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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
26 EEkim -- 11 KKas›m

26 Ekim 1993’te, An-
kara Balgat’ta bulunduk-
lar› evde kuflat›larak, sa-
atlerce bomba ve kurflun
ya¤d›r›larak katledildiler. 
Tayyar, 1967 Konya do-
¤umluydu. 1990 y›l›nda
DEV-GENÇ’lilerle tan›flt›,

kendini yetifltirerek tüm hayat›n› devrime adad›. Ankara SDB’lerde görev-
lendirildi. Yaflar, 1970 Tekirda¤ do¤umluydu. 1990 y›l›nda DEV-GENÇ saf-
lar›nda yer ald›. 1992 y›l› sonlar›nda Ankara’da konumland›r›ld›.

TTaayyyyaarr TTuurrhhaann
SSAAYYAARR

Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklar›yd›lar. Kas›m 1979’da Ordu Aybas-
t›’da, halk›n uyan›fl›n› engellemek isteyen faflistler taraf›ndan katledildiler. 

HHiikkmmeett KKUURRUU AAllaaaattttiinn GGEENNÇÇ

AAhhmmeett ÖÖzzttüürrkk’’ee DDaaiirr::
YYöönneettiiccii NNeeyyii,, NNaass››ll YYöönneettiirr??

“Büroya üniversiteden bir ö¤renci gel-
miflti. ‹lk geldi¤inde Ahmet abiyle sohbet et-
miflti... Gelmeye devam etti. Ama Ahmet
abiyi göremezse bürodan hemen gidiyordu.
Neden ...diye sordu¤umuzda 'siz hiç sohbet
etmiyorsunuz ki, habire sorguya çekiyorsu-
nuz' demiflti.” 

Ahmet nas›l yönetmifl ve nas›l gerçekten
sevilen bir yönetici olmufl. Pekçok anlat›m›n
içinde, pekçok insan›n gözünde bunun bir
tek cevab› var:

Büroya ilk kez giden biri anlat›yor: “Bü-
ronun kap›s›n› çald›¤›mda o, Arapo¤luyla
karfl›laflt›m... ‹lk kez birbirimizi görmemize
ra¤men gösterdi¤i s›cakl›k hani k›rk y›ll›k
dost denir ya iflte öyleydi...” 

Bir yoldafl› anlat›yor: Ailesi devrimcilerin
evlerine gelip gitmesini istemiyor. Eskaza

götürdü¤ü insanlar olursa so¤uk karfl›l›yor.
Ama bunun bir istisnas› var: AHMET...

Bir yoldafl› anlat›yor: Bir gün büroya üz-
gün bir flekilde gidiyor. Ailesiyle ilgili sorun-
lar› var. Ama d›fla da pek yans›tmamaya ça-
l›fl›yor. Ahmet bir sorunu oldu¤unu anlay›p
onunla konuflmaya bafll›yor. Henüz hiçbir
fley anlatmam›flken, Ahmet'in içinde bulun-
du¤u durumu adeta keflfetmesine flafl›r›-
yor... 

Onunla henüz yeni tan›flan biri anlat›yor:
görüflecekleri yer bir dernek. Ahmet'in, he-
nüz yabanc›s› oldu¤u böyle yerlerde tek ba-
fl›na kal›p can›n›n s›k›lmamas› için buluflma-
ya kendisinden çok önce gelip beklemeye
bafllad›¤›n› anlat›yor. 

Anlat›yorlar: “Birçok fleyi elefltirerek de-
¤il, kendisi yaparak gösterirdi.” 

Anlat›yorlar: “‹nsanlarla u¤raflmay›, on-
lar› dönüfltürmeyi severdi. ‹nsanlara çabuk
›s›nan bir yap›s› vard›.”

Anlat›yorlar: “Yapt›¤› iflten zevk alanlar-
dand›... 'yapt›¤›n iflten zevk al, iflte o zaman
yapaca¤›z devrimi' derdi.”

Onlarca anlat›mda hep özellikle öne ç›-
kan iflte bu yan. 

“‹nsanlar› anl›yor”... Yoldafl›, arkadafl›,
iliflkisi, hasta m›, sorunu mu var, bir ihtiyac›
m› var, cebinde paras› m› yok, aya¤›ndaki
ayakkab› nas›l? O hep bunlar› düflünüyor. 

* * *

fifiüükkrrüü SSaarr››ttaaflfl’’aa DDaaiirr::

fiükrü’ye hep ‘Kara Çocuk’ derdik.
Erzincan’›n kara çocu¤u. O hep gazete
da¤›t›p, bize bir flekilde yard›m etmek için
can atard›. Bir de usta sapanc›l›¤›yla
övünürdü. “Tafl› f›rlatt›n m›, düflman›n mer-
misi namluda donup kalacak” derdi.
Okuldaki arkadafllar›na dergiyi okutmaya
bafllad›¤›nda sevinci görülmeye de¤erdi. Hiç
yerinde duramazd›. Okul çantas›ndan hiç
eksik etmedi¤i ddeerrggiimmiizzii büyük bir gururla
tafl›rd›. Bilmedi¤i her fleyi sorup ö¤renme
iste¤iyle doluydu.

Tarih  Yazanlar

26
Ekim
1991’de
‹stanbul
Gayrette-
pe’de so-
kak orta-
s›nda po-
lis tara-

f›ndan katledildi. Devrimci hare-
ketin bir sempatizan›yd›. 

BBuurrhhaann RReemmzzii
KKAAFFAADDEENNKK

1958 Elaz›¤ do-
¤umluydu. Cunta-
n›n zorlu y›llar›n-
dan flehit düfltü¤ü
ana kadar kesinti-
siz kavgas›n› sür-
dürdü. 27 Ekim
1987’de ‹stanbul
Çengelköy Kule-
li’de polisle girdi¤i
çat›flmada flehit
düfltü.

AAllii DDEEMM‹‹RRAALLPP

15 ya-
fl›nda bir
Cephe
sempati-
zan›yd›.
29
Ekim
2000’de ‹stanbul Ümraniye’de
MHP’li faflistlerin kurflunlar›yla
katledildi. 

fifiüükkrrüü SSAARRIITTAAfifi

26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbahflifl Beldesi’nde
polisin, bulunduklar› eve yapt›¤› bask›nda katledil-
diler. 2.5 saat boyunca sloganlar›yla marfllar›yla di-
rendikleri evde birlikte bulunduklar› Sevgi Erdo-
¤an da yaral› olarak tutsak düfltü. 
Ahmet ÖZTÜRK, 1968, Antakya Harbiye do¤umluy-
du. Antakya Meslek Yüksek Okulu’ndayken müca-
deleye kat›ld›. Gençlik saflar›nda ve Adana Mücade-
le Gazetesi’nde çal›flt›. ‘93 sonunda daha farkl› so-
rumluluklar üstlendi. Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 An-
tep Kilis do¤umluydu. ‹flletme Fakültesi ö¤rencisiy-
di. ‘93 Haziran’›ndan flehit düflene kadar her fleyiy-
le devrimci mücadelede yerini ald›.

AAhhmmeett ÖÖZZTTÜÜRRKK ZZeeyynneepp GGÜÜLLTTEEKK‹‹NN

YYaaflflaarr 
YYIILLMMAAZZ

AAhhmmeett ÇÇOOBBAANN KKaaddiirr DDOO⁄⁄AANN
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H
ukuk, s›n›fsald›r

ama asla keyfi bir olgu

de¤ildir. Hukuk vard›r, bur-

juvazinin ç›karlar›n› savu-

nur, hukuk vard›r, halk›n

ç›karlar›n› savunur; fakat

hangi s›n›f›n hukuku olursa olsun,

her halükarda, hukukun kendi için-

de bir tutarl›l›¤› ve biçimsel de olsa,

kurallar› vard›r. Oligarflinin faflist

hukuku ise, bunun tam tersine, ku-

rals›z, keyfi bir görünüm arzediyor.

Oligarflinin tarihinde benzeri keyfi-

liklerin haddi hesab› yoktur. Oligar-

flinin tarihi, kendi hukukunu, kendi-

sinin çi¤nedi¤i örneklerle doludur.

Ki bu -bir düzenin kendi hukukunu

çi¤nemesi-, düzenin siyasal olarak

çürümüfllü¤ünün ve bunun sonucu

olan keyfili¤in en somut göstergele-

rinden biridir. Keyfili¤in son örnek-

lerinden biri de Halk Anayasas› Tas-

la¤›’na iliflkin al›nan karard›r.

1
0 y›l önce yay›nlanan ve 10 y›ld›r

toplat›lmayan bir broflürde, sav-

c›lar on y›l sonra suçlar keflfediyor-

lar. Çünkü polis böyle istiyor; çünkü

iktidar böyle istiyor. Ve yarg› da on-

lar›n isteklerini karfl›layan bir karar

veriyor. Ülkemizde “yarg›n›n ba-

¤›ms›zl›¤›”, bofl bir sözden ibarettir.

Bunu en iyi yarg›çlar›n kendileri bi-

lirler ve en üst düzey hukukçular,

çeflitli vesilelerle bu gerçe¤i dile ge-

tirmifllerdir de. Ama bunun biliniyor

olmas›, kabul ediliyor olmas›, buna

karfl› ç›k›ld›¤› anlam›na gelmiyor.

Tam tersine, yarg›, ony›llard›r art›k

iktidar›n, Genelkurmay’›n emrinde

bir kurumdur. Bu, adeta do¤al

görülmektedir. Hükümetin veya

MGK’n›n, Genelkurmay’›n bir

aç›klamas›, yarg› taraf›ndan

emir telakki edilebilmekte ve o

güne kadar suç say›lmayan, so-

ruflturulmayan fleyler, o andan

itibaren soruflturma konusu ya-

p›lmakta, davalar, cezalar birbi-

rini izlemektedir. 

D
emek ki bu ülkede, hukuk

kitaplar›nda yaz›lanlar›n

fazlaca bir önemi yoktur. Onlar

bir “hukuk devleti”nin yasalar›

de¤il; ““ggeerreekkttii¤¤iinnddee”” kullan›la-

cak fleylerdir. Kime karfl› ve na-

s›l kullan›laca¤›n›n örne¤i ise, Halk

Anayasas› Tasla¤›’n›n maruz kald›-

¤› hukuk katliam›d›r.

O
ligarflik düzen, demokrasicilik

oyununu düzeni en az rahats›z

edecek boyutlarda sürdürmek isti-

yor. Bu nedenle de, düzen içi muha-

lefeti bir yerde “kendi haline” b›ra-

k›rken, devrimciler karfl›s›nda, dev-

rimci olan her fley karfl›s›nda alabil-

di¤ine tahammülsüzdür. Ülkemizde

son dönemde devrimcilere yönelti-

len en kapsaml› sald›r›lar›n baz›lar›-

n› hat›rlamak yeter bunu görmek

için. Ankara’da ba¤›ms›zl›k isteyen

gençli¤e sald›r›lm›flt› örne¤in. Yine

ayn› yerde “seçim çare de¤il” diyen

HÖC’lülere karfl› bir sald›r› gerçek-

lefltirildi ve o tür gösterilerde ola¤an

olmayan ölçülerde yayg›n bir tutuk-

lamaya baflvuruldu. fiimdi Halk

Anayasas› tam bir keyfilikle toplat›-

l›yor. Düzen, aç›kça flunu diyor; dü-

zen içinde faaliyet yürütebilirsiniz,

ama ne demek bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ne de-

mek ppaarrllaammeennttoo dd››flfl›› sseeççeenneekklleerr,,

ne demek “hhaallkk iiççiinn””...

H
at›rlanaca¤› gibi, bundan bir

süre önce AKP hükümetinin

Adalet Bakan› olan Cemil Çiçek flu

sözleri sarfetmiflti: “Eskiden devlet

demokratik aç›l›m yapm›yor, sadece

sopa gösteriyor, denilirdi. fiimdi bu

devletin elinde sopas› da, demokra-

tik imkanlar› da var. Sopay› yemek

istemiyorsan, verilen imkanlar› iyi

kullan”... Herhangi biri, herhangi

bir yerde bu tür sözler sarfedebilir.

Bu kendi bafl›na o kadar önemli ve

vahim say›lmayabilir. Fakat ülke-

mizde durumu bu kadar vahimleflti-

ren, bu sözleri söyleyen, böyle bir

zihniyete sahip olan birinin hükü-

mete al›nmas›, yetmezmifl gibi Ada-

let Bakanl›¤› ve Hükümet Sözcülü-

¤ü makamlar›na uygun görülmesi-

dir. Her f›rsatta, muhalif her kesimi

sindirmeyi “normal” bir politika ha-

line getiren, her sözünde ilericileri,

demokratlar›, devrimcileri “neda-

met” getirmeye ça¤›ran, kontrgeril-

lay› himaye edilmesi ve gerekti¤in-

de kullan›lmas› gereken bir güç ola-

rak gören bir zihniyetin bu ülkede

iktidar olmas›, hukuksuzlu¤un da

nedenidir. Böyle bir iktidar taraf›n-

dan yönetilen bir ülkede hukukun

olmamas› de¤il, olmas› flafl›rt›c›

olur. Halk›n ç›karlar›n› savunanlara,

ba¤›ms›zl›¤› savunanlara sadece

“ssooppaa” düflüyor bu ülkede.

H
ukuksuzluk, halk›n her kesimi-

ne karfl› sald›rganl›k politikas›-

n›n araçlar›ndan biridir. Oligarflinin

sald›rmad›¤› hemen hiçbir kesim

yok gibidir. Bak›n Türkiye tablosu-

na; bir yandan “s›n›r ötesi operas-

yon” tart›flmalar› içinde adeta

bir “savafl hali” sözkonusudur.

Terör demagojisiyle tüm farkl›

seslerin sindirilmesi politikas›,

her zamankinden daha üst bo-

yutta yürürlüktedir. Kürt soru-

nunu konuflan susturuluyor.

Devrimci olan her ses susturu-

luyor. AKP ve Genelkurmay,

yaln›z kendilerinin konufltu¤u

bir “demokrasi”yi dayat›yorlar.

Ortal›¤› flovenist kampanyalar

kaplam›flt›r. Futbolcular, farkl›

milliyetlere küfürler eden müf-

tüler, Ermeni olmay› “suç gö-

ren” hakimler cirit at›yor orta-
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Hukuksuz Ülke!

Böyle bir iktidar 
taraf›ndan yönetilen bir 

ülkede hukukun olmamas› 
de¤il, olmas› flafl›rt›c› olur.

Halk›n ç›karlar›n› savunanlara,
ba¤›ms›zl›¤› savunanlara
sadece “sopa” düflüyor 

bu ülkede.



l›kta. Ama bunlar “kiflisel” sorunlar

de¤il; bu düzen öyle yetifltiriyor,

öyle flekillendiriyor. Halk Anayasa-

s› Tasla¤›’na el koyma karar›n› ç›-

karan mahkemenin üyeleri de, oli-

garflik diktatörlük düzeninin ç›kar-

lar›n› savunmak için al›yorlar bu

hukuksuz, keyfi karar›. 

fi
unu herkes görmeli ki, yasakla-

nan, el konularak yokedilmek,

halktan gizlenmek istenen sadece

bir broflür de¤ildir. Bir alternatif

olarak yoketmek istedikleri, ba¤›m-

s›z demokratik Türkiye seçene¤idir.

Yoketmek istedikleri, halk›n ik-

tidar alternatifidir. Dolay›s›yla

fluras› da çok aç›k ki, asl›nda sa-

dece elli-yüz sayfal›k bir metni

de¤il, bbiirr üüllkkeeyyii ttaarrtt››flfl››yyoorruuzz..

Ülkemizin nas›l bir ülke olaca-

¤›n›, halk›m›z›n bu topraklar

üzerinde nas›l yaflayaca¤›n›,

yeryüzünde nas›l bir rol üstlene-

ce¤imizi tart›fl›yoruz. 

T
art›flmam›z›n muhtevas› bu

oldu¤u için de, ne “k›r›k dö-

kük bir demokrasiyi” kabul edi-

yoruz, ne de görünümdeki bir

ba¤›ms›zl›¤›. ‹deallerini terkedip

veya umutsuzlafl›p, kurallar›n›

emperyalistlerin belirledi¤i bir

dünyaya teslim olanlar, kuflku-

suz ki, bizi anlamada bugün için

zorlanacaklard›r. Bize boyun e¤-

meyi veya “ehven-i fler” olan› öne-

renlere diyoruz ki; bunun d›fl›nda bir

ülke kurmak mümkündür. Bu ülke

ba¤›ms›z, demokratik bir ülkedir.

Halk Anayasas› Tasla¤›, iflte bu ül-

kenin nas›l infla edilece¤inin köfle

tafllar›n› ortaya koyan bir belgedir.

B
azen flu emperyalist yerine bu

emperyalisti, bazen flu düzen

partisi yerine bu düzen partisini ka-

bul etmenin ad› oluyor ehven-i fler.

Beterin beteri var diye, daha iyisini

istememiz engelleniyor. Demokrasi

konusunda da ayn› flekilde, hiç ol-

mamas›ndansa “iyi kötü bir demok-

rasimizin olmas›” ehven-i fler say›-

l›yor ve o “iyi kötü demokrasi” sa-

vunuluyor. Böyle bir demokrasiye

r›za göstermemiz veya AB’den ge-

lecek demokrasiyi  bekleyip, kendi

kurtuluflumuza giden yoldan uzak

durmam›z isteniyor. ‹stemekle kal-

m›yor, terörle, bask›yla, yasakla, ce-

zalarla bunu dayat›yorlar. Farkl› bir

yolu denemek, var olana raz› olma-

mak, “dinazorluk” gibi gösteriliyor.

Ehven-i fler, teslimiyetin ve uzlafl-

man›n bir baflka ad›d›r. Ülkemiz ve

halk›m›z›n lay›k oldu¤u bu de¤ildir. 

B
a¤›ms›zl›¤› savunmak art›k ge-

ride kald›, bugünün dünyas›nda

hiçbir ülke ba¤›ms›z olamaz diyor-

lar. Yalan, yanl›fl söylüyorlar.  BBaa--

¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn ““mmooddaass››”” hhiiçç ggeeççmmeezz;;

moda rüzgarlar›na kap›lanlar, küre-

selleflmecilerdir. Globalizmin dün-

yay› büyük bir köye dönüfltürdü¤ü,

bu köyde “karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n”

esas oldu¤u burjuvazi taraf›ndan

üretilip, solun çeflitli renkleri tara-

f›ndan yay›lan bir teoridir. Ba¤›m-

s›zl›¤›n modas›n›n geçmifl olmas›

bir yana, ba¤›ms›zl›k düflüncesi ve

hedefinin hheerr zzaammaannkkiinnddeenn ddaahhaa

ffaazzllaa ön plana ç›kar›lmas› gereken

bir dönemdeyiz. Bunu devrimciler

yap›yor; ülkemiz ba¤›ms›z olacak

kararl›l›¤›yla savafl›yorlar. Ony›llar-

d›r ba¤›ms›zl›k için büyük bedeller

ödeyen devrimciler, hala emperya-

lizme karfl› ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›

tafl›maya devam ediyor. Bilinsin ki,

ba¤›ms›zl›¤a kadar da bu bayrak

elimizden düflmeyecek. Emperya-

lizm ve iflbirlikçileri bir cephede,

biz ve halk›m›z ba¤›ms›zl›k cephe-

sindeyiz. Bu mücadelede, AKP, Ge-

nelkurmay, MHP sahte ulusalc›lar-

d›r, saflar› ABD ve AB emperyaliz-

minin saf›d›r. Küreselleflmeci sol da

emperyalizmin ideolojik hizmetin-

dedir. ‹flte bu tablodan dolay›, “ba-

¤›ms›zl›k” meselesi de anayasa tar-

t›flmas›n›n bir parças›d›r. Kim ki

anayasay› bunun d›fl›nda tart›fl›yor-

sa, o, emperyalizmin ve oligarflinin

icazetinde bir anayasa tart›fl›yor ve

istiyor demektir. 

A
nayasa bir iktidar sorunudur.

‹ktidar sorununu gizleye-

rek gündeme getirilen tüm kat›l›m-

c›l›k, demokrasi tart›flmalar› bu

yüzden aldatmaya hizmet eder.

Devrimci bir anayasa alternati-

fi ortaya ç›kt›¤›nda gösterdikle-

ri tahammülsüzlük de bunun

sonucudur. Demokrasicilik

oyununun bozulmas›n› istemi-

yorlar. Sistemin d›fl›na ç›kan

her tav›r, bu oyunu bozdu¤u

için sald›r›yor oligarfli. AABB’’ccii

ddeemmookkrraattllaarr,, halk›n anayasa-

s›n›n toplat›lmas›na, Halk›n

Anayasas›’n› tan›tanlara sald›-

r›lmas›na “düflünce özgürlü¤ü”

ad›na karfl› ç›kacaklar m›, yok-

sa yine görmezden gelmeye de-

vam m› edecekler? AB’cilerin

demokrasisinin faflizmin de-

mokrasisinden fark› yok... On-

lar›n demokrasisinde de ddeevvrrii--

mmee,, ssoossyyaalliizzmmee,, bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa,,

hhaallkk››nn iikkttiiddaarr››nn››nn ssaavvuunnuullmmaass››nnaa

yer yok... ‹flte bunun için temel so-

run iktidar sorunudur. Halk Anaya-

sas›’n›n gündeme getirdi¤i de bu-

dur.     

H
alk Anayasas›, halk›n kendi ik-

tidar› demektir. BBaaflflkkaa ggüüççlleerree

bbeell bbaa¤¤llaammaakk,, ddeevvrriimmcciilleerriinn,, ddee--

mmookkrraattllaarr››nn vvee hhaallkk››nn ttaavvrr›› oollaa--

mmaazz.. Demokrasi Avrupa Birli¤i’ne,

özgürlükler ‹SLAMCI AKP’ye, ba-

¤›ms›zl›k AMER‹KANCI general-

lere kalm›flsa, yaz›k Türkiye’ye.

Ama ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi on-

lara b›rakmayaca¤›z. Onlar›n ba-

¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin içini bo-

flaltmas›na izin vermeyece¤iz. BBaa--

¤¤››mmss››zz ddeemmookkrraattiikk TTüürrkkiiyyee müca-

delesi bizim mücadelemiz; bbaa¤¤››mm--

ss››zzll››¤¤››,, ddeemmookkrraassiiyyii eessaass aallaann bbiirr

aannaayyaassaa,, bizim meselemizdir. 

Say›: 127 5GÜNDEM

Demokrasi Avrupa Birli¤i’ne,
özgürlükler ‹SLAMCI AKP’ye,

ba¤›ms›zl›k AMER‹KANCI
generallere kalm›flsa,

yaz›k Türkiye’ye.
Ba¤›ms›z, demokratik Türkiye
mücadelesi bizim mücadele-

miz; ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi
esas alan bir anayasa, bizim

meselemizdir. 
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Haklar ve Özgürlük-

ler Cephesi (HÖC) tara-

f›ndan haz›rlanan ve geçti¤imiz

günlerde 4. bask›s› yap›lan Halk

Anayasas› Tasla¤› hakk›nda, Anka-

ra 7. Sulh Ceza Mahkemesi taraf›n-

dan “el konulma” karar› verildi. 

Mahkeme, Halk Anayasas› Tas-

la¤›’nda çeflitli “suçlar›n”(!) ifllendi-

¤i iddias›yla, 5187 say›l› Bas›n Ya-

sas›'n›n 25/2. maddesi uyar›nca bro-

flüre el konulmas›na karar verdi.

Mahkemenin bu karar› üzerine,

çeflitli flehirlerde Temel Haklar Der-

nekleri Halk Anayasas› Tasla¤›’na

el koymak için bas›ld›, sözkonusu

broflürü da¤›tanlar yaka paça gözal-

t›na al›nd›.

MMaahhkkeemmeenniinn yyeennii ssuuçç iiccaadd››::

NNeerreeddee vvee nnaass››ll iiflfllleennddii¤¤ii

bbeellllii oollmmaayyaann ssuuçç ttüürrüü!!

“El Koyma” karar›nda, Halk

Anayasas› Tasla¤›’nda TCK’n›n

221144//11,, 221166//11,, 221177,, 221188,, ve flu ünlü

330011.. maddelerinde belirtilen suçla-

r›n ifllendi¤i ileri sürülüyor. 

Peki bu maddelerin içerdi¤i suç-

lar neler? Bu maddelerin içerikleri-

ne göre, Halk Anayasas› Tasla-

¤›’nda "suç ifllemeye tahrik" , "hal-

k› kin ve düflmanl›¤a tahrik ve afla-

¤›lama", "kanunlara uymamaya

tahrik" ve "Türklü¤ü afla¤›lamak"...

suçlar› ifllenmifl!

Ama bu suçlamalar›n gerekçele-

ri yok mahkeme karar›nda. 

Mahkeme, 

Halk Anayasas› Tasla¤›’n› 

“Suç ifllemek için alenen

tahrikte bulunmakla” suçlu-

yor. 

“Türklü¤ü, Cumhuriyeti...

alenen afla¤›lamakla” suçlu-

yor. 

Halk Anayasas› Tasla¤›’n›

“Halk›n bir kesimini, di¤er bir

kesimi aleyhine kin ve düflmanl›¤a

alenen tahrik etmekle” suçluyor. 

Suçluyor, suçluyor, suçluyor...

Peki bu suçlar, Halk Anayasas›

Tasla¤› broflürünün hhaannggii ssaayyffaallaa--

rr››nnddaa iiflfllleennmmiiflfl??

HHaannggii mmaaddddeeddee aaflflaa¤¤››llaannmm››flfl

TTüürrkkllüükk?? Hangi maddede  halk

birbirine düflürülmek istenmifl, han-

gi maddede suç tahrik edilmifl? 

CCeevvaapp yyookk!!

YYaarrgg››nn››nn bbuunnaa cceevvaabb›› yyookk;; ama

el koyma karar› vermeyi biliyor. 

‹‹flflttee bbuurraaddaann eenn yyüükksseekk sseessii--

mmiizzllee,, bbuu üüllkkeenniinn ttüümm ssaavvcc››llaarr››nnaa,,

hhaakkiimmlleerriinnee mmeeyyddaann ookkuuyyoorruuzz:: 

Evet, meydan okuyoruz ki;

Halk Anayasas› Tasla¤›’nda 

“Türklü¤ü afla¤›layan” TTEEKK

BB‹‹RR KKEELL‹‹MMEE GGÖÖSSTTEERREEMMEEZZ--

SS‹‹NN‹‹ZZ!!

Halk Anayasas› Tasla¤›’nda 

“Halk›n bir kesimini, di¤er bir

kesimi aleyhine kin ve düflmanl›¤a

alenen tahrik eden” TTEEKK BB‹‹RR KKEE--

LL‹‹MMEE GGÖÖSSTTEERREEMMEEZZSS‹‹NN‹‹ZZ!!

Halk Anayasas› Tasla¤›’nda 

“Suç ifllemek için alenen tahrik

eden” TTEEKK BB‹‹RR KKEELL‹‹MMEE DDEE

GGÖÖSSTTEERREEMMEEZZSS‹‹NN‹‹ZZ!!

Evet, Halk Anayasas› Tasla¤›,

herkese, tüm halka bir ça¤r›da bulu-

nuyor; fakat bu ça¤r› sizin deyimi-

nizle “suç”a bir ça¤r› de¤il, 

Tam tersine insanl›¤a, halklara

karfl› ifllenmekte olan suçlara son

vermeye bir ça¤r›d›r. 

Halka karfl› ifllenen suçlar›n ba-

fl›nda gelen sömürü ve zulme son

vermeye bir ça¤r›d›r.

PPoolliiss iissttiiyyoorr:: YYaarrgg›› 
yyeerriinnee ggeettiirriiyyoorr!!

Ankara 7. Sulh Ceza Mahkeme-

si’nin el koyma karar›ndan anlafl›l›-

yor ki, ttaalleepp,, Ankara Emniyet Gü-

venlik fiube Müdürlü¤ü’nden gel-

mifltir. 

Sözkonusu müdürlük, Halk Ana-

yasas› Tasla¤› bafll›kl› broflürün

“TCK. 214/1, 216/1, 217, 218, 301.

maddelerine ayk›r›l›¤› içerdi¤i dü-

flüncesini tafl›d›¤›n›”! savc›l›¤a bil-

dirmifl, bununla da kalmay›p, “ba-

s›lm›fl bulunan eserlerin tümüne el

koma karar› verilmesini talep et-

mifl.”

Buras› Türkiye, polis talep eder

de yarg› yerine getirmez mi!

Ülkemizdeki devlet yap›lanma-

s›n›n belki de en özgün yanlar›ndan

biri, polis-yarg› iliflkisidir. Ve bu

iliflkide, belirleyici olan, polistir.

Polis isteyen, adeta emredern, tali-

matlar veren ve yarg›  da bunlar› ye-

rine getiren konumundad›r. 

Operasyonlarda yüzlerce kez ta-

n›k olunmufltur ki, tutuklanacaklara

ve b›rak›lacaklara karar veren, po-

listir. fiayet, bir savc›, hakim, poli-

sin iste¤ine direnirse, mesele poli-

sin tutuklanmas›n› istedi¤i birini

serbest b›rak›rsa, polis onu

yeniden gözalt›na al›r, yeni-

den hakim karfl›s›na ç›kar›r,

tutuklat›ncaya kadar da bu

keyfili¤i pervas›zca sürdü-

rebilir.   

Mahkemelerin karar ve-

rirken en baflta gözönünde

bulundurduklar›, davan›n

seyrinde ortaya ç›kan bel-

geler, kan›tlar, tan›klar de-

¤il, “ppoolliiss ffeezzlleekkeelleerrii”dir. 

Halk AAnayasas› TTasla¤› TToplat›ld›!
Hukukun faflizmin hizmetine girmesinin bir örne¤i daha



Polisin taleplerini “talimat” say-

mayan, iktidar›n politikalar›na tabi

olmay› görevi saymayan bir yarg›,

kuflkusuz böyle bir karar alamazd›.

SSuuçç GGöösstteerriilleemmeeddii¤¤iinnee,,

‹‹ddddiiaa KKaann››ttllaannaammaadd››¤¤››nnaa

GGöörree,, HHaallkk AAnnaayyaassaass››

TTaassllaa¤¤›› NNee ‹‹ççiinn TTooppllaatt››lldd››??

Ne polisin talebinde, ne de mah-

kemenin karar›nda, somut bir suç

isnad› yok asl›nda. Bu yönüyle de el

koyma karar› siyasi ve keyfidir. 

Ki Halk›n Hukuk Bürosu avu-

katlar›, tasla¤›n toplat›lmas›n›n Av-

rupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi'ne ve

yürürlükteki anayasaya bile ayk›r›

oldu¤unu da belirtiyorlar. Bunu da

bir yana b›rak›yoruz. 

Bu toplatma karar›n›n AKP ikti-

dar›n›n bilgisi ve onay› d›fl›nda ol-

du¤unu düflünmek mümkün de¤il-

dir. Peki, polis, yarg› ve AKP, ne

için elkoyma karar› ç›kartt›lar?

Temel Haklar Dernekleri de yap-

t›klar› aç›klamada iktidara bu soru-

yu yönelttiler:

Halk Anayasas› Tasla¤›, 

“Devlet ve ‹ktidar Halk ‹çindir”

dedi¤i için mi? 

“Ulusal Ba¤›ms›zl›k ve Dünya

Halklar›n›n Kardeflli¤i, Cumhuriye-

tin Vazgeçilmez ‹lkeleridir!” dedi¤i

için mi? 

“Her Ulus Kendi Kaderini Tayin

Etme Hakk›na Sahiptir, Bu hakk›n

Kullan›lmas› Engellenemez” dedi¤i

için mi? 

“Temel Hak ve Özgürlükler Ger-

çek Demokrasinin Vazgeçilmez

fiartlar›d›r” dedi¤i için mi? 

“Üretim, Bölüflüm ve Tüketim,

Ücret ve Fiyatlar, Emperyalizm ve

Tekellere göre De¤il Halk›n ‹htiyaç-

lar›na Göre Belirlenir!” dedi¤i için

mi? 

“Demokratik Halk Cumhuriye-

ti’nde yasalar halk›n ihtiyaçlar›,

huzuru ve güvenli¤i içindir!” dedi¤i

için mi? 

“Demokratik Halk Cumhuriye-

ti’nde Yürütme Halk›n Üstünde De-

¤il, Halk›n Hizmetindedir” dedi¤i

için mi? 

“Demokratik Halk Cumhuriye-

ti’nde Demokrasi ‹ktidar Yetkilileri-

nin Köylere, Mahallelere Kadar Ye-

rel Meclislerle Paylafl›lmas› Üze-

rinde fiekillenir!” dedi¤i için mi? 

“Demokratik Halk Cumhuriye-

ti’nin Adaleti, Burjuvazinin de¤il

Halk›n Adaletidir!” dedi¤i için mi? 

“Halk› En ‹yi Savunacak Güç

Kendisidir. Halk Ordusunun ve Hal-

k›n Savunmas›n›n Esas› Halk›n Si-

lahland›r›lmas›d›r” dedi¤i için mi? 

Bunlar›n hepsi birden mi yoksa?

San›r›z do¤rusu bu. 

Ülkemiz gerçeklerini ortaya se-

ren, yaflad›¤›m›z koflullardan daha

farkl› koflullar›n gerekli ve mümkün

oldu¤unu gösteren Halk Anayasas›

Tasla¤›, her sat›r›yla, her kelimesiy-

le rahats›z etmifltir sömürücü iktida-

r› ve iflbirlikçilerini. Rahats›z etme-

si de do¤ald›r. 

Halk›m›z›n özlemlerinden bah-

sediyor Halk Anayasas›. Ba¤›ms›z,

demokratik Türkiye’den bahsedi-

yor. Açl›¤›n, yoksullu¤un olmamas›

gerekti¤inden, iflkencenin insanl›k

suçu oldu¤undan, inançlar›n özgür-

ce yaflanmas›ndan, düflünce özgür-

lü¤ünden, e¤itimin halk için ve bi-

limsel olmas›ndan, uluslar›n kendi

kaderini tayin etme hakk›ndan, hal-

k›n yönetime kat›lmas›ndan; yani

k›sacas› bbuuggüünn oollmmaayyaann aammaa ooll--

mmaass›› ggeerreekkeenn vvee oollaabbiilleecceekk her

fleyden bahsediyor. Ve elbette bun-

lar, emperyalizmin iflbirlikçisi olan

AKP’nin, iktidarlar›n hizmetindeki

polisin ve yarg›n›n ifline gelmiyor.

Bu anlamda, Halk Anayasas›

Tasla¤›’n›n toplat›lmas›na dair son

sorumuz fludur: HHaallkk AAnnaayyaassaass››

bbuunnllaarr›› ssööyyllüüyyoorrdduu.. PPeekkii AAKKPP,,

bbuunnllaarrddaann rraahhaattss››zz oolldduu¤¤uunnaa ggöö--

rree,, nnaass››ll bbiirr aannaayyaassaa iissttiiyyoorr?? 

Samsun’da anayasayla ilgili ger-

çeklefltirilen bir panelde, gazeteci

Ahmet Ufuk Erkan, bak›n ne diyor:

“Bu adamlar bizi sevmiyorlar. Pa-

ralar›n›, yatlar›n›, katlar›n› seviyor-

lar. Halk› sevmiyorlar. Askerlerini,

polislerini seviyorlar, iflçilerini, me-

murlar›n› sevmiyorlar. Ancak bu

Halk Anayasas› Tasla¤›’nda ben o

sevgiyi gördüm. ‹nsana verilen

eme¤i gördüm. Bu nedenle de bu

Tasla¤› haz›rlayan arkadafllar›ma

çok teflekkür ediyorum.”

Belki de iktidar›n, polisin, yarg›-

n›n Halk Anayasas› Tasla¤›’na düfl-

manl›¤›n›n nedenini bir baflka aç›-

dan özetliyor bu sözler. Halk var bu

anayasada, halka, insana sevgi var,

emek var! Ve bunlar, sömürücülerin

ve zulmedenlerin hofluna gitmeyen

kavramlar. 

HHaallkk AAnnaayyaassaass››’’nnaa

SSaalldd››rrmmaakk,, 1122 EEyyllüüll

AAnnaayyaassaass››’’nn›› SSaavvuunnmmaakktt››rr

Halk Anayasas› Tasla¤›’na yöne-

lik sald›r›lar, AKP’nin demokrasi ve

kat›l›mc›l›¤›n›n s›n›rlar›n› da göste-

riyor: HHeerrkkeess ttaarrtt››flflaabbiilliirr aammaa

ddeevvrriimmcciilleerr ttaarrtt››flflaammaazz....

Neredeyse tüm düzen partileri,

Demirel’den Baykal’a, Ecevit’ten

Tayyip’e tüm düzen politikac›lar›,

ony›llarca 12 Eylül döneminden, 12

Eylül’ün anayasas›ndan rahats›z ol-

duklar›n› söyleyip durdular. Fakat

12 Eylül’ün kurdu¤u düzeni sürdü-

ren de kendileriydi. Bu düzeni sür-

dürmekte en büyük destekleri, daya-

naklar› da 12 Eylül Anayasas› oldu.

Bugün de hala 12 Eylül Anayasas›’

na yaslan›yorlar. Devrimci bir ana-

yasa alternatifine sald›rman›n anla-

m› da 12 Eylül Anayasas›’n› savun-

maktan baflka bir fley de¤ildir zaten.

Fakat flunu söyleyelim ki, bu yön-

temlerin hiçbiri, halka, devrimci bir

alternatifin de oldu¤unun anlat›lma-

s›na ve gösterilmesine engel olama-

yacakt›r. Devrimci alternatif, önün-

de sonunda halka ulaflman›n ve hal-

k› kazanman›n yolunu bulacakt›r. 

Say›: 127 7HALK ANAYASASI
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AKP, bir “anayasa tasla¤›” att› or-

taya. “Sivil”, “özgürlükçü”, “kat›l›mc›”

bir anayasa yapaca¤›n› iddia etti. Halk› aldat›yordu

AKP. Evet bir anayasa de¤iflikli¤i yap›lacakt›; fakat bu

de¤ifliklik, demokrasiyi, özgürlükleri gelifltirmek için

de¤il, emperyalizmin ve oligarflinin ihtiyaçlar›n› karfl›-

lamak için yap›lacakt›. 

AKP’nin “yeni anayasas›” bir aldatmaca ve oyala-

macad›r diyerek; gerçek bir AALLTTEERRNNAATT‹‹FF koyduk or-

taya. Bu alternatifin ad› HHAALLKK AANNAAYYAASSAASSII TTAASSLLAA--

⁄⁄II idi. 

Bu anayasa, düzenin eski ve yeni tüm anayasalar›n-

dan, 1921, 1924, 1961, 1982 anayasalar›ndan ve

AKP’nin yapmaya soyundu¤u anayasadan farkl›yd›.

Halk Anayasas›, kkiimmee hhiizzmmeett eettttii¤¤ii noktas›nda ayr›l›-

yordu ötekilerden. 

12 Eylül Cuntas›’n›n anayasas› da, AKP’nin anaya-

sas› da emperyalist tekellerin ve onlar›n yerli iflbirlikçi-

lerinin ç›karlar›n› savunuyordu. Halk Anayasas› ise

HHAALLKKIINN ÇÇIIKKAARRLLAARRIINNII..

‹fiTE BUNA TAHAMMÜL EDEMED‹LER!

AKP iktidar›, yarg›y› harekete geçirerek, gerçek bir

anayasa alternatifinin tart›fl›lmas›n› engellemek üzere,

gayri hukuki bir mahkeme karar› ç›kartt›.  

Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesince, Halk Anayasa-

s› Tasla¤›’n›n bas›lm›fl bulunan tüm nüshalar›na EELL

KKOONNUULLMMAASSIINNAA karar verildi.  Bunun ard›ndan, po-

lis ve jandarma seferber edilerek, 

HHaattaayy,, AAddaannaa,, BBuurrssaa,, AAnnkkaarraa,, MMeerrssiinn,, ‹‹sskkeennddee--

rruunn,, EEllaazz››¤¤,, DDeerrssiimm,, KKaarraaddeenniizz Temel Haklar Ve Öz-

gürlükler Derneklerine, UUflflaakk Gençlik Derne¤i’ne bas-

k›nlar düzenlenerek Halk Anayasalar›na el konuldu. Bir

çok flehirde, yollarda, meydanlarda Halk Anayasas›’n›

da¤›tan, afifllerini yap›flt›ran devrimciler, demokratlar

gözalt›na al›nd›.

Tabloya bak›n. Türkiye Cumhuriyeti polis teflkilat›,

adeta iflini gücünü b›rakm›fl; Halk Anayasas› Taslaklar›

için seferber edilmifl durumdad›r. Bofluna de¤il bu sefer-

berlik. 

Polis, derneklere yönelik bask›nlara “gerekçe” yara-

tabilmek için; “Temel Haklar Derne¤ine bir kifli tara-

f›ndan Halk Anayasas› getirdi¤inin telefonla ihbar edil-

di¤i” gibi yalanlara baflvuruyor. 

Bak›n; burada silahlardan, bombalardan söz edilmi-

yor; burada halk anayasas›ndan söz ediliyor. 

Ve AKP iktidar› biliyor ki, Halk Anayasas›, içerdi¤i

her maddeyle, maddelerinde yaz›l› gerçeklerle, temsil

etti¤i alternatifle, AKP’nin anayasas›na büyük darbeler

vurmaktad›r.   

HHaallkk ggeerrççee¤¤ii bbiillmmeessiinn,, yyaallaann hhüükkmmüünnüü ssüürrddüürrssüünn

iissttiiyyoorrllaarr.. 

YYaassaakkllaarr,, eell kkooyymmaallaarr,, cceezzaallaarr bbuunnuunn iiççiinnddiirr.. 

Bu EELL KKOOYYMMAA, AKP’nin halk› aldatt›¤›n›n da bel-

gesidir. 

AKP, emperyalizm ve oligarfliden yana, onlar›n ç›-

karlar›n› savunan bir anayasay› tart›flt›r›yor. Bunun d›-

fl›nda bir tart›flmaya, bunun d›fl›nda bir alternatife ta-

hammülleri yoktur. Düzen güçleri aras›ndaki yeni ana-

yasa tart›flmas›, halk›n sorunlar›yla, talepleriyle ilgisiz

bir tart›flmad›r. Emperyalizmin ve oligarflinin ç›karlar›n›

kimin en iyi savunaca¤›n›n tart›flmas›n› yap›p, kendile-

rini emperyalist efendilere be¤endirmek ve bu arada oli-

garfli içi iktidar kavgas›nda da güç kazanmak istiyorlar.

Baflka bir tart›flma yoktur. 

Ne kadar özgürlükçü, ne kadar kat›l›mc› olduklar›

ortadad›r iflte; bir iktidar, bir polis teflkilat›, ülke çap›n-

da ““HHaallkk AAnnaayyaassaass›› AAvv››nnaa”” ç›km›flt›r. Bundan sonra

beklenen ad›m; ülke çap›nda el konulan Halk Anayasa-

s› Taslaklar›n›, Ankara K›z›lay Meydan›’na toplay›p

orada yakmakt›r. 

EL KOYMA KARARI, 
AKP’N‹N FAfi‹ST YÜZÜDÜR 

Bu karar, hukuki midir? Hay›r! Bu karar, düzenin

kendi yasalar›na göre bile hukuki de¤il, KKEEYYFF‹‹ VVEE SS‹‹--

YYAASS‹‹ BB‹‹RR KKAARRAARRDDIIRR.. Çünkü, Halk Anayasas› Tas-

la¤›, yay›nlanal› 1100 yy››ll olmufltur. 

Evet, AKP’nin bugün el koymak için mahkemeleri,

polisi, jandarmay› seferber etti¤i Halk Anayasas› Tasla-

¤› ilk olarak 1997 y›l›n›n Nisan ay›nda yay›nland›. Top-

lat›lmad›, el konulmad›.  

Daha sonra 2001 Haziran›nda ‹‹kkiinnccii BBaasskk››ss›› yap›l-

d›. Yine toplat›lmad›, el konulmad›... 2002 y›l› Ekimin-

de, ÜÜççüünnccüü BBaasskk››ss›› yap›ld›. Yine toplat›lmad›, el konul-

mad›. Sadece, Tasla¤›n Kürt Sorunu’na iliflkin 4. Bölü-

mü nedeniyle bir dava aç›ld› ve söz konusu bölüm yeni-

den düzenlenerek yeni bask›lar› yap›ld›.

AKP’nin toplatt›¤› Halk Anayasas› Tasla¤›, 44.. BBAASS--

KKII’d›r. Düflünün, on y›lda hiçbir iktidar el koymuyor,

AKP el koyuyor. AKP, en gerici, en faflist çizgiyi temsil

etmektedir. AKP’yi “demokrat” diye övüp yere gö¤e

Haklar ve Özgürlükler Cephesi Aç›klamas›:
AKP, HHalk AAnayasas› TTasla¤›’n›n 
Tart›fl›lmas›ndan ÇÇok KKorktu!
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s›¤d›ramayan AB’ciler, bu el koyma karar›n› da alk›flla-

yacaklar m›? 

AKP’nin yüzü bir kez daha aç›¤a ç›km›flt›r. AB’nin,

ABD’nin ve iflbirlikçi burjuvazinin ç›karlar›n› tart›flt›-

¤›nda, tüm bas›n yay›n organlar› önüne aç›l›r. Fakat hal-

k›n ç›karlar›n› tart›flt›¤›n zaman, yasaklar, cezalar, top-

latmalar, el koymalar, bask›nlar birbirini izler kovalar.

Sömürücülerin ç›karlar› için yap›lan tart›flmalar, özünde

“kay›kç› kavgas›”d›r. AAss››ll ttaarrtt››flflmmaa,, Halk Anayasas›

Tasla¤› çerçevesindeki tart›flmad›r. Halk›n sorunlar›n›n

çözümünü gösteren, halka kendi iktidar›n›n yolunu gös-

teren tart›flma oradad›r.

AKP, Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan iflte bunun için

çok korkmufltur ve hemen, bu anayasa tasla¤›n› ortadan

kald›rmak, gerçek bir tart›flmay› engellemek, halk›n ger-

çekleri ö¤renmesini, alternatifleri görmesini engellemek

için seferberlik ilan etmifltir. AKP’nin demokrasisi, em-

peryalizmin ve oligarflinin ç›karlar›n› savunmakla s›n›r-

l›d›r. Halka karfl› ise faflisttir. AKP, bu politikas›yla di-

yor ki; emperyalizmden ve oligarfliden yana herkes tar-

t›flabilir; ama halk tart›flamaz; devrimciler, demokratlar,

vatanseverler tart›flamaz! 

GERÇEKLER‹ B‹LMEK HALKIN HAKKIDIR!

Halk Anayasas› Tasla¤›, bbaa¤¤››mmss››zz vvee ddeemmookkrraattiikk

TTüürrkkiiyyee’’yyii savunuyor. Ülkemizin, halk›m›z›n hiçbir so-

rununun çözümsüz olmad›¤›n› söylüyor ve o çözümleri

bir bir somutluyor. 

Halk Anayasas› Tasla¤›, devleti, halka karfl› bir güç

olmaktan ç›kar›p, halk›n hizmetine sokan bir anlay›fl›

savunuyor. Ulusal ba¤›ms›zl›¤› ve dünya halklar›n›n

kardeflli¤ini, halk cumhuriyetinin vazgeçilmez ilkeleri

olarak ilan ediyor. Halk›n Anayasas›, hhaallkk››nn yyöönneettiimmee

kkaatt››ll››mm››’n› göstermelik olmaktan ç›karan bir yönetim

tarz› öneriyor. Ülkemizde ony›llard›r tart›fl›lan ulusal

sorunu, tüm halklar›n kimli¤ine, haklar›na tart›flmas›z

sayg› temelinde çözüyor. Ekonomide, e¤itim, konut,

sa¤l›k sorunlar›nda, hak ve özgürlüklerde, Halk Anaya-

sas› Tasla¤›’n›n de¤iflmez ilkesi her fleyin HHAALLKK ‹‹ÇÇ‹‹NN

olmas›d›r. Tüm politikalar› belirleyen halk›n ç›karlar›-

d›r. Halk Anayasas› Tasla¤›, emperyalizme ba¤›ml›l›¤a,

sömürüye ve oligarflinin iktidar›na son veren, halk›n ik-

tidar›n› kuran bir düzen öngörüyor. 

‹flte bundan korkuyorlar. Böyle bir anayasa önerisi-

nin halk taraf›ndan bilinmesini engellemek için girifltik-

leri seferberli¤in nedeni budur.   

Ama yan›l›yorlar. Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ortaya

koydu¤u gerçekler, er geç bilinecektir. Halk Anayasas›

Tasla¤›’n›n ortaya koydu¤u çözüm, ülkemizin tek çözü-

müdür. Gerçekleri bilmek halk›n hakk›d›r. Gerçekten,

halktan yana herkes, halk›n gerçekleri ö¤renmesine kar-

fl› gerçeklefltirilen bu bask›lara karfl› ç›kmal›d›r.

AKP’nin riyakar, özde faflist göstermelik demokratl›¤›-

n› teflhir etmek, tüm gerçek demokratlar›n görevidir.

Haklar Ve Özgürlükler Cephesi, Halk›n Anayasas›-

Halk›n ‹ktidar› için mücadelesini y›lmadan sürdürecek.  

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

AAKKPP’’nniinn aannaayyaassaa ttaassllaa¤¤››

VVeenneeddiikk’’ttee AABB ddeenneettiimmiinnddee

AKP’nin anayasa tasla¤›n› haz›rlayan Prof. Dr. Er-

gun Özbudun, bugünlerde Venedik’te, ““VVeenneeddiikk KKoo--

mmiissyyoonnuu””na haz›rlad›klar› anayasayla ilgili bilgi vere-

cek. Venedik Komisyonu 1990 y›l›nda Avrupa Konseyi

bünyesinde kuruldu. Komisyonun görevi üüyyee ddeevvlleettllee--

rriinn aannaayyaassaallaarr››nnaa,, aannaayyaassaa ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinnee AABB’’yyee

uuyyuumm ççeerrççeevveessiinnddee ““ddeesstteekk vveerrmmeekk”” imifl. Elbette bu

deste¤in nas›l olaca¤› s›r de¤il. Emperyalistler bu tür

konulardaki desteklerini ço¤u kez talimat vererek, dik-

te ettirerek verirler. 

K›sacas›, AKP, anayasa meselesinde AB ile çok ya-

k›n iflbirli¤i ve görüfl al›flverifli içinde olacak yani. Fa-

kat ülkemizde tablo hiç de böyle de¤il. 

AKP’nin yeni anayasa tasla¤› üzerine düflünce be-

lirten ö¤retim üyelerine Baflbakan’›n cevab› ““oonnllaarr

kkeennddii iiflfliinnee bbaakkss››nnllaarr”” fleklindeydi hat›rlarsan›z. Hak-

lar ve Özgürlükler Cephesi’nin anayasa tart›flmalar›na

halk› da katmay› hedefleyerek yay›nlad›¤› Halk Anaya-

sas› Tasla¤› da toplat›ld›. Halk Anayasas› afifllerini

asanlar gözalt›na al›nd›. Özcesi Türkiye’de anayasa tar-

t›flmalar›na kat›lmak yasak. 

Tablonun bize gösterdi¤i flu: Anayasa tart›flmalar›na

ülkemizde halk›n kat›lmas› yasak, AB’nin kat›l›m› ser-

best!

AKP’nin yapt›¤›nda ola¤and›fl› bir fley yok asl›nda.

Çünkü, bafl›ndan beri ›srarla belirtti¤imiz gibi,

AKP’nin anayasas›, emperyalizmin ve oligarflinin ihti-

yaçlar›n› karfl›lamak için yap›lmaktad›r. Yani anayasa

emperyalizm için yap›l›yorsa, emperyalistlerin fikir ve

talimatlar›n› almak da gayet normaldir. AKP’nin herke-

sin kat›l›m›yla anayasa haz›rl›yoruz söylemleri yalan-

d›r. Gerçek olan, emperyalizmin ç›karlar› için, tekelle-

rin ç›karlar› için anayasa haz›rlad›klar›d›r.

Ülkemizdeki tüm yasalar›n yap›m›nda emperyaliz-

min uzmanlar›ndan aç›k veya dolayl› “dan›flmanl›k”

al›nd›¤› da zaten bir s›r de¤ildir. Gümrük Yasas›’ndan

çevre yasalar›na, TCK’dan tüketim düzenlemelerine

kadar, oligarflinin kendi gelifltirdi¤i bir hukuk yoktur

asl›nda. Her fleyi emperyalistlerden almaktad›rlar.



Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin hazırladığı
Halk Anayasası Taslağı
çeşitli eylemlerle ve
halk  toplantılarıyla
tanıtıldı

AADDAANNAA::

““BBuu aannaayyaassaayy›› nnaass››ll

iinnssaannllaarr››nn ggüünnddeemmiinnee

yyeerrlleeflflttiirriirriizz??””

Adana’n›n emekçi mahallelerin--

den fiakirpafla’da 14 Ekim günü

“Halk Anayasas› Tasla¤›n›” tart›fl--

mak için bir halk toplant›s› düzen--

lendi. Adana Temel Haklar Baflkan›

fiemsettin Kalkan’›n aç›l›fl konufl--

mas›yla bafllayan toplant›da Kalkan

yapt›¤› konuflmada   “Cumhuriyetin

kuruldu¤undan bugüne kadar ülke--

mizde dört anayasa de¤iflikli¤i ya--

p›ld›. Ama ülkemizde hiçbir fley de--

¤iflmedi” dedi. Toplant› neler yapa--

biliriz, bu anayasay› halka nas›l

ulaflt›rabiliriz fleklindeki tart›flma--

larla sürdürüldü. Toplant› saat

18.30’da bafllad› ve iki saat sürdü.

***

A d a --

na’da ger--

çeklefltiri--

len bir bafl--

ka halk

toplant›s›

da Narl›ca

Maha l l e --

si’ndeydi.

14 Eylül

günü Sey--

han Sosyal

Kültür ve

Sanat Der--

n e ¤ i ’ n d e

y a p › l a n

halk top--

lant›s›nda konuflma yapan Adana

Temel Haklar Baflkan› fiemsettin

Kalkan “AKP’nin ç›karaca¤› anaya--

sa halk› temsil etmiyor. Bir anaya--

san›n halk› temsil etmesi için o ana--

yasay› halk›n kendisinin haz›rlam›fl

olmas› gerekiyor” sözleriyle tart›fl--

may› bafllatt›. Farkl› fikirlerin orta--

ya at›ld›¤› tart›flmalar›n sonucunda

mahalle halk›ndan insanlar ellerin--

den geleni yapacaklar›n› söylediler.

Toplant› iki saat sürdü. 

***

18 Ekim günü Çukurova Üniver--

sitesi’nde,  yap›lan panelde de

“Halk Anayasas› Tasla¤›” tart›fl›ld›. 

Çukurova Üniversitesi R-1 ders--

li¤inde, saat 12.30’da yap›lan pane--

le; ‹lkhaber Gazetesi Genel Yay›n

Yönetmeni Murat Y›ld›z, HÖC

Sözcüsü Recep Gedik ve Adana

Gençlik Derne¤i Baflkan› Bilgen

Geçgil kat›ld›lar. 

Panel, Bilgen Geçgil’in yapt›¤›

aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›. Panele

konuflmac› olarak kat›lan, ‹lkhaber

Gazetesi Genel Yay›n Yönet--

meni Murat Y›ld›z’›n; “Ülke--

mizde uygulanan anayasa ile

haber yapma özgürlü¤ünün

olmad›¤›n› aç›kça görebiliyo--

ruz. Mesela fazla uzak bir ta--

rihe gitmeye gerek yok daha

iki üç y›l önce ç›kan gazetele--

rin köflesinde kocaman sar›

puntolarla “SANSÜRLÜ”

yaz›s›n› hepimiz hat›rlar›z. Bizler

haberciyiz, ülkemizde ve dünyada

yaflanan olaylar›

çarp›tmadan halka

yans›tmak zorun--

day›z. Ama bugün

olaylar› tarafs›z

y a z d › ¤ › m › z d a

mutlaka karfl›m›za

birçok engelleme--

ler ç›kart›yorlar.

AKP’nin ç›karta--

ca¤› anayasa bu--

günkü yönetildi--

¤imiz anayasadan pek de farkl› de--

¤il. Bizler halk olarak kendi anaya--

sam›z› kendimiz yapmal›y›z ancak o

zaman bu ülkede gerçek demokrasi--

yi yaflar›z” diyerek sözü HÖC Söz--

cüsü Recep Gedik’e verdi. Gedik,

konuflmas›nda e¤itim sisteminin

çarp›kl›¤›na ve AKP’nin yapaca¤›

anayasan›n bu ükedeki hiçbir fleyi

de¤ifltirmeyece¤ine de¤indi.

Halk Anayasas› Tasla¤›’’n›n hal--

k› temsil etti¤ini belirten Gedik;

“fiimdi bizler demokratik ve ba¤›m--

s›z bir ülkeden bahsediyorsak ana--

yasam›z› kendimiz haz›rlamal›y›z.

Halk Anayasas› Tasla¤›’’n› inceledi--

¤imiz zaman halk› temsil ediyor

ama AKP’nin anayasas›na bakt›¤›--

m›zda halk› de¤il de burjuvaziyi

temsil etti¤ini çok aç›k bir flekilde

görebiliyoruz” sözleriyle konuflma--

s›n› bitirdi. Gedik’in ard›ndan söz

alan Bilge Geçgil de bir konuflma

yaparak “Bu anayasa kabul edildi¤i

zaman YÖK kalkacak m›? Evet,
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Halkların Kendi Anayasalarını
Tartışma ve Yapma Hakları Vardır! 
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Çukurova 

Üniversitesi



kalkacak ama ç›karacaklar› birçok

yasa ile YÖK’ü aratmayacaklar ve

insanlar› daha çok sömürecekler”

dedi. Panele kat›lanlardan bir ö¤re--

tim üyesinin  “Halk Anayasas› Tas--

la¤› e¤itimle ilgili ne diyor ö¤rene--

bilir miyim?” fleklindeki sorusu

üzerine taslaktaki e¤itimle ilgili

maddenin okunmas› ve e¤itimin

halk için olaca¤›n›n vurgulanmas›y--

la panel sona erdi.

DDEERRSS‹‹MM:: 

““HHaakk vvee öözzggüürrllüükk mmüüccaaddee--

lleemmiizzii ssüürrddüürreeccee¤¤iizz””

HÖC’ ün bafllatm›fl oldu¤u “Em--

peryalizm ve Oligarflinin De¤il

Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” kam--

panyas› çerçevesinde Dersim Hak--

lar ve Özgürlükler Cephesi Temsil--

cili¤i 16 Ekim günü D‹SK Genel-

‹fl Sendikas›’nda bir bas›n toplant›--

s› düzenledi. 

“Ba¤›ms›z Demokratik Bir Ülke

‹çin Halk Anayasas›” pankart›n›n

as›ld›¤› toplant›da HÖC ad›na aç›k--

lamay› okuyan Murat KAYMAZ

ilerici, yurtsever, devrimci kesimle--

ri anayasa zemininde bir mücadele

birlikteli¤i oluflturmaya ça¤›rarak;

Dersim’ de de böyle bir birlikteli¤in

olmas›n›n gereklili¤ini vurgulad›.

“k›saca yap›lmas› gereken anayasa,

emperyalizme göbekten ba¤›ml› bir

ülke yerine ba¤›ms›z, demokratik

bir ülkeyi temel almal›d›r. Tekelle--

rin, toprak a¤alar›n›n, mafya çetele--

rinin yönetti¤i de¤il halk›n yönetti--

¤i bir Türkiye iste¤imizdir” diyen

Kaymaz, Malatya’da Halk Anaya--

sas›’n› tan›tan afiflleri asan HÖC’lü--

lerin tutuklanmas›na da de¤inerek

“toplatma kararlar›na, iflkenceli gö--

zalt›lara, tutuklamalara ra¤men hak

ve özgürlük mücadelemizi sürdüre--

ce¤iz” dedi. 

Say›: 127 11ANAYASA EYLEM

Haklar vve ÖÖzgürlükler CCep-
hesi’nin hhalk iiçin aanayasa
anlay›fl›yla hhaz›rlad›¤› HHalk
Anayasas› TTasla¤›’n›n ttoplat›l-
mas›n›n aard›ndan ttasla¤›n dda-
¤›t›m vve ttan›t›m›n› yyapan
HÖC’lülere yyönelik ssald›r›lar
ve ggözalt›lar dda yyo¤unlaflt›.
Haklar vve ÖÖzgürlükler CCephe-
si üüyeleri ttasla¤›n ttoplat›lmas›-
n› vve yyaflanan ssald›r›lar› ‹‹stan-
bul vve AAnadolu’da yyapt›klar›
eylemler vve aaç›klamalarla ppro-
testo eettiler.

KKIIRRKKLLAARREELL‹‹

14 Ekim günü  K›rklareli’nin Lü--

leburgaz ‹lçesi’nde Deniz fientürk ve

Tansel Aras sokakta yollar› kesilerek

Halk Anayasas› Taslaklar›’’n› da¤›t--

t›klar› gerekçesiyle keyfi bir flekil--

de zorla gözalt›na al›nd›lar. Ayn›

gün Deniz fientürk’ün evine akflam

saatlerinde giden polis, savc›l›k iz--

ni olmadan yasad›fl› bir flekilde evde

bulunan yasal dergi ve kitaplara el

koydu. Savc›l›¤a ç›kart›lan Deniz

fientürk ve Tansel Aras 15 Ekim gü--

nü ç›kar›ld›klar› mahkemede serbest

b›rak›ld›.

MMAALLAATTYYAA

Malatya’da günlerdir sürdürülen

kampanya dahilinde 15 Ekim günü

Cemal Gürsel Mahallesi’nde “Em--

peryalizmin ve Oligarflinin De¤il

Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” yaz›l›

afiflleri yapan HÖC’lüler gözalt›na

al›nd›lar. 

Saat 11.00 s›ralar›nda afifl yapan

HÖC’lüleri durduran polis tart›flma

sürdü¤ü s›rada bir yandan GBT kon--

trolü yap›p di¤er yandan mahallede--

ki evleri tek tek dolaflarak halk› flika--

yetçi olmalar› yönünde tehdit etti.

Bu yöndeki çal›flmalar› sonuçsuz

kal›nca HÖC’lülere kabahatler ka--

nuna muhalefetten ceza kesen Ma--

latya polisi, iste¤ine ulaflamaman›n

verdi¤i haz›ms›zl›kla alelacele sav--

c›l›ktan yetki alarak Nurcan Hanba--

yat, Seval Yavuz, Adem Y›ld›z isim--

li HÖC’lüleri yerlerde sürükleyerek

yaka paça gözalt›na ald›. Sald›r› s›--

ras›nda ald›¤› darbeler nedeniyle

Adem Y›ld›z’›n bay--

g›nl›k geçirdi¤i

ve üç kiflinin de

vücutlar ›n›n

birçok yerin--

de morluklar

oldu¤u belir--

tildi. Ayn›

gün mahke--

meye ç›kar›la--

rak polise mu--

kavemet ettik--

leri ve kaçma

flüpheleri oldu--

¤u gerekçesiy--

le tutuklanan

HÖC’lüler, bir

gün sonra itiraz--

la serbest b›ra--

k›ld›lar.

‹‹ZZMM‹‹RR

‹zmir’de 18 Ekim günü saat

10.00 s›ralar›nda HÖC’ün Halk

Anayasas›na ça¤r› afifllerini asan

HÖC’lü Ferit Mutlu resmi polisler

taraf›ndan dövülerek gözalt›na

al›nd›. Polisler bulunduklar› araba-

dan iner inmez uzun namlulu silah-

larla tehdit ederek, biber gazlar› ile

Mutlu’ya sald›rm›fllard›r. Sokak

ortas›nda iflkenceyle gözalt›na

al›narak Buca Karakolu’na götürü-

len Ferit Mutlu, akflam 22.00’de

ç›kar›ld›¤› Bayrakl› Adliyesi’nde

serbest b›rak›lm›flt›r. 

HALK AANAYASASINA 
SALDIRILAR SSÜRÜYOR
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‹‹ssttaannbbuull:: ““HHaallkk››nn AAnnaa--
yyaassaass››nn›› YYaappmmaass›› EEnn--
ggeelllleenneemmeezz””

AKP anayasa tasla¤›n› tart›flma--

ya bafllad›¤›ndan beri birçok kesim

kendince taslaklar haz›rlay›p tart›fl--

maya kat›l›yor. Yanl›z HÖC’ün ç›--

kartt›¤› Halk Anayas› Tasla¤›’na el

koyma karar› verildi. Bu da iktida--

r›n halk›n mücadelesine haz›ms›zl›--

¤›n› gösteriyor. 

HÖC üyeleri ise 11 Ekim günü

Ça¤layan AKP önünde bir aç›klama

yaparak Halk Anayas› Tasla¤›’n› sa--

vunduklar›n› söyleyip, el koyma ka--

rar›n›n kald›r›lmas›n› istedi. Saat

13.00’te bafllayan aç›klamada s›k

s›k “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mü--

cadelemiz, Bask›lar Yasaklar

Halk Güçlerini Y›ld›ramaz”  slo--

ganlar› at›ld›. Tasla¤›n resminin

oldu¤u pankartta “Halk›n Anaya--

sas›n› Yapmas› Engellenemez”

slogan› yer al›rken bas›n aç›kla--

mas›n› okuyan Veysel fiahin

“Anayasa Tasla¤›m›za karfl› aç›--

lan savafl›n bir an önce durdurul--

mas›n›; demokrat olduklar›n›, dü--

flünce özgürlü¤ünü savunduklar›--

n› söyleyenlerin, bunun gerekleri--

ni yerine getirmelerini istiyoruz.

Biz Halk Anayasas› Tasla¤›’m›z›

savunuyoruz. Suçlamalar› tü--

müyle reddediyor; el koyma ka--

rar›n› da, derneklerimizin bas›la--

rak talan edilmesini, arkadafllar›--

m›z›n iflkenceyle gözalt›na al›n--

malar›n› da fliddetle protesto edi--

yoruz” diye konufltu.  

EEllaazz››¤¤:: ““AAKKPP hhüükküü--
mmeettiinniinn ttaahhaammmmüüll--
ssüüzzllüü¤¤üü hhaallkkaa ggeerr--
ççeekklleerrii aannllaattaann hheerr--
kkeessee””

Elaz›¤ Haklar ve Özgürlükler

Cephe--

si Tem--

silcili¤i

15 E-

kim günü saat 13:00 ’de Hozat Ga--

raj› önünde “Emperyalizmin ve Oli--

garflinin De¤il Halk Anayasas›n› ya--

pal›m” pankart›yla bas›n aç›klamas›

yapt›. “Bask›lar, Gözalt›lar Bizi Y›l--

d›ramaz” yaz›l› dövizlerin de aç›ld›--

¤› eylem alk›fl ve sloganlarla baflla--

d›. Aç›klamada yaflanan sald›r›lar

anlat›l›rken flunlara de¤inildi;

“AKP hükümetinin tahammülsüzlü--

¤ü halka gerçekleri anlatan,

AKP’nin gerçek yüzünü ortaya ko--

yan her kifliye, her yay›n organ›na

yani her fleye karfl›yd›. Bunun için

vuruldu 16 yafl›nda ki Ferhat Ger--

çek Yürüyüfl Dergisi’’nin da¤›t›m›n›

yaparken, bunun için sald›r›ya u¤ra--

d› Yürüyüfl Dergisi okuru Ersin

Sönmez. Bunun için bas›ld› dernek--

ler, insanlar gözalt›na al›nd›. Bunun

için Halk Anayasas› Tasla¤›’na “el

konulmas›na” karar verildi”. Eylem

alk›fllar ve sloganlarla sona erdiril--

di. 

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu
HHuukkuukkssuuzzlluu¤¤uu 
PPrrootteessttoo EEttttii

Halk›n Hukuk Bürosu Halk Anaya-

sas› Tasla¤›’n›n toplat›lmas›n› pro-

testo ederek A‹HM’e acil baflvuru

için dilekçe gönderdi. 18 Ekim gü-

nü saat 13.30’da Galatasaray Posta-

nesi önünde toplanan HHB avukat-

lar› ad›na Av. Ebru Timtik bir konufl-

ma yapt›. 

Yasal süreci özetleyen Timtik, ki-

tapç›¤a 4 Ekim günü saat 10.30’da

el koyma karar› al›nd›¤›n› belirte-

rek, mesainin 9.00’da bafllad›¤› var-

say›l›rsa bu kitab›n bir buçuk saat

içinde savc› ve hakim incelemesin-

den geçip el koyma karar› al›nd›¤›n›

belirtti. “Ülkemizde adaletin geç

iflledi¤ini iddia edenler var ise bu

flafl›las› h›z karfl›s›nda flüphesiz

yan›ld›klar›n› göreceklerdir” di-

yen Timtik hukuksuzlu¤un boyu-

tunu gözler önüne serdi. Konufl-

mas›nda fleyle dedi; “bugün tam

da anayasa tart›flmalar› sürerken

AKP yöneticilerinin demokratik

sivil anayasa söylemlerinin tama-

men laf kalabal›¤›ndan ibaret ol-

du¤unu kan›tlayan bir müdahale

ile karfl› karfl›yay›z. Kifli haklar›-

n›n bafl›nda gelen ifade özgürlü-

¤ü biz hukukçular›n gözüyle ta-

mamen hukuka ayk›r› bir flekilde

müdahaleye u¤ram›flt›.” 

Karar›n gerekçesiz olmas› se-

bebiyle Avrupa ‹nsan Haklar›

Sözleflmesi’nin 6. maddesindeki

adil yarg›lanma hakk›n›n, el koy-

ma karar› ile de Avrupa ‹nsan

Haklar› Sözleflmesi’nin 10. mad-

desindeki ifade özgürlü¤ünün ih-

lal edildi¤ini belirterek “biz avu-

katlar› olarak karara karfl› iç hu-

kuk yollar›n›n tüketmek üzere iti-

raz ederken bir yandan da

A‹HM’ne acil baflvuruda bulunu-

yoruz” dedi. Aç›klama dilekçenin

postalanmas›yla son buldu.

HALK AANAYASASI 
TASLA⁄IMIZI SSAVUNUYORUZ!

‹stanbul HÖC

HHB

Elaz›¤ HÖC



Gerçekleri hayk›rd›¤›-

m›z içindir ki polis hep en-

gel olmak ister yürüyüflü-

müze. Tehdit eder, taciz

eder, sald›r›r, gözalt›na al›p

iflkenceler yapar. Ama hiç-

bir sald›r›s› engel olama-

m›flt›r bu yürüyüflü durdur-

maya. Bundand›r ki daha

h›nçl› sald›r›r, sald›r›rken

pervas›zlafl›r. Tüm tehditle-

re karfl›n s›rt›m›z› dönüp

ad›mlamaya devam eder-

ken yolumuzu biz, tüm

kahpeli¤iyle s›rt›m›zdan

vurur bu kez. Ama vuruldu¤umuz

yerden kalk›p yolumuza devam et-

tik y›llard›r. Yine ediyoruz. Hiçbir

sald›r› bu yürüyüflümüze engel ola-

mayacak.

Anadolunun dört bir yan›nda so-

kak sokak, ev ev dolaflarak dergimi-

zi halka ulaflt›rd›k. Dergimiz sesi-

mizdi, umudumuzun ça¤r›s›yd›. Ve

biz hep ›srar ettik sesimizi halka

ulaflt›rmaya. Dün ‹rfan A¤dafl’la

gürleflen sesimiz, bugün Ferhat

Gerçek’le daha gür ç›k›yor. Bu ses

bedelini ödeyerek topra¤a kök sal›-

yor. 

7 Ekim günü Yenibosna Zafer

Mahallesi’nde Yürüyüfl Dergisi sa-

tarken, polis taraf›ndan s›rt›ndan

kurflunlanan Ferhat Gerçek 15 Ekim

günü taburcu oldu. Sa¤l›k duru-

munda hiçbir de¤ifliklik yok. Omu-

rili¤ine saplanan kurflun sayesinde,

kimbilir bundan sonra belki de hiç

yürüyemeyecek. 

Ferhat Gerçek’in taburcu edil-

mesiyle birlikte, Ferhat’› vuran po-

lisin tutuklanmas›, Ferhat’›n tedavi-

sinin gerçek anlamda yap›lmas› ve

Ferhat üzerinde devam eden polis

ablukas›n›n kald›r›lmas› talepleriy-

le, Haklar ve Özgürlükler Cephesi

taraf›ndan 11 Ekim 2007 Perflembe

günü hastane önünde bafllat›lan

oturma eylemi de sona erdi. 

Taburcu olan Ferhat’› hastane-

den alan HÖC’lüler, hastane önün-

de yapt›klar› aç›klamada “Ferhat’›

Vuran Polis Derhal Tutuklanmal›-

d›r, Polisin ‹nsan Öldürme Özgürlü-

¤ü mü Var”, “Polis Ferhat Gerçe¤i

S›rt›ndan Vurdu” dövizleri tafl›ya-

rak sorumlular›n yarg›lanmas›n› is-

tediler. 

Ferhat’› vuranlar yarg›lanmad›k-

ça ‹stanbul’un ve Anadolu’nun her

yerinden adalet talebi  yükseliyor.

‘Polisin Öldürme Özgürlü¤ü mü

Var’ diye soran HÖC üyeleri yapt›k-

lar› eylemlerle polisin sald›rarak

Ferhat Gerçek’i s›rt›ndan vurmas›n›

protesto etmeye devam ediyor. Bü-

tün eylemlerde Ferhat’›n resimleri

tafl›n›yor, adalet talebi ön plana ç›-

k›yor. Ve her yerden ‘Yürüyüfl Sus-

turulamaz’ sloganlar› hayk›r›l›yor. 

‹‹ssttaannbbuull HÖC Temsilcili¤i  14

Ekim’de “Polis Ferhat Gerçek’i S›r-

t›ndan Vurdu Ferhat’› Vuran Polis

Derhal Tutuklanmal›d›r  Polisin ‹n-

san Öldürme Özgürlü¤ü Mü Var”

pankart› açarak sorumlular›n ceza-

land›r›lmalar›n› istedi.

Taksim Tramvay Dura-

¤›’nda yap›lan eylemde

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,

Ferhat’› Vuran Polis Tu-

tuklans›n” sloganlar› at›ld›.

Gözde fiahin taraf›ndan

yap›lan aç›klamada birlik

ve beraberlikten dem vu-

ran egemenlerin birlik an-

lay›fl›n›n bu sald›r›da so-

mutland›¤› dile getirildi.

Sömürüye ve emperya-

lizmle iflbirli¤ine karfl› ç›k-

man›n suç görüldü¤ünü

vurgulayan fiahin “biz bu suçu iflle-

meye devam edece¤iz! Ferhat’› vu-

ran polis yarg›lanana, Ferhat üzerin-

deki polis ablukas› kald›r›lana ve

Ferhat’›n tedavisi tam anlam›yla ya-

p›lana kadar susmayaca¤›z! Ve bi-

zim sesimiz olan, sesimize ses katan

“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm

‹çin Yürüyüfl” dergimize sahip ç›k-

maya devam edece¤iz” diye konufl-

tu. Bas›n aç›klamas›ndan sonra ‹s-

tiklal Caddesi’nde “polis 16 yafl›n-

daki bir genci sadece yasal bir der-

giyi da¤›tt›¤› için vurdu, bu mu ada-

let ve Ferhat Gerçek bir daha hiç

yürüyememe tehlikesiyle karfl› kar-

fl›ya, Ferhat’› vuran polisten bunun

hesab› sorulmal›” anonslar›yla Yü-

rüyüfl Dergisi’nin sat›fl› yap›ld›.

Ya¤mur alt›nda yap›lan dergi sat›-

fl›nda 50 dergi sat›ld›. 

Temel Haklar Federasyonu da

yapt›¤› eylemlerle bu olay›n takip-

çisi olacaklar›n› duyurdu. 16 Ekim

günü saat 17.00’da fiiflli Meyda-

n›’nda aç›klama yapan Federasyon

üyeleri Ferhat’› vuranlar›n yarg›lan-

malar›n› istedi. Ferhat’›n resimleri-

nin tafl›nd›¤› eylemde s›k s›k “Ada-

let ‹stiyoruz, Ferhat’› Vuranlar Tu-

tuklans›n” sloganlar› at›ld›. Nurcan

Temel taraf›ndan yap›lan aç›klama-

da “Ba¤›ms›z, demokratik bir ülke

isteyenleri, haklar ve özgürlükler

mücadelesi verenleri sindirmek için

hemen harekete geçen yarg› Fer-

hat’› yaralayan, halka kurflun s›kan

polisleri yarg›lamak için hiç acele

Say›: 127 13BAHÇEL‹EVLER

HALKA KURfiUN SIKANLARDAN HESAP SORULSUN!HALKA KURfiUN SIKANLARDAN HESAP SORULSUN!

DÜN
‹RFAN AA⁄DAfi’LA

GÜRLEfiEN SSES‹M‹Z
BUGÜN

FERHAT GGERÇEK’LE
DAHA GGÜR ÇÇIKIYOR.

BU SSES BBEDEL‹N‹
ÖDEYEREK TTOPRA⁄A

KÖK SSALIYOR...



etmiyor. Çünkü bu ülkede muhalif-

seniz, sömürüye ve zulme karfl›ysa-

n›z her fley mübaht›r. Hiçbir bask›

ve ödeyece¤imiz bedel bizleri eflit,

özgür bir gelecek; ba¤›ms›z, de-

mokratik bir ülke mücadelesinden

vazgeçiremeyecek” denildi.

SSUUÇÇUU VVEE SSUUÇÇLLUUYYUU 

BB‹‹LL‹‹YYOORR AADDAALLEETT ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ

Federasyon üyeleri ayn› gün Ka-

d›köy ‹skele’de 17 Ekim günü ise

Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda

aç›klama yapt›. Saat 17.00’de yap›-

lan aç›klamada adalet yerini bulana

kadar susmayacaklar›n› ifade etti.

“Polis Ferhat Gerçek’i S›rt›ndan

Vurdu Ferhat’› Vuran Polis Tutuk-

lans›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylem-

de konuflma yapan Dede Altun “Bu

suç alenen tüm mahallenin gözü

önünde ifllenmifltir. Suçu ve suçluyu

biliyor adalet istiyoruz” sözlerine

yer verdi. 

Ferhat Gerçek’i vuran polislerin

tutuklanmas› talebi meydanlarda

hayk›r›lmaya devam ediyor. Haklar

ve Özgürlükler Cephesi ve Kesk

fiubeler Platformu 17 Ekim günü

Sultanahmet Adliyesi’nde suç du-

yurusunda bulundular. Saat

13.00’da Sultanahmet Park›’nda ya-

p›lan aç›klamada s›k s›k “Ferhat’›

Vuranlar Tutuklans›n, Adalet ‹stiyo-

ruz, Yürüyüfl Susturulamaz” slo-

ganlar› at›ld›. Bas›n aç›klamas›n›

okuyan Murat Nedim ‹lker “Tan›¤›

ve ma¤duru bu kadar çok olan bir

sald›r›n›n faillerinin tutuklanmama-

s› ve yarg›lanmamas› için, devletin

pek çok yetkili kurumu ve kiflisi,

devletin kendi yasalar›n› bile hiçe

sayacak bir keyfiyet içinde delilleri

karartma yoluna gitmifl ve tehdit,

gözda¤›, psikolojik bask› gibi yol-

larla sald›rgan polislerini koruyup

aklama çabas›na girmifltir. Fakat 7

Ekim’de Yenibosna’da polisin estir-

di¤i terör doktor raporlar›yla tespit

edilmifltir. En belirgin kan›tlardan

biri de Ferhat’›n omurili¤ine sapla-

nan polis kurflunudur. Kaburgalar›

ezen, dalak y›rtan, yüzleri gözleri

flifliren ve morartan polis coplar›d›r.

Sald›r›n›n sorumlular› bellidir. Bir

an önce tutuklan›p yarg›lanmal›d›r-

lar” diye konufltu. Ard›ndan 75. Y›l

Karakolu’ndaki bütün polisler ve

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün ola-

y›n sorumlular hakk›nda suç duyu-

rusunda bulunuldu. 

Bir baflka suç duyurusu da

ÇHD’li avukatlar taraf›ndan yap›l-

d›. ÇHD ‹stanbul fiubesi  Ferhat

Gerçek’i vuranlar hakk›nda 19

Ekim günü Bak›rköy Adliyesi’nde

suç duyurusunda bulundu. Saat

13.00’da yap›lan suç duyurusu ön-

cesi aç›klama yapan avukatlar ad›na

sözalan Av. Güray Da¤ “e¤er AKP

gerçekten demokratikleflme iddias›

tafl›yor ise, derhal PVSK’da de¤i-

fliklik yapmal› ve polisin yetkilerini

daraltmal›, geride kalan 4 ayl›k sü-

rede yaflanan gözalt›nda ölüm ve

benzeri olaylar ile Ferhat Gerçek’in

sakat kalmas› olay›n›n üzerine gide-

rek, delillerin karart›lmas›n› önle-

meli, sorumlular›n cezaland›r›lma-

s›n› sa¤lamal›d›r” diye konufltu.

Aç›klaman›n ard›ndan avukatlar

Bak›rköy Cumhuriyet Baflsavc›l›-

¤›’na sorumlular hakk›nda suç du-

yurusunda bulundu. 

Ferhat Gerçek’in vurulmas›na

bir tepki de Okmeydan› HÖC Tem-

silcili¤i’nden geldi. Okmeydan› Di-

kilitafl’ta toplanan HÖC’lüler elle-

rinde meflalelerle ve Ferhat’›n re-

simleriyle 17 Ekim günü Okmeyda-

n›’nda bir yürüyüfl düzenledi. “Fer-

hat Gerçek’i S›rt›ndan Vurdu Fer-

hat’› Vuran Polis Derhal Tutuklan-

mal›d›r Polis’in Öldürme Özgürlü-

¤ü mü Var” pankart›n›n tafl›nd›¤›

eylemde “Yürüyüfl Susturulamaz,

Katil Polis Hesap Verecek, Yaflas›n

Devrimci Dayan›flma, Ferhat’› Vu-

ran Polis Yarg›lans›n” sloganlar›

at›ld›. Sa¤l›k oca¤›na kadar yürüyen

HÖC’lüler ad›na Gözde fiahin yap-

t›¤› aç›klamada bu sald›r›n›n polisin

halka ve düflmanlara karfl› nas›l bir

kin ve nefretle dolduruldu¤unun bir

örne¤i oldu¤unu söyledi. fiahin

aç›klamas›nda “Ödeyece¤imiz hiç-

bir bedel ve hiçbir bask› bizleri ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi

vermekten, sömürüye zulme karfl›

ç›kmaktan al›koyamayacak” sözle-

riyle sona erdi.  Saat 20.00’de bafl-

layan eylem “Bask›lar Bizi Y›ld›ra-

maz” sloganlar›yla sona erdi. Ok-

meydan› Demokrasi Platformu’nun

da destek verdi¤i aç›klamaya 70 ki-

fli kat›ld›. 

Anadolu Temel Haklar da, 13

Ekim’de 1 May›s Mahallesi  3001.

Cadde’de bir aç›klama yaparak po-

lisin adam öldürme gibi bir özgürlü-

keri olmayaca¤›n›n vurgusunu yap-

t›lar. Son birkaç hafta içinde yafla-

nan polis terörüne de de¤inilen

aç›klamada bask›lar›n ve kurflunla-

malar›n hakl› ve meflru mücadele-

nin önüne geçemeyece¤i, engelle-

yemeyece¤i vurguland›. “Yürüyüfl

Susturulamaz, Halka Kurflun S›kan-

lardan Hesap Sorulsun” sloganla-

r›yla sona eren aç›klamaya Köz ve

Partizan kat›larak destek verdi. 

AAddaannaa HÖC Temsilcili¤i,  15

Ekim günü yapt›¤› bas›n aç›klama-

s›ndan da ayn› ses yükseldi: Halka

kurflun s›kanlardan hesap sorulsun.

Saat 12.30’da HÖC üyesi fiemsettin

Kalkan taraf›ndan yap›lan aç›kla-
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mada Ferhat Gerçek’i vuran sorum-

lular›n tutuklanmas› talebi dile geti-

rildi. 

AAnnkkaarr aa HÖC Temsilcili¤i de

Ferhat’›n resimleriyle ve meflaleler-

le yapt›¤› eylemde polisin sald›r›s›-

n› protesto etti. 15 Ekim günü Yük-

sel Caddesi'nde biraraya gelen

HÖC’lüler yapt›klar› eylemde poli-

sin sokak ortas›nda insan öldürme

özgürlü¤ü nereden geliyor diye sor-

du. Didem Akman’›n okudu¤u aç›k-

lamada bu ülkede haklar ve özgür-

lükler mücadelesi verenlerin y›llar-

d›r bask› gördü¤üne ve görmeye de

devam etti¤ine dikkat çekilerek

"Günü geldi gözalt›na al›p iflkence-

den geçirdiler, günü geldi infazlarla

katlettiler. Yöntem de¤iflti, ama

amaç hiç de¤iflmedi" sözlerine yer

verildi.

MMeerrssiinn Haklar ve Özgürlükler

Cephesi taraf›ndan 16 Ekim Sal›

günü saat 13. 00’te Taflbina önünde

polis taraf›ndan s›rt›ndan vurulan

Ferhat Gerçek’le ilgili ve son süreç-

te Temel Haklar ve Özgürlükler

Dernekleri’ne yönelik yap›lan keyfi

bask›nlarla ilgili bas›n aç›klamas›

yap›ld›. Ferhat’›n durumu hakk›nda

bilgi verilen aç›klamada anayasan›n

toplat›lmas›na da de¤inilerek Temel

Haklar ve Özgürlükler Derneklerine

yönelik sald›r›lar›n asl›nda bütün

emekçi halklar›m›za karfl› yap›lan

bir sald›r› oldu¤unun vurguland›.

Hasan Biber taraf›ndan yap›lan aç-

k›klama flu sözlerle devam etti. ”Bu

bir sindirme politikas›d›r. Hiçbir

bask› ve fliddet bizlerin ba¤›ms›zl›k,

demokrasi ve özgürlük talepleri-

mizden vazgeçiremeyecektir.” ‹HD

ve ESP’nin destek verdi¤i aç›kla-

mada “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” sloganlar› at›ld›.

Son günlerde yo¤unlaflan sald›r›-

larla ilgili  HHaattaayy Haklar ve Özgür-

lükler Cephesi de bir aç›klama yap-

t›. 16 Ekim’de Antakya Ulus Mey-

dan›’nda yap›lan aç›klamay› Enis

Aras okudu.  Aras’›n yapt›¤› aç›kla-

ma da artan devlet terörüne de¤inir-

ken; hiçbir sald›r›n›n, bask›n›n ya-

sa¤›n hakl› mücadelenin önüne ge-

çemeyece¤ini vurgulad›. 

Say›: 127 15BAHÇEL‹EVLER

kSSaalldd››rr›› nnaass››ll oolldduu,, nnaass››ll vvuurruull--

dduunn?? OO aann›› nnee kkaaddaarr hhaatt››rrll››yyoorr,,

ggöözzüünnüünn öönnüünnddee ccaannllaanndd››rraabbiillii--

yyoorrssuunn?? 

Ferhat GGerçek: Gözümde can-

land›rabiliyorum. ‹flte dergi sat›fl›-

m›z› yap›yorduk. Normal her hafta

yapt›¤›m›z gibi. Bu hafta da ayn›-

s›n› yap›yorduk. Polisler arkadan

geliyorlard›, görüyorduk. Biz de

sat›fl›m›z› yap›yorduk. Polisin bir

tanesi otoyla yan›m›za yaklaflt›.

Derginize bakabilir miyim dedi.

Biz de bakamazs›n dedik tabii.

Bakmam›z laz›m dedi. Bir tane an-

kadafl›n kolunu tuttu. Kimli¤ini ver

dedi. Arkadafl kimli¤ini vermek is-

temedi. Orada biraz kargafla oldu.

Arabaya bindirmek istediler. Arka-

dafl da otoya binmek istemeyince

polisler vurmaya bafllad›. Arkada-

fl›m›za vurunca polis otoso tafllan-

maya baflland›. Tafllama s›ras›nda

ben de aradan ç›kmak istedim.

Ç›kt›m da. ‹leride tafll›yorlard›, ben

de kat›ld›m. ‹ki kifli vard›. Öbürki-

ler baya¤› bir uzaklaflm›fllard›. Ben

de geri kaçmak istedim. Tam köfle-

yi dönecektim orada vuruldum.

Vurulduktan sonra etrafta baya¤›

bir sessizlik oldu, gözlerim biraz

kayd›, yere düfltüm. Orada bir 40

dakika bekledim, baya¤› bir bekle-

dim. Sadece polisler vard› bafl›m-

da. Yan›ma kimsenin gelmesine

izin vermiyorlard›. Arkadafllar› gö-

zalt›na al›yorlard› onu gördüm,

kargafla vard›. Gerisini hat›rlam›-

yorum.

kSSaalldd››rr››yy›› nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirrii--

yyoorrssuunn?? fifiuuaann nnee hhiisssseeddiiyyoorrssuunn??

Ferhat GGerçek:Ben tabii ki iyi

de¤erlendirmiyorum. Bana ve ar-

kadafllar›ma yönelik çok kötü bir

sald›r›. fiuan çok iyiyim. Hiçbir fle-

yim yok. 

kfifiiimmddii ssaa¤¤ll››kk dduurr uummuunn nnaass››ll??

AArrkkaaddaaflflllaarr››nnllaa,, aavvuukkaattllaarr››nnllaa

ggöörrüüflflmmeennddee nnaass››ll ssoorruunnllaarr çç››kkaarr--

dd››llaarr??

Ferhat GGerçek: Ben sa¤l›k duru-

mum hakk›nda hiçbir fley bilmiyo-

rum. Babam hastal›¤›m› biliyor.

Ben arkadafllar›m› görmedi¤im s›-

rada polis engelliyordu. Kimseyi

içeri alm›yordu, babamdan baflka.

Arkadafllar›m› görmeme izin ver-

miyorlard›. Hastanede son günler-

de Av.Oya’y› gördüm. Sürekli bas-

k› alt›nda tutuldum.

kDDeerrggii ddaa¤¤››tt››mm›› ggiibbii yyaassaall bbiirr--

flfleeyy yyaappaarrkkeenn bbööyyllee bbiirr ssaalldd››rr››yyaa

uu¤¤rr aayyaaccaa¤¤››nn hhiiçç aakkll››nnaa ggeellmmiiflfl

mmiiyyddii??

Ferhat GGerçek:Aç›kcas› ben hiç

düflünmedim, tahmin bile etmedim. 

k‹‹ rrffaann AA¤¤ddaaflfl’’›› ttaann››yyoorr mmuussuunn??

DDaahhaa öönnccee dduuyymmuuflflssuunndduurr.. SSaannaa

yyaapp››llaann ssaalldd››rr››nn››nn bbiirr bbeennzzeerriillddii..

Ferhat GGerçek: Daha önce hiç

duymam›flt›m. Bana yap›lan sald›r›

ilk de¤il, arkadafllar›m›za yap›lan

bir sald›r›. Art›k bunlar›n olmas›n›

istemiyorum. 

kHHaassttaannee öönnüünnddee sseenniinn iiççiinn

oottuurrmmaa eeyylleemmii yyaapp››lldd›› nneelleerr hhiiss--

sseettttiinn??

Ferhat Gerçek:Çok mutlu ol-

dum. D›flar›da benim foto¤raflar›m

vard›. Benim için ya¤murun alt›n-

da bekliyordu onca insan. Kim ol-

sa, hangi arkadafl›m benim yerim-

de olsa çok mutlu olurdu eminim.

kYYüürr üüyyüüflfl ookkuurrllaarr››nnaa nneelleerr

ssööyylleemmeekk iisstteerrssiinn??

Ferhat GGerçek: Hepsine selam

söylüyorum. Bunun hesab› sorul-

mal› diyorum.  

FFeerrhhaatt GGEERRÇÇEEKK

FFEERRHHAATT GGEERRÇÇEEKK::

“Bunun HHesab› 
Sorulmal›...”
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16 yafl›ndayd› Ferhat Gerçek.

Yürüyüfl okuruydu. Okuyor, ülkesi-

nin gerçeklerini ö¤reniyordu. Ve o,

erken olgunlaflan gençlerimizden

biriydi; ö¤rendiklerini herkesin,

tüm halk›n ö¤renmesini istiyordu.

Bunun için de dergimizin tan›t›m ve

sat›fl›na kat›lm›flt›. ‹flte o alçak kur-

flun, onu böylesine onurlu bir ifl ya-

parken vurdu. 

Bu kurflun, ilk de¤il. Bu sald›r›,

okurlar›m›z›n, çal›flanlar›m›z›n ma-

ruz kald›klar› ilk sald›r› de¤il. Her

dönem, her koflulda kavgan›n sesi

olmak için, halka gerçekleri ulaflt›r-

mak için, devrimci gazeteci olma-

n›n bedellerini ödedik.

Bu ülkede “bas›n özgürlü¤ü” di-

ye bir kavram vard›r, fakat bu kav-

ram sadece gerekti¤inde ““bbiizzddee ddee

ddeemmookkrraassii vvaarr”” diyerek kullanmak

için yasalara yaz›lm›flt›r o kadar. El-

bette, bir de burjuva bas›n için ge-

çerli bir kavramd›r. Fakat halka ger-

çekleri anlatan, halk›n sorunlar›na

çözüm üretmeye çal›flan, halk› bi-

linçlendirmeye, e¤itmeye çal›flan

bir gazetecilikse yapt›¤›n›z, muha-

tab›n›z ““nnee öözzggüürrllüü¤¤üü uullaann””d›r.

Gözalt›na al›nmak, iflkenceler-

den geçmek, y›llarca süren tutsak-

l›klar, katledilmek devrimci gazete-

cili¤in göze al›nmas› gereken so-

nuçlar›d›r.

Dergimiz, yasald›r. Fakat oligar-

flinin kendi yasalar›na da sayg›s›

yoktur, oligarfli için yasalar o anda

ç›karlar›na tersse çi¤nenip at›labilir

fleylerdir. Kendini yasalara uymak

zorunda hissetmez, yasalar› halk›n

uymas› gereken kurallar olarak gö-

rürler. Tarihimiz boyunca engelle-

melerle, sald›r›larla karfl›laflmadan

dergimizi ç›kard›¤›m›z› hat›rlam›-

yoruz. Kimi zaman, her say›s› ya-

pay gerekçelerle toplat›larak daha

matbaada iken el konuldu. Bu en-

gelleri aflmak için yasal dergimizi

gizli yollardan matbaadan ç›karmak

zorunda kald›k. Kimi zaman gaze-

temizi satan bayiler tehdit edilerek

sat›fllar› engellendi, bu engelleri

okurlar›m›z›n elden dergimizi

satmas› ile bofla ç›kard›k, ki

gazetemizin da¤›t›mc›s›

as›l olarak okurlar›m›z ol-

dular. Oligarfli okurlar›m›-

za da sald›rd›, sadece dergi-

mizin sat›fl›n› yapan okur-

lar›m›z› hedef almad›, der-

gimizi okumak da suç sa-

y›ld›. Dergimizin

okurlar› da gözalt›-

na al›nd›, iflkence-

lerden geçirildi.

De rg imiz in

sat›fl›n› yaparken

gözalt›na al›nan,

tutuklanan, iflkence-

lerden geçen, kurflun-

lanan, katledilen okurlar›-

m›z dergimizin de¤erleri ve

gücü olurken, oligarflinin

sald›r›lar›n›n boyutunu da

gösteriyordu.

Sald›r›lar, yay›n çizgimi-

zi de¤ifltirmemiz içindi ayn› zaman-

da. Öyle dönemler yaflad›k ki, say-

falar›m›z›n tamam›n› sansürlü ola-

rak bofl ç›karmak zorunda b›rak›l-

d›k. Fakat bu bask›lar da bir anlam

ifade etmedi, dergimizin sansürlü

sayfalar›yla oligarflinin gerçek yü-

zünü halk›m›za çok daha somut an-

latt›k. Her say›m›z sansürlendi, biz

dergimizi ç›karmaya devam ettik.

Yetmedi, bürolar›m›z bas›ld›, ça-

l›flanlar›m›z gözalt›na al›nd›, iflken-

celerden geçirildi, tutukland›, büro-

lar›m›z da¤›t›ld›, bilgisayarlar›m›za

arflivimize elkonuldu... Her defas›n-

da büromuzu yeni bafltan kurduk fa-

kat, devrimci gazeteci kimli¤imiz-

den taviz vermedik.

Tutuklamalar engel olamazd›,

bir büromuz da hapishaneler oldu. 

Bu koflullarda halka gerçekleri

anlatmak için sadece gazeteci ol-

mak yeterli de¤ildi, devrimci gaze-

teci olmak gerekirdi. Biz bugün ha-

len varl›¤›m›z› sürdürüyoruz ve ha-

len do¤ru bildi¤imiz çerçevede hal-

k›m›za gerçekleri an-

latmaya devam ediyo-

ruz. Bu devrimci kim-

li¤imiz sayesindedir.

Tüm bu sald›r›lar

yetersizdi, gerçek

anlam›yla oligarfli-

nin terörü alt›nda

çal›flmalar›m›z› sür-

dürmek zorundayd›k.

Bunu bedeller öde-

meyi göze alarak

baflard›k. Bugün

Ferhat’› vuran

eller, dün

Alibey-

köy’de

K u r -

tulufl

G a -

zete-

s i ’ n i

satarken

‹rfan A¤-

dafl’› sokak

ortas›nda kat-

lettiler, gaze-

temizin okur-

lar› ve da¤›-

t›mc›lar› Se-

nem Adal› ve Muhemmed Kaya’y›

Alibeyköy’deki evlerinde, Adana

Mücadele Temsilcimiz Ahmet Öz-

türk’ü evinde, Bursa Yeni Çözüm

Temsilcimiz Bülent Ülkü’yü gözal-

t›nda, Halk›n Gücü Gazetesi sahibi

R›za Günefler’i sokakta katlettiler.

Daha sayamad›¤›m›z onlarca fle-

hit verdik, devlet terörüne. 

Fakat, devlet terörüne ra¤men

devrimci gazetecili¤i büyüttü¤ümüz

içindir ki, Ferhatlar, ‹rfanlar gibi

gençlere sahip oldu¤umuz içindir

ki, tüm bu teröre ra¤men bizi y›ld›-

ramad›lar, çal›flmalar›m›z› engelle-

yemediler. Biz halen gerçekleri hal-

ka tafl›may› sürdürüyor, mücadele-

mize devam ediyoruz. Oligarfli bir

Ferhat’› vurdu¤unda yerini onlarca

Ferhat alarak dergimizi halka ulafl-

t›rmaya devam ediyor. T›pk› ‹r-

fan’›n yerini Ferhat’›n ald›¤› gibi...

Bu bask› zincirini bugüne kadar

böyle k›rd›k, bundan sonra da böyle

k›raca¤›z.

DDeevvlleett tteerröörrüü aalltt››nnddaa              
ddeevvrriimmccii ggaazzeetteecciilliikk......
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‹ki Dersimli devrimci, demok-

rattan, iki Dersimli emekçiden biri-

nin ölümü, birinin yaralanmas›yla

sonuçlanan olay›n aç›k bir infaz ol-

du¤u art›k hiçbir tart›flmaya yer b›-

rakmayacak ölçüde netleflmiflti.

Okurlar›m›z›n, Yürüyüfl’ün önceki

say›s›ndan hat›rlayacaklar› gibi,

Bülent Karatafl infaz edilirken R›za

Çiçek yaral› olara kurtulmufl ve Çi-

çek geçen hafta nihayet avukat›yla

görüflebildi¤inde infaz›n tüm gelifli-

mini anlatm›flt›. 

Her fley aleniydi. 

Ar›c›l›k yaparak, odun topla-

yarak yaflamlar›n› sürdüren Bülent

Karatafl ve R›za Çiçek, 26 Eylül gü-

nü hem bal aramak, hem yakacak

ihtiyac› için Hozat ‹lçesi Kurukay-

mak Köyü yak›nlar›ndaki ormanl›k

bölgeye gitmifllerdi. 

Oradan bir daha dönemediler. 

Ortada ne silahl› bir çat›flma var-

d›, ne baflka bir fley. Silahs›z, savun-

mas›z iki kifliden biri öldürülmüfl,

öteki gö¤sünden vurulmufltu. 

Ve her fley bu kadar aç›kken, üs-

telik sözkonusu infaz› yapan askeri

görevlilerin adlar›, s›fat-

lar› da belliyken, ne bir

tutuklama, ne bir görev-

den alma yoktur.  

Tam tersine, bunu yap-

makla görevli savc›lar, in-

faz› “aklayacak” yalanlar

söylemekle, muhtemel bir

soruflturman›n yönünü

bugünden sapt›rmaya ça-

l›flmakla meflguldürler.  

‹nfazlar›n sürmesi kadar vahim

olan fley; infazlar›n iktidar ve yarg›

taraf›ndan normal görülmesidir. Bu-

gün ülkemizde iflte bu sözkonusudur.

Ve bu noktada flu soruyu sormak, he-

pimizin hakk›d›r: Aleni infazlar yap›-

l›rken, da¤larda insanlar öldürülür,

büyük flehirlerin meydanlar›nda dergi

satan gençler kurflunlan›rken; 

Bu ülkenin barolar›,
hukukçular› ne yap›yor? 

Barolar Birli¤i ne ifle yarar me-

sela? Karatafl’›n katledilmesinde,

Katledenler serbest! Katliamdan 
kurtulanlar tutuklan›p, yarg›lan›yor!
Bülent Karatafl Katledildi! Katledenler Tutuklanmad›. 
R›za Çiçek Yaraland›! Yaralayanlar Tutuklanmad›.
Ama R›za Çiçek Tutukland›. Hukuk Ony›llard›r Ayn› fieyi Yap›yor.
Dersim’de de Kural Bozulmad›:

Bülent Karatafl, 33 yafl›ndayd›.

Gençli¤inden beri devrimcileri bili-

yor, tan›yor, onlara yard›m ediyordu.

Son dönemde ar›c›l›kla geçinen

Bülent Karatafl evliydi ve iki çocu-

¤u da vard›. Fakat bunlar da onun

devrimci olmas›na engel de¤ildi. 

Bülent Karatafl, 1997'de

'MKP'ye yard›m yatakl›k etti¤i' ge-

rekçesiyle tutukland› ve k›sa bir dö-

nem tutsak kald›. 2000 y›l› bafllar›n-

da ise, Bülent Karatafl devrimci hareketle tan›flt›. ‹de-

olojik olarak netleflti ve mücadelesine yeni bir yön

verdi. O art›k kendi ifadesiyle kendini bir Cepheli ola-

rak görür, çevresinde de öyle tan›n›r. Kendisinden is-

tenilen, e¤er elinden gelen bir fleyse, hay›r demez. 

O saf›n› belirlemifl biriydi. Ancak karfl›-devrim

cephesi de onu kendi saflar›na kazanmak için üzerin-

deki bask›lar› hemen hiç eksik etmedi. 2006'da

''DDHHKKPP--CC üüyyeessii oollmmaakk'' iddias›yla gözalt›na al›nd›, bu

gözalt›s› sonucunda tutuklanmad› ancak hakk›nda da-

va aç›ld›. Aç›lan dava halen sürüyordu. 

Efli Güler Karatafl, son dönemde eflinin 'Tuncay

B a fl ç a v u fl '

isimli bir as-

keri yetkili ta-

raf›ndan tehdit

edildi¤ini, "yeter teröristlere yard›m etti¤in, art›k bi-

zimle çal›flacaks›n" dayatmas›yla ihbarc›l›k yapmaya

zorland›¤›n› anlat›yor. 

Güler Karatafl sözlerine flöyle devam ediyor: "Eflim

hapisten ç›kt›¤›ndan bu yana gözetleniyordu. ‹zlendi-

¤ini fark ediyorduk. Tehditlerden dolay› ‹HD Elaz›¤

fiubesi'ne baflvurmufltuk. Eflim ölmeden 15 gün önce

de ad›n›n Tuncay oldu¤unu ö¤rendi¤imiz evi arad› ve

eflimle telefonda konufltu. Eflim tan›mad›¤›n› söyleyin-

ce karfl› taraf, 'hani seni Taflgirek'te görmüfltüm. Kom-

fluna ayran içmeye gelmifltik' dedi. Ve eflime, 'çay›n›

içmeye gelece¤iz' demesi üzerine eflim burada olma-

yaca¤›n› söyledi. Bunun üzerine eflime 'merak etme o

zaman en yak›n zamanda sen bizim çay›m›z› içeceksin.

Yeter teröristlere yard›m etti¤in art›k bizimle çal›fla-

caks›n' demifl eflime."

Ama boyun e¤medi bu tehditlere Bülent Karatafl.

Dersim’de yüzlerce kontrgerilla cinayetine tan›k ol-

mufltu elbette. Tan›d›¤› birçok insan katledilmiflti, bel-

ki kendisi de katledilebilirdi; ama düflüncelerini

inançlar›n› savunmaya devam etti. Dersim’in gelene-

¤i, içinde oldu¤u gelenek bunu gerektiriyordu. O da

ait oldu¤u yerin, ait oldu¤u gelene¤in gere¤ini yapt›. 

Bülent KKARATAfi

DDeevvrriimmcciilleerriinn DDoossttuu BBiirr HHÖÖCC’’llüü



Ferhat Gerçek’in vurularak felç

edilmesinde, Halk Anayasas› Tasla-

¤›’n›n adeta gerekçesiz toplat›lma-

s›nda, hukuk ayaklar alt›nda çi¤ne-

nirken, hhuukkuukkççuullaarr››nn sseessii çç››kkmm››--

yyoorr.... Barolar, hukuksuzlu¤a müda-

hale etmezlerse, ifllevleri nedir?

Keyfilik, yasad›fl›l›k, hukuksuzluk,

bundan daha aleni nas›l olur.? 

Polisin böyle insan öldürme yet-

kisinin oldu¤u bir ülkede hukukçu-

lar›n ifllevi, susmak veya salt ticari

davalar peflinde koflmak m› olmal›-

d›r? Bunlara karfl› ç›kmak için de-

mokrat olmak da gerekmez, burju-

va hukukçusu da bunlara karfl› ç›k-

mak zorundad›r. Aksi halde kendi

varl›klar›n› da geçersiz ve gereksiz

hale getireceklerdir.

Polisin katletti¤i, yaralad›¤› in-

sanlar bir de bunun üzerine suçlu

muamelesi görerek tutuklan›yorlar,

böyle bir durumda bile tutuklama

yapan mahkemelerin, adaletin zer-

resini uygulama gere¤i duymayan

mahkemelerin oldu¤u yerde, hu-

kukçu sesini yükseltmeyecekse kim

konuflacak?

Böyle bir ülkede nas›l hukuk ol-

du¤unu söyleyecek, duruflmalara

nas›l gireceksiniz? Bunlara karfl›

ç›kmayan hukukçular, düzenin hu-

kuk oyununun parças› olmay› ka-

bulleniyor demektir.

Böyle bir ülkede, hhuukkuukkççuulluukk

mmeessllee¤¤iinniinn oonnuurruu kal›r m›? Hu-

kukçular›n mesleki onurlar›n› koru-

malar›n›n yolu da buna karfl› ç›k-

makt›r.

Barolar›n içinde bulundu¤u du-

rum da sistemdeki yozlaflmadan pa-

y›n› almaktad›r. Halka karfl› sava-

flan bir düzen her türlü pisli¤i üret-

mektedir, sistemin polisi, askeri,

halka karfl› terör estiren iflkence kat-

liam flebekeleri haline gelmektedir

ve buna karfl› ç›kmayan hukukçular

da bu sistemin kendilerini içine

çekmelerinden kurtulam›yorlar. ‹flte

hukukun ve yarg› kurumunun oli-

garflik diktatörlü¤ün uzant›s› haline

gelmesinin sonucudur ki, savc›lar,

mahkemeler, ülkemizde infazlar›n

ve infazc›lar›n aklay›c›s› olma rolü-

nü üstlenmifllerdir. 
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Alevilere sunulan seçeneklere bak›n:
“Hoflunuza ggitmese dde

CHP’den bbaflka

alternatifiniz yyok!”

(Ali RR›za GGülçiçek)

““AAlleevviilleerr eevvrreennsseell hhuukkuukkaa

ggüüvveennmmeellii...... AABB hhuukkuukkuunnuu

ssaavvuunnssuunnllaarr..””

(Mehmet AAltan)

Alevi halk›m›z, yüzy›llard›r sis-

temle bütünlefltirilmeye çal›fl›lmak-

tad›r. Bunun için say›s›z katliamlara

maruz kalm›fl, yasaklarla, bask›larla

karfl›laflm›fllard›r.

Fakat alevi halk›m›z› sistem içi-

ne çekme çabalar› tek yönlü bir ça-

ba de¤ildir. Bask›lar, katliamlar ka-

dar etkili bir yöntem de sistemle bü-

tünleflmifl alevi dedeleri ve alevi

dernek yöneticileri, burjuva politi-

kac›lar, düzenin savunucusu ayd›n-

lar arac›l›¤›yla alevi halk› sistem

içinde tutma politikas›d›r.

‹flte bunlardan birisi, Ali R›za

Gülçiçek Frankfurt Alevi Kültür

Merkezi’ndeki panelde yapt›¤› ko-

nuflmada, alevi halk› CHP’ye yön-

lendirmeye çal›flmaktad›r.

Gülçiçek’e göre alevi halk›n

CHP’den baflka alternatifi yokmufl.

CHP neden alternatif peki? Neyin,

kimin alternatifidir CHP? CHP’nin

di¤er partilerden ne fark› var alevi

halk aç›s›ndan. Alevilerin ibadet

hakk›n› bile savunmayan CHP’nin

aleviler için herhangi bir alternatif

olma yan› yoktur. Alevilerin hakla-

r›n› savunmamaktad›r, alevilere yö-

nelik katliamlara karfl› bir tavr› yok-

tur, tersine, Marafl katliam›, Sivas

katliam› gibi katliamlar›n örgütleyi-

cilerinden MHP ile kolkolad›r.

MHP ile ›rkç›l›k yar›fl›ndad›r.

Politik olarak CHP’nin bugün

alevi halkla herhangi bir yak›nl›¤›n›

bulmak olanakl› de¤ildir.

Alevilerin tek sorunu din sorunu

haline getirilmeye çal›fl›lmakta, ale-

vili¤i salt bir dini inanç sorunu gibi

göstermeye çal›flmaktad›rlar. Oysa

alevilik tek bafl›na bir ibadet sorunu

de¤ildir. Alevilerin ezilenden yana

olan, zulme karfl› olan, sömürü ve

zulümle uzlaflmayan bir gelene¤i

kültürü vard›r. Alevilik bunlardan

soyutland›¤›nda tart›flma cami-ce-

mevi tart›flmas›na indirgenir ki, bu

alevili¤in özünü yoketme tart›flma-

s›d›r. Ali R›za Gülçiçek gibilerinin

yapt›¤› da, yapmak istedi¤i de bu-

dur. Alevi halk› inançlar›ndan, de-

¤erlerinden soyutlayarak, dar bir

din sorununa indirgeyerek, mücade-

le dinamiklerini öldürmek, sistem

içinde kulland›klar› bir oy deposu

haline getirmektir.

Bir di¤eri, Mehmet Altan gibile-

ridir. Onlar›n tüm derdi de halk› AB

emperyalizmine yedeklemektir.

AB hukuku, alevilerin hangi so-

rununu çözecek? Bunun cevab›n›

eminiz Mehmet Altan’da veremez.

Aleviler y›llard›r bask› alt›nda

tutuluyorsa, eziliyorsa, katliamlara

u¤rat›l›yorsa, bu sisteme tav›r ald›k-

lar› içindir. Ve alevi halk üzerindeki

tüm bask›larda da AB emperyaliz-

minin belirleyici pay› vard›r. AB

hukuku demek, zulme karfl› ç›kana,

sömürüye karfl› ç›kana bask› de-

mektir.

Alevi halk için, en büyük tehlike

Marafllar’›, Sivaslar’› yaratanlar›n

sünni halk oldu¤u yan›lg›s› olacak-

t›r. Tersine tüm bunlar› örgütleyen-

ler, alevi-sünni çat›flmas› yaratmaya

çal›flanlar AB’ninde içinde bulun-

du¤u emperyalist sistem ve

CHP’nin de içinde bulundu¤u oli-

garflik düzendir.

Alevi halk›n tek alternatifi, ken-

dilerini düzene yedeklemeye çal›flan

din bezirgan› dedelerden de, alevile-

ri oy deposu olarak gören düzen po-

litikac›lar›ndan da kurtulmakt›r.

Alevilerin gidece¤i yol, alevi halk›n

tarihinde vard›r. Bu yol Pir Sultanla-

r’›n gelene¤ini sürdürenlerin, bu dü-

zene karfl› mücadele ettikleri için Si-

vas’ta yak›lanlar›n yoludur.



Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,

14 Ekim’de ‹stanbul Gösteri ve

Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilen

binlerce kiflinin kat›ld›¤› nikâh töre-

niyle k›z›n› evlendirdi.

AKP yöneticileri, anlafl›lan bin-

lerce “mürit” toplanmay›nca nikah,

dü¤ün yapam›yorlar.

Cumhurbaflkan› öyle bir dü¤ün

yapt› ki, saltanat dü¤ünlerini hat›rla-

t›yor. 7 bin polis, 100 aflç›, 50 servis

eleman›... torba dolusu alt›nlar... bin-

lerce insan bir ailenin dü¤ününü or-

ganize etmek için halk›n olanaklar›y-

la seferber ediliyor ve bunun ad› dü-

¤ün sahiplerinin ve ya¤c›lar›n›n di-

linde ““ssaaddee ddüü¤¤üünn”” oluyor. Bu sade-

si,  flatafatl›s›n› siz düflünün... Sadece

dü¤ünde harcanan paralar yüzlerce

memurun ayl›k maafl› ediyor.

Bir yanda bu

flatafat yaflan›r-

ken, ülkemizde

halk›n önemli bir

k›sm›n›n yaflam›

açl›k içinde geçi-

yor. Bu saltanat›

sürenler, iflçinin,

memurun ücret-

lerine zam yap-

mamak için k›rk

dereden su geti-

renlerdir. Bu sal-

tanat› sürenler,

halk›n en küçük

talebini joplarla,

gaz bombalar›y-

la bast›ranlard›r.

Gül, bir gazetecinin dü¤ün konu-

sundaki sorusu üzerine ““öözzeell mmeessee--

llee”” diyor. Ama hay›r hiç de özel me-

sele de¤il, binlerce insan›, devlet

güçlerini, imkanlar›n› seferber edip

saltanat dü¤ünü yap›yor, bunun nere-

si özel mesele? Nas›l özel mesele?

Görülüyor ki, bu tüm halk› ilgilendi-

ren bir meseledir. Çünkü, bu saltanat

sürsün diye büyük bölümümüz açl›k

ve yoksulluk içinde yafl›yoruz.

Hakl› olarak bir baba dü¤ün

önünde döviz açarak soruyor “bizim

çocuklar›m›z ne olacak.”

Bu nas›l bir ülke ve bu ülkede na-

s›l bir adalet var? Halk aç, halk yok-

sul, halk yiyecek ekmek s›k›nt›s› çe-

kiyor ve bu ülkenin yönetenleri bu

açl›k üzerinden saltanat sürüyorlar.

Bunlar›n müslümanl›¤› nas›l bir

müslümanl›kt›r ki, komflusu açken

b›rak›n tok yatmamay›, saltanat dü-

¤ünleri yapabilmektedir.

Böylesi bir dü¤ün üzerine bas›n›n

sormas› gerekir, fakat öyle olmuyor,

tüm burjuva bas›n ya¤c›l›k s›ras›na

geçiyor, kimisi ne kadar mütevaz›

bir dü¤ün oldu¤unu yaz›yor, kimisi

flatafat› anlat›yor, fakat bunda bir

mahsur görmüyor, kimisi dü¤ündeki

islamc› kad›nlar›n giydi¤i k›yafetleri

tek tek incelemeyi kendisine vazife

ediniyor, fakat ortadaki çeliflkiyi

kimse gündeme getirmiyor.

Bu saltanat›n kayna¤› nedir? Na-

s›l oluyor da, bu ülkede bütün iktidar

koltu¤una oturanlar bir anda büyük

sermaye sahibi olabiliyorlar, saltanat

hayat› sürmeye bafllayabiliyorlar. Bu

nas›l bir düzendir ki, halk› yönetme

görevine sahip olanlar, halk›n ve ül-

kenin zenginliklerini ceplerine ak›t-

maktad›rlar?!
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Saltanat Dü¤ünü
� DDüü¤¤üünnddee 77 bbiinn ppoolliiss ggöörreevv yyaapptt››

� TTaakk›› ttaakkmmaa ttöörreennii 33 ssaaaatt ssüürrddüü

� SSaaddeeccee bbiirr ttoorrbbaaddaa ttooppllaann ttaakk››llaarr››nn

ddee¤¤eerrii 440000 bbiinn YYTTLL.. KKaaçç ttoorrbbaa

oolldduu¤¤uu bbiilliinnmmiiyyoorr

�YYeemmeekk iiççiinn 110000,, sseerrvviiss iiççiinn 5500 kkiiflflii

ççaall››flfltt›› 

� BBööllggeeddeekkii uullaaflfl››mm dduurrdduurruulldduu

�DDüü¤¤üünnddeenn ssoonnrraa,, AAddiillee SSuullttaann

YYaall››ss››’’nnddaa yyeemmeekk vveerriillddii

Yüce Divan’da yarg›lanan

MHP’li Koray Ayd›n, geçen hafta,

beraat etti. Bu dergi sayfalar›nda

sömürü düzenlerinde yarg›n›n rolü

üzerine çokça yazd›¤›m›z gibi, me-

kanizma bir kez daha çal›flt› ve bir

soyguncu daha akland›. 

“OOnnllaarrccaa iihhaalleeyyee ffeessaatt kkaarr››flfltt››rr--

mmaakk””,, ““hhaakkss››zz kkaazzaannçç eellddee eettmmeekk””

suçlar›ndan Yüce Divan’da yarg›la-

nan MHP’li Koray Ayd›n’›n sadece

“ t e d -

bir ko-

n a n ”

paras›-

n › n

miktar› 22 mmiillyyoonn 332200 bbiinn ddoollaarr vvee 22

mmiillyyoonn 331177 bbiinn mmaarrkk idi. Hiçbir ge-

liri olmayan k›zkardeflinin üzerinde-

ki para miktar› ise, 22 ttrriillyyoonn TL idi.

Tafl›nmaz mallar› vs. de cabas›. 

5 y›ll›k süredeki tüm geliri 39

milyar olmas›na ra¤men, bu sürede-

ki 2 trilyonluk mal varl›¤› art›fl›n›

““ttaassaarrrruuff”” ettim diye aç›kl›yordu. 

Hat›rlan›rsa, Tayyip de aç›klaya-

mad›¤› mal varl›¤›n› “o¤lunun dü¤ü-

nünde” gelen hediyelerle aç›klam›flt›. 

‹flin ilginç yan› tam bir mizah

örne¤i olan bu aç›klamalar›n, gerek

burjuva bas›nda, gerek Yüce Di-

van’da kabul görmesi. 

Eh, yar›n eskaza Yüce Divan’a

yolu düflerse, Abdullah Gül’ün de

malvarl›¤›n› aç›klamak için “kap›

gibi” ve “kesin inan›l›r” bir gerek-

çesi oldu. 

- K›z›m›n dü¤ününde toplanan

torbalar hakim bey... diyecek ve o

da aklanacak; tüm öteki soyguncu-

lar gibi...

Abdullah Gül’ün Yüce Divan’da Cevabı Hazır:

‘Malvarl›¤›m k›z›m›n dü¤ünündendir!’



20 ‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K 21 EEkim 22007

AKP iktidar›, Ermeni soyk›r›m›

tasar›s›n›n ABD Temsilciler Mecli-

si’nde onaylanmas›n› engellemek

için, iflbirlikçili¤ini koz olarak kul-

lan›yor. D›fliflleri Bakan› Babacan

‹ncirlik’in kapat›lmas›ndan söze-

derken, gayri resmi a¤›zlar arac›l›-

¤›yla da, ABD’ye yönelik yukar›da

spotlar halinde aktard›¤›m›z tehdit-

leri gündeme getirdiler. Fakat iflbir-

likçilik “koz”u flimdilik ifle yarama-

d› ve tasar› Temsilciler Meclisi’nde

D›fl ‹liflkiler Komitesi’nden geçti.

AKP iktidar› “fiecaat arzederken

sirkatini söylemek”le (ABD’ye kar-

fl› efelenirken iflbirlikçili¤ini itiraf

etmifl olmakla) kald›.

‹flin bir yan› Ermeni soyk›r›m›-

n›n inkar›d›r. Bir ülkenin; tarihinde

yaflanm›fl olaylar› çarp›tmaya ve ta-

rihi yeniden ifline geldi¤i gibi yaz-

maya çal›flmas›, ancak oligarflinin

mant›¤›yla izah edilebilir. Bu man-

t›¤› her alanda sürdüren AKP’nin

düfltü¤ü duruma bak›n: Tarihteki

kkaattlliiaammcc››ll››¤¤›› örtbas etmek için iiflfl--

bbiirrlliikkççiillii¤¤iinnii kullan›yor.

Tayyip Erdo¤an’›n ““iinncceellddii¤¤ii

yyeerrddeenn kkooppssuunn”” laflar› bofl laflard›r.

Tablo iflbirlikçilik tablosudur. Ba-

¤›ml›l›k zincirleri ayaklar›n› ba¤la-

m›flt›r. Etti¤i kocaman laflar›n gere-

¤ini yerine getiremez.

‹‹nncceellddii¤¤ii yyeerrddeenn kkooppaarraaccaakk,,

‹‹nncciirrlliikk’’ii kkaappaattaaccaakkllaarrmm››flfl!! ‹‹nncciirr--

lliikk’’ii kkaappaattmmaakk yyeettmmeezz,, AABBDD iillee

eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassii,, aasskkeerrii ttüümm iilliiflfl--

kkiilleerrii kkeessiinn!!

Fakat bunu yapamazlar. Tayyip

Erdo¤an’›n hamaseti biraz da bu ne-

denledir. ‹flbirlikçili¤ini ba¤›r›p ça-

¤›rarak örtmek istemektedir. Bunu

ABD de bilir, bu nedenle de Tay-

yip’in bu tür konuflmalar›n› kimse

dikkate alm›yor.

‹flte ba¤›ml›l›k bu demektir. 

Erdo¤an diyor ki, ““IIrraakk’’›› vvuurruurr--

kkeenn kkiimmssee kkiimmsseeyyee ssoorrmmaadd››””. Ba-

k›n Tayyip Erdo¤an’›n riyakarl›¤›-

na. Hem elefltireceksin, hem iflgali

destekleyeceksin... AKP iktidar›

esas›nda bafl›ndan itibaren bu dema-

gojik, riyakar politikay› sürdürdü.

Irak’ta ABD’nin iflgal orta¤› olur-

ken, sanki Irak’›n iflgaline karfl›y-

m›fl havas›n› verdi... Ortado¤u’da

ABD ad›na tafleronluk yap›p, Suri-

ye’yle, ‹ran’la ve öteki bölge ülke-

leriyle bu do¤rultuda görüflürken,

sanki bunu ABD’ye ra¤men yapt›¤›

imaj›n› verdi... fiimdi de ayn› masa-

l› anlat›yor Tayyip.  

ABD’nin Irak’› iflgal ederken

kimseye sormad›¤› do¤ru. Uluslara-

ras› tüm hukuku ayaklar› alt›nda

çi¤nedi¤i do¤ru. Fakat bir iflbirlik-

çinin bunlar› elefltirmeye hakk› yok-

tur. Yüzü de olmamas› gerekir, el-

bette e¤er bir yüzü varsa... Emper-

yalist efendi ile iflbirlikçisinin iliflki-

sinde konu hhuukkuukkii ttuuttaarrll››ll››kk de¤il-

dir, ba¤›ml›l›k iliflkileri içinde esas

olan emperyalizmin ç›karlar›d›r.

Tayyip’in ç›rp›n›fl›nda da bu gerçek

ortadad›r zaten, evet ABD Irak’› ifl-

gal ederken kimseye dan›flmam›flt›r,

fakat zaten dan›flmas›na gerek yok,

iflbirlikçisi AKP iflgale en büyük

deste¤i veren konumundad›r.

Elbette, ulusal bir iktidar›n tavr›

böyle olamaz. Bak›n yan›bafl›m›zda

‹ran baflka bir tav›r gelifltiriyor. Ne

kadar tutarl› olabilece¤i, nereye ka-

dar sürdürebilece¤i ayr› bir konu

ama aç›k ve kesin olan flu ki,

ABD’ye kafa tutmaktad›r. Türkiye

oligarflisi gibi, att›¤› her ad›mda em-

peryalizmden izin alma ihtiyac›

duymuyor. Fakat iflte iflbirlikçilik

gerçe¤idir ki, bir büyükelçilerini bi-

le geri çekemiyorlar. Emperyalizme

karfl› ald›klar› “blöf” veya yazarl›k-

ç›l›k olman›n ötesine geçmez. Bü-

yükelçiyi Türkiye’ye ça¤›r›yor, ne

anlam› var, bunlar ucuz tehditler,

dünya alem biliyor ki, iflbirlikçi ik-

tidar›n eli kolu ba¤l›d›r, ABD em-

peryalizmine karfl› ciddi bir ad›m

atamaz.

Peki, bas›na da yans›t›lan bu po-

litika ne anlama gelmektedir? Bak

ben senin iflbirlikçin, ufla¤›n›m, fa-

kat Ermeni soyk›r›m›n› tan›rsan sa-

na uflakl›¤›m› istedi¤in ölçülerde

yerine getirmem!

Elbette ki, burada ulusal bir poli-

tika yoktur. Bu ülke, ony›llard›r em-

peryalistlerin sömürdü¤ü, askeri ve

ABD’ye Tehdit mi? Yoksa Onursuzlu¤un ‹tiraf› m›?
AAmmeerriikkaann aasskkeerrlleerriinniinn lloojjiissttiikk

iihhttiiyyaaççllaarr››nn››nn ‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü’’nn--

ddeenn ggeeççiiflfliinnee iizziinn vveerrmmeeyyiizz;;

DDeemmeekk kkii,, fifi‹‹MMDD‹‹ VVEERR‹‹YYOORRSSUUNNUUZZ!!

Irraakk''aa ggiiddeenn aasskkeerrii kkaarrggoonnuunn yyüüzzddee 7700''ii,, yyaakk››tt››nn

yyüüzzddee 3300''uu,, mmaayy››nnaa ddiirreennççllii zz››rrhhll›› aarraaççllaarr››nn yyüüzzddee

9955''ii ‹‹nncciirrlliikk üüzzeerriinnddeenn yyaa ddaa TTüürrkk hhaavvaa ssaahhaass››nnddaann

ggeeççiiyyoorr.. 

DDeemmeekk kkii,, fifi‹‹MMDD‹‹ NNAATTOO’’ddaa AABBDD’’nniinn hh››kk ddeeyyiicciissii

dduurruummuunnddaass››nn››zz 

IIrraakk’’ttaakkii AAmmeerriikkaann aasskkeerrlleerrii--

nniinn TTüürrkkiiyyee ttoopprraakkllaarr›› üüzzeerriinn--

ddeenn ggiiddiipp ggeellmmeessiinnii eennggeelllleerriizz;;

‹‹rraann’’llaa iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaappaarr,, SSuurriiyyee’’

ddee kkiilliitt rroollüümmüüzzüü kkiilliittlleerriizz...... 

NNAATTOO iiflflbbiirrllii¤¤iinnii aakkssaatt››rr››zz......

DDeemmeekk kkii,, fifi‹‹MMDD‹‹ AABBDD’’nniinn ppoolliittiikkaallaarr›› ddoo¤¤rruullttuu--

ssuunnddaa ‹‹rraann’’llaa iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp››llmm››yyoorr.. SSuurriiyyee’’yyee kkaarrflfl››

AABBDD ttaaflfleerroonnlluu¤¤uu yyüürrüüttüüllüüyyoorr....

DDeemmeekk kkii,, fifi‹‹MMDD‹‹ iiflflggaallcciilleerr üüllkkeemmiizzii bbaabbaallaarr››nn››nn

ççiiffttllii¤¤ii ggiibbii kkuullllaann››yyoorr.. 



siyasi olarak ç›karlar› çerçevesinde

kulland›¤› bir ülkedir. Ve AKP de,

bu duruma son vermek yerine ken-

dinden öncekilerin yapt›¤› gibi,

halktan gizlenen iflbirlikçilik anlafl-

malar› çerçevesinde yönetmeye de-

vam etmektedir.

Bu iflbirlikçileri emperyalist

efendi ciddiye al›r m›? Elbette ki,

hay›r. Zaten ufla¤›n da ba¤›r›p ça¤›r-

maktaki hesab›, kendini emperya-

lizme biraz daha pahal›ya satmakt›r.

Böyle oldu¤u içindir ki, AKP ikti-

dar›nda da ülkemiz emperyalistlerin

sömürgesi olmaya devam etmifl, oli-

garfli emperyalistlerle iflbirli¤i ha-

linde sömürüyü ve ülkemizin ya¤-

malanmas›n› sürdürmüfltür.

BBuu üüllkkeeddee ggeenneerraalllleerriinn 

hhaallkk vvee vvaattaann iiççiinn 

eemmppeerryyaalliizzmmee tteeppkkii 

ggöösstteerrddii¤¤iinnii hhiiçç 

dduuyydduunnuuzz mmuu??

Herkes bilir ki, numunelik dahi

arasan›z böyle bir tavra rastlaya-

mazs›n›z. Bizim ülkemizde general-

ler ancak flovenizm zemininde hare-

kete geçerler, kükrerler. Tek bildik-

leri lisan faflizmin lisan›d›r. Ermeni

soyk›r›m› yasa tasar›s› geçmifl, ge-

neraller ç›kar hamaset yaparlar,

Kürt hareketi ve Kürtler’in talepleri

gündeme gelir generaller ç›kar ha-

maset yaparlar. Öyle hamaset ya-

parlar ki, san›rs›n›z bunlar de¤ildir

60 y›ld›r ülkemizde emperyalizmin

gizli iflgal ordusu görevini gönüllü

üstlenenler.

Oysa, bu ülkede ulusal bir ordu-

dan bahsedilebilir olsa, emperya-

lizm ony›llard›r ülkemizi talan ede-

bilir miydi?

Oysa ordunun yap›s›na bak›n,

emperyalizmin Irak iflgalinin lojis-

tik ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor, emperya-

lizmin ucuz askeri olarak her türlü

NATO faaliyetinde kullan›l›yor, ifl-

gallere kat›l›yor, emperyalizmin ç›-

karlar› için savafla giriyor.

SSoorruuyyoorruuzz,, ggeerrççeekklleerrii
aaçç››kkllaayy››nn!! Ony›llard›r, emperya-

lizmin iflbirlikçisi sömürü düzenini-

zi sürdürebilmek için halk üzerinde

terör estirdiniz, ABD ç›karlar› çer-

çevesinde darbeler örgütlediniz,

kontra örgütler kurdunuz, özel harp

daireleri kurdunuz, sivil faflist hare-

keti örgütlediniz, Marafllar’›, Ço-

rumlar’›, Sivaslar’›, Gaziler’i tez-

gahlad›n›z, halk içinde çat›flma ya-

ratmaya çal›flt›n›z.

Siz iflbirlikçiydiniz, fakat bu ül-

kede ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için

savaflanlar da vard›. Siz, ba¤›ms›z-

l›k, demokrasi, sosyalizm isteyenle-

ri “terör” demagojisi ile bast›rmaya

çal›flt›n›z, kendiniz ABD’nin ufla¤›

iken, ba¤›ms›zl›k isteyenler için

“kökü d›flarda” propagandas› yapt›-

n›z.

Terör demagojilerini bu iflbirlik-

çili¤inizi kamufle etmek, soygun

düzeninizi sürdürebilmek için kul-

land›n›z, düzeninize karfl› ç›kan,

haklar›n› isteyen tüm kesimleri te-

rörist ilan edip, sindirmeye çal›flt›-

n›z. ABD ve AB emperyalizminin

ç›karlar› içindi tüm çaban›z.

AAçç››kkllaayy››nn!!

Bugüne kadar binlerce devrimci-

nin kan›n› bunun için döktünüz.

Emperyalizme uflakl›kta s›n›r tan›-

mad›n›z. Ve elbette bizler bunu yeni

ö¤renmiyoruz, ony›llard›r bu ger-

çekleri bildi¤imiz için iflbirlikçi sö-

mürü düzeninize karfl› mücadele

ediyoruz.

Bas›na yans›yan bu gerçekler,

oligarflinin suçlar›n›n itiraf›d›r. Oli-

garfli bu suçlar› hangi ç›karlar karfl›-

l›¤›nda iflledi¤ini de aç›klamak du-

rumundad›r. Emperyalizmle yürütü-

len iliflkilerde, halk olarak bir ç›ka-

r›m›z yoktur. Bizler istemedik ülke-

mizin ABD’nin üssü olmas›n›, biz-

ler istemedik Irak’›n iflgalinde

ABD’nin ülkemizi bir üs olarak

kullanmas›n›, bizler istemedik ülke-

nin d›fl politikas›n›n, emperyalizmin

ç›karlar› çerçevesinde düzenlenme-

sini, bizler istemedik, Ortado¤u’da

ABD’nin tafleronu olarak ülkelerin

iç politikalar›na müdahale edilmesi-

ni... BB››rraakk››nn ddeemmaaggoojjii yyaappmmaayy›› vvee

iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤ee ssoonn vveerriinn!!

Say›: 127 21‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K

‹srail-Genelkurmay Aras›nda
Sakl› Gizli Yok!

Gelecek hafta Genelkurmay Baflkan› Büyüka-

n›t ‹srail’e gidiyor, ‹srail gazetesi Haaertz’in ha-

berine göre görüflme konular› “iki ülke aras›ndaki

stratejik savunma iliflkileri”ymifl. Yani halklara

yönelik yeni sald›r› planlar›, Ortado¤u’da

ABD’nin ç›karlar›n›n nas›l daha iyi savunulaca¤›

vb... Fakat yine ayn› gazetenin haberine göre Bü-

yükan›t ‹srail uçaklar›ndan topraklar›m›za düflen

yak›t tanklar›n› gündeme getirmeyecek, Suriye’yi bombalayan ‹srail uçak-

lar›n›n ülkemiz hava sahas›n› kullanmas›n› sormayacak.

Hat›rlanaca¤› gibi, Eylül ay› bafllar›nda ‹srail uçaklar› Suriye’ye sald›r-

m›fl, bu sald›r› için Türkiye hava sahas› kullan›lm›fl ve bu durum ‹srail uçak-

lar›ndan Türkiye s›n›rlar› içine yak›n bölgelere iki adet yak›t tank›n›n düfl-

mesi (veya at›lmas›) ile ortaya ç›km›flt›.

Sonra sorunu örtbas ettiler. Sorun ‹srail uçaklar›n›n Suriye’yi vurmas› ve

bunu yaparken en az›ndan Türkiye hava sahas›n› kulland›¤›n›n kesin olma-

s›d›r, fazlas› bilinmiyor. Fakat halka ne bir aç›klama yap›l›yor ne de hesap

veriliyor.

Büyükan›t’›n ‹srail’de bu konuyu sormayacak olmas› zzaatteenn bbiillddiikklleerrii an-

lam›na gelir. Konu ile ilgili geliflmeler de, daha do¤rusu konuyu hiç olmam›fl

gibi kapatmalar› da bilgileri d›fl›nda bir fley olmad›¤›n› göstermektedir.

HHaallkkaa aaçç››kkllaayy››nn;; eemmppeerryyaalliizzmmllee,, ssiiyyoonniizzmmllee bbiirrlliikkttee nneelleerr yyaapp››llmmaakkttaa??
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ABD yöneticileri soyk›r›m için

diyorlar ki; ““HHeeppiimmiizz EErrmmeennii hhaall--

kk››nn››nn 11991155’’ttee bbaaflflllaayyaann ttrraajjiikk aacc››llaa--

rr››nnddaann ddeerriinn bbiirr üüzzüünnttüü dduuyyuuyyoo--

rruuzz..””

Milyonlarca K›z›lderili’ye soy-

k›r›m, Vietnaml›’ya, Japon’a, Afga-

n’a, Irakl›’ya... katliam uygulayan

ve halen katletmeye devam eden

ABD emperyalizmi ne bilir halkla-

r›n ac›s›n›!..

Ermeni halk›n› soyk›r›ma tabi

tutan zihniyetle, bugün Ermeni soy-

k›r›m›n› istismar eden veya soyk›r›-

m› inkar eden zihniyetler, ayn› zih-

niyetlerdir.

92 y›l önce Ermeni halk›, emper-

yalist ç›karlar ile Osmanl›’n›n ç›-

karlar› aras›nda soyk›r›ma tabi tu-

tulmufltur. Bugün de soyk›r›m› la-

netlemek yerine, yeni soyk›r›mlar›n

olmamas› için önlemler almak yeri-

ne, Ermeni soyk›r›m› emperyalizm-

le oligarflinin elinde siyaset malze-

mesi haline gelmifltir.

ABD Kongresi’nde her y›lki Er-

meni soyk›r›m› senaryosu, bu sene

bir de¤ifliklikle sahnelendi. Türkiye

oligarflisini daha da s›k›flt›rmak iste-

yen tekeller, ABD Temsilciler Mec-

lisi D›fl ‹liflkiler Komitesi’nde soy-

k›r›m oldu¤unu kabul eden bir tasa-

r›y› geçirdiler. 

Hat›rlanacakt›r, geçen y›l da

Fransa Ermeni soyk›r›m›n› günde-

me getirmifl, tart›flmalar pazarl›klar

sürmüfl, sonuçta Frans›z tekelleri

Türkiye’nin 2.5 milyar dolarl›k he-

likopter ihalesini ald›ktan sonra me-

sele rafa kald›r›lm›flt›. Ve üstelik

“boykot” flovlar›n›n yap›ld›¤› bu

“kriz”den sonraki bir y›l içinde

Fransa ile Türkiye oligarflisi aras›n-

daki ikili ticaret bir buçuk kat artt›!

Y›llard›r, emperyalizm oligar-

fliyle bu flekilde oynamakta ve yeni

isteklerini kabul ettirmektedir. Er-

meni tasar›s› gündeme gelir, arka-

s›ndan emperyalizmin isteklerini

içeren pazarl›klar yap›l›r ve tasar›-

n›n onaylanmas› “son anda”, “Türk-

ler’in lobi faaliyetindeki baflar›la-

r›!” ile engellenir... Oysa, ABD ala-

ca¤›n› alm›flt›r ve bir y›l sonra ko-

nuyu tekrar gündeme getirip yeni

tavizler koparman›n malzemesi ola-

rak rafa kald›rm›flt›r.

OOlliiggaarrflfliinniinn AAççmmaazz››

fifioovveenniizzmmddee IIssrraarr››dd››rr

Evet bu ülkenin egemen s›n›fla-

r›n›n tarihinde Ermeni soyk›r›m›

vard›r, halklara yönelik say›s›z kat-

liam vard›r. Bu kanl› tarih halk›n

de¤il, oligarflinin tarihidir. Sömürü

ve zulme dayal› her sistemin tarihi

bu veya buna benzer olaylarla dolu-

dur. 

Türkler bin y›l önce Anadolu’ya

gelmifl ve Anadolu’da o tarihlerde

yaflayan halklarla savaflarak Anado-

lu’ya yerleflmifller. Fakat as›l olarak

Anadolu’nun “di¤er milliyetlerden

ar›nd›r›lmas›” politikas›, Osmanl›

içinde milliyetçili¤in geliflti¤i y›llar

olan 1800’lerin sonlar›na do¤ru, ‹t-

tihat Terakki dönemine rastlamakta-

d›r. Türkçülük ak›mlar›n›n geliflme-

siyle birlikte, Anadolu’da yaflayan

di¤er milliyetler tehdit olarak görül-

müfl, emperyalist iflgaller dönemin-

de bu tehdit daha somut olarak alg›-

lanm›fl ve tüm bu y›llar boyunca ve

günümüze kadar halklar soyk›r›mla,

göçettirmeyle, katliamlarla, asimi-

lasyonla yokedilmifl ve malvarl›kla-

r›na el konulmufltur.

Tüm bu sorunlar›n çözüm yolu

tarihsel gerçekleri oldu¤u gibi orta-

ya koymak, soyk›r›m› mahkum et-

mek ve dersler ç›karmakt›r. Tarihte

egemen s›n›flar›n ç›karlar› çerçeve-

sinde yaflanan olaylar›n halklar ara-

s›nda düflmanl›¤a dönüflmesini en-

gellemek, halklar›n kardeflli¤ini pe-

kifltirecek politikalar üretmektir.

Oysa oligarflinin emperyalizme

karfl› ç›k›fl noktas›, halklar aras›nda-

ki sorunu çözmek için de¤ildir, ta-

rihsel suçunu örtbas etmek, ayn› po-

litikay› sürdürmeye devam etmek

içindir. Oligarflinin Eski Özel Harp-

çisi Orgeneral Sabri Yirmibeflo¤lu,

''''66--77 EEyyllüüll ddee bbiirr öözzeell hhaarrpp iiflfliiyyddii vvee

mmüükkeemmmmeell bbiirr öörrggüüttlleennmmeeyyddii..

AAmmaaccaa ddaa uullaaflfltt››......'''' (Tempo, 9-15

Haziran 1991) diyerek, Ermenile-

r’in, Rumlar’›n, Yahudiler’in katle-

dilmeleri, mallar›n›n ya¤malanmas›,

göçettirilmeleriyle övünmektedir.

Bu sözlerin de gösterdi¤i gibi,

oligarfli halklar›n ç›karlar› zeminin-

de hareket etmemekte, kendi ya¤ma

ve sömürü düzenini sürdürmek iste-

mektedir. Emperyalizmin hareket

noktas› da ayn›d›r. Bu zeminde ta-

rihsel gerçekler de¤il, tekellerin ç›-

karlar› konuflulmaktad›r. Elbette ki,

bask›n gelen emperyalizmin ç›kar›-

d›r. 

OOlliiggaarrflfliinniinn zzaayy››ff nnookkttaass›› 

eemmppeerryyaalliizzmmiinn iiflflbbiirrlliikkççiissii 

oollmmaass››dd››rr

Oligarfli emperyalizmin halklara

karfl› iflledi¤i suçlar› gündeme geti-

remez, çünkü bir iflbirlikçi olarak

emperyalizmin suçlar›na ortak ol-

du¤u gibi kendi iflledi¤i suçlar da

efendilerinden geri kalmaz.

Ayr›ca iktidarlar›n› korumak için

emperyalizme muhtaç durumdad›r-

lar. Emperyalizmle iflbirli¤i yaparak

iktidar olmufllard›r, emperyalizme

dayanarak egemenliklerini sürdür-

mektedirler. Bu halleriyle emperya-

lizmin halklar›n tarihini kullanma-

lar›na tav›r almalar› mümkün de¤il-

dir.

Bunun sonucu olarak, oligarfli-

nin tüm politikas› emperyalizmle

pazarl›k üzerine flekillenmektedir.

Pazarl›k için iflbirlikçili¤ini günde-

me getirmekte, flovenizmi körükle-

yerek, bu tepkiyi kullanmaktad›r.

Her iki politikada da halklar›n lehi-

ne bir fley yoktur.

HHaallkkllaarr oollaarraakk,, HHrraanntt DDiinnkk’’iinn

ddeeddii¤¤ii ggiibbii ““EEmmppeerryyaalliissttlleerriinn AAll--

ççaakk HHaakkeemmllii¤¤iinnii”” reddedip, kendi

iktidarlar›m›z› kurarak, emperya-

listlerin halklar›n ac›lar›n› istismar›-

na son verebiliriz.

BBiirr hhaallkk››nn ttaarriihhsseell aacc››ss›› iissttiissmmaarr eeddiilleemmeezz



ÂÂ2003
99 MMaarrtt -- AKP binalar› önündeki ey-

lemler süreklilefltirildi. 

1155 NNiissaann -- ‹stanbul Hakimevleri

Dinlenme Tesisleri ve Pendik, Sir-

keci Mc. Donalds binalar› bomba-

land›. Eylemleri Cephe üstlendi. 

1111 MMaayy››ss -- TAYAD'l›lar, 106 tabutla

‹stanbul AKP ‹l Binas› önüne yürü-

düler. 

2200 MMaayy››ss -- fiengül Akkurt, Ankara

K›z›lay’da feda eylemi haz›rl›¤›n-

dayken, bedenine sar›l› bomban›n

patlamas› sonucu flehit düfltü. 

2266--2277--2288 TTeemmmmuuzz -- TAYAD’l›lar,

Türkiye’nin dört bir yan›ndan ç›ka-

rak, linç sald›r›lar›, engellemeler al-

t›nda Ankara’ya ulaflt›lar.

1166 EEyyllüüll - TAYAD'l›lar, Abdi ‹pekçi

Park›'nda oturma eylemi ve açl›k

grevine bafllad›lar.

2200 EEkkiimm -- 1100.. ÖÖllüümm OOrruuccuu EEkkiibbii

direnifle bafllad›. 

ÂÂ2004
22 OOccaakk - Adalet Bakan› Çiçek, ce-

zaevi sözünü rahats›z edici buldu¤u-

nu, buralar›n ""ddeevvlleett kkoonnuukk eevvii"" ol-

du¤unu belirtti.

1111 MMaarrtt -- Cezaevleri Eski Genel

Müdürü Ali Suat Ertosun, "Devlet

Üstün Hizmet Madalyas›" ald›. 

2244 HHaazziirraann -- Sincan F Tipi Cezae-

vi'nde bulunan Hüseyin Çukurluöz

ve Bekir Baturu isimli tutuklular

kendilerini yakt›lar.

2255 TTeemmmmuuzz - 1111.. ÖÖllüümm OOrruuccuu EEkkii--

bbii direnifle bafllad›.

2266 AArraall››kk-- Sergül Albayrak, tecriti

protesto etmek için Taksim’de Ata-

türk Kültür Merkezi önünde bedeni-

ni tutuflturdu. 

ÂÂ2005
66 NNiissaann -- TAYAD'l›lar Trabzon'da

linç edilmeye çal›fl›ld›. 

99 MMaayy››ss -- 1122.. ÖÖllüümm OOrruuccuu

EEkkiibbii ölüm orucuna bafllad›.

2277 MMaayy››ss - Tekirda¤ F Tipi

Cezaevi'nde Faruk Kad›o¤-

lu, bedenini tutuflturarak fle-

hit düfltü. 

2255--2277 HHaazziirraann - TAYAD ve Ulusla-

raras› Tecritle Mücadele Platformu

(UTMP) taraf›ndan "Tecrit ve Tecri-

te Karfl› Mücadele" sempozyumu

düzenlendi. 

ÂÂ2006 
77 OOccaakk - Serdar Demirel zorla mü-

dahale sonucu flehit düfltü. 

fifiuubbaatt -- HÖC, “Tecrite son!” tale-

biyle bir kampanya bafllatt›. 

55 NNiissaann -- Avukat Behiç Aflc›, ölüm

orucuna bafllad›. 

11 MMaayy››ss -- 1133.. ÖÖllüümm OOrruuccuu EEkkiibbii,,

direniflin bayra¤›n› devrald›. 

55 MMaayy››ss -- ‹ki çocuk annesi Gülcan

Görüro¤lu Adana fiakirpafla’daki

evinde ölüm orucuna bafllad›.

1111 HHaazziirraann -- Abdi ‹pekçi direnifli-

nin 1000. günü, tecrite karfl› protes-

to gösterileriyle kutland›.

HHaazziirraann -- Ülke içinde ve ülke d›fl›n-

da destek açl›k grevleri bafllad› ve

temmuz ay› içinde de sürdü...

TTeemmmmuuzz -- Sanatç›lar, ‹stanbul’da

“Hepimiz Tecritteyiz” oyunuyla tec-

riti protesto ettiler. Avukatlar, Tecri-

te Karfl› Dayan›flma Komitesi’yle

eylemler yapt›lar. 

AA¤¤uussttooss - 402 doktor ve 442 avukat

gazetelere verdikleri ilanlarla tecri-

tin kald›r›lmas›n› istedi.

1155 EEyyllüüll - 150 avukat tecrite son ve-

rilmesi talebiyle Adalet Bakanl›¤›’

na yürüyüfl yapt›.

1166 EEyyllüüll - Gecekondu semtlerinde

açl›k grevleri bafllat›ld›.

1144--1155 EEkkiimm -- Uluslaras› Tecrite Karfl›

Mücadele Sempozyumu düzenlendi.

77--99 EEkkiimm -- TAYAD'l›lar; ‹zmir, ‹s-

tanbul, Ankara, Antalya, Mersin,

Adana ve Antakya’da oturma eyle-

mi yapt›lar.

1199 EEkkiimm -- Ayd›nlar Adalet Bakanl›¤›

önünde tecritin kald›r›lmas›n› istedi.

2244 EEkkiimm--

TAYAD’

l›lar Fatih

Sultan

M e h m e t

Köprüsü’nü kesti.

11 KKaass››mm -- TAYAD Ankara yürüyüflü

yapt› ve milletvekilleriyle görüfltü.

2200 KKaass››mm -- TAYAD’l›lar Avrupa

Parlamentosu bürosunu iflgal etti.

44 AArraall››kk -- TTB, KESK, TMMOB,

D‹SK, HAK-‹fi, ayd›nlar, sanatç›lar

Adalet Bakanl›¤›’na tecriti kald›rma

ça¤r›s› yapt›.

1155 AArraall››kk -- 1000’e yak›n avukat

cüppeleriyle yürüdü. 

2255 AArraall››kk -- Tecrite Karfl› Avukatlar

Meclis önünde aç›klama yapt›

2266 AArraall››kk -- TBMM Baflkan› Bülent

Ar›nç, çeflitli DKÖ’lerin temsilcile-

riyle görüfltü.

AArraall››kk ssoonnuu -- Ayd›nlar ilan vererek

tecritin kald›r›lmas› ça¤r›s› yapt›lar.

AArraall››kk -- Oturma eylemleri, destek

açl›k grevleri yayg›nlaflt›. 

3300 AArraall››kk -- ‹stanbul Barosu, TTB,

TMMOB, D‹SK, KESK, tecritin

kald›r›lmas› için ça¤r›da bulundu.

22000066 ssoonnuunnddaa flfleehhiittlleerriinn

ssaayy››ss›› 112222’’yyee uullaaflflmm››flfltt›› vvee

ssoonn flfleehhiitt FFaattmmaa KKooyyuupp››nnaarr,,

““bbeenn ssoonn oollaayy››mm”” ddiiyyoorrdduu.. 

ÂÂ2007
1100 OOccaakk -- Tecriti protesto edenlere

polis Taksim’de sald›rd›. 

1133 OOccaakk -- ‹stanbul, ‹zmir, Ankara,

Adana, Samsun, Antalya, Antak-

ya’da çeflitli örgütlenmelerin kat›l›-

m›yla tecrite karfl› oluflturulan bir-

likler kitlesel yürüyüfller, bas›n aç›k-

lamalar› yapt›.

17 OOcak -- ‹stanbul’un gecekondu

mahallelerinde devrimci örgütler

meflaleli yürüyüfller ve barikatlarla

‘Tecrite Son Verin’ eylemleri ger-

çeklefltirdiler. 

2222 OOccaakk -- Adalet Bakanl›¤›’n›n tec-

riti kabul eden ve k›smen kald›ran

genelgesi ile 20 Ekim 2000 tarihin-

den beri sürdürülen direnifl bitirildi.

Say›: 127 23D‹REN‹fi TAR‹HÇE

77 DDiirreenniiflfl YY››ll››nn››nn
KK››ssaa TTaarriihhççeessii

- Önceki say›dan devam-



Büyük Direniflimiz yedi y›l gibi,

s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan kü-

çümsenemeyecek uzunluktaki bir

süreyi aln› ak olarak tamamlay›p ta-

rihteki yerini ald›¤›nda, kuflku yok

ki, daha güçlüydük.

Daha güçlüydük, çünkü devrimi

yoketme sald›r›s› karfl›s›nda dik dur-

mufl ve bu sald›r›y› geriletmifltik.

Daha güçlüydük, çünkü, emperya-

lizm ve oligarfliye karfl› ideolojik

mücadelede yeni mevziler elde et-

mifltik. Daha güçlüydük, çünkü

devrimci kiflili¤imizin mezar› hali-

ne getirilmek istenen hücrelerde di-

reniflimizi büyütmüfltük. 

Tüm dünyaya devrimin ve dev-

rimcilerin gücünü göstermifltik.

DDaahhaa ggüüççllüüyyddüükk,, ççüünnkküü 

ddeemmookkrraattiikk mmüüccaaddeelleeddee 

yyeennii ddee¤¤eerr vvee ggeelleenneekklleerr

yyaarraattmm››flfltt››kk 

Sosyalizm öldü, sosyalistlik tafl-

devrinde kald› diyen burjuva propa-

ganda karfl›s›nda, de¤er ve gelenek-

ler yaratamayan bir mücadelenin de

devrim yolunda ilerlemesinden sö-

zedilemez.

Büyük Direniflimiz her alanda

de¤erler ve gelenekler yaratm›fl bir

direnifltir. Bu alanlardan birisi de

kuflku yoktur ki, demokratik müca-

dele alan›d›r.

Demokratik mücadele, bir ya-

n›yla halk›n oligarfliye karfl› müca-

delesinde mevzi kazanma savafl›d›r.

Demokratik mücadelede kazan›lan

her mevzi yeni mevzilerin kazan›l-

mas›n›n da yolunu açar ve kazan›-

lan bu mevziler iktidar mücadelesi-

ne hizmet eder.

Demokratik talepler için yürütü-

len mücadele ayn› zamanda, halk›n,

örgütlenmesi ve pratik içinde müca-

dele deneyimi edinmesini sa¤lar.

Bu yan›yla s›n›flar mücadelesinin

bir okulu ifllevi de görmektedir.

ZZeehhrraallaarr CCaannaannllaarr,, fifieennaayyllaarr,,

GGüüllssüümmaannllaarr,, HHüüllyyaallaarr...... iissiimmlleerrii--

nnii tteekk tteekk ssaayyaammaayyaaccaa¤¤››mm››zz kkaa--

ddaarr ççookk oollaann BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl flfleehhiitt--

lleerriimmiizz iiflflttee bbuu ookkuulluunn öö¤¤rreenncciissii

oollaarraakk mmüüccaaddeelleeyyee kkaatt››lldd››llaarr.. DDii--

rreenniiflfl ssüürreessiinnccee bbuu aallaann››nn mmüüccaaddee--

lleessiinnddee uussttaallaaflfltt››llaarr,, ssttaattüükkoollaarr››

ppaarrççaallaayyaann öönnccüülleerr oolldduullaarr..

Yeni de¤erlerin, geleneklerin ya-

rat›lmas›n›n mimar› olarak ölüm-

süzlefltiklerinde, bizlere verdikleri

en temel ders, s›n›flar mücadelesi-

nin demokratik mücadele alan›nda

da, karfl› devrim güçleriyle girdi¤i-

miz irade çat›flmas›n› kazanacak-

sak, bunu ancak statü tan›maz bir

kararl›l›kla baflarabiliriz.

Demokratik mücadele, talepler

etraf›nda sürdürülen bir mücadele

görünümünde olsa da bu alanda da

yo¤un bir irade çat›flmas› sözkonu-

su olur. Bu çat›flma içinde mevziler

kazan›l›r, mevziler kaybedilirken,

güçler birbirinin iradelerini k›rmay›

da hedeflerler. Çünkü, iradeyi k›r-

mak, hiç de¤ilse o kesit içinde karfl›

taraf›n dinamiklerini tahrip etmek

anlam›na da gelecektir. Büyük Di-

reniflimiz, demokratik mücadelede

de oligarflinin irade dayatmas› kar-

fl›s›nda her türlü bedeli göze alan bir

mücadele çizgisini yeni biçimlerle

sürdürerek, bu mevzi savafl›nda

önemli kazan›mlar elde etmifltir.

Asl›nda, çeflitli kesimlerde olufl-

mufl olan kan›n›n tersine, demokra-

tik mücadele bedelsiz, risksiz bir

mücadele alan› de¤ildir. Daha da

genellenerek denilebilir ki, faflizme

karfl› yürütülen mücadele gerçek

anlam›yla mücadele ise, bu müca-

delenin risksiz bir alan› yoktur.

Büyük Direnifl çerçevesinde yü-

rütülen demokratik mücadele, statü-

kolar› parçalayarak geliflmifl ve so-

nuca ulaflm›flt›r. Görülmüfltür ki, ka-

zanmak için statükocu de¤il, dev-

rimci olmak gerekmektedir. Eyle-

mimizin biçim ve niteli¤ini statüler

de¤il, mücadelenin ihtiyaçlar› belir-

lemelidir.

Bedenlerini ölüme yat›ran TA-

YAD’l› anneler, efller, ye¤enler, kar-

defller... Çeflitli illerde gece gündüz,

k›fl›n kar›nda ayaz›nda, yaz›n kavu-

rucu s›ca¤› alt›nda y›llarca süren

oturma eylemleriyle küçük bir ala-

n›n etkili bir direnifl mevzisine çev-

rilmesi... demokratik mücadelenin

nas›l yürütülmesi gerekti¤ini göste-

ren örnekler oldular.

Kuflkusuz direniflimizin demok-

ratik mücadele aç›s›ndan kazan›m›

salt direnifl içinde aktif olarak yera-

lan örgütlenmelerimizin de¤il, de-

mokratik tüm güçlerin yolunu ay-

d›nlatacak kazan›mlard›r.

Elbette ki, tüm demokratik güç-

ler aç›s›ndan direnifl çok daha bü-

yük olanaklar sunmaktayd›. De-

mokratik güçlerin, en az›ndan ço-

¤unlu¤u direnifl etraf›nda olmas› ge-

rekti¤i düzeyde harekete geçmifl ol-

salard›, bugün demokratik mücade-

le aç›s›ndan solun halen gündemin-

de olan birçok sorun belki de gün-

demimizde olmayacak, sol daha ile-

ri düzeyde ad›mlar atmay› tart›fl›yor

olabilecekti.

Bununla birlikte, tek tek örgütlü-

lüklerin tav›rlar›ndan ba¤›ms›z ola-

rak, direnifl ilerici demokrat güçler

ve halk üzerinde  etkiler yaratm›flt›r.

Bu etkilenmenin olumlu yanlar› di-

reniflimizin ve demokratik güçlerin

kazan›m›d›r.

BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl,, ffaaflfliizzmmiinn 

tteeccrriittllee oolluuflflttuurrdduu¤¤uu 

iiddeeoolloojjiikk kkuuflflaattmmaayy›› 

yyaarrmm››flfltt››rr

Direnifl bafl›nda da söylendi¤i gi-

bi, emperyalizm ve oligarflinin F Ti-

pi tecrit sald›r›s›, salt tutsaklar› he-

defleyen ve sonuçlar› aç›s›ndan salt
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tutsaklar› etkileyecek bir sald›r› de-

¤ildi. Çok daha genifl kesimleri, bir

bütün olarak halk› hedef alan bir

sald›r›yd›. Bu sald›r›n›n fiziki boyu-

tu öncelikli olarak tutsaklar› hedef

al›rken, ideolojik boyutta tüm halk

ve ilerici güçler üzerinde sonuçlar

yaratmas› hedefleniyordu. Ki, bu

de¤erlendirmenin do¤rulu¤u, dire-

nifl süreci boyunca da gözlemlene-

bilmifltir. 

Direnifl bafl›nda çok daha ileri ta-

v›rlar alan demokratik kesimler,

özellikle 19 Aral›k sald›r›s› ve deva-

m›nda tecrit hücrelerinin aç›lmas›y-

la, faflizmin sald›r›s› karfl›s›nda pa-

nikleyip giderek de düflman›n ide-

olojik etkisi alt›nda, direniflin talep-

lerinden uzaklaflarak, “direnifl güç-

leriyle”, yani devrimcilerle farkl›-

l›klar›n› gösterme telafl›na girdiler.

Bu tav›r de¤iflikli¤i tek bir sald›r›y-

la ifade edilebilecek bir sonuç ol-

mamakla birlikte, F Tipi sald›r›s›n-

dan ba¤›ms›z da ele al›namaz. Fa-

flizm katliamlarla, bask›larla yaratt›-

¤› etkiyi, ideolojik olarak da pekifl-

tirmek istemifltir.

Bununla birlikte, faflizmin terö-

rüne ve ideolojik sald›r›lar›na ra¤-

men, en a¤›r bedelleri ödeme paha-

s›na faflizmin iradesine boyun e¤-

meyen direniflçilerin bu kesimler

üzerinde yaratt›¤› ideolojik etki de

önemsenmesi gereken boyutlarda

olmufltur. Bir yanda statüleri parça-

layarak ilerleyen bir direnifl sözko-

nusuyken, b›rakal›m demokrat ol-

may›, insani özelliklerini yitirme-

mifl kiflilerin de etkilenmemesi

mümkün de¤ildi. Direniflin son afla-

mas›nda Avukat Behiç Aflc›’n›n ey-

lemi etraf›ndaki toparlanma ve oli-

garfliye karfl› cüretli tav›rlar›n gelifl-

tirilmesinde, Behiç Aflc›’n›n avukat

kimli¤inin yan›nda bu gerçe¤in de

pay› vard›r. 

Di¤er yandan, direnifl tavr›n›n

etkileri daha kapsaml› ele al›nabilir.

Dünyan›n herhangi bir yerindeki

devrimci geliflme halklara umut ta-

fl›rken, herhangi bir yerdeki bir geri-

leme de olumsuz etkilerini tüm dün-

yaya yayabilmektedir.

Örne¤in Irak direnifli tüm dünya-

da emperyalizme karfl›

mücadele kararl›l›¤› yara-

t›rken Büyük Direnifl de,

dünya halklar›na ideolo-

jik moral güç olmufltur.

Dünyan›n çeflitli yerlerin-

de duyarl› kesimler dire-

niflimizden etkilenmifl,

devrimin gücüne tan›kl›k

etmifllerdir.

Bu etkinin en boyutlu-

su kuflku yoktur ki, ülkemiz içinde

yaflanmaktad›r. Direniflimiz, oligar-

flinin tüm gücünü seferber etmesine

ra¤men, devrimci iradeyi teslim

alamayaca¤›n›n görülmesini sa¤la-

m›flt›r.

Buradan ç›kar›labilecek iki so-

nuç vard›r, birincisi devrimci irade

ile oligarflinin iradesinin çat›flma-

s›nda  belirleyici olan, fiziki güç de-

¤il, ideolojik güçtür. ‹kincisi tüm

alanlarda oligarflinin-emperyaliz-

min sald›r›lar›n› geriletmenin yolu

uzlaflma de¤il, direnifltir. Bu durum

iflçi alan›ndan memurlara, köylüler-

den ö¤rencilere, gecekondulardan

esnaflara, demokratik kitle örgütle-

rine... her alan için geçerlidir.

Direnifl bu aç›dan halk›n her ke-

simi için örnek olacakt›r, halk›m›z

bu yedi y›ldan ö¤renerek kendi pra-

ti¤inde uygulayacakt›r.

KKuuflflkkuussuuzz,, bbuu ddiirreenniiflfl ssüürreecciinn--

ddee,, ddeemmookkrraattiikk mmüüccaaddeellee ddeennddii--

¤¤iinnddee iillkk aakkllaa ggeelleenn iissiimm TTAA--

YYAADD’’dd››rr.. Bu yedi y›ll›k direnifl tari-

hini TAYAD’s›z anlatmak mümkün

de¤ildir. TAYAD, yedi y›l›n her

an›nda vard›r. TAYAD bu yedi y›l›n

içinde ölüm orucu direniflçisi ola-

rak, operasyonlarda katledilen ama

direnen olarak, cenazelerimizi

omuzlayan olarak, barikatlarda, An-

kara yollar›nda, alanlarda, kitle ey-

lemlerinde, direnifl mevzileri yara-

t›lmas›nda... k›sacas› bu direniflin

her yerinde, yeni de¤erlerin ve gele-

neklerin yarat›c›s› olarak vard›r.

BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl,, 

oolliiggaarrflfliinniinn ppllaannllaarr››nn›› 

bboozzmmuuflflttuurr

OOlliiggaarrflfliinniinn ppllaann››nnaa ggöörree;; hhüücc--

rreelleerrddeenn çç››kkaarrkkeenn oorraaddaa ddeevvrriimmccii

kkiimmllii¤¤iimmiizzii bb››rraakkaaccaakktt››kk;; bbiizzlleerr

hhüüccrreelleerrddeenn çç››kkaarr››ll››rrkkeenn ggeerriiyyee

bbiirreerr kk››rrmm››zz›› kkaarraannffiill bb››rraakktt››kk..

F Tipi sald›r›s›n›n temel hedefi

tutsaklar›n fiziki imhas› de¤ildi,

çok daha kapsaml› amac› vard›. Bu

kapsaml› amac› özetleyen en iyi ta-

n›m ““tteesslliimm aallmmaa””d›r. Bu nedenle-

dir ki, düflman›n tüm katliam sald›-

r›lar›nda ezberleyip tekrarlad›klar›
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Gülnihal Y›lmaz'dan 
Küçükarmutlu Direniflçilerine

Küçük Armutlu’daki insanl›k okulu-

na, ölümün üzerine kararl›l›kla

yürüyen canlar›m›za...... 

MERHABA, 

O küçük evimizi gün gün onurlu bir

yaflam için ölünebilece¤i mesajlar›n›n

iletildi¤i, bir okul haline getirdiniz.

Gülsüman anam›z, Canan'›m›z, en

son da fienay'›m›z ak›llardan silin-

meyecek izler b›rakt›lar. Herkes

diyor ki gidifliniz sadece duvar›

parçalamayacak. Giden her can›m›z

halklar›m›z›n etraf›n› çevreleyen zin-

cirleri de k›r›yor, nas›l yaflanmas›

gerekti¤inin de en güzel örneklerini

veriyor. Hepiniz örneksiniz, onur,

namus, sevgi, paylafl›m.... denince

sizler geleceksiniz ak›llara. Art›k

att›¤›m›z her ad›mda siz vars›n›z.

‹lerleyen günlerde olmam›za ra¤men

a¤z›n›zdan ç›kan her söz güç veriyor,

ö¤retiyor bizlere. Ö¤rendiklerimizi

daha iyi, güzel bir yaflam için

kullana- ca¤›z.... Biliyoruzki

yaflad›¤›m›z her gün on y›la bedel

güzellikte. Biliyoruzki biz

konuflaca¤›z. Biliyoruzki bu zafer

gelece¤imizi ayd›nlatacak. 



ça¤r› olmufltur ““TTeesslliimm OOll!!””...

Devrimcileri teslim almak, oli-

garflinin her dönem hayalini kurdu-

¤u bir hedef olmufltur. Hangi boyut-

ta olursa olsun, hiçbir imha sald›r›s›

teslim alman›n yaratt›¤› etkiyi yara-

tamaz. Katliamlarla halklar geçici

olarak sindirilip, suskunlaflt›r›labi-

lir, fakat bulduklar› ilk f›rsatta tek-

rar aya¤a kalkarak örgütlenir ve

mücadele etmeye bafllarlar. Bunu

engellemenin mümkün olmad›¤›,

emperyalizmin katliamlar tarihi ve

halklar›n direnifl tarihinin kaydetti¤i

bir kurald›r. Fakat önderleri, öncü-

leri teslim al›nm›fl bir halk›n tekrar

aya¤a kalkmas› çok daha zordur.

Bu aç›dan, oligarflinin F Tipi

hücrelerde iradeleri teslim al›nm›fl,

sindirilmifl devrimciler görme haya-

li hüsrana u¤ram›flt›r. Teslim al›n-

m›fl, kiflilikleri tahrip edilmifl dev-

rimciler yaratmak istediler, fakat ter-

sine yüzlerce devrimcinin gönüllü

ölüme yatt›¤›, hedefine ulaflmak için

önüne ç›kar›lan tüm engelleri çelik-

ten bir iradeyle aflt›¤› bir devrimciler

tablosuyla karfl›laflm›fllard›r.

Bu direniflin hapishaneler için en

temel kazan›m›d›r. Oligarfli 19 Ara-

l›k’ta hapishaneler tarihinde görül-

memifl boyuttaki bir katliam› ger-

çeklefltirirken amac›, katliamla tut-

saklar›, F Tiplerine giriflten itibaren

teslim olmaya zorlamakt›. Fakat bu

tabloyu yaratamad›lar. Bunu yarata-

mamalar›n›n en baflta gelen nedeni,

F Tipi sald›r›s›n›n direnifl içinde

karfl›lanm›fl olmas›d›r. Bunun deva-

m› olarak özgür tutsaklar direniflle-

riyle ve daha ilk andan itibaren ya-

ratt›klar› feda kültürüyle teslimiye-

tin önüne set çekmifllerdir. F tipi ha-

pishanelerde y›llara yay›larak sür-

dürülen iflkence ve teslim alma sal-

d›r›lar› ise, yine direniflin yaratt›¤›

moral üstünlük ve kazand›rd›¤› ka-

rarl›l›kla etkisizlefltirilmifltir.

Oligarfli, F Tiplerine atarak, tec-

ritle birbirinden kopard›¤› tutsaklar›

örgütsüzlefltirece¤ini, örgütsüzlefl-

tirdi¤i tutsaklar› rahatl›kla teslim

alaca¤›n› planl›yordu. Fakat örgüt

mekanla s›n›rlanabilecek, örgütsüz-

lefltirme mekan düzenlemesiyle ba-

flar›lacak bir olgu de¤ildir. Direniflin

yaratt›¤› moral ve ideolojik üstün-

lükle, hücrelerde de çeflitli yöntem-

lerle örgütlülük sürdürülmüfltür. Bu

nedenle de faflizm istedi¤i havay›

yaratamam›flt›r. Öyle ki, tutsaklar

meflruluk bilinciyle hiçbir F Tipi

kural›n› kabullenmemifl, örgütlülü-

¤ü ve üretimi sürdürmeyi meflru

haklar› olarak zor koflullarda hayata

geçirmeyi baflarm›fl, giderek bu ira-

delerini oligarfliye kabullendirmifl-

lerdir.

Oligarfli tutsaklar üzerinde F Ti-

pi program›n› bütünlüklü olarak uy-

gulayamam›flt›r. Tutsaklar› tecrit et-

mifl, s›n›rs›z yasaklar koymufl, sal-

d›r›lar örgütlemifl fakat bunlar›n

hiçbirisinden as›l program› olan

“Tretman”a yönelik sonuçlar ala-

mam›flt›r.

Oligarfli kapsaml› bir teslim al-

ma ve kifliliksizlefltirme program›

olan tretmanla, tutsaklar›n en temel

ihtiyaçlar›n› dahi teslim alma prog-

ram›na gönüllü olarak uyma koflu-

luna ba¤lam›fl, teslim alma progra-

m›na gösterilecek en küçük bir

uyumsuzluk hak gasplar›yla ceza-

land›r›lm›flt›r.

Fakat, özgür tutsaklar F Tipi ha-

pishanelerin aç›l›fl›ndan itibaren

oligarflinin, teslim alma arac› haline

getirdi¤i her fleyi reddetmifl, oligar-

flinin elinden bu silah›n› alm›flt›r.

Yüzlercesi ölüme yatm›fl, daha yüz-

lercesi s›ras›n›n gelmesini bekleyen

tutsaklara yönelik; “mektubunu ke-

serim”, “görüflünü keserim”, “ortak

kullan›m alanlar›na ç›kman› engel-

lerim” vb... uygulamalardan sonuç

beklenmesi bile tablodaki tezatl›k

yan›yla komik bir durum olufltur-

mufltur. Bunun d›fl›nda oligarflinin

program›nda bulunan, zorunlu ça-

l›flma, tek tip elbise gibi kifliliksiz-

lefltirme sald›r›lar› direnifl nedeniyle

gündeme getirilememifl, gündeme

getirilmesi sözkonusu oldu¤unda

büyük bir tepki ortaya ç›km›fl ve

geri çekilmifltir.

Oligarflinin F Tiplerinin aç›l›fl›n-

dan itibaren 7 y›l boyunca progra-

m›, direnifli bitirme üzerine flekil-

lenmifl, bunu baflaramad›¤› için bafl-

ka bir ad›m da atamam›flt›r. 

Direniflin halkta ve dünyada ya-

ratt›¤› etkiyi bofla ç›karmak için, F

Tiplerindeki zulmü gizlemek iste-

mifller ve bu da oligarfliyi sald›r›la-

r›nda k›smen kontrollü davranmak

zorunda b›rakm›flt›r.

Y›llara yay›lan direnifl, oligarfli-

nin çeflitli sald›r›lar›n› gö¤üsleyerek

sürdürülmüfltür. Direnifli bitirmek

için, halktan ve sol kesimlerden tec-

rit etme-yaln›zlaflt›rma, sansür ko-

yarak yoksayma, direniflin sesinin

halka, demokratik güçlere ulaflma-

s›n› engelleme, direniflteki tutsakla-

ra yönelik iflkenceler, zorla besleme

gibi onlarca yöntem devreye sokul-

mufl, fakat direnifl tüm bu yöntemle-

ri etkisizlefltirmeyi bilerek, bir irade

savafl›n›n nas›l sürdürülece¤inin

manifestosunu yazm›flt›r.

Direnifl büyük bedellerle, zor

koflullarda, kuflatma alt›nda, kahra-

manl›k ve ihanetlerle 7 y›l boyunca

sürdürülerek sonuca ulaflt›r›lm›flt›r.

Direniflin bafllang›çtaki talepleri

de bu yedi y›l içinde koflullara göre

yeniden flekillendirilmifltir. Fakat bu

yedi y›l›n sonunda, art›k taleplerle

s›n›rlanamayacak bir direnifl vard›r

karfl›m›zda. Bu boyuttaki bir dire-

nifltir ki, Avukat Behiç Aflc›’n›n, bir

anne olan Gürcan Görüro¤lu’nun ve

bir tutsak olan Sevgi Saymaz’›n ey-

lemleri etraf›nda genifl kesimlerin

tekrar mücadeleye kat›l›m›n› sa¤la-

m›fl ve bakanl›¤›n tecriti kabul etti-

¤i ve kald›rmay› taahhüt etti¤i bir

genelgenin yay›nlanmas›yla sonuç-

lanm›flt›r. Çeflitli demokratik güçle-

rin arac›l›k ve tan›kl›k etti¤i bir an-

laflma direniflin gücünün oligarfli ta-

raf›ndan da kabulü anlam›na gel-

mifltir.
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Say›: 127 27RÖPORTAJ

Röportajlar›m›zda sordu¤umuz sorular standartt›r;

okunuflu kolaylaflt›rmak için röportajlar›n içinde k›sal-

tarak kulland›¤›m›z ssoorruullaarr››nn ttaamm mmeettnnii afla¤›dad›r:

11 )) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa

nas›l yap›lmal›?

22 )) Mevcut anayasa veya AKP'nin gündeme getir-

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

lerini karfl›l›yor mu? AKP bu anayasa de¤iflikli¤iyle ne-

yi amaçl›yor?

33 )) AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasan›n "ideolo-

jisiz" oldu¤u iddias›na ne diyorsunuz? Keza, anayasa-

n›n genellikle "demokratik, özgürlükçü" olmas›ndan

söz ediliyor ama ba¤›ms›zl›k meselesi tali planda b›ra-

k›l›yor, siz anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer al-

mas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

44 )) ‹lerici, demokrat güçlerin anayasa tart›flmas› sü-

recine 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›¤›, de-

mokrasiyi ve uluslar›n haklar›n› ve tüm halk›n öz-

gürlü¤ünü esas alan bir anayasa" olarak tan›mlan›-

yor. Bu temel tan›m, anayasa konusunda birlikteli¤in

zemini olabilir mi?

55 )) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar ma-

lum, sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›. Kü-

çük 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?

NAYASA RÖPORTAJLARIAKim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

Bu SSay›da:

Rag›p ZZARAKOLU (Yazar, Yay›nc›)

Hüsnü ÖÖNDÜL (‹HD Genel Baflkan›)

Ayfle  DDÜZKAN (Gazeteci, Yazar) 

11))
Bir ana-

yasa sizce

neleri içermeli ve nas›l

yap›lmal›?

RR.. ZZaarraakkoolluu:: Bir anayasa bir top-

lumla, bir anlamda o toplumu olufltu-

ran yurttafllarla, o toplumu oluflturan

bütünlüklerle yap›lan bir çeflit toplum

sözleflmesidir. Ve bir anayasa elbette

halk taraf›ndan yap›lmal›d›r yani ana-

yasa verilmez. Anayasa var, toplum-

sal ve siyasal devrimler sonucunda

halklar taraf›ndan yap›l›r, bunlar kal›-

c› anayasalard›r... Anayasalar her za-

man ihlal edilir ve Türkiye’de oldu¤u

gibi hep sürekli yeni anayasa yap›l-

mak zorunda kal›nm›flt›r. 

22))
AKP bu anayasa de¤iflikli-

¤iyle neyi amaçl›yor?

RR.. ZZaarraakkoolluu:: AKP birincil olarak

kendi sorunlar›n› bu anayasayla çöz-

mek istiyor. 28 fiubat olay›yla baflla-

yan ve bugüne kadar gelen siyasal ‹s-

lam üzerindeki militarizmin bask›lar›-

n› anayasa arac›l›¤›yla azaltmaya çal›-

fl›yor ve kendi siyasal yap›lanmas›n›

bir güvence alt›na almaya çal›fl›yor.

Dolay›s›yla AKP’nin halk için bir ana-

yasa yapma gibi bir kayg›s› yok. Onun

kayg›s› sadece kkeennddii ggüüvveennllii¤¤iinnii sa¤-

lamak art› Türkiye toplumunu kendi

hegamonyas› alt›nda yeniden biçim-

lendirmeye devam etmek. Yani de-

mokratik reformlardan yana görünme-

sine karfl›n AKP iktidar› son 3–4 y›ll›k

süreçte iyi bir s›nav vermemifltir.

Halk›n talepleri 12 Eylül Darbe-

si’nden bu yana faflizan, ‘82 12 Eylül

Anayasas›’n›n de¤ifltirilmesi do¤rultu-

sundad›r. Ama bu konuda halk›n talep-

leri sürekli olarak ihanete u¤ram›flt›r.

Halk› temsil eden gerçek bir siyasal bir

örgütlenme ne yaz›k ki legal bir zemin-

de hala yarat›lamam›flt›r. Bu da sosyal

demokrasinin ihanetidir. Sosyal de-

mokrasinin yeniden militarizme, resmi

ideolojiye eklemlenmesiyle birlikte al-

ternatifsiz kalan birçok emekçi halk

kesimleri, bunlar›n demagojik, popü-

list uygulamalar› karfl›s›nda AKP’ye

oy vermifltir. Ama bundan dolay› halk›

k›nayamay›z bence. Burada da yine en

büyük sorumluluk devrimcilere, sos-

yalistlere, yurtseverlere düflmektedir.

Gerçek bir siyasi alternatifin yarat›l-

mas› bence Türkiye’deki en acil ihti-

yaçt›r.

33))
A K P ' n i n

a n a y a s a -

s›n›n "ideolojisiz" ol-

du¤u iddia- s›na ve anayasada ba-

¤›ms›zl›k konusunun yer almamas›na

ne diyorsunuz?

RR.. ZZaarraakkoolluu:: Erdo¤an’›n ideoloji-

siz bir anayasa yaratma söylemi keflke

do¤ru olsa. Herhalde o fleyi kastedi-

yor, resmi ideolojiden ar›nd›r›lm›fl bir

anayasa yapaca¤›z. ‹flçi s›n›f›n›n ide-

olojisi çerçevesinde bir anayasa yaz-

mas› zaten beklenemez. Olabilecek en

olumlu sonuç hakikaten resmi ideolo-

jiden ar›nm›fl bir anayasan›n, hiç ol-

mazsa demokratik bir ilerleme olarak

sa¤lanabilmesi; ama bunu da yapacak

gücü yoktur bu iktidar›n. Ve bu parla-

mentonun. Bu konuda Erdo¤an hükü-

metinin cesaretli bir ad›m atmas›n›

ben flahsen beklemiyorum. Elbette bu

dilenir, istenir, ama bunu nnee yyaappaaccaakk

ggüüccüü vard›r Erdo¤an hükümetinin nnee

ddee nniiyyeettii vard›r. Ve yine ayr›ca da res-

mi ideolojiye ba¤l› olan çevreler tara-

f›ndan da kuflatma alt›na al›nm›flt›r.

Hiçbir flekilde resmi ideolojinin belir-

ledi¤i temel maddelerin de¤iflmesine

izin verilmemektedir. KKaappaall›› kkaapp››llaarr

aarrdd››nnddaa bir anayasa yap›lamaz. Asga-

ri düzeyde toplumu temsil eden yap›-

Rag›p ZZARAKOLU ((Yazar, YYay›nc›):
‘Halk Anayasas› üzerinde tart›fl›lmas› 
gereken bir metindir’
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lanmalar, örgütlülükler ile bu hüküme-

tin herhangi bir buluflma giriflimi yok-

tur. Halk›n taleplerini bir anayasaya

yans›tma do¤rultusunda bir istemi

yoktur. O sadece di¤er burjuva partile-

ri gibi kendi güncel ve k›smi sorunlar›-

n› çözmeyi amaçlamaktad›r.

Türkiye’de demokratik bir anayasa

yapmak da bence mümkün de¤ildir.

Ba¤›ms›zl›k konusu ise art›k maalesef

Türkiye’yi yöneten egemen çevreler-

de, Türkiye’deki büyük bas›nda unu-

tulmufl, hat›rlanmak istenmeyen ve

modas› geçmifl bir kavram olarak an›l-

maktad›r. Bu bizdeki siyasal yap›lan-

man›n ne kadar teslimiyetçi oldu¤u ve

dünyadaki var olan emperyalist siste-

me ne kadar eklemlenmifl oldu¤unun

bir kan›t›d›r. Dedi¤im gibi bu ba¤›m-

s›zl›k olay›n› da bir halk›n kendi yapa-

ca¤› bir demokratik halk devrimi sa¤-

layabilir.

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› sürecine

birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk

Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini

olabilir mi?

RR.. ZZaarraakkoolluu:: Daha önce de Halk

Anayasas› taslaklar›n› okumufl, o dö-

nemde görüfllerimi belirtmifltim. Ger-

çekten çok özlü bir flekilde yap›lmas›

gereken, bir halk anayasas›nda yer al-

mas› gereken hususlar bu metinde yer

almaktad›r. Ve bir bak›ma Türkiye so-

lunda bence tek haz›rl›kl› metindir,

uzun bir dönemdir. Üzerinde tart›fl›l-

mas› gereken bir metindir. Bunun, bü-

tün solu toplumsal muhalif çevreleri

kucaklayan bir tart›flmaya dönüflmesini

istememek mümkün de¤il. Ama bili-

yorsunuz maalesef Türkiye solundaki

biraraya gelememe hastal›¤› zaten 12

Eylül rejiminin bir anlamda devam et-

mesinin de nedenidir. Bizlerin ilham

alm›fl oldu¤u Latin Amerika ülkelerin-

de militarizmin boyunduru¤u ancak

demokratik halk güçlerinin, sol güçle-

rin biraraya gelmesiyle k›r›labilmiflti

ve bunu hayal etmenin mümkün oldu-

¤u, hatta hayal etmenin ötesinde bunu

gerçeklefltirmenin mümkün oldu¤u,

bugünkü Latin Amerika’daki geliflme-

lerden dolay› ortadad›r. ‹flte Venezuel-

la’da yine bafllayan bir bozk›r yang›n›

giderek bütün k›taya bir umut vermifl-

tir. Daha önce askeri militarist rejimle-

rin kanl› diktatörlükler kurdu¤u Uru-

guay, Brezilya, Arjantin fiili gibi ülke-

lerde halk güçleri bu ülkelerin yörün-

gesinde çok önemli bir de¤ifliklik sa¤-

layabilmifllerdir. Ve bugün Amerikan

emperyalizmine karfl› k›ta bir kafa tut-

ma oda¤› haline gelmifltir. Ve bu dalga-

dan Ekvador, Peru gibi ülkeler de etki-

lenmifltir. 

Yani 12 Eylül rejimiyle, 12 Eylül

faflizmiyle, 12 Eylül anayasas›yla he-

saplaflmadan bence demokratik bir

anayasan›n sa¤lanmas› da mümkün ol-

mayacakt›r. Zaten buradaki haz›rlanan

Halk Anayasas› Tasla¤› da, bunu yapa-

bilecek bir halk örgütlülü¤ünü öngör-

mektedir. Halk›n kendi kongrelerini

kurmas›, halk meclisleri arac›l›¤›yla

bir tabandan gelen halk hareketi böyle

bir anayasay› hayata geçirebilir. Bu

anayasa süreci de bir toplumsal müca-

deleyle, bir kavgayla iç içe geçmek du-

rumundad›r. Anayasa tart›flmas› akade-

mik bir tart›flma de¤ildir. Anayasalar

hiçbir flekilde masa üstünde akademik

tart›flmalarla yaz›lmam›flt›r. Kanla,

mücadeleyle bedeller ödeyerek feda-

karl›klarla sa¤lanm›fl metinlerdir. Ve

bu anayasalar ça¤dafl dünyan›n de¤er-

lerini yaratm›flt›r. Bir tak›m geri dönüfl-

ler olsa da, gerici iktidarlar kurulsa da

bu her zaman bir zemin olmufltur. 

55))
Halk için bir anayasam›z›n

olabilmesi için ne yapmal›? 

RR.. ZZaarraakkoolluu:: Bütün Türkiye’de va-

rolan halklarla faflizme karfl› mücadeley-

le sa¤lanacakt›r. Ki art›k faflizme karfl›

mücadele Türkiye’nin en vazgeçilmez

ihtiyac› halindedir. Bu ayn› zamanda

onun zaferiyle bir demokratik halk ana-

yasas›yla da taçlanacakt›r zaten.

66))
Son olarak söylemek istedi-

¤iniz bir fley var m›?

RR.. ZZaarraakkoolluu:: VVeenncceerreemmooss!!

““AArrtt››kk ffaaflfliizzmmee kkaarrflfl›› mmüüccaa--

ddeellee TTüürrkkiiyyee’’nniinn eenn vvaazzggeeççiill--

mmeezz iihhttiiyyaacc›› hhaalliinnddeeddiirr.. BBuu

aayynn›› zzaammaannddaa oonnuunn zzaaffeerriiyyllee

bbiirr ddeemmookkrraattiikk hhaallkk aannaayyaassaa--

ss››yyllaa ddaa ttaaççllaannaaccaakktt››rr zzaatteenn......

VVeenncceerreemmooss!!””

11)) Bir anaya-
sa sizce ne-

leri içermeli ve nas›l
yap›lmal›?

HH.. ÖÖnnddüüll:: Kant’›n bir sözü

var. Özgürlüklerin güvencesi olarak

onu görür “hukukun muhatab› olan

yurttafllar hukukun yaz›c›s› olmal›d›r.”

Dolay›s›yla hukukun muhatab› olacak

yurttafllar kendi ihtiyaçlar›n›n ilkesel

düzlemde anayasada yer bulmas›n› is-

terler. Halk›n kat›l›m› ile bu sa¤lanma-

l›d›r. ‹kincisi, hukuk bir devleti gerek-

tirdi¤ine göre acaba bu devlet nas›l bir

devlet olmal›d›r? Dolay›s›yla anayasa-

da bu devletin nitelikleri, iflleyifl me-

kanizmalar›, kurumlar› yer almal›d›r.

Ve genel prensipler yer almal›d›r.

Çünkü o genel prensiplere göre yasa-

lar düzenlenecektir. Tüzükler, karar-

nameler, ilgili mevzuat ona göre dü-

zenlenecektir. Dolay›s›yla haklar›n ve

özgürlüklerin en üst düzeyde normatif

düzenlemeye tabi tutulmas› anayasa

ile olacakt›r. Bu çerçevede daha alt

normatif düzenlemelere olanak vere-

cek ve onun prensiplerini ortaya koya-

cak düzenlemeler içermelidir. 

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

HH.. ÖÖnnddüüll:: ‘82 Anayasas› ve bun-

dan önceki anayasalar benim de¤er-

Hüsnü ÖÖNDÜL ((‹HD GGenel BBaflkan›):
‘‹nsan haklar›n›n korunabilmesi için ülkelerin ba¤›ms›zl›¤› flartt›r’



lendirmeme, anlay›fl›ma göre halk›n

özlem ve isteklerini yans›tan anayasa-

lar de¤ildi. Ve halk taraf›ndan ve ge-

nifl kat›l›mlarla haz›rlanm›fl anayasa-

lar da de¤ildi. Türkiye’deki bütün

anayasalar devleti temel alan anaya-

salard›. Bireyi, daha genel ifade kulla-

nacak olursak halk› temel alan anaya-

salar de¤ildi. Dolay›s›yla AKP’nin bi-

lim kuruluna haz›rlatt›¤› anayasa met-

nini ben inceledim. Örne¤in ‘82 Ana-

yasas›’nda varolan kurumlar YÖK,

MGK, askeri-sivil yarg› ikili¤i muha-

faza ediliyor. Dolay›s›yla ‘82 Anaya-

sas›’n›n temel kurumlar›, mekanizma-

lar› ve sistemati¤i de muhafaza edili-

yor. Ekonomik ve sosyal haklarsa çok

mu¤lak ifadelerle yer al›yor. Hak ve

özgürlüklerde k›smi iyilefltirmeler ol-

makla birlikte haz›rlanan taslakta,

ekonomik-sosyal haklar ve devletin

yap›s› aç›s›ndan hiçbir de¤ifliklik içer-

miyor. O bak›mdan bilim kuruluna

haz›rlatt›r›lan birinci taslak metin ya-

ni kamuoyuna aç›klanan metin her-

hangi bir geliflmeye tekabül etmiyor.

Yani Türkiye toplumunun ihtiyac›n›

karfl›layacak bir anayasa olmaktan

uzak bir anayasa olarak de¤erlendiri-

yorum.

33))
AKP'nin anayasas›n›n "ide-

olojisiz" oldu¤u iddias›na ve

anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer

almamas›na ne diyorsunuz?

HH.. ÖÖnnddüüll:: ‹nsan haklar›n›n koru-

nup gelifltirilebilmesi için, s›n›rlar›n

emperyalizm, sömürgeci yönetimler

veya uluslararas› tekellerin uzanama-

yaca¤› bir alan olmas› gerekir. Dola-

y›s›yla halk›n iradesine dayal› ve ba-

¤›ms›z bir ülke gerektirir. ‹nsan hakla-

r›n›n korunabilmesi için ülkelerin ba-

¤›ms›zl›¤› flartt›r. AKP’nin düzenledi-

¤i anayasada do¤rudan do¤ruya ba-

¤›ms›zl›¤a iliflkin bir hüküm yok.

AKP’nin emperyalist, di¤er kapitalist

ülkelerle olan iliflkileri sa¤l›kl› iliflki-

ler de¤il. Ba¤›ms›z bir ülkenin gelifl-

tirmesi gereken mesafeli ve kiflilikli

d›fl politika uygulamalar›n› görmüyo-

ruz. 

‹deolojisiz meselesine gelince.

Bütün devletlerin ideolojik temelleri

vard›r. Burada önemli olan flu andaki

anayasada oldu¤u gibi aç›kça farkl›

düflüncelere hayat hakk› tan›mayan

bir anlay›fl›n olmas›d›r. Türkiye’de

resmi ideolojinin oldu¤unu herkes bi-

liyor. Bu yüzden AKP’nin ideolojisiz

söylemini hangi anlamda söylüyorlar

bilmiyorum ama ben bunu dayatma,

tabular, yasaklar rejimi olarak alg›l›-

yorum. Türkiye prati¤inden hareketle

söylüyorum. 

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› sürecine

birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk

Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemi-

ni olabilir mi?

HH.. ÖÖnnddüüll:: Olabilir. AKP’nin bu

giriflimini örnek olsun gerici bir giri-

flim olarak de¤erlendirmiyorum. Yani

bir mukayeseli çal›flma yapt›¤›m›zda.

Ama içerik olarak bakt›¤›mda mevcut

anayasan›n mevcut anayasa demek

mevcut devlet mekanizmas›n›n aynen

muhafaza edilmesi. Ama bireysel hak

ve özgürlükler konusunda da k›smen

iyilefltirmeler olan bir çal›flma olarak

de¤erlendirdim. 

Örne¤in HÖC’ün haz›rlad›¤› tas-

lak 1997 tarihine dayan›yor ama gün-

cellenmifltir ve tekrar gündeme gel-

mifltir. Ya da Hak-‹fl ve TOBB’un da

içinde bulundu¤u 7 örgüt bir taslak

haz›rlama giriflimindeler. Emek örgüt-

lerinin (KESK, D‹SK, TTB vb.) bafl-

latt›klar› giriflim çok önemlidir. Ama

sonuçta parlamentoda karar verilecek.

Yani ço¤unluk tutup bütün bu elefltiri-

leri elinin tersi ile iterse tam da inkar

ettikleri gibi kendi anayasalar›n› ha-

z›rlam›fl olacaklar. Bunun olmamas›

için flu andaki muhalif düflüncelerin

daha etkili çal›flmalar› laz›m. Bizim

daha etkili çal›flmam›z laz›m. Biz

1986’dan bu yana ‹nsan Haklar› Der-

ne¤i olarak 12 Eylül Anayasas›’n›n

de¤iflmesini savunuyoruz. 

Haklar ve özgürlükler aç›s›ndan

anayasada olmas› gerekenlerin tama-

m›n› liste olarak yay›nlad›k. Tamam›

anayasada yer almayabilir. Yani

150’nin üzerinde hak yaz›l›. Ama öy-

le ifadeler kullan›l›r ki 1. 2. 3. kuflak

haklar›n›n tamam›, yani çevre hakk›n-

dan bar›fl hakk›na, iflkence yasa¤›ndan

grev hakk›na kadar bu haklar o anaya-

sada yer alabilir. Anayasa vatandafl

için vard›r. Dolay›s›yla devletin niteli-

¤indeki de¤iflmelerde, kurumlar da

halk›n hizmetinde oldu¤u sürece bir

fleyler ifade eder. Aksi takdirde devlet

kendisi için, kendini halk›ndan koru-

mak için bir anayasa haz›rlam›fl olur.

55))
Halk için bir anayasam›z›n

olabilmesi için ne yapmal›? 

HH.. ÖÖnnddüüll:: Bunun yolu örgütlen-

meden geçiyor. Hepimiz biliyoruz

Türkiye’de geleneksel olarak bir dev-

let merkezli bir yap› var. Devirler,

yüzy›llar de¤iflmifltir ama bu gerçek

de¤iflmemifltir. Yani s›n›f olgusu var-

d›r, bu yads›namaz bir gerçekliktir.

Dünyada böyledir. Küreselleflme s›n›f

gerçe¤ini ortadan kald›rmam›flt›r. S›-

n›flar›n ortadan kalkt›¤› yan›lsamas›

içinde olmak yanl›flt›r. Bu insanlar in-

sanlar› yönetmek için çeflitli araçlarla

kendi egemenliklerini sürdürmek iste-

yeceklerdir. Dolay›s›yla da o pozis-

yonlar›n› garanti edecek araçlara ihti-

yaçlar› vard›r. Buna devletleraras› sis-

tem diyebiliriz birincisi bu. Ben özel

mülkü koruyacak bir sistem isterim.

Ama bu ac›mas›zl›¤› yok etmenin

yollar› vard›r. Bunlara karfl› halklar

mücadele ederek birtak›m haklar ka-

zanm›fllard›r. Kutsal olan mülkiyet

flimdi s›n›rlanabilen bir hak düzeyine

gelmifltir. Neden? Çünkü sosyal dev-

let fikri ortaya ç›km›flt›r. S›n›f müca-

delelerinin sonuçlar›d›r bunlar. Sosyal

devlet fikri s›n›f mücadeleleri sonucu

ortaya ç›km›flt›r. Yang›n› söndürmek

için mecbur kalm›flt›r mülkiyetin nite-

li¤indeki de¤iflikli¤i kabul etmeye.

Devletin halklara hizmet etmesi mü-

cadelesini vermek laz›m. Türkiye’de

de veriliyor, belki flu anda sonuç ala-

mam›flt›r.

““AAKKPP’’nniinn hhaazz››rrllaatttt››¤¤››

aannaayyaassaa mmeettnniinnii iinncceelleeddiimm..

‘‘8822 AAnnaayyaassaass››’’nn››nn tteemmeell

kkuurruummllaarr››,, mmeekkaanniizzmmaallaarr››

vvee ssiisstteemmaattii¤¤ii ddee mmuuhhaaffaazzaa

eeddiilliiyyoorr...... TTüürrkkiiyyee ttoopplluummuu--

nnuunn iihhttiiyyaacc››nn›› kkaarrflfl››llaayyaaccaakk

bbiirr aannaayyaassaa oollmmaakkttaann uuzzaakk

bbiirr aannaayyaassaa......””

29RÖPORTAJSay›: 127
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11))
Bir anayasa

sizce neleri

içermeli ve nas›l yap›lmal›?

AA.. DDüüzzkkaann:: Genel olarak bir ka-

rar›n demokratik olabilmesi için afla-

¤›dan yukar› bir temsil mekanizmas›

içinde al›nmas› gerekti¤ini düflünü-

yorum. 

Bir anayasada benim bildi¤im te-

mel fley bütün toplumun anlaflt›¤› te-

mel haklar›n, özgürlüklerin güvence

alt›na al›nmas›. O ülke içinde bekle-

di¤imiz eflitlik, özgürlük gibi temel

meseleleri garanti alt›na almas›d›r. 

22))
AKP bu anayasa de¤iflikli-

¤iyle neyi amaçl›yor?

AA.. DDüüzzkkaann:: Bu anayasa, yeni tas-

lak kad›nlar›n 20 y›l u¤raflarak elde

ettikleri birçok haklar›n›, anayasaya

koydurduklar› önemli maddeleri geri

al›yor ve bütün o kazan›mlar› geriye

itiyor. Çünkü büyük mücadelelerle

elde edilmifl bir fley vard›. Devlet ka-

d›n ve erkek aras›ndaki eflitli¤i sa¤la-

makla yükümlüdür maddesiydi bu.

Bu madde kalk›yor yeni anayasada.

Var olandan da daha kötü bir fley bu.

‹kincisi Türkiye Cumhuriyeti’nin

imzalam›fl oldu¤u, yine dünyada

uzun mücadeleler sonucu elde edil-

mifl bir Birleflmifl Milletler Sözlefl-

mesi var. Bu sözleflmeyi ihlal eden

bir durum var. 

B›rak›n var olan talepleri karfl›la-

may›. Bu normal bir fley de, muhafa-

zakar bir hükümet var çünkü. Bir tek

olumlu fley var hep onu öne ç›kar›-

yorlar, Milli Güvenlik Kurulu’nun

yetkileri daralt›l›yor bu anayasada.

Darbe yapmak biraz daha zor. Ama

nas›l ki ›rk, cins, cinsiyet aras›nda

ayr›m olmamas› laz›m, s›n›f ayr›mc›-

l›¤› da olmamas› gerek. Yani birisi

fakir diye ayr›mc›l›¤a u¤rayabilir.

Yani sistem kendi yaratt›¤› adaletsiz-

li¤i bir de destekliyor. 

Cinsiyete gelince, sadece kad›n

erkek eflitli¤i yetmez; örne¤in mede-

ni hale dayanan ayr›mc›l›k olmamas›

gerek, mesela dulsun ya da bekars›n

diye kimseye ev vermemezlik ede-

memeli kimse. Anayasada bunu en-

gelleyen bir fley yok. Cinsel yöneli-

me dayanan ayr›mc›l›k da olmamas›

gerek, birini eflcinsel diye bir yere al-

m›yorlar, dövüyorlar. Buna karfl› onu

koruyan bir fley yok. Halbuki bunlar

temel insan haklar›. Yani insanlar›n

s›n›f›ndan, cinsiyetinden dolay› afla-

¤›lanmamas›, ayr›mc›l›¤a u¤rama-

mas›, bunlar yok flu anki anayasada. 

Yani dedi¤im gibi b›rak talepleri

geriye do¤ru gidiyor. Buna karfl›l›k

türban sadece YÖK’ün karar› yani

sadece bir madde de¤iflikli¤iyle hal-

ledilebilecek bir fley, anayasaya so-

kulmas›na gerek yok. Halk›n taleple-

ri tabii ki bu de¤il, halk›n talepleri s›-

n›f fark› olmamas›, cinsiyetler aras›

bir ayr›m olmamas›. Halk›n bir ana-

yasadan talepleri budur. S›n›f fark›

olmayacak, kimse kimseyi sömür-

meyecek, kimse kar›s›n› dövemeye-

cek. Anayasan›n bir kad›n olarak

bunlar› korumas›n› istiyorum. Bunla-

r›n hiçbiri yok. 

Ayr›ca inançlar›ndan dolay› bir

aleviye ayr›mc›l›k yap›lmas›n, bun-

lar› bekliyoruz. Sonra bir eflcinseli

hiç kimse bir yere almamazl›k etme-

sin onun da çal›flmaya ihtiyac› var,

fuhufl sektörüne mahkum olmas›n, o

da e¤itim görsün ve çal›flabilsin.

Bunlar›n da hiçbiri yok. 

33))
AKP'nin anayasas›n›n "ide-

olojisiz" oldu¤u iddias›na

ve anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun

yer almamas›na ne diyorsunuz?

AA.. DDüüzzkkaann:: Hiçbir fley ideoloji-

siz de¤ildir. Her anayasa belli s›n›fla-

r›n, belli cinsiyetlerin ç›kar›n› savu-

nur. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluflun-

dan beri ba¤›ms›z de¤il. Onlar›n da

bu konuda bir önerisi veya baflka bir

çözümü yok. Bir ülkedeki kararlar›n

baflka bir ülkede belirlenmesi ba¤›m-

s›zl›k de¤il.

Ba¤›ms›zl›kla

ilgili anayasa-

da hiçbir fley

yok. Tabii ki

olmas› gerekir.

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› süreci-

ne birlikte nas›l müdahale edebilir,

Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in

zemini olabilir mi?

AA.. DDüüzzkkaann:: Müdahale konusun-

da karamsar›m ama tabii ki olabilir. 

Alternatif önermek laz›m. Ve bu-

nu biraraya gelerek yapmal›y›z. Güç-

lü bir muhalefet yap›lmas› laz›m.

Belki güçlü bir imza kampanyas› ya-

par›z. Genifl çerçevede bir fley yap›-

lacaksa birincisi örgütlenme özgürlü-

¤ü. Yine kad›n, erkek eflitli¤ini sa¤la-

maya yönelik, ayr›mc›l›¤›n yasak ol-

mas›. 

Haklar ve Özgürlükler Cephe-

si’nin ç›kard›¤› tasla¤›n eksiklikleri

var diye düflünüyorum. Daha genifl

ele al›n›p de¤erlendirilmeli. Bu mad-

deler de eklenmeli diye düflünüyo-

rum. Eski bir çal›flma, epey eski bir

çal›flma bunlar›n da eklenmesini isti-

yorum. Yani kad›n, erkek eflitli¤i, me-

deni hal, cinsel yönelim, etnik aidiyet,

dini inanca dayal› ayr›m yap›lmama-

s›n› anayasa garanti alt›na almal›.

55))
Halk için bir anayasam›z›n

olabilmesi için ne yapmal›? 

AA.. DDüüzzkkaann:: Halk›n anayasas› sö-

mürüyü ve bask›y› yasaklar. Özgür-

lüklerin s›n›r›n› da baflkalar›n›n öz-

gürlü¤üyle çizer. Kimse kimsenin

eme¤inden yararlanamaz, onun hak-

k›nda onun yerine karar veremez.

Ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› korur, bunu

yaparken baflka uluslardan insanlara

zarar vermez. 

Farkl› fikirlerle de olsa düzeni

elefltirenlerin, mücadele eden güçle-

rin biraraya gelmesini diliyorum.

AAyyflflee DDÜÜZZKKAANN ((GGaazzeetteeccii,, YYaazzaarr))::

‘Cinsiyetler aras›nda ayr›m olmamas› laz›m’
““KKaadd››nn,, eerrkkeekk

eeflfliittllii¤¤ii,, mmeeddeennii hhaall,,

cciinnsseell yyöönneelliimm,,

eettnniikk aaiiddiiyyeett,, ddiinnii

iinnaannccaa ddaayyaall›› aayy--

rr››mm yyaapp››llmmaammaass››nn››

aannaayyaassaa ggaarraannttii

aalltt››nnaa aallmmaall››..””
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Sevgili okurlar›m›z, merha-

ba! Temel Haklar Dernekle-

ri’nden birinin aç›klamas›nda

çok yerinde olarak fluna dikkat

çekiliyordu: “AKP anayasa tas-

la¤›n› tart›flmaya bafllad›¤›ndan

beri birçok kesim kendince tas-

laklar haz›rlay›p tart›flmaya ka-

t›l›yor. Ama yaln›z HÖC’ün ç›-

kartt›¤› Halk Anayas› Tasla¤›’na

el koyma karar› verildi.”

Peki bunun nedeni ne olabilir? 

Bunu aç›¤a ç›karmak için

ilk elde flunu soral›m: Birçok

kesimin haz›rlad›¤› anayasa

tasla¤›yla HÖC’ün ç›kard›¤›

anayasa tasla¤› aras›ndaki ttee-

mmeell ffaarrkk nedir?.. ‹flte bu so-

runun cevab›, bugünkü soh-

bet konumuzun da esas›n› oluflturu-

yor. Aradaki temel fark, iikkttiiddaarr ke-

limesinde somutlan›yor çünkü.

Halk Anayasas› Tasla¤›, iikkttiiddaarr ssoo-

rr uunnuunnuu gündeme getiriyor...  

Bu arada bu hafta sohbetimize

katk›da bulunacak olan HÖC’den

HHaammiiddee arkadafl›m›za da hoflgeldin

diyelim. Hamide, Halk Anayasas›

Tasla¤› çerçevesinde gerek halkla,

gerekse solla oluflan tart›flmalara

yak›ndan tan›k. Evet devam edelim

flimdi. ‹lk sözü de misafirimize ve-

reyim. Buyurun. 

HHaammiiddee:: Ben sözüme, biraz

önce sordu¤unuz sorunun cevab›yla

bafllayay›m isterseniz. HÖC’ün

sundu¤u anayasan›n di¤erlerinden

temel fark› nedir? Temel fark, biri-

nin düzen d›fl›, di¤erlerinin ise dü-

zen içi olmas›d›r diyebiliriz. Düzen

d›fl›l›k ve düzen içilik ise, sizin bu-

günkü konunuzla, yani iktidar me-

selesiyle do¤rudan ilgili elbette. 

‹ktidar; s›n›flar mücadelesinin

en önemli kavramlar›ndand›r. Bafl-

ka bir deyiflle, s›n›flar mücadelesi,

bir yerde iktidar kavram›n›n etraf›n-

da odaklan›r. Mücadelede sa¤lam

bir yer edinmek ve devrim yürüyü-

flünde sa¤lam ad›mlarla ilerlemek

isteyen her güç, net bir iikkttiiddaarr

ppeerrssppeekkttiiffiinnee sahip olmal›d›r. 

Halk Anayasas› Tasla¤›, her sat›-

r›yla bu perspektifi ifade ediyor. Za-

ten anayasay› çok be¤enen insanla-

r›n itirazlar› da bize bunu anlat›yor,

mesela kimi zaman diyorlar ki; “si-

ze bu anayasay› yapt›rtmazlar”; ve-

ya uygulatmazlar... Solun çeflitli ke-

simlerinin itiraz› da esas›nda ayn›

noktada geliyor; “bu düzen içinde

böyle bir anayasa olmaz!” ‹flte me-

sele de bu. Biz salt bir anayasadan

de¤il, iktidar›n niteli¤inin de¤ifli-

minden bahsediyoruz. ‹ktidar de¤ifl-

meden böyle bir anayasan›n gerçek-

leflemeyece¤ini anlat›yoruz halka.

Yani kimileri ak›llar›nca bizim Halk

Anayasas›’n› gündeme getirmekle

iktidar sorununu gözard› etti¤imizi

düflünüyor ama durum tam tersine-

dir; biz bununla iktidar sorununu

gündeme getiriyoruz. fiimdi burada

fazla zaman›n›z› almamak için ak-

tarmak gereksiz belki ama, okuyan-

lar›n görece¤i gibi, Halk Anayasas›

Tasla¤›’nda s›k s›k iktidara at›f ya-

p›lmaktad›r. Mesela baz› yerlerinde

““hhaallkk››nn iikkttiiddaarr››nn››nn aannaayyaassaass››”” de-

niyor ki, tek bafl›na bu bile bu tür

elefltirilere cevapt›r. Mesela, iktidar

flöyle tarif ediliyor: “Demokr atik

Halk Cumhuriyeti’nde iktidar em-

peryalizm ve iflbirlikçi sömürücü s›-

n›flar d›fl›nda kalan tüm halk s›n›f

ve tabakalar›n›n demokratik iktida-

r›d›r. ”

Ve sürekli olarak da tüm metin

boyunca zaten ““HHaallkk ‹‹kkttiiddaa-

rr››””ndan sözedilmektedir. Peki,

bir ülkede iflbirlikçi, sömürücü

s›n›flar›n elindeki bir iktidar na-

s›l el de¤ifltirir? As›l tart›flma ko-

nusu bu olmal›. ‹ktidar perspek-

tifine sahip olmak, buna stratejik

ve düzen d›fl› bir cevap vermek

demektir san›r›m. 

ÖÖzzlleemm:: Evet, iktidar pers-

pektifinin özetini öyle yapabili-

riz. Ben konunun di¤er yanla-

r›na geçmeden tan›m olarak

birkaç noktay› belirtmek isti-

yorum. ‹ktidar, “ggüüçç” kelime-

sinin karfl›l›¤›nda kullan›l›r

kimi sözlüklerde. Bir fleyi ya-

pabilme, bir fley üzerinde oto-

rite kurabilme gücüdür. Top-

lumda egemenli¤i elinde bulundu-

ran yönetici kesim de iktidar olarak

tan›mlanabilir. 

Fakat burada ele al›fl›m›z itiba-

riyle flöyle de diyebiliriz: ‹ktidar, bir

toplumu flekillendirebilme gücüdür.

Biz bu gücün halk›n elinde olmas›-

n› istiyoruz. Bugün ise bu güç bir

avuç az›nl›¤›n elindedir.   

‹‹kkttiiddaarr vvee iikkttiiddaarr ppeerrssppeekkttiiffii

zaman zaman yanl›fl anlafl›lan veya

eksik kavran›lan bir konudur. Bir

örgütün program›nda “halk›n, pro-

letaryan›n iktidar›”n›n veya “sosya-

list iktidar›n” hedeflendi¤inin yaz›l-

m›fl olmas›, orada iktidar perspekti-

finin varl›¤›n› göstermez. 

Program›na bir hedef olarak bile

iktidar› yazmam›flsa; onun zaten ik-

tidar diye bir derdi olmad›¤› aç›kt›r. 

Fakat program›na yazm›flsa da,

bu onun illa ki iktidar perspektifine

sahip oldu¤u anlam›na gelmez. 

KKeemmaall:: Peki ne olursa iktidar

perspektifine sahip oldu¤u anlam›-

na gelir? Konumuzun çerçevesini

baflta çizmemifltik ama Özlem bu

cümlesiyle onu telafi etmifl oldu.

Evet, bu konuyu ele al›rken mesele-

miz fludur:

Herhangi bir alandaki, ülkedeki

mücadelenin iktidar perspektifine

sahip bir mücadele olup olmad›¤›n›

nas›l anlayaca¤›z?.. Eylemleri, ör-

Konu: ‹ktidar
Perspektifi -1-

‹ktidara Alternatif
Olman›n Koflullar›

Hayat›n

‹çindeki 
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gütlenmeleri de¤erlendirirken ikti-

dar perspektifine uygunlu¤u-uygun-

suzlu¤u nas›l belirlenir? 

Ayn› flekilde, bir örgütün, bir

kadronun bu perspektife sahip olup

olmad›¤›n› neye göre de¤erlendire-

ce¤iz?.. Yani, k›sacas›, iktidar pers-

pektifinin pratikte, örgütsel faaliyet-

te, ideolojide, örgütte, kadroda yan-

s›malar› nelerdir? 

MMaazzlluumm:: Konu, asl›nda bugün

Türkiye solu aç›s›ndan oldukça

önemli bir konudur. Sol ve iktidar

kavramlar› uzun y›llard›r birbirin-

den uzaklaflm›fl, hatta adeta uzak-

laflt›r›lm›flt›r. Sol, daha çok bir “pro-

testo” hareketi olarak, salt “muha-

lif” bir güç olarak görülmektedir. 

Oysa gerçek bu de¤ildir. Mesela

bizim program›m›zda der ki; bu

mücadelenin amac›, “emperyalizm

ve oligarfliyle çeliflkisi olan bütün

halk s›n›f ve tabakalar›n›n, anti-em-

peryalist, yurtsever, namuslu ve

onurlu herkesin, DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kk-

ttiiddaarr››''nn›› kkuurrmmaakk”t›r. 

‹ktidar hedefine sahip olmakla,

devrimci bir niteli¤e sahip olmak,

birbiriyle özdefl de¤ildir ama birbi-

riyle çok yak›ndan ilintilidir. Parti-

Cephe, 1970 Aral›k’›nda partilefle-

rek, solda iikkttiiddaarr aalltteerrnnaattiiffii bir ör-

gütlenmenin ilk ad›m›n› att›. ‹ktida-

r› alabilecek güç ve aflamada olduk-

lar›n› iddia edecek de¤illerdi ama

aalltteerrnnaattiifflleerrddii. Bu ise bir örgüt aç›-

s›ndan son derece belirleyici bir ni-

telikti. Bu, onlar›, “eski tüfek”ler-

den, sol cuntac›lardan, Sovyet Dev-

rimi flabloncular›ndan, parlamente-

rist hayaller içinde yüzenlerden

ay›rdeden bir özellikti. 

Mahirler’in ülkemiz devrimi

aç›s›ndan önemi bir de özellikle bu

aç›dand›r. Onlar sadece “Türkiye

devriminin yolunu netlefltirmekle”

kalmad›lar. ‹ktidar perspektifini so-

yut bir perspektif olmaktan ç›kar›p

s›n›f mücadelesinin her alan›na, ça-

l›flma tarz›na ve devrimcilik anlay›-

fl›na tafl›m›fllard›r. 

Bilindi¤i gibi, bu parti, 1972’de

fiziki olarak yenildi, örgütsel yap›s›-

n›n da¤›lmas›yla birlikte elbette po-

litik anlamda “bir iktidar alternatifi”

olma özelli¤inden de sözedilemez-

di. Bu anlamda yeniden iktidar al-

ternatifi olmaktan sözetmek, ancak

yeniden partileflmekle mümkündü.

Nitekim, devrimci hareketin, kendi-

ni Parti olarak, yani devrimci bir al-

ternatif olarak ilan etmesi için çok

uzun y›llar›n geçmesi gerekti.

Esas›nda bu sürecin böyle flekil-

lenmesi ve bu kadar uzun sürmesi,

bir yerde “iktidar alternatifi” olma-

ya yüklenen anlamla ilgilidir. Parti-

yi “politik bir alternatif” olarak dü-

flünmek, onun karikatürize edilme-

sine de karfl› ç›kmay› getirir do¤al-

l›kla. De¤ilse, e¤er gerçekten parti-

yi bir alternatif olarak görmüyorsa-

n›z, üç befl kifliyi biraraya getirip

parti der geçersiniz. Nitekim ülke-

miz solunda bunun örnekleri de ya-

flanm›flt›r. Böyle bir parti ne parti

olabilir, ne alternatif!.. ‹ktidar mü-

cadelesi sürdürmek, oyun de¤ildir. 

KKeemmaall:: ‹ktidar alternatifi olmak

nedir? Bu noktada onu da cevaplaya-

rak Mazlum arkadafl›n dedi¤ini biraz

daha somutlaflt›rm›fl olal›m.

HHaammiiddee:: Alternatif olmak, sa-

dece belli bir ideolojiyi savunmak-

la, sadece program›nda farkl› bir ik-

tidardan sözeden maddelere yer

vermekle veya ne bileyim, tek bafl›-

na parti olmakla özdefllefltirilebile-

cek bir fley de¤ildir. Alternatif ol-

mak, politik, ideolojik, örgütsel bir

bütünlü¤ü ve bunlara efllik eden

belli düzeydeki bir prati¤i ifade

eder. Bunlar güçlendi¤i, pekiflti¤i

oranda alternatif olmak somutlafl›r. 

Bu bütünlü¤ün sa¤lanamad›¤›

noktada, alternatif olmak da “so-

yut” veya “zay›f” kal›r. 

Halk›n flu veya bu düzen partisi-

ne yönelmesinin en önemli nedenle-

rinden biri, devrimci bir alternatifin

kendini güçlü bir biçimde ortaya

koyamamas›d›r. Mesela bak›n ülke-

mizdeki son dönemde, hemen her

seçimde oylar›n bir öncekinden çok

farkl› yönelimler göstermesi, ayn›

zamanda bu alternatifsizli¤in, kitle-

lerin ““aarraayy››flfl”” içinde olmas›n›n ifa-

desidir. Oligarfli elbette ki, bu or-

tamda devrimci bir alternatifin ge-

liflmesini, genifl kitlelere kendini

gösterebilmesini engellemek için

her yönteme baflvuruyor; ki gerek

“seçim çare de¤il” dedi¤imiz için,

gerekse de emperyalizmin oligarfli-

nin anayasas›na karfl› bayrak aç›p

Halk›n Anayasas›’n› gündeme getir-

di¤imiz için karfl› karfl›ya kald›¤›-

m›z üst boyuttaki sald›r›lar da bu-

nun devam›d›r. Bundan sonra da

sald›racaklard›r. ‹ktidar iddias› olan

bir hareket, ancak bu engellemeleri

aflarak alternatif oldu¤unu kan›tla-

yabilecektir. 

Alternatif olmak, her yönüyle

yeni bir toplumun, yeni bir sistemin

mimarl›¤›n› üstlenebilmektir. E¤er

devrim, kitlelerin eseri olacaksa, bu-

nun için kitleleri örgütlemek flartsa,

kitlelerin “flu konunun çözümü nas›l

olacak?”, “bu nas›l yap›lacak” gibi

hayat›n her alan›na yay›lan yüzlerce

sorusunun cevab›n› ikna edici, tat-

minkar bir biçimde verebilmeliyiz.

“Hele devrimi yapal›m, ondan son-

ra bakar›z” diyemezsiniz kitlelere.

Halk Anayasas› Tasla¤›, iflte bu aç›-

dan ülkemizdeki devrimciler için

gerçekten çok önemli bir kazan›m-

d›r. Deyim yerindeyse, devrimcile-

rin eline, “nas›l bir toplum infla edi-

lece¤ini”, her yönüyle aç›klayan bir

belge kazand›r›lm›flt›r. Biz bunun

etkisini, sonuçlar›n› çal›flmalar›m›z-

da çok somut görüyoruz. Dergileri-

mizi zaman zaman okuyan ama ge-

nelde teorik anlamda çok ilgi gös-

Alternatif ol-
mak, sadece
belli bir ideolo-
jiyi savunmak-
la, program›n-

da farkl› bir iktidardan sö-
zeden maddelere yer ver-
mekle veya tek bafl›na
parti olmakla özdefllefltiri-
lebilecek bir fley de¤ildir.
Alternatif olmak, politik,
ideolojik, örgütsel bir bü-
tünlü¤ü ve bunlara efllik
eden belli düzeydeki bir
prati¤i ifade eder. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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termeyen insanlar, taslaktaki somut

öneriler ve çözümlere çok aç›k bir

ilgi gösteriyorlar. Demek ki böyle

böyle olacak diyorlar...

Alternatif olmak bu kadarla s›-

n›rl› de¤il ama, “Alternatif olmak”

düzeyine, elbette bu cevaplar› teo-

rik olarak vermekle de ulafl›lamaz.

Bir örgüt, bu çözümleri gerçekleflti-

rebilece¤i inanc› ve güvenini verdi-

¤i ölçüde, alternatif olma iddias›n›

büyütebilir. Bu ise, onun prati¤in-

den, kitle çal›flmas›ndan, yaratt›¤›

gelenek ve kültürlerden görülebile-

cek bir fleydir. 

KKeemmaall:: Meselenin bu yönüne,

yani iktidar perspektifinin kitle ça-

l›flmas›nda, geleneklerde, kültürde,

kadrolarda somutlanmas› bahsine,

sohbetimizin ileriki bölümlerinde

tekrar dönece¤iz. fiimdi yine iktidar

karfl›s›nda alternatif olmak aç›s›n-

dan devam edelim konumuza. 

S›n›flar mücadelesinin ilk hede-

finde iikkttiiddaarr vard›r. Sosyalizmin

inflas› ve son hedeflere do¤ru ilerle-

yifl, ancak iikkttiiddaarr eellee ggeeççiirriillddii¤¤ii

nnookkttaaddaa bafllayabilir. Baflka bir de-

yiflle, afla¤›dan yukar›ya devlet me-

kanizmas›n›n parçalanarak yukar›-

dan afla¤›ya yeni bir toplumun infla-

s› demek olan devrim, bunu ancak

iktidar› ele geçirerek gerçeklefltire-

bilir. Bu yüzdendir ki, ssttrraatteejjii, ikti-

dar hedefiyle somutlan›r. S›n›flar

mücadelesindeki her takti¤in, her

eylemin, her örgütlenme biçiminin,

her slogan›n amac› da, sonuçta ikti-

dar mücadelesini güçlendirmektir.

Politikalar›n, taktiklerin, eylemle-

rin, örgütlenmelerin do¤rulu¤u-

yanl›fll›¤›, baflar›s›-baflar›s›zl›¤›, bu-

na göre ölçülmek durumundad›r. 

Evet, burada ortaya koymufl ol-

duk ki, eylemler, taktikler, iktidar

mücadelesine hizmet edip etmedi-

¤iyle de¤erlendirilecek. Peki bir ör-

gütün kendisi, iktidar alternatifi ola-

bilmek için nas›l olmal›d›r, yani ik-

tidar alternatifi olma iddias› tafl›ya-

cak bir örgüt, siyasal olarak hangi

nitelikleri tafl›mal›d›r? ‹sterseniz

bununla devam edelim.

ÖÖzzlleemm:: Ben bu sorunun ceva-

b›n› iki aç›dan verebiliriz diye düflü-

nüyorum. BBiirr;; politik hedefleri ba-

k›m›ndan. ‹‹kkii:: mücadele biçimi ve

örgütlenme aç›s›ndan. Birincisin-

den bafllayay›m. 

Ülkemizde iktidar iddias› tafl›-

yan bir hareket, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,,

aannttii--oolliiggaarrflfliikk olmak durumunda-

d›r. Bunlar›n herhangi birinde net

olmayan bir hareket iktidar alterna-

tifi de olamaz. 

Anti-emperyalist, anti-oligarflik

olmak ve anti-faflist olmak, sol aç›-

s›ndan bir anlamda “nniirreennggii nnookkttaa-

ss››””d›rlar ve sol 12 Eylül sonras› ge-

liflen süreçte bunlardan sapm›fl,

uzaklaflm›flt›r. Gayet çarp›k bir fle-

killenme olarak anti-emperyalist ol-

mayan bir sol ç›km›flt›r örne¤in or-

taya. Veya mevcut düzene neredey-

se hiç karfl› olmayan bir sol... Ülke-

mizdeki iktidar› bu ikisi –emperya-

lizm ve oligarfli bloku– oluflturdu-

¤una göre, bunlara karfl› ç›kmayan

bir hareket, iktidar iddias›ndan, he-

definden zaten vazgeçmifl demektir. 

Daha somut söyleyelim;

IMF’ye, NATO’ya, emperyalist te-

kellere karfl› ç›kmayan, onlar› ülke-

mizden kovmay› savunmayan bir

hareket, iktidar iddias›ndan, pers-

pektifinden sözedebilir mi?

IMF’nin, NATO’nun, emperyalist

tekellerin oldu¤u bir ülkede zaten

iktidar olunabilir mi? Halk iktidar›

kurulabilir mi?.. Reformizm bu

noktada örne¤in IMF’yi kovmaktan

de¤il, IMF’ye olan “borçlar›n erte-

lenmesinden” sözediyor. Üsler,

NATO gibi konular› ya mu¤lak b›-

rak›yor, ya da “Türkiye’nin deneti-

minde olmas›” gibi her anlama çe-

kilebilir formülasyonlarla geçifltiri-

yorlar. Ama ayn› reformizme sorar-

san, iktidar› da hedefliyor, hatta

devrimi de, sosyalizmi de.. Elbette

burada politik program›yla, pratik-

teki mücadelesiyle, sözünü etti¤i

hedefler aras›nda hiçbir uygunluk

yoktur. 

Türkiye gerçe¤inde görülmesi

gereken fludur; devrimci bak›fl aç›s›

bir yana, düzen içi sol aç›s›ndan bi-

le, reformist çizgi aç›s›ndan bile bir

“alternatif” olabilmek, iktidara aday

olabilmek, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--

ffaaflfliisstt olmaktan geçer. Çünkü bu ni-

teliklere sahip olmayan hiçbir siya-

si hareket, düzen partilerinden bir

fark koyamaz. Nitekim, bu nitelik-

leri iyice mu¤laklaflan legal sol par-

tiler, özellikle bu aç›dan tam bir t›-

kan›kl›k içindedirler. 

Bilindi¤i gibi, emperyalizme

soldan methiyelerin dizildi¤i bir dö-

nem yaflad›k. Emperyalizmin de¤ifl-

ti¤i, üretici güçleri ve “insanl›¤›”

gelifltiren tek siyasi sistem oldu¤u,

AB üyeli¤inin ülkemiz için demok-

rasi anlam›na geldi¤i... teorileri ya-

p›ld›. ABD emperyalizminin halkla-

ra  sald›r›lar›n› onaylayan politika-

lar savunuldu... K›sacas›, bu ve ben-

zeri nedenler sonucunda Türkiye

solunun anti-emperyalist tarihsel

miras›n›n ayaklar alt›na al›nd›¤›,

solla emperyalizm aras›nda paralel-

likler kurulmas›na aç›k kap› b›rak›l-

d›¤› koflullarda, iikkttiiddaarr ppeerrssppeekkttiiff-

llii bir mücadele, anti-emperyalist ni-

teli¤ini daha da öne ç›karmak duru-

mundad›r. Mazlum arkadafl sözleri-

nin bafl›nda, ülkemiz solunun “pro-

testo hareketi” fleklinde bir görü-

nüm kazand›¤›ndan sözetmiflti.

Böyle bir görünüm kazanmas›ndaki

nedenlerden biri de iflte emperya-

lizm konusundaki bu çarp›k durum-

dur. Bir kez daha flunu kesin olarak

belirtelim; anti-emperyalist olma-

yan›n, iktidar perspektifi yoktur.

Anti-emperyalist olmayan, iktidar

alternatifi olamaz. 

Ayn› flekilde, ülkemizin faflizmle

yönetilen bir ülke oldu¤u da adeta

yok say›lmaktad›r. Özellikle kimi

reformist kesimler, teoride halen fa-

S›n›flar müca-
delesinin ilk
hedefinde ikti-
dar vard›r. Sos-

yalizmin inflas› ve son
hedeflere do¤ru ilerleyifl,
ancak iktidar eele ggeçiril-
di¤i nnoktada bafllayabilir.
Bu yüzdendir ki, strateji
iktidar hedefiyle somut-
lan›r.  

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



flizm dese de, söylemlerinde genel

olarak faflizm yoktur. Faflizme karfl›

mücadele gibi kavramlardan da

uzak duruyorlar. Yayg›n olan dü-

flünce, “iyi kötü bir demokrasimiz

var” düflüncesidir. Mücadele de,

propaganda da buna göre flekillen-

mektedir. 

HHaammiiddee:: San›r›m flimdi özel-

likle reformist kesimde haz›rlanan

“anayasa taslaklar›”n›n veya anaya-

saya iliflkin önerilerin neden hep

burjuvazinin çizdi¤i s›n›rlar içinde

kald›¤› daha iyi anlafl›lm›flt›r. O de-

mokrasi derken, burjuva demokra-

sisini tarif ediyor. Bizim sundu¤u-

muz anayasadaki demokrasi ise, s›-

n›fsal olarak farkl› ondan. Dolay›-

s›yla, onun hedefledi¤i demokrasi

“düzen içi”, bizim hedefledi¤imiz

“düzen d›fl›”.

Hep söylüyoruz: Ba¤›ms›zl›k ve

demokrasi, bizim gibi ülkelerde bir

ddeevvrriimm sorunudur. Bu anlamda de-

mokrasi mücadelesini gelifltirirken

de hedef yine hhaallkk››nn ddeevvrriimmccii iikkttii-

ddaarr›› mücadelesini gelifltirmek ola-

cakt›r. Bizim gibi ülkelerde faflizme

karfl› demokrasi mücadelesi, burju-

va demokrasisi için -veya AB için-

mücadele de¤il, halk için demokra-

si mücadelesidir; yani yine devrim-

ci halk iikkttiiddaarr›› mücadelesidir. Ana-

yasa tart›flmalar›nda da bu bak›fl

aç›s›, devrimcilerle, düzen içi siya-

set yapanlar› ay›ran zemin oluyor. 

Son seçimlerin ard›ndan günde-

me gelen tart›flmalardan biri de ha-

t›rlayaca¤›n›z gibi, “solun zay›fl›¤›,

güçsüzlü¤ü” oldu. Bu en genel an-

lamda do¤ru olmas›na do¤ruydu

ama; bunu seçim sand›¤›nda gör-

mek, o ana kadar görmemifl olmak,

siyasi körlüktür. Seçim sand›klar›n-

daki rakamlar bir sonuçtur neticede.

Bu sonuç, sand›kta aday olan refor-

mist solun, hayat›n çeflitli alanlar›n-

daki mücadelede olmamas›n›n, dü-

zen partileriyle aras›na bir fark ko-

yamamas›n›n da sonucudur. Anaya-

sa meselesinde de ayn› tuza¤a düflü-

yorlar. Pekala oligarflinin “sosyal

demokrat” bir partisinin söyleyebi-

leceklerini söylüyorlar, daha ilerisi-

ni de¤il. Bu politikada iikkttiiddaarr ppeerrss-

ppeekkttiiffii yyookkttuurr.  

Sol, halk›n sömürüye, zulme,

emperyalizme, iflbirlikçilere karfl›,

haklar›, özgürlükleri için mücadele-

sini örgütledi¤i kadar soldur. Bunu

yapmayan bir solun zaten bu nokta-

da bir iddias› da olamaz. Bu anlam-

da iktidar iddias›yla bakan bir solun

tart›flmas›, sand›ktaki oylar› art›rma

tart›flmas› de¤il, halk›n devrimci

mücadelesini gelifltirme tart›flmas›-

d›r. Burada önemli olan, alternatif

olma bilinci ve iddias›yla siyasi are-

nada yeralmakt›r. 

Emperyalizm ve oligarfli, e¤er

mevcut koflullar kendileri aç›s›ndan

elveriflliyse, kendilerini bunu yapa-

bilecek güçte görüyorlarsa, haklar›n

s›n›rlar›n› geniflleterek, reformlar

yaparak halk›n mücadelesini düzen

içinde tutmaya çal›fl›rlar. ‹ktidar

perspektifi iflte bu noktada daha bü-

yük bir önem kazan›r. Bu perspekti-

fe sahip olmayanlar, burjuvazinin

sundu¤u bu zeminde savrulur gider-

ler. Tersi bir durum da, yani hakla-

r›n geniflledi¤i de¤il, karfl›-devrimin

terörünün t›rmand›¤› koflullar da ik-

tidar iddias› aç›s›ndan bir s›navd›r.

Kimileri de bu terör karfl›s›nda ikti-

dar hedefinden ve iddias›ndan vaz-

geçer. Ülkemizde iktidar perspekti-

finden uzaklaflmayla sonuçlanan

her iki sapman›n da, yani legalizmin

cazibesine kap›larak savrulanlar›n

da, faflizmin terörü alt›nda teslim

olarak savrulanlar›n da örnekleri

mevcuttur.  

‹ktidar perspektifinde net olma-

yanlar›n, “havuç ve sopa” politika-

lar›ndan etkilendikleri gibi, farkl›

kesimlerden, farkl› anlay›fllardan

ama en önemlisi de bbuurrjjuuvvaazziiddeenn

flu veya bu ölçüde etkilenmeleri de

kaç›n›lmazd›r. 

KKeemmaall:: Özlem, “iktidar iddia-

s› tafl›yan bir örgütün sahip olmas›

gereken özellikler” konusunda, si-

yasal aç›dan anti-emperyalist, anti-

oligarflik olmas› gerekti¤ini anlat-

m›fl, ancak mücadele biçimi ve ör-

gütlenme aç›s›ndan sözü yar›m kal-

m›flt›. Buna art›k sohbetimizin önü-

müzdeki haftaki bölümünde devam

edece¤iz. 

Sendikal haklar için, ücret ve

maafllar› yükseltmek için, okulda s›-

nav hakk› için, gecekondu semtleri-

mize elektrik, su getirilmesi için ve

daha pek çok fley için mücadele edi-

yor olsak da, asl›nda mücadelemiz

bunlar›n ötesinde bir ufka sahiptir.

Bu mücadele iktidar mücadelesidir.

Çünkü bu elde edilen haklar, hiçbir

zaman sahip olmam›z gereken hak-

lar›n tamam› de¤ildir; çünkü bizim

ücretlerimiz, maafllar›m›z ne kadar

artarsa arts›n, sömürü yine devam

ediyor olacakt›r. Bu yüzden ne salt

muhalefetle, ne salt protestoyla, ne

salt ekonomik-demokratik haklarla

yetinebiliriz. 

Sohbetimizin bu bölümünü to-

parlarken, flunu belirtelim ki, iktidar

hedefi olmayan muhalif hareketler,

eninde sonunda düzen içileflmek

durumundad›r. ‹ktidar› hedefleme-

yen bir muhalefet hareketi zaten ni-

hayetinde sadece bir “protesto” ha-

reketi olarak kal›r. Oysa iktidar

perspektifine sahip devrimci bir ha-

reket, s›radan bir protestoyu örgüt-

lerken bile, onun bak›fl aç›s›n› belir-

leyen hhaallkk››nn iikkttiiddaarr›› hedefidir. Bu

hedef, her eylemde aç›k, somut,

güncel bir hedef olmayabilir; ancak

bak›fl aç›s› olarak, uzun vadeli

amaçlar›m›z aras›nda iktidar yeral›r.

Böyle bakmak, bakabilmek, kadro-

lar›, hareketleri düzen içileflmekten,

“protesto” çizgisine çak›l›p kalmak-

tan kurtar›r... 

Evet, haftaya ayn› konuya de-

vam etmek üzere flimdilik hoflçaka-

l›n diyerek sohbetimizi noktal›yo-

ruz burada. 

Bizim gibi ül-
kelerde fafliz-
me karfl› de-
mokrasi mü-

cadelesi, burjuva demok-
rasisi için -veya AB için-
mücadele de¤il, halk için
demokrasi mücadelesidir;
yani yine devrimci halk
iikkttiiddaarr›› mücadelesidir. 

Hayat›n

‹çindeki 
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TBMM, 17 Ekim’de Kuzey

Irak’a s›n›r ötesi operasyonu karara

ba¤lamak için topland›. Oligarfli öy-

le bir hava yaratmaya çal›flt› ki, san-

ki bir s›n›r ötesi operasyon daha ya-

p›l›rsa, bu ülkede bir daha asker ce-

nazeleri kald›r›lmayacak! ‹flte bu

hava içinde TBMM, “tarihinin en

büyük ittifaklar›ndan birini” ger-

çeklefltirerek,  550077 eevveett,, 19 hay›r

oyu ile “s›n›r ötesi operasyon için

tezkere”yi onaylad›. AKP, MHP,

CHP, BBP, DSP hepsi tezkere için

evet oyu kulland›lar. 

Katliamc›l›kta ittifak yapmak,

halk›n sorunlar› karfl›s›nda iç çat›fl-

malar›n› bir kenara b›rakarak birlefl-

mek oligarflinin tarihinde ilk de¤il,

gelenektir. Mesele bu noktada ittifa-

k›n kaç oyla sa¤land›¤› de¤ildir.

Oligarfli Kürt halk›na karfl› her dö-

nem ittifak halinde davranm›flt›r.

Aralar›ndaki farkl›l›klar hiçbir za-

man öze iliflkin olmam›flt›r.

Bu düzeyde ittifakla operasyon

karar› almak ve bunu milli bir se-

vince dönüfltürmeye çal›flmak, sa-

dece oligarflinin demokrasicilik

oyunu oynayacak kadar bile güçlü

olmad›¤›n› gösterir. Güçsüzlü¤ün-

dendir ki, birlik görüntüsünden güç

al›nmaya çal›fl›l›yor. Bu güç say›l›r

m›? Hay›r, bu güç de¤ildir, tersine

bu, ›rkç›l›kt›r, faflizmdir. Oligarflinin

güçsüzlü¤ünün bir göstergesi de iç-

lerinde tezkereye karfl› fire olmama-

s› için yapt›klar› aç›k oylamad›r.

TBMM’deki milletvekilleri üzerin-

de bile bask› uygulayanlar›n acizli-

¤i ortadad›r.

Tezkere metninde ““uulluussllaarraarraass››

hhuukkuukk ççeerrççeevveessiinnddee ggeerreekkllii tteeddbbiirrllee--

rrii aallmmaakk üüzzeerree”” deniliyor. Oysa hu-

kuksuzluk bizzat, tezkereyi meclise

sunan Baflbakan’›n aç›klamalar›yla

itiraf edilmifltir: ““TTeerröörr kkoonnuussuunnddaa

TTüürrkkiiyyee nneeffssii mmüüddaaffaaaa nnookkttaass››nnddaa..

BBuu nnookkttaaddaa hhuukkuukk ggeeççeerrssiizz kkaall››rr..””

Konu, halk›n sorunlar› oldu¤un-

da her türlü hukuk kural› geçersiz-

dir. Oligarflinin elinden gelse, he-

men gidip bombalarla Kandil’i yer-

le bir edecek. Binlerce Kürt’ü

katletmek oligarfli için sorun

de¤il. Ama en baflta emperyaliz-

me ba¤›ml›l›k onlar› frenliyor.

Nitekim, oylaman›n yap›ld›¤›

saatlerde ABD Baflkan› Bush,

yapt›¤› aç›klamayla oligarfliyi

bir kez daha uyarm›flt›r. 

Gerçekte oligarflinin hiçbir kesi-

minin Kürt sorununa iliflkin bir çö-

züm program› yoktur. Bu aç›dan

birbirlerinden farkl› söyleyecek

sözleri olmad›¤›n› bir kez daha gös-

termifllerdir... Kürt halk›na karfl›

hepsinin çizgisi MHP çizgisidir.

DDTTPP’’yyee ‘‘ooppeerraassyyoonnuu 

ddeesstteekkllee’’ bbaasskk››ss››

Mecliste s›n›r ötesi operasyona

sadece DTP ve ÖDP’den Ufuk Uras

skarfl› ç›kt›lar. Oligarfli kendi içinde

büyük bir ittifakla s›n›r ötesi ope-

rasyon karar› alm›flt›, bu “ittifak”

görünümünü DTP üzerinde de bir

bask›ya dönüfltürmekte gecikmedi.

DTP mecliste hükümet üyesi Çiçek

taraf›ndan aç›kça tehdit edildi. Bir

yandan DTP’ye burjuva medya da

seferber edilerek “PKK’ye terör ör-

gütü de!” bask›s› yap›l›rken, bir

yandan da DTP binalar› kundaklan-

d›, silahl› sald›r›lar yap›ld›. Manisa,

Edremit, Burhaniye ve en son 17

Ekim’de Van Ercifl DTP binas›na

molotof at›ld›.

DTP ad›na Grup Baflkanvekili

Selahattin Demirtafl ise tezkere gö-

rüflmeleri s›ras›nda “24 y›lda 40 bin-

den fazla insan ölmüfl, insanlar tu-

tuklan›p iflkenceler görmüfl, do¤u-

suyla bat›s›yla bütün ülke a¤›r fatura

ödemek zorunda kalm›flt›r.... Ope-

rasyon yap›lsa dahi, sorun daha son-

ra büyük flekilde karfl›m›za ç›kacak-

t›r” sözleriyle tav›rlar›n› aç›klad›.

Bu konuflma sonras›nda ise hü-

kümet ad›na konuflan Cemil Çiçek;

““tteerröörrüü llaanneettlleemmeeddii¤¤ii hhaallddee hhaallaa

iiççiimmiizzddee yyaaflflaayyaannllaarr vvaarr”” diyerek

tehditlerini devam ettiriyordu.

IIrraakk’’aa ggiirriiyyoorruuzz sseevviinnccii

ATV ““IIrraakk’’aa ggiirriiyyoorruuzz”” bafll›-

¤›yla veriyordu tezkerenin onaylan-

mas› haberini. Hürriyet oligarflinin

ittifak›n› “oommuuzz oommuuzzaa”” sevinciyle

Say›: 127 35TEZKERE

S›n›rlar ‹çinde Sorunu Çözmeyenler, 
S›n›r Ötesinde Katliama Soyunuyor!

Haber Türk, flflovenizm

kampanyas›n›n eekranlardaki

temsilcisi oolarak ‹‹stiklal mmarfl-

lar›, mmilli ttak›m ggörüntüleri

eflli¤inde ttv eekranlar›ndan ppa-

ra ttoplad›. FFutbolculukla flflo-

venizmin bbirlefltirilmesi ttam

da ddüzenin iideolojisine uuy-

gun ooland›r. fiovenizmi

hem kkörüklüyor, hhem oo zze-

minde hhalk›n dduygular›n›

istismar edip bbesleniyorlar.

De¤ilse, hhiçbirinin uulusal

onurla iilgileri yyoktur; hep-

sinin oortak öözelli¤i eemperya-

lizmin uufla¤› oolmakt›r. BBugün

flovenizmi kkörükleyenlere bba-

k›n, çço¤unun ttarihinde eem-

peryalizm ttaraf›ndan ddevrim-

cilere kkarfl›, hhalka kkarfl› kkulla-

n›lm›fll›k, iiflbirlikçilik vvard›r.



yans›t›yordu. Bu nas›l bir savafl,

katliam ç›¤›rtkanl›¤›d›r ki, göster-

melik bile olsa ortaya ç›kacak

ölümlere üzülmüyor, sevinç ç›¤l›k-

lar› at›yor. Bu hava burjuva bas›n

yay›n organlar›n›n genel havas›yd›.

“Omuz omuza” sanki halk›n sorun-

lar›n› çözüyorlar, ama de¤il, oligar-

fli halk›n sorunlar› sözkonusu oldu-

¤unda k›l›n› k›p›rdatmaz. 

Mecliste tezkere metni oylanma-

dan önce ve sonras›nda oligarfli flo-

venizm kampanyas› yürüttü. Kürt

halk›na karfl› kin, nefret duygular›

körüklenmeye ve buradan güç al›n-

maya çal›fl›lmaktad›r. Fakat görüle-

bildi¤i kadar›yla bu konuda da fazla

bir sonuç elde edememekteler.

fiovenizm gelifltirilerek, halk›n

Kürt sorununu tart›flmas› engellen-

meye çal›fl›l›yor. Ortada bir sorun

vard›r, bunun ad› Kürt sorunudur ve

tart›fl›lacakt›r. Bunu ne flovenizm

kampanyalar›yla, ne tehditlerle,

bask›larla hiçbir flekilde engelleye-

mezsiniz.

Halk er geç flovenizmin etkisin-

den kurtulacak, çocuklar›n›n neden

ve kimin için öldü¤ünü sorgulaya-

cak ve çocuklar›n›n ölümünü oli-

garfliye soracakt›r. Kürt halk›n›n ta-

leplerini anlayacakt›r. Bunu engel-

leyemezler.

2244 ss››nn››rr öötteessii ooppeerraassyyoonn!! 

Her fleyin çözümü gibi tart›flt›r›-

lan s›n›r ötesi operasyonu, oligarfli

ilk defa gündeme getirmiyor. Ken-

dilerinin de söyledi¤i gibi; bugüne

kadar 24 s›n›r ötesi operasyon yap›l -

m›flt›r; fakat bugün yine aayynn›› nnookk--

ttaaddaadd››rrllaarr..

Oligarfli; 1983-2000 y›llar› aras›n-

da tam 24 kez Güney Kürdistan’a yö-

nelik sald›r› düzenledi. Bunlardan il-

ki, 1983 y›l›nda ‘S›cak Takip Operas-

yonu’ ad›yla 7 bin askerle, 2.’si Ekim

1984’te, üçüncüsü 12 A¤ustos

1986’da yap›ld›. Bu operasyonlarda

sadece PKK de¤il, di¤er Kürtler de

hedef al›nd› ve üçüncü sald›r›da 165

ppeeflflmmeerrggee öldürüldü.

Bugün de oligarfli “hedefimiz

sadece PKK” diye ›srarla vurgulasa

da, as›l korkular›, Kuzey Irak’ta

oluflmakta olan Kürt devlet yap›lan-

mas›d›r. Bir operasyon yap›lacaksa,

Kuzey Irak’ta Kürt devletini de en-

gellemek gerekir diye düflünmekte-

dirler. Buna politik ve askeri olarak

güçlerinin yetip yetmeyece¤i ayr›

bir sorundur.

Dördüncü sald›r›n›n tarihi 4

Mart 1987’dir. Nisan 1991’de 5.’si

yap›lm›fl ve 15 gün sürmüfltür. 11 ve

25 Ekim tarihlerinde iki kez daha

sald›r› düzenlendi. Bu sald›r›lara,

Güney Kürdistan’da örgütlü bulu-

nan Kürt milliyetçileri KDP ve

YNK da destek vererek PKK’ye

karfl› savaflt›lar. Tüm bu sald›r›larda

Kürt ulusal mücadelesinin belini

k›rd›klar›n› iddia ettiler, fakat bir

sonraki operasyon kararlar› bir ön-

ceki söylediklerini yalanlad›. 

1992 Mart ve Ekim aylar›nda 8.

ve 9. sald›r›lar›n› yapt›lar. 9. sald›r›-

da 15 bin asker yerald›, 1452

PKK’liyi öldürdüklerini aç›klad›lar.

Operasyonlar, 1993 ve 1994 y›l›nda

da devam etti. Her operasyonu ve

baflar›s›zl›¤› bir sonraki izledi. 20

Mart 1995’te 35 bin askerle 14. kez

Irak’a girdiler ve 45 gün sürdü ope-

rasyon. Operasyonun maliyeti 65

milyon dolar olarak aç›kland›. Do-

¤al olarak her operasyonun milyon

dolarlarla ifade edilen maliyeti hal-

ka ödettirildi. Sonra Temmuz 1995,

Mart ve Temmuz 1996’da... sürdü
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SS››nn››rr ÖÖtteessii OOppeerraassyyoonnaa 
KKaarrflfl›› EEyylleemmlleerr

HÖC, DTP, SDP, SODAP, ESP,

BDSP, EHP, HKM, ÖMP, DHP, TÖP,

Devrimci Hareket, Anti-Kapitalist,

Teori ve Politika, Anarflist-Komünist

‹nisiyatifi, Umut Kooperatifi ve D‹P

Giriflimi üyeleri, 16 Ekim günü Tak-

sim Tramvay Dura¤›’nda aç›klama ya-

parak s›n›r ötesi operasyon tezkeresine

karfl› tav›r ald›lar.

Aç›klamada “Tezkereye Hay›r” pankart› aç›ld›. Kuzey Irak'a yönelik s›-

n›r d›fl› operasyonlar›n defalarca yap›ld›¤›n› ve hiçbir baflar› elde edileme-

di¤i belirtilerek, devletin çözümü s›n›r ötesi operasyonda aramas›na tepki

gösterildi. “Bu sald›r›lar ayn› zamanda s›n›r içi operasyonlar›n artt›r›lmas›

ve fiili OHAL uygulamalar›n›n geniflleyece¤i anlam› tafl›maktad›r" denilen

aç›klaman›n ard›ndan "Biji B›rat›ya Gelan, Yaflas›n Halklar›n Birleflik Mü-

cadelesi, Tezkereye Hay›r, Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i" sloganlar›yla ey-

lem bitirildi.

Tezkereye karfl› bir di¤er eylem de 17 Ekim’de Ankara’da yap›ld›. Yüksel

Caddesi’nde BDSP, DHP, EHP, ESP, HÖC, Kald›raç, Odak, Partizan

taraf›ndan yap›lan eylemde TBMM’de oylanan tezkere protesto edildi. 

Y›l 11991
Yukar›daki küpürler, 1991 A¤ustos

ve Kas›m aylar›na ait Mücadele

Dergisi kapaklar›n› gösteriyor. Oli-

garfli y›llard›r s›n›r ötesi operasyonu

halka çözüm gibi göstermeye çal›fl›-

yor ve biz de y›llard›r s›n›r ötesi ope-

rasyonun oligarflinin iktidar›n›n aç-

maz› oldu¤unu söylüyoruz. ZZaammaann››nn

hhaakkll›› çç››kkaarrdd››¤¤›› bbiizziizz..



operasyonlar. Her seferinde operas-

yona kat›lan asker say›lar› artt›, 30

bin yetmedi, 50 bin asker gönderil-

di, sonuç ortadad›r. Bugün oligarfli

ayn› flovenist kampanya içinde yeni

bir operasyon karar› alm›flt›r.

Sonuç yine ayn› olacakt›r. Hangi

operasyonda ne kadar darbe vurul-

du¤u da önemsizdir zaten. Anlafl›l-

mas› gereken darbelerle, katletmek-

le hhaallkkllaarr››nn bbiittiirriilleemmeeyyeeccee¤¤ii ger-

çe¤idir. ‹lk operasyon tarihine dik-

kat edilirse, 1983’tür. Aradan 24 y›l

geçmifl, bugün Kürt ulusal hareketi

içinde mücadele eden gerillalar›n

birço¤u belki ilk operasyon zaman›

dünyaya gelmifl de¤ildir. Sorun or-

tada durdu¤u sürece oligarflinin ulu-

sal talepleri de, ulusal mücadeleyi

de bitirmesinin zemini yoktur.

Asl›nda bunu kendileri de

bilmektedirler. Ama katlet-

mekten, asimilasyondan, yak›p

y›kmaktan baflka politika üre-

temiyor oligarfli. . .  Ortadaki

tablonun garipli¤inin fark›nda-

d›rlar ki, Cemil Çiçek ““bbiizz ssaa--

ddeeccee KKaannddiill’’ddeekkii 33--55 bbiinn tteerröö--

rriissttee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eettmmiiyyoo--

rruuzz”” izah›nda bulunmakta, fa-

kat devam›nda demagoji yap-

maktad›r. Elbette, 24 operas-

yon yap›yorsun, ony›llard›r

katlediyorsun fakat bitiremi-

yorsun. Bu tablo basit “terör”

demagojisini bofla ç›karan bir

tablodur, Cemil Çiçek bunu

örtbas etmek için yine bildik

“d›flgüçlerin deste¤i var” de-

magojisine sar›l›yor. Oysa aç›k

bir halk deste¤i, milyonlar›n

sorunu sahiplenmesi ve bir hal-

k›n talepleri vard›r. Oligarfli

ifle, bu gerçe¤i kabul etmekle

bafllamal›d›r.

Say›: 127 37SORUN/ÇÖZÜM

Oligarflinin Kürt sorununa
çözümü 25. kez ““ss››nn››rr öötteessii
ooppeerraassyyoonnuu!!”” Kürt sorunu-
nun nas›l çözülece¤i tart›fl-
malar› her zaman yap›l›r,
“ekonomik olarak halk refa-
ha ulaflt›r›lacak, halk kazan›-
lacak, PKK terörünün zemini
kurutulacak...”, “sorun salt
askeri boyutta ele al›nmama-
l›d›r” nakaratlar› tekrar-
lan›r...

Tart›flmalarda her fle-
yi konuflurlar, sonuçta
ürettikleri çözüm dönüp
dolafl›r gelir ve imhaya,
inkara, asimilasyona da-
yan›r. Bu oligarflinin çö-
zümsüzlü¤ü, zay›fl›¤›d›r.

Asl›nda kendileri de bil-
mektedir ki, s›n›r ötesi ope-
rasyon çözüm de¤ildir. Ne elde
edebilirler, askeri baflar› bile
elde edip edemeyecekleri tar-
t›flmal›d›r. Sorun askeri baflar›
sorunu da de¤ildir. Zira, oli-
garfli askeri baflar› elde etse
bile bunun rahatl›¤› da k›sa
vadeli olacakt›r, uzun vadede
katletti¤i her Kürt oligarflinin
açmaz› haline gelmektedir,
bundan sonras› için de bu du-
rum de¤iflmeyecektir...

Cemil Çicek tezkere görüfl-

meleri s›ras›nda yapt›¤› mec-
lis konuflmas›nda; “Terörle
mücadelede tek çözüm tezke-
re de¤ildir. Terörün korkusu
demokrasidir” diyor. Bu tez-
kerenin bir çözüm içermedi¤i
gerçe¤ini aç›klamak zorunda
hissetmelerindendir. Fakat,
çözüm demokrasidir laf›, her
zaman oldu¤u gibi bofl laft›r,

DTP’li milletvekillerinin bile
mecliste konuflma haklar›na
sayg›s› olmayan›n demokra-
siden sözetmesinin pratik bir
de¤eri yoktur... “Çözüm de-
mokrasi” demesine ra¤men,
askeri sald›r› için tezkere ka-
rar› ç›karmak oligarflinin aç-
maz›n› çok karakteristik fle-
kilde gösteriyor gerçekte. 

Sorunun as›l kayna¤›,
Kürt sorununu tan›mlama
cüreti bile göstereme-
yen,““KKüürrtt ssoorruunnuu yyookk,, tteerröörr
ssoorruunnuu vvaarr”” yaklafl›m›nda-

d›r. Bu tan›m, elbetteki bi-
linçli olarak çözümsüzlü¤ü
sürdürme politikas›n›n ürü-
nüdür.

Silahl› mücadeleye karfl›
yasall›¤› öne ç›karmaya ça-
l›flmakta, fakat Kürt halk›-
n›n taleplerini savunan de-
mokratik, hatta yasal müca-
deleye de tahammül edeme-
mektedirler. Örne¤in, DTP’
nin gündeme getirdi¤i her
öneri sald›rgan bir tutumla
karfl›lan›yor. Öyle ki, Kürt
halk› hiçbir sorununu günde-

me getirmemelidir. Bu
Kürt halk›na ““ssiizz yyaaflflaa--
mmaayy››nn”” demekle ayn›
anlamdad›r. Bu politi-
kan›n geçerlili¤inin ola-
mayaca¤› aç›kt›r. Elbet-
te Kürtler sorunlar›n›
gündeme getirecekler
ve çözüm isteyecekler...

Bu noktada oligarfli
ayn› ç›kmaz noktaya sürük-
lenmekte ve tekrar operas-
yon karar› almaktad›r. Ope-
rasyon oligarflinin kanl› tari-
hine devam etme karar›d›r.
Oligarfliden farkl› bir politika
beklemek de gerçekçi de¤il-
dir. Oligarfli sistem içinde da-
hi olsa Kürt sorununu çöze-
bilme gücünden yoksundur.
Bu, sanki sorunlar›n çözü-
müymüfl gibi hamasetle mec-
listen s›n›r ötesi operasyon
karar› al›nmas›nda bir kez
daha ortaya ç›km›flt›r.

oligarflinin Kürt
sorununa çözümü

çözümsüzlük...

Sorunlar // ÇÇözümler
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Anayasa tart›flmalar›, AKP
ve YÖK aras›nda uzay›p giden
at›flmalar aras›nda, ö¤renciler
ad›na konuflamayacak kim var-
sa hepsi konufltu ama kimse
gençlik ne diyor, nas›l bir e¤i-
tim, nas›l bir üniversite, nas›l
bir gelecek istiyor diye sormu-
yor.  

Ne yaz›k ki üniversiteleri-
mizde demokrasiden, bilimden,
nitelikli e¤itimden söz edemi-
yoruz. Çünkü üniversitelerin ve
ö¤renci gençli¤in üzerine kara-
basan misali çökmüfl ve gençli-
¤in düflünmesini, üretmesini
engelleyen bir kurum var. 

Bu kurumun ad› YÖK'tür. 

Peki, kimdir YÖK ve neden
kurulmufltur, kim kurmufltur,
biz neden YÖK'e karfl›y›z?

12 Eylül 1980'de askeri cun-
ta gerçeklefltirildi. Ve bu cun-
tayla, iyiden, güzelden, adalet-
ten, eflitlikten yana kim varsa,
namlular›n hedefi oldu. Toplu-
mun en ayd›n, dinamik unsuru
olan gençlik bu yaflananlar› sor-
gulamas›n, ülke sorunlar›na çö-
züm aramas›n, Anadolu kültü-
ründen uzaklafl›p Amerikan
kültürünün, bencilli¤in içinde
bo¤ulsun diye cuntan›n gene-
ralleri 6 Kas›m 1981’de faflizmin
bir kurumu olarak Yüksek Ö¤-
renim Kurumu ”YÖK”ü kurdu. 

AKP’nin mant›¤›n›n da YÖK’
ün mant›¤›ndan fark› yoktur... 

Üniversitelere iliflkin konufl-
mas› gerekenler sorunlar›n
kayna¤› olan AKP ve YÖK de¤il-
dir. Konuflmas› gereken üniver-
site ö¤rencileridir!

Liseler de üniversitelerden
farkl› de¤ildir.

Liselerde e¤itim ö¤rencilerin
iste¤i ve yetene¤i do¤rultusun-
da verilmiyor. Liselerde verilen
e¤itim hakk›nda ö¤rencilere

söz, karar ve örgütlenme hakk›
verilmiyor.

Bir hak olan kendi sorunlar›-
n› dile getirmek, ülke ve dünya
sorunlar›na duyarl› olmak yasal
bir derne¤e gidip gelmek, disip-
line verilerek cezaland›r›l›yor.

E¤itim gerçekten anayasada
da dedikleri gibi "herkes için
eflit ve paras›z" m›d›r? E¤er öy-
leyse her y›l bizlerden ba¤›fl ad›
alt›nda toplanan kay›t paralar›,
aidat paralar›, spor paralar›,
karne ve diploma paralar› e¤iti-
min paras›z oldu¤unu mu gös-
teriyor? Gerçekten paras›zsa bu
paralar neden toplan›yor? Top-
lanan paralar nereye gidiyor?
Bu paralar› veremeyenler okula
gidebiliyor mu? Ya da gidiyorsa
ald›¤› e¤itimle üniversiteyi ka-
zanabiliyor mu? E¤itim gerçek-
ten herkes için eflit mi?

12 y›l boyunca ald›¤›m›z e¤i-
timi bizden 3 saat içerisinde is-
teyen haks›z bir s›nava tabi tu-
tuluyoruz. 

Liselerde çekti¤imiz s›k›nt›-
lar daha katmerleflmifl bir flekil-
de üniversite kap›lar›na daha
ayak basmadan bir set gibi ç›k›-
yor karfl›m›za.

26 y›ld›r YÖK’e karfl› mü-
cadele ediyoruz ve art›k bu
kurumun gayri-meflrulu¤u ye-
terince aç›kt›r. 

Biz; e¤itimin herkese eflit ve
paras›z olmas› için,

Herkesin iste¤i ve yetene¤i
do¤rultusunda e¤itim almas›
için,

E¤itimde ö¤rencilerin de söz,
karar ve örgütlenme hakk› ol-
mas› için,

Disiplin cezalar›n›n kald›r›l-
mas› için,

Yani demokratik lise, de-
mokratik üniversite için müca-
dele ediyoruz. 

Biz YÖK'e karfl›y›z çünkü;

YÖK yasakç›l›k demektir.

YÖK paral› e¤itim demektir.

YÖK anti bilimsellik demektir.

YÖK "sadece paras› olan oku-
sun" demektir.

YÖK kültürel yozlaflma ve apo-
litiklefltirme demektir.

Çünkü YÖK, binlerce demok-
rat ö¤retim görevlisini okullar-
dan at›p yerine faflist zihniyetli
ö¤retim görevlilerini getirmifltir.

Çünkü YÖK, bilimsel demok-
ratik e¤itim isteyen, halk›n pa-
ras›z e¤itim alma hakk› olmas›-
n› isteyen binlerce ö¤renciyi
okuldan atarak e¤itim hakk›n›
elinden alm›flt›r.

Çünkü YÖK; bireyci e¤itimle
ülkesi için de¤il tekeller için ça-
l›flan gençler yaratmaktad›r.

Çünkü YÖK faflist generaller
taraf›ndan kurulmufl, faflizmin
ö¤renci gençli¤e sald›r›s›n›n
resmi kurumudur.

Bizi bu düzene mahkum
eden cuntac›lardan hesap sor-
mak için, YÖK'ün kald›r›l›p de-
mokratik üniversitelerin kurul-
mas› için Ankara'ya üniversi-
telerde yaflanan sorunlar›n ya-
rat›c›s› olan bu kurumun kap›s›-
na gidiyoruz.

YÖK'ün önünde  "YÖK'E HA-
YIR" sloganlar›m›z› hep birlikte
hayk›ral›m.

YÖK'E HAYIR!

HALK ‹Ç‹N B‹L‹M HALK ‹Ç‹N
E⁄‹T‹M!

DEMOKRAT‹K L‹SE ‹ST‹YORUZ!

NE YÖK NE AKP DEMOKRA-
T‹K ÜN‹VERS‹TE!

GENÇL‹K FEDERASYONU

HALK ‹Ç‹N B‹L‹M HALK ‹Ç‹N E⁄‹T‹M ‹Ç‹N 
6 KASIM’DA YÖK’ÜN ÖNÜNDEY‹Z!



SEYHAN-DER’de 
Baz ‹stasyonuna Karfl›
Halk Toplant›s›

Adana'n›n Narl›ca Mahallesi'nde geçen ay aç›l›fl› yap›la-

rak faaliyetlerine bafllayan Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat

Derne¤i (Seyhan-Der) mahalle halk› ile birlikte yine kendi

sorunlar›na karfl› dayan›flmay› örgütlüyor ve ayn› zamanda

sorunlar›na da çözümler ar›yor. Mahallede kurulan baz istas-

yonlar›na karfl› yap›lmas› gerekenler 10 Ekim günü Seyhan-

Der’de düzenlenen halk toplant›s›nda ele al›nd›. 

Mahalle halk›ndan 55 kiflinin kat›l›m›yla yap›lan toplant›

baz istasyonu kald›r›lana kadar mücadele edilece¤i sözleri ile

bitirildi.

Say›: 127 39HABER

L‹SEL‹LER TANIfiMA 
ETK‹NL‹⁄‹NDE BULUfiTU

11 Ekim günü Sar›gazi  Temel Temel Hak-

lar Derne¤i’nde biraraya gelen liseliler Ferhat

Gerçek’in kurflunlanmas› ve polise verilen

yetkiyle ilgili sohbet ettiler. Düzenin apolitik-

lefltirme, yozlaflma ve sindirme sald›r›lar›na

karfl› inançla mücadele edilmesi gerekti¤inin

öne ç›kar›ld›¤› tan›flma etkinli¤inde fliirler

okundu ve Grup Umut Ya¤muru’nun dinleti-

siyle son buldu. Tan›flma etkinli¤ine 25 kifli

kat›ld›.

Mehmet Uzun
Topra¤a Verildi

Yazar Mehmet Uzun, 13 Ekim günü on binlerce kiflinin

kat›ld›¤› törenle Mardinkap› Mezarl›¤›'nda topra¤a verildi. 

Mehmed Uzun'un naafl› Ulu Cami’deki törenin ard›ndan

bir yürüyüflle mezarl›¤a do¤ru yola ç›kar›ld›. "Em ji bir na--

kin" pankart› ard›nda yürüyen 30 bini aflk›n kitle yürüyüfl

boyunca "Güneflin Yoldafl› Ölümsüzdür", "Kürt Halk› Se--

ninle Gurur Duyuyor", "fiehit Namirin" sloganlar› att›.

Mardinkap› Mezarl›¤›’na getirilen Mehmet Uzun topra¤a

verilirken mezar›na at›lan karanfillerle, sloganlarla u¤ur--

land›.

Uzun'un vasiyeti üzerine cenazede Yazar Yaflar Kemal,

DTP Grup Baflkan› Ahmet Türk ve Kat›l›mc› Demokrasi

Partisi (KADEP) Genel Baflkan› fierafettin Elçi ve Diyarba-

k›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Osman Baydemir birer

konuflma yapt›lar.

AGOS GGAZETES‹’NE 

301. MMADDEDEN CCEZA

11 Ekim günü fiiflli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görü-

len davada Agos Gazetesi Yaz›iflleri Müdürü Arat Dink ve ‹m-

tiyaz Sahibi Sarkis Seropyan aleyhine Türklü¤e hakaretten 1

y›l hapis cezas› verildi. Bu davada Hrant Dink de yarg›lan›-

yordu.

Hrant Dink’in Reuters Ajans›’na yapt›¤› “elbette bu bir

soyk›r›md›r diyorum çünkü sonuç kendisini zaten tan›ml›yor

ve ad›n› koyuyor. Dört bin y›ld›r bu topraklarda yaflayan bir

halk›n bu olanlarla birlikte art›k ortdadan yok oldu¤unu görü-

yorsunuz” aç›klamas› sonucu dava aç›lm›flt›.

Ayn› gün TMMOB’da bir bas›n aç›klamas› yapan Agos

Gazetesi ad›na Av Fethiye Çetin ve gazete çal›flan› Marker

Esayon verilen cezay› de¤erlendirdiler. 301. maddeden veri-

len ilk ceza oldu¤u belirtilirken verilen cezan›n ayr›mc›l›k

örne¤i oldu¤u söylenerek protesto edildi.

Gençlik Dernekleri 
6 Kas›m’da 
YÖK
Önüne
Ça¤›r›yor

YÖK kuruldu¤u 6 Kas›m 1981’den bugü-

ne üniversitelerde faflist e¤itimin de kurum-

laflmas›n›n ifadesi oldu. Gençli¤in apolitiklefl-

tirilmesinin, örgütsüzlefltirmenin, bask› alt›na

al›p düzenin istedi¤i gençlik tipi yaratman›n,

e¤itimin ticarilefltirilip halk çocuklar›na kapa-

t›lmas›n›n en önemli araçlar›ndan oldu.

6 Kas›m’›n 26. y›l›nda Gençlik Federasyo-

nu’na ba¤l› ‹stanbul Gençlik Derne¤i, Ankara

Gençlik Derne¤i, Kocaeli Gençlik Derne¤i,

‹zmir Gençlik Derne¤i, Adana Gençlik Der-

ne¤i, Dersim Gençlik Derne¤i ve Elaz›¤

Gençlik Derne¤i Giriflimi, Edirne Gençlik

Derne¤i Giriflimi, Biga Gençlik Derne¤i Giri-

flimi yapt›klar› aç›klamalar›nda YÖK’e ve

YÖK’ün temsil etti¤i e¤itim sistemine karfl›

mücadele edeceklerini aç›klad›lar. 

Ne YÖK Ne AKP, Halk ‹çin Bilim Halk

‹çin E¤itim, Demokratik Üniversiteler ‹stiyo-

ruz diyen Gençlik Dernekleri 6 Kas›m günü

YÖK’ün önünde olacaklar›n› ve taleplerini

burada bir kez daha hayk›racaklar›n› belirtir-

ken “YÖK’ün kuruldu¤u 6 Kas›m tarihini

YÖK ve AKP iktidar›na karfl› mücadelemizi

yükseltece¤imiz bir güne çevirelim. Üniversi-

teleri babalar›n›n çiftli¤i gibi yönetemeyecek-

lerini gösterelim. 6 Kas›m’da YÖK’ün önün-

de olal›m!” diyerek tüm gençli¤e de ça¤r›da

bulundular.



Toplu sözleflme görüflmelerinde

iflçilerin taleplerinin kabul edilme-

mesi üzerine Türk Haber-‹fl Sendika-

s› 16 Ekim’den itibaren greve ç›k-

t›¤›n› duyurdu. 25 bin 680 Telekom

iflçisinin grevde oldu¤u duyurulur-

ken Gayrettepe Telekom Bafl Müdür-

lü¤ü önünde toplanan iflçiler “‹fl Ek-

mek Yoksa Bar›fl Da Yok, Yaflas›n

Örgütlü Gücümüz” sloganlar›yla

“Bu ‹flyerinde Grev Var” pankartlar›-

n›n alt›nda kararl›l›klar›n› gösterdi-

ler.

Haber-‹fl Baflkan› Ali Akcan

Telekom Bafl Müdürlü¤ü önünde

yapt›¤› aç›klamada “Bugün geldi¤i-

miz nokta art›k sözün bitti¤i eylemin

bafllad›¤› yerdir, grevin, sorunun en

k›sa sürede çözüme kavuflturulmas›-

na katk› sa¤layaca¤›n› umuyor, iflçi

hareketine ve Türkiye’ye hay›rl› ol-

mas›n› diliyoruz” diyerek iflçilere

seslenirken görüfltü¤ümüz iflçiler bu

grevin Türkiye’deki mücadeleye

katk› sa¤layaca¤›n› söylediler. 

G revden BBirçok HHizmet 

Etkilenecek

Sabah saatlerinden itibaren iflyer-

lerinde biraraya gelen iflçiler bu gre-

vin birçok TELEKOM abonesini et-

kileyece¤ini belirterek 23 maddeden

oluflan taleplerinin kabul edilmesi

gerekti¤ini söylediler. 

‹flçilerin büyük bir coflkuyla kar-

fl›lad›¤› grev karar› internet ba¤lant›-

lar›ndaki kesintilerle, telefonlardaki

kesintilerle, kimi yerlerde mobese

kameralar›ndaki kesintilerle ve ban-

kalar›n bilgisayar sistemlerinin çök-

mesiyle büyük bir etki yaratt›. 

‹flveren ise iflçileri sabotajda

bulunmakla suçlayarak grevi prove-

ke etmeye çal›flt›. Birçok bas›n kuru-

luflunun ise grev haberinden çok sa-

botaj haberlerine yer vermesi dikkat

çekiciydi. 

Türkiye Haber ‹fl Sendikas›’na

ba¤l› Türk Telekom çal›flanlar› yal-

n›zca ‹stanbul’da de¤il birçok ilde

grevdeydiler. 

‹zmir, AAdana, TTokat, 

Hatay, BBitlis, Denizli,

Nevflehir, KKocaeli, BBart›n,

Dersim... TTelekom ‹‹flçileri

Haklar›n› ‹‹stiyor!

Anadolu’da Telekom iflçilerin

oldu¤u her ilde grev coflkusu vard›.

Telekom iflçileri, bulunduklar› iller-

de TELEKOM Müdürlü¤ü binas›na

gelerek ''Bu ‹fl Yerinde Grev Vard›r''

yaz›l› pankartlar›n› asarak ifl b›rakt›-

lar, grevi bafllatt›klar›n› duyurdular.  

Üzerlerinde “Grev Gözcüsü”

yaz›l› önlüklerini giyerek iflyeri ve

sendika önlerinde grev nöbetine

bafllayan iflçiler “hakk›m›z› alana ka-

dar grev önlüklerini ç›karmayaca-

¤›z'' dediler. Telekom iflçileri davullu

zurnal› çektikleri halaylarla, att›klar›

sloganlarla, alk›fllarla coflkular›n›,

kararl›l›klar› ifade ettiler.

Grev karar›n›n duyurulmas› için

iflyeri önünde toplanan iflçilere yöne-

lik aç›klamalar yap›ld›. Konuflmalar-

da “çal›flanlar aras›ndaki ücret ada-

letsizli¤inin giderilerek dengenin

oluflturulabilmesi için yüzde 18

zam'' talebi dile getirilirken talepler

karfl›lan›ncaya kadar grev karar›n-

dan vazgeçilmeyece¤i vurguland›.

Telekom iflçilerini grevlerinde

yaln›z de¤ildiler. Pekçok ilde

de¤iflik sendikalardan ve birçok

demokratik kitle örgütünden destek

ziyaretleri bafllad›. Bunlardan biri de

Dersim’di.  Dersim Temel Haklar

Derne¤i çal›flanlar› da iflçileri ziyaret

ederek desteklerini sundular. Daha

ilk anda bafllayan destek ziyaretleri

iflçilerin direnifli süresince artacak

görünüyor.

40 EMEK 21 EEkim 22007

TELEKOM’DA 
GREV COfiKUSU

BB‹‹RR TTEELLEEKKOOMM 

‹‹fifiÇÇ‹‹SS‹‹YYLLEE RRÖÖPPOORRTTAAJJ

� SSiizzii ttaann››yyaabbiilliirr mmii--

yyiizz?? GGrreevvee bbaaflflllaadd››nn››zz,,

nneelleerr ssööyylleeyyeecceekkssiinniizz??

- Ben Yener Ünal Gay-

rettepe Telekom Müdürlü¤ü Bafl

Temsilcisiyim. 

Bugünkü grevimizle ilgili siz de

kamuoyunda takip ediyorsunuz.

Geldi¤imiz süreçte bir ç›kmaza gi-

rildi. Bugün grev aflamas›na geldik.

Burda flöyle bir fley var sadece biz-

de de¤il tüm sendikalarda emek

cephesine, iflçi s›n›f›na ciddi an-

lamda bir sald›r› var. Yani b›rak ye-

ni kazan›mlar› mevcut kazan›mlar

konusunda da bir sürü kay›plar›m›z

var. Sosyal haklar›m›zdan, ikrami-

yelerimizden, çal›flma koflullar›n-

dan, esnek çal›flmaya sorunlarla

karfl› karfl›yay›z. Kapsam içi kap-

sam d›fl› denilen bir yaklafl›m var.

Bunlar› üst üste koydu¤umuz za-

man fütursuzca bir sald›r› var. Ama

Telekom iflçisi y›llard›r buraya ör-

gütlü bir flekilde geldi. Yani 20 y›l-

d›r Telekom da özellefltirmelerin

yafland›¤› bir süreçte tafleronlaflma-

ya Telekom iflçisi ciddi anlamda di-

renmifltir. Yani 1980’den sonraki

eylem türüne bakt›¤›n›z zaman bu-

rada fiili ifl b›rakma, iflyeri iflgali

yap›lm›flt›r. Ondan sonraki süreçte

fiiliyatta burada her türlü demokra-

tik tepki anlam›nda sendikalarla ifl-

birli¤i içinde olmufltur. Biz kararl›-

y›z. Bu konuda buradaki grevimi-

zin iyi sonuç almas› anlam›nda mo-

tivasyon olarak da  arkadafllar›m›z

bu iflte kararl›d›r. Kesinlikle Tele-

kom iflçisini s›k›flt›rma, b›kt›rma

politikas›n› seçemezler ben inan›-

yorumki bu onurlu mücadelemizi

sonuna kadar sürdürece¤iz. Ve iste-

di¤imiz gibi, yani flunu görece¤izki

her fleyin masabafl›nda çözülmeye-

ce¤ini. fiunu görüyoruz son dö-

nemlerde ya son dakikada bir gol

yiyorlar, ya son dakikada anlaflma,

böyle bir psikolojiyle yaklafl›yorlar.

Telekom iflçisi bu sayfay› çeviriyor.

Yani bu iflin masa bafl›nda bitmeye-

ce¤ini yeri geldi¤i zaman grev sila-

h›n› kullanaca¤›ndan da çekinme-



Say›: 127 41EMEK

Tuzla tersanelerindeki ölümlerin

say›s› onbefl gün içinde, 5’e ulaflt›ktan

sonra, nihayet Çal›flma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanl›¤›’n›n gündemine gire-

bilmifl, bakanl›k inceleme yapmak zo-

runlulu¤u hissetmifl ve gözden kaç›r›-

lamayacak gerçekleri kabul etmek zo-

runda kalm›fl.

Tuzla tersaneleri içinde 54 tersane-

de yap›lan incelemelerde; iflçilerden

4'ünün ölümüne elektrik çarpmas›n›n

neden oldu¤u belirlenirken, 1 iflçinin

ölüm nedenine iliflkin elektrik çarpma-

s› ve kalp krizi aras›nda kesin bir karar

verilemedi. 

‹nceleme sonucu olarak ‹fl Teftifl

Kurulu Baflkanl›¤› Müfettiflleri’nin ha-

z›rlad›¤› raporda; Tuzla’daki befl iflçi-

nin ölmesinin nedeni “iflkazas›” olarak

de¤il, ""bbüüyyüükk oorraannddaa iiflflvveerreennlleerriinn kkuu--

ssuurruunnddaann kkaayynnaakkllaanndd››¤¤››"" fleklinde

ifade edildi.

Bu haliyle rapor gerçekleri eksik

olarak ifade etmifl olsa da, yine de ye-

terince çarp›c›d›r. Ve bu gerçek salt

Tuzla gerçe¤i de de¤ildir, bu gerçek

tüm Türkiye gerçe¤idir.

AAss››ll SSoorruummlluu 

ÇÇaall››flflmmaa BBaakkaannll››¤¤›› vvee DDeevvlleett

Bakanl›¤›n raporu yaflanan gerçe-

¤in bir yönünü göstermekle birlikte ek-

siktir. Örne¤in Tuzla’da ne zamandan

beri çal›flma koflullar› bu flekildedir?

Çal›flma Bakanl›¤›’n›n görevi iflyerle-

rindeki çal›flma koflullar›n› denetle-

mektir? Peki Tuzla’daki çal›flma koflul-

lar›n› yeni mi ö¤reniyor, de¤ilse neden

bu çal›flma koflullar›na gözyumulmufl-

tur? Baflka buna benzer cangüvenli¤i

olmadan çal›flt›r›lan kaç iflyeri vard›r?

Bu sorular›n cevab› biliniyor. Ger-

çek, ülkemizdeki hemen tüm iflyerleri-

nin üç afla¤› befl yukar› Tuzla koflullar›-

na sahip oldu¤u gerçe¤idir. Ve di¤er

gerçek de devletin, bakanl›¤›n bu ko-

flullara gözyumuyor olufllar›d›r. Böyle-

si çal›flma koflullar›n› “az maliyetli üre-

timin” yolu olarak görüyor olufllar›d›r.

“Az maliyetli üretim”in bedelini ise ifl-

çilerimiz yaflamlar›yla ödüyorlar.

BBaakkaannll››kk,, RRaappoorruunnuunn 

GGeerree¤¤iinnii YYaappmmaall››dd››rr

Çal›flma Bakanl›¤› raporu her fleye

karfl›n, ülkemizde iflçilerin çal›flma ko-

flullar›na iliflkin gerçe¤in istisna olarak

kabul edildi¤i örneklerdendir. Fakat

bunu tespit etmek beraberinde düzelt-

meyi getirmelidir, de¤ilse geçifltirme,

örtbas etme anlam› tafl›r.

fiimdi Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl›¤›, mevcut ölümlerin karfl›l›¤›

olarak ne yapmay› düflünüyor? ‹flçilerin

yaflamlar›n›n karfl›l›¤› nedir? Yine çok

bilinen haliyle iflverenlere “para cezas›”

komedisi mi oynanacak? Yoksa gerçek-

ten suçlular cezaland›r›l›p, iflçinin can

güvenli¤ini sa¤layan çal›flma koflullar›

için önlemler mi al›nacak?

Bu sorular esasen bir gerçe¤in alt›-

n› çizmek için sordu¤umuz sorulard›r.

De¤ilse bu sorular›n cevaplar› da bili-

niyor. Bakanl›k, patronlar› “masraf”a

sokacak, iflçilerin yaflam› lehine bir

ad›m atmayacakt›r. E¤er bir fleyler

yapmak zorunda hissedecekse, bu mut-

laka iflçilerin taleplerini güçlü

direnifllerle gündeme getirmeleri ile

olacakt›r.

ÇÇaall››flflmmaa VVee SSoossyyaall GGüüvveennlliikk BBaakkaannll››¤¤›› TTuuzzllaa TTeerrssaanneelleerr RRaappoorruu::

Ölümlerden PPatronlar Sorumlu

NOVAMED İŞÇİLERİ 
İMZA MASASI AÇTI 

385 gündür grevde olan 79’u

kad›n, 2’si erkek Novamed iflçisine

destek amac›yla, Petrol-‹fl Ankara

fiubesi ve Ankara Kad›n Platformu,

Ankara Yüksel Caddesi’nde imza

masas› açt›lar. Aç›lan masada bas›n

aç›klamas›n› okuyan Petrol-‹fl Ankara

fiubesi Baflkan› Mustafa Özgen, grev-

de olan iflçilerin direniflinin tüm

emekçileri yak›ndan ilgilendirdi¤ini

ve ‘grevi Ankara’ya tafl›mak,

Novamed kad›nlar› ile dayan›flmam›z›

art›rmak amaçlar›n› tafl›yoruz’ dedi. 

Ayr›ca Novamed Grevi’ne destek

olmak için Konak PTT önünde, ‹zmir

Kad›n Platformu da bir bas›n aç›kla-

mas› yapt›.

yece¤ini buradaki taban inisiyatifi

olarak, Telekom çal›flanlar›n›n tüm

emekçilerinin zaten böyle bir karar-

l›l›¤› var. Ve buradan da Telekom ifl-

çisi baflar›yla ç›kacak, onuruyla ç›-

kacak. Sadece bu bizim sorunumuz

de¤il Türkiye’deki iflçi s›n›f›n›n

belki de kazan›mlar›na bir nebze

katk› sunaca¤›z. Bizden sonraki iflçi

kardefllerin, emekçilerin de bu ko-

nuda fütursuzca sald›r›lara karfl›,

sermayeye karfl› emek cephesini ge-

niflletmesi laz›m. Biz de bu anlam-

da bugün buraday›z. Ta ki bizim ta-

leplerimiz kabul edilene kadar biz

direnece¤iz. Bu konuda çekincemiz

olmaz.

� ‹‹flflvveerreennddeenn ttaalleepplleerriinniizz

nneeddiirr??

- Ayn› ifl kolunda, ayn› derece-

de, ayn› kademede olan arkadaflla-

r›m›za OGER flirket taraf›ndan

yüzde 45’e yak›n, yüzde 40’a yak›n

bir ücret tarifesi verildi. Yani bu ar-

kadafllar›m›z sendikas›z, örgütsüz

olmas›na ra¤men, yasak olmas›na

ra¤men devlette kalan yüzde 15

vergilerinin yine flirket taraf›ndan

ödenmesi. Ama 26 bin 500 çal›flana

flirket ilk 6 ay için yüzde 3 zam

önerdi. Ondan sanra ikramiyeleri-

mizi vermemek gibi esnek çal›flma,

sonra kapsam d›fl› daralt›lmas›yla

ilgili bir süreç vard›. 

Biliyorsunuz kapsam d›fl› sendi-

kas›zlaflt›rma. As›l bizim talebimiz

burada sendikas›zlaflt›rmayla karfl›

karfl›yay›z. Biz de buna kesinlikle

müsaade etmeyece¤iz. Yani as›l ne-

denlerimiz 23 maddemiz var ama

burada 3-5 madde çok önemli mad-

deler. ‹flte sendikas›zlaflt›rma, ikra-

miyelerimizin verilmemesi gibi bir

karar vard›, esnek çal›flma var bura-

da daha da de¤iflik fleyler. 

“AAss››ll nneeddeenniinnee

bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa iiflflvveerreenn bbuurraa--

ddaa sseennddiikkaa iisstteemmiiyyoorr.. fifiiirrkkeett

sseennddiikkaass››zz,, öörrggüüttssüüzz kköölleelliikk

ssiisstteemmiinnee ddaayyaall›› bbiirr ssiisstteemm

ggeelliiflflttiirrmmeeyyee ççaall››flfl››yyoorr..”



KESK, TMMOB, TTB’nin ça¤-

r›s›yla 15 Ekim günü bir toplant›

yap›ld›. Solun birçok kesiminin ka-

t›ld›¤› toplant›n›n gündemi, 3 Ka-

s›m’da yap›lacak bir mitingti. Ça¤-

r›c›lar, bu mitingi de bir “süreç” ola-

rak düflündüklerini aç›klad›lar top-

lant›da.  

Solun birçok kesimi kat›lm›flt›

toplant›ya; çünkü, ça¤r›y› yapan ku-

rumlar› ve ça¤r›n›n konusunu ciddi-

ye alm›flt›. 

Fakat toplant›n›n daha ilk daki-

kalar›nda görüldü ki, sözkonusu

olan, birlikte bir fleyler yapmak de-

¤il; birilerinin, solu kendine yedek-

leme manevras›d›r. 

Her fley ayarlanm›fl, her fley tes-

pit edilmiflti. 

Mitingin günü, saati, tertip ko-

mitesi, sloganlar› belirlenmifl, bafl-

vurusu ve afiflleri bile yap›lm›fl, do-

lay›s›yla da toplant›ya da asl›nda

tart›flacak bir fley kalmam›flt›. Sanki

çok normalmifl gibi de “zaman dar-

l›¤›ndan afiflleri bast›rd›k, ama son-

ra imzalar› ço¤altabiliriz” gibi iza-

hatlar yap›yorlard›. Kovalayan m›

vard›? Yoksa anayasa meselesi veya

kendi deyimleriyle “Özgür-Demok-

ratik ve Eflitlikçi Bir Türkiye” mese-

lesi, birkaç günlük bir mesele miy-

di? Bu acelecilik, yang›ndan mal

kaç›r›rcas›na miting örgütlemek ne-

reden ç›km›flt›?!

Toplant›daki laf kalabal›¤›n› ç›-

karsak kat›lanlara söylenen iki keli-

me vard›: ““GGeelliinn kkaatt››ll››nn””. Veya da-

ha aç›k tercüme edersek, bbiizz yyaapptt››kk,,

eettttiikk,, ddüüzzeennlleeddiikk,, bbiizzee ttaabbii oolluunn!!

Üstelik bu bile, asgari bir ssaayygg››--

ddaann, asgari bir demokratik iflleyifl-

ten yoksun bir biçimde yap›lm›flt›r.

KESK’in toplant›daki sözcüsü  flöy-

le diyordu mesela:

“Biz mitinge dair bir tertip ko-

mitesi oluflturduk. Kurumlar mitin-

ge kat›l›p kat›lmayacaklar›n› yar›n

(16 Ekim) akflam 17.00’ye kadar bi-

ze haber verebilirler. ”

Görüyor musunuz ne kadar de-

mokratik, ne kadar kat›l›mc›, ne ka-

dar birlikçi bir yaklafl›m!

Evet, size düflünmek, kendi içi-

nizde tart›flmak, dan›flmak için bile

zaman tan›mayan bir “kat›l›mc›l›k!”

Biz, düzenin çeflitli kurumlar›n›n,

düzen partilerinin, iktidar›n kat›l›m-

c›l›k anlay›fl›n› elefltiriyoruz. Peki

buradaki anlay›fl›n elefltirdi¤imiz bu

anlay›fllardan ne fark› var?

Burada sol ad›na, DKÖ’ler ad›-

na, demokratl›k ad›na sergilenen

ddaayyaattmmaacc››ll››kk kküüllttüürrüüddüürr.. Bu dav-

ran›fl tarz›n› ortaya ç›karan fley ise;

ggrruuppççuulluukkttuurr.. 

Birlik böyle olmaz. 

Olmayaca¤› aç›kt›r. 

Böyle yapanlar, ya bu aç›k ger-

çe¤i görmezden geliyor ya da ger-

çekte bbiirrllii¤¤ii iisstteemmiiyyoorrllaarrdd››rr.. Çün-

kü solun en genifl birli¤ini böyle or-

ganize etmeye kalk›flmak, asl›nda o

en genifl birli¤i, bafltan bozguna u¤-

ratmaktan baflka bir anlama gelmez. 

Görünüflte zannediliyor ki; her-

kesi tart›flmaya, bir fleyleri OORRTTAAKK

flekillendirmeye ça¤›r›yorlar. Ama

toplan›nca aç›¤a ç›k›yor ki, ça¤r› bir

fley tart›flmak için yap›lmam›flt›r.

““ÇÇaa¤¤rr››ll››”” olanlar›n asl›nda bir söz

hakk› da yoktur. ““ÇÇaa¤¤rr››cc››””lar zaten

her fleyi belirlemifllerdir. Yap›lacak

eylemde senin ne iirraaddeenn,, ne ssöözzüünn

olacakt›r. KESK sözcüsü, toplant›-

da bir yerde gerçe¤i özetlemifltir

esas›nda: “Bu toplant›y› mitinge ka-

t›l›m› yo¤unlaflt›rmak için yapt›k.”

Bu da amaçlanabilir; ama bunun bi-

le devrimci, demokratik yollar› var-

d›r. Onlar “kat›l›m›” sa¤lama mese-

lesinde bile, dayatmac›l›¤› seçmifl-

lerdir. Lütfedip, mitingde “herkes

kendi pankart›n› açabilir” denil-

mifltir sonunda da. Ellerinden gelse,

yapabileceklerini düflünseler, ona

da “müsamaha” göstermeyecekler

belki ama... 

*

Anayasa gibi bir konuda e¤er

gerçekten bütün devrimci demokra-

tik güçlerin en genifl birli¤i hedefle-

niyorsa, bu en genifl birlikte sürece

müdahale etme düflüncesi varsa, bu-

nun nas›l gerçeklefltirilebilece¤i az

çok bellidir. 

““BBeenn yyaapp››yyoorruumm ggeelliinn kkaatt››ll››nn””

denilirse, oradan en genifl birli¤in

ç›kmayaca¤› aç›kt›r. 

Di¤erleri niye kat›ls›n her fleyiy-

le sizin belirledi¤iniz bir eyleme ve-

ya programa? Sadece “kat›l›mc›”

olmay› niye kabul etsin? Sizin on-

lardan bir fark›n›z, üstünlü¤ünüz

mü var?

KESK ve ortaklar›, bu toplant›da

di¤er siyasi hareketlere, demokratik

kitle örgütlerine ““nneessnnee”” muamele-

si yapm›flt›r. Onlar›n iradesini yok

sayarak, onlar›n düflüncelerini kaale

almayarak gelifltirilen tavr›n anlam›

budur. Ve bu da demokrasi de¤ildir,

demokratl›k de¤ildir. 

Baflta 1 May›slar olmak üzere,

pek çok konuda Türkiye solunun

önüne bir kast olarak ç›k›lmas›, bi-

lindi¤i gibi, s›k s›k tekrarlan›yor. Ve

bilindi¤i gibi, bu tav›r, devrimciler

taraf›ndan tekrar tekrar elefltirilmifl-

tir. Fakat görüyoruz ki, bu elefltirile-

ri de¤erlendirmek, bunun muhase-

besini yapmak bir yana, dayatmac›-

l›k, daha da “üsttenci”, siyasi hare-

ketlere sayg›s›z bir tav›r ve üslupla

devam ettirilmektedir. 
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Bir Toplant› ve Anti-Birlikçi Tarz
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BBiizz,, ddüüzzeenniinn ççeeflfliittllii 

kkuurruummllaarr››nn››nn,, ddüüzzeenn ppaarrttii--

lleerriinniinn,, iikkttiiddaarr››nn kkaatt››ll››mmcc››--

ll››kk aannllaayy››flfl››nn›› eelleeflflttiirriiyyoorruuzz..

PPeekkii bbuurraaddaakkii aannllaayy››flfl››nn

eelleeflflttiirrddii¤¤iimmiizz bbuu aannllaayy››flflllaarr--

ddaann nnee ffaarrkk›› vvaarr??



Burada flunu da belirtelim ki;

karfl›m›za demokratik kitle örgütleri

olarak ç›kan bu grupçulu¤un bir si-

yasi hareketin damgas›n› tafl›d›¤›n›n

de herkes fark›nda kuflkusuz. Bu,

ÖÖDDPP damgas›d›r. 

Bu da ne yaz›k ki, bir siyaset tar-

z› olarak bir süredir karfl›m›za ç›ka-

r›lmaktad›r. Reformist ÖDP anlay›-

fl›, kendi politikalar›n›, demokratik

kitle örgütleri arac›l›¤›yla tüm sola

dayatmaya çal›flmaktad›r. Baz› kitle

örgütlerinin yönetiminde a¤›rl›¤a

sahip olmas›n›, sol üzerinde bir “üs-

tünlük!” arac› olarak kullanmak is-

tiyor ÖDP. Kim, kime neyi yutturu-

yor?

F›rsatç› reformizm, anayasa ko-

nusunda bir program ç›karm›fl; an-

cak bu program›, ÖDP olarak öner-

di¤inde kabul ettirme flans› yok;

ama ayn› öneriyi KESK, TMMOB,

TTB arac›l›¤›yla yaparsa, en az›n-

dan solun belli kesimlerini kendi

program›na yedekleme flans› olabi-

lir diye düflünüyor.  

Bu “kkuullllaannmmaa” kültürüdür. Ve

bu kültürün solda yeri yoktur. Bu

kültür burjuvaziye, bu tarz burjuva

politikac›lar›na aittir. 15 Ekim’de

ortaya ç›kan bu tablo, sadece siyasal

aç›dan de¤il, ddeevvrriimmccii kküüllttüürr ve

ddeevvrriimmccii aahhllaakk aç›s›ndan da eleflti-

rilmesi gereken bir tablodur.  

Bütün bunlar yap›l›yor, ediliyor,

ondan sonra da ““ssooll nniiyyee ggüüççssüüzz??””,,

““ssooll nniiyyee bbiirrlliikk oollaamm››yyoorr??”” diye ah-

kam kesilmeye kalk›l›yor. Bu soru-

lar›n cevab› aç›k de¤il mi?

Emperyalizme ve faflizme karfl›

mücadelede, tüm devrimci, demok-

ratik güçlerin birli¤i, bugün bir ihti-

yaçt›r. Bunda hiçbir tart›flma yoktur.

Fakat bu birli¤i kim ne kadar isti-

yor, bu yöntemler, birli¤e ne kadar

hizmet ediyor. 15 Ekim toplant›s›n-

dan geriye flu soru kalm›flt›r: Dayat-

mac›l›¤› bir tarz haline getirmifl, sol

içinde bile “eflitlikçi” olmak yerine

bir kast oluflturup herkese de bu

kastta tabi olmay› dayatanlar, de-

mokratl›¤›n asgari gereklerini yeri-

ne getirmekten uzak olanlar, “Öz-

gür-Demokratik ve Eflitlikçi bir

Türkiye”yi kurabilirler mi?

Say›: 127 43‹LKE

KESK’in ça¤r›s›yla yap›lan top-

lant›da, HÖC taraf›ndan kendileri-

ne, ortada 10 y›l önce yay›nlanm›fl

bulunan ve çeflitli vesilelerle gün-

deme getirilmifl olan bir Halk Ana-

yasas› Tasla¤› oldu¤u hat›rlat›larak,

mademki gündem anayasad›r, “Bi-

zim de haz›rlad›¤›m›z bir anayasa

var, neden bu çerçevede tart›fl›lmaz

bunu da ö¤renmek iste-

riz” diye sorulmufltur. 

KESK sözcüsünün

cevab› fludur: “Biz ana-

yasay› de¤il, bu toplan-

t›yla mitingi konufluyo-

ruz. Anayasa ile ilgili bir

bilim kurulu oluflturduk,

ayr›ca... Anayasaya dair

tüm kesimlerin fikirlerini söyleyebi-

lece¤i bir meclis veya senato olufl-

turulacak.”

Anayasay› konuflmuyor mufluz!

Peki miting neyin mitingi?!

Gerçekte, son derece hakl› bir

soruya cevap vermekten kaç›nmak

için, kendi gündeminden kaç›yor

KESK. Oysa, KESK, TMMOB,

TTB imzas›yla yay›nlanan “Özgür-

Demokratik ve Eflitlikçi Bir Türkiye

‹çin 3 Kas›m'da Ankara'day›z!”

bafll›kl› bildirinin ikinci ilk alt bafl-

l›¤› ““BBaaflflkkaa BBiirr AAnnaayyaassaa,, BBaaflflkkaa

BBiirr TTüürrkkiiyyee MMüümmkküünn”” diyor. Bil-

dirinin hemen tamam›nda anayasa

konusu ele al›n›yor. Ama KESK

temsilcisi buna ra¤men diyor ki:

Konumuz anayasa de¤il. 

Hay›r, konu anayasa da, devrim-

cilerin sundu¤u bir anayasay› gün-

deminize almak istemiyorsunuz.

Sorun burada. 

Sol, 10 y›ld›r bunu tart›flm›yor,

gündemine bile alm›yor. ‹lla da

baflka bir fley yapaca¤›z diyor. ‹lla

da ““bbeenniimm ddaammggaammllaa””,, ““bbeenniimm

öönnccüüllüü¤¤üümmddee”” olacak diyor. Söy-

lemese de davran›fllar›na yön veren

kayg› bu. 

“Bilim kurulu” toplayacaklar-

m›fl; burjuvazinin kabul edebilece-

¤i, “uygulanabilir, sürdü-

rülebilir, makul” kavram-

lar›na s›¤acak bir anayasa

m›d›r istenen? Do¤ru, dev-

rimciler taraf›ndan haz›rla-

nan bir anayasa bu çerçe-

velere s›¤maz. 

Birçok kesim, yeri geldi¤inde

hhaallkkttaann,, eemmeekktteenn yyaannaa bbiirr aannaayyaa--

ssaa istedi¤ini söylüyor. Fakat politik

olarak yine de düzenin s›n›rlar›

içinde bir anayasa tart›flmas›n› ter-

cih ediyor. Devrimci bir muhteva

tafl›yan, emekten, halktan yana nite-

li¤i aç›k olan bir

Anayasa Tasla¤›’n›

ise yok say›yor,

görmezden geli-

yor... Halktan,

emekten yana bir

anayasa isteyen,

yüzünü de böyle

bir anayasay› ger-

çeklefltirebilecek güçlere döner...    

Kimileri ise, “görmezden gel-

melerine”, “bu düzende böyle bir

anayasa olmaz” diye teorik

gerekçe yaratmaya çal›fl›yor. Sorun

böyle bir anayasan›n böyle bir dü-

zen içinde gerçekleflip gerçeklefle-

meyece¤i mi?.. Biz bir gerçe¤i hal-

ka anlatmak istiyoruz. Halktan ya-

na anayasa böyle olmal› diye somut

bir örnek koyuyoruz ortaya. K›yas

imkan› veriyoruz. Oportünizm di-

yor ki, bu anayasa bu düzen içinde

olmaz. Evet olmaz. Bu dahiyane bir

tespit de¤il ki. 

Böyle bir anayasay› oligarflinin

yapmayaca¤› aç›k. Oligarflinin ken-

di iktidar› alt›nda böyle bir anaya-

say› yapt›rmayaca¤› da aç›k. Biz de

hayal görüyor de¤iliz. Bunu ne ka-

dar halka anlatabiliyoruz, sorun bu-

dur. 

Reformizm de, oportünizm de

farkl› gerekçelerle olsa da, görmez-

den gelmekte birlefliyor. O halde,

Halk Anayasas› Tasla¤›’n› görmez-

den gelmek nas›l bir anlay›fl›n so-

nucudur, ciddi olarak tart›fl›lmaya

muhtaçt›r. Çünkü, bu görmezden

gelme tavr›, Türkiye solunun grup-

çulu¤una, rekabetçili¤ine, bencil-

li¤ine tutulan bir ayna olmaktad›r. 

Siyasette

‹LKE

Halk
Anayasas›’n›
Görmezden

Gelmek! 



Anayasa oylamas›na 5 gün kal-

m›flt›. O gün, 2 Kas›m 1982 günü,

Devrimci Sol tutsaklar›n›n da durufl-

mas› vard›. Tutsaklar, cuntan›n ha-

z›rlad›¤› anayasaya iliflkin düflünce-

lerini dile getirmek için bir dilekçe

yazm›fllard› ve onu okumak istiyor-

lard›. Ancak II No’lu Askeri Mahke-

me, alt›nda Sinan Kukul, ‹brahim

Erdo¤an, A. Faz›l Özdemir’in imza-

lar›n›n da oldu¤u dilekçeyi okutmak

istemedi. Öyle ya, tüm ülkede ana-

yasaya karfl› ç›kan sesler susturul-

mufl, bast›r›lm›flken, flimdi burada

cuntan›n mahkemesinin kürsüsünde

anayasa aleyhinde konuflmalara göz

yumamazlard›. 

Fakat elbette tutsaklar da karar-

l›yd› düflüncelerini aç›klamakta. Di-

lekçenin mahkeme heyetince oku-

tulmamas› üzerine, duruflma salo-

nundaki ikiyüzden fazla tutsak,

-adeta and içer gibi- bir tutsa¤›n

okudu¤u metni hep bir a¤›zdan tek-

rarlamaya bafllad›lar:

“Biz... BB‹‹ZZ

Devrimciler... DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹LLEERR,,

Yurtseverler.. YYUURRTTSSEEVVEERRLLEERR

Demokratlar.. DDEEMMOOKKRRAATTLLAARR

Faflizme Karfl›... FFAAfifi‹‹ZZMMEE

KKAARRfifiII,,

Mücadele edenler olarak... MMÜÜ--

CCAADDEELLEE EEDDEENNLLEERR OOLLAARRAAKK,,

Halk›m›za... HHAALLKKIIMMIIZZAA,,

Bask› ve... BBAASSKKII VVEE,,

fiiddet uygulayan... fifi‹‹DDDDEETT

UUYYGGUULLAAYYAANN,,

Türkiye Halklar›na... TTÜÜRRKK‹‹YYEE

HHAALLKKLLAARRIINNAA

Açl›k... AAÇÇLLIIKK

Yoksulluk... YYOOKKSSUULLLLUUKK

Sefalet getiren... SSEEFFAALLEETT GGEE--

TT‹‹RREENN

Bu Anayasay›... BBUU AANNAAYYAASSAAYYII

Protesto ediyoruz, PPRROOTTEESSTTOO

EEDD‹‹YYOORRUUZZ..”

Bu protestoda yükselen sesler, o

gün için sadece bir mahkeme salo-

nunda yank›lanm›fl olsa

da, tarihsel ve siyasal

olarak o salonu aflan bir

önemdeydi. 

Cunta sald›r›lar›n›

sürdürürken yeni bir anayasa haz›r-

lanmas› ve sonras›nda da “demokra-

siye geçifl” takvimi aç›klam›flt›.

1982 sonlar›na do¤ru ise art›k fa-

flist cunta, önünde engel olabilecek

tüm devrimci, demokrat ilerici, ay-

d›n vb. güçleri büyük oranda etkisiz-

lefltirmiflti. O sürece kadar cuntaya

karfl› verilen en ciddi mücadelenin

sürdürücüsü olan

Devrimci Sol da

birçok önder kad-

rosunu, taraftar›n›

tutsak vermiflti. Bu

durumda da, cunta

aç›k faflizmini ku-

rumlaflt›rmak anla-

m›na gelen anaya-

sas›n› referanduma

götürmekte bir sa-

k›nca görmüyordu.

Anayasa oylamas›,

cuntan›n progra-

m›n› hayata geçi-

rebilmesi aç›s›n-

dan oldukça önem-

li bir ad›md›. 

Halk muhalefe-

ti sindirilmifl olsa

da cunta referan-

dumu sa¤lama almak için aylar ön-

cesinden tehdit ve gözda¤› kampan-

yas›na bafllad›. Evren, anayasay› ta-

n›t›m gezileri yaparak, her gitti¤i

yerde anayasaya karfl› ç›kman›n ‘va-

tan hainli¤i’ oldu¤unu söylüyordu. 

Bu anayasa, kuflku yok ki halk›n

gelece¤ini derinden etkileyecekti. Bu

anlamda da kendine devrimciyim,

demokrat›m, yurtseverim diyen her-

kes bu faflist anayasay› teflhir etmek,

cuntan›n oyununu bozmak göreviyle

karfl› karfl›yayd›. “Anayasaya Hay›r”

demek faflizme hay›r demekti.

Devrimci hareket, iflte böyle bir

de¤erlendirme do¤rultusunda, güç-

leri ve imkanlar› s›n›rl› olmas›na

karfl›n, ““FFaaflfliisstt CCuunnttaann››nn AAnnaayyaassaa--

ss››nnaa HHaayy››rr”” kampanyas›n› bafllatt›.

Kampanya içinde mevcut gücünü

aflan bir yo¤unlukla, bildiri, el ilan›,

mektup, pankart, yaz›lama, telefonla

bilgi verme gibi yöntemlerle, anaya-

san›n niteli¤ini gücü oran›nda halka

anlatmaya çal›flt›. Halk› “hay›r” oyu

vermeye ça¤›rd›.

HH
Kampanya baflta aktard›¤›m›z gi-

bi, oligarflinin mahkeme kürsülerin-

de yank›s›n› buldu¤u gibi, yurtd›fl›n-

da da oldukça yayg›n ve etkili flekil-

de sürdürülüyordu. Avrupa demok-

rat kamuoyuna ve Türkiyeli iflçilere

cunta anayasas›n›n içeri¤i ve sonuç-

lar› anlat›ld›. Bu çal›flmalar silahl›-

silahs›z gösteriler biçiminde sürdü.

VViiyyaannaa’da yap›lan ve ülkemizde de

naklen yay›nlanan bir futbol maç› s›-

ras›nda sahaya giren Devrimci Sol

militanlar›, ellerinde tafl›d›klar› “FA-

fi‹ST CUNTANIN ANAYASASINA

HAYIR” yaz›l› bir pankartla ülke-

mizde yaflanan geliflmelere tüm dün-

yan›n dikkatini çekmeye çal›flt›lar. 
Fakat bu eylemlerin ötesinde, bu

kampanyaya damgas›n› vuran ve

tüm dünyan›n dikkatlerini ülkemize

ve cuntan›n anayasas›na çeken as›l

eylem, Türkiye’nin KKööllnn BBaaflflkkoonnssoo--

lloosslluu¤¤uu’’nnuunn Devrimci Sol militan-

lar› taraf›ndan iflgal edilmesi eylemi

oldu. Bu eylem, ülkemizdeki koyu

sansür ve bask› ortam›nda “Anaya-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Köln 
Baflkonsoloslu¤u

Cuntan›n
Anayasas›na Hay›r



saya Hay›r” slogan›n› bütün ülkeye yaya-

mayan hareketin sesini, daha genifl kitle-

lere duyurabilmesi aç›s›ndan önemli bir

sonuç yaratacakt›.

HH
EEyylleemmii,, iiflflggaallee kkaatt››llaann bbiirr ddeevvrriimmccii,,

flflööyyllee aannllaatt››yyoorrdduu::

“(...) Eylem için Köln Baflkonsoloslu-

¤u tercih edilmifl, uzun süre istihbarat›

yap›lm›flt›. ... Eylemde 10 yoldafl›m›z gö-

rev alacakt›. Ancak, eylem yerinde dene-

tim sa¤land›ktan sonra arkadafllar›m›z-

dan büyük bölümü eylem yerini terk ede-

cek, içeride az say›da yoldafl›m›z kala-

cakt›. 

Eylemin bafllama iflareti verildi¤inde

bir k›s›m arkadafl›m›z Baflkonsoloslu¤un

içinde bulunuyorlard›. ‹fllem yapt›rmak

üzere gelmifl vatandafl görüntüsünde bi-

nadaki yerlerini alm›fllard›.

D›flar›da bulunan yoldafllar›m›zdan

biri elindeki gaz tabancas›yla birkaç kez

atefl edince bir panik havas› bafllad›. Ve

bu panikten yararlanan yoldafllar›m›z›n

bir k›sm› koruma görevlilerini etkisiz ha-

le getirirken, di¤erleri binadan içeri gir-

diler. ‹çeri girifl s›ras›nda yoldafllar›m›z

yanlar›nda bulunan di¤er silahlar› kullan-

mad›lar. 

‹çerideki pani¤i bir an önce yat›flt›r›p

harekete geçen yoldafllar›m›z içeridekile-

re sakin olmalar›n›, söylenenleri yerine

getirirlerse kimseye dokunulmayaca¤›n›

-eylemin amac›n› da anlatarak- belirtti-

ler. ... Konsolosluk koruma görevlilerine

ait silahlara el konuldu. Arama ifllemi ya-

p›ld›kça içerdeki personel ve vatandafllar

bir yere topland›lar ve kendilerine bir kez

daha eylemin amac›, herhangi bir diren-

me tavr› gösteren olursa buna karfl›l›k ve-

rilece¤i, ama söylenenlere uyarlarsa kim-

seye zarar gelmeyece¤i anlat›ld›.

Eylemin bafllang›c›ndan k›sa bir süre

sonra Baflkonsolosluk çevresi Alman

GSG-9 komandolar›nca çevrildi. Moga-

diflu bask›n›n› gerçeklefltiren GSG-9’lar

‘rehineleri kurtarma operasyonu’ için ha-

z›rl›klara bafllad›lar.

Eylemin bafllang›c›ndan bir süre son-

ra yoldafllar›m›z önce çocuklar› ve kad›n-

lar›, daha sonra hastalar› d›flar› b›rakt›lar.

(...) 16 saat süren eylemimiz s›ras›nda

birçok anti-faflist grup eylem yerine gele-

rek dayan›flma gösterileri yapt›lar. Eyle-

min bafllang›c›ndan itibaren dünyaya,

Bat› Avrupa radyo ve TV’leri birinci ve

ikinci haber olarak duyurdular. Eylemin

amac› binaya as›lan Türkçe-Almanca

‘‘FFaaflfliisstt AAnnaayyaassaayyaa HHaayy››rr’’ pankart›, yol-

dafllar›m›z›n Alman polisiyle pazarl›kla-

r›na ait görüntüler verildi. D›flar›daki

yoldafllar›m›z da Alman anti-emperya-

listlerinin denetiminde bulunan bir kor-

san verici arac›l›¤›yla ‘‘KK››zz››llddeerree RRaaddyyoo--

ssuu’’ ad› alt›nda Almanya’daki bir milyonu

aflk›n Türkiyeli iflçinin dinledi¤i Köln

Radyosu’nun bulundu¤u dalga üzerinden

yay›n yapt›lar. Bu yay›nda hareketimizin

görüflleri ve eylemin amac› anlat›ld›. Al-

man anti-faflistleri ve anti-emperyalistle-

ri eyleme s›cak bak›p destek verirken,

Türkiye solu tam tersi bir tutumla ya ey-

lem hiç olmam›fl kabul etti ya da eylem

kendilerine karfl› yap›lm›fl gibi, karfl›-

propagandaya girifltiler. 

16 saat sonunda eylemimizle gerekli

etkinin yarat›ld›¤›, eylemin amac›na

ulaflt›¤› karar›na var›larak rehineler ser-

best b›rak›ld› ve yoldafllar›m›z Alman

polisine teslim oldu. Ve bu eylemden do-

lay› aç›lan davada, yoldafllar›m›z dört-

befl y›l aras›nda ceza ald›lar ve Alman

hapishanelerinde yatt›lar. 

Eylemin dünya kamuoyunda yaratt›¤›

etki karfl›s›nda TRT de eylem haberini

görüntüleriyle vermek zorunda kald›.

Sansür duvarlar›n› yurtd›fl›ndaki bir ey-

lemle parçalayan hareketimizin kazand›-

¤› prestiji yok etmek için faflist cunta fle-

fi Kenan Evren, anayasay› tan›t›m top-

lant›lar› çerçevesinde yapt›¤› ‹stanbul-

Taksim mitinginde eyleme de¤inerek,

Devrimci Sol hakk›nda bilgi verip eyle-

min özünü karartmaya, Devrimci Sol’u

güçsüz göstermeye çal›flt›. Ancak, bu ça-

bas› tam tersi bir sonuç yaratt›. ‘Anaya-

saya hay›r demenin bize hay›r demek ol-

du¤unu’ söylemek zorunda kald›... (Ey-

leme iliflkin anlat›mda, Zafer Yolunda-1

kitab›ndan yararlan›lm›flt›r.) 

HH
Kampanya sonuçlar› itibariyle anaya-

sa referandumunu cuntan›n aleyhine çe-

virmekten uzakt›. Hareketin içinde bu-

lundu¤u o günkü koflullarda baflka türlü-

sü mümkün de¤ildi. Fakat, kendine dev-

rimciyim, demokrat›m vb. diyen herke-

sin önündeki görevin “Anayasaya Hay›r”

demek oldu¤u süreçte, devrimci hareket

bunu yapm›flt›.

Say›: 127 45TAR‹H

K›sa TTarih
21 Ekim - 27 Ekim

22 Ekim 1984
Kürt flairi Cigerhun öldü. 

24 Ekim 1984
H›d›r Arslan ‹zmir'de idam

edildi.

26 Ekim 1991 
‘90 Temmuz eylemlerinin do-
ru¤unda kurulan ilk memur
sendikas› KAM-SEN, kapat-
malara karfl›, 3. kez aç›ld›.

26 Ekim 1991
Oligarflinin ordusu, Irak
s›n›r›ndan girerek Kürt
halk›na karfl› yeni bir
operasyona bafllad›.

26 Ekim 1993
TÖDEF’li ö¤renciler idare-
polis iflbirli¤ini ve keyfi uy-
gulamalar› protesto için açl›k
grevine bafllad›lar. 

26 Ekim 1994
‹stanbul Haklar ve Özgür-

lükler Platformu devletin köy
yakma, katliam, kay›p, ha-
pishanelerdeki terör politika-
lar›n› protesto etmek amac›y-
la açl›k grevi bafllatt›. Açl›k
grevi 6 Kas›m'a kadar
sürdü. 

26 Ekim 1995
Filistinli savaflç› ve önder
Fethi El fiakaki flehit düfl-
tü.

27 Ekim 1988
‹stanbul’da görülen Devrimci
Sol davas›nda 7 y›l sonra
savunmalar bafllad›.
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“Bin kilometrelik yola bile bir

ad›mla bafllan›r; düflüncelerine dik-

kat et, bunlar da senin amaçlar›n›n

ilk ad›mlar›d›r” der bir Çin halk de-

yiflinde. Düflüncelerimiz, eksi¤i faz-

las›yla, olumlu ve olumsuz yanla-

r›yla, bizi amaçlar›m›za götüren,

veya amaçlar›m›za ulaflmaktan al›-

koyan bir rol oynarlar. ‹flte böyle ol-

du¤u içindir ki, bir devrimci için,

gününün her saatinde neleri düflün-

dü¤ü, neye, nas›l yo¤unlaflt›¤› onun

devrimcilik yürüyüflünün niteli¤ini

de belirler. 

Kimi zaman eksikliklerimiz,

yapmad›¤›m›z ifller veya yanl›fl dav-

ran›fllar›m›z sözkonusu oldu¤unda,

s›kl›kla, ““ddüüflflüünnmmeeddiimm”” veya bir

harf farkl›l›¤›yla ““ddüüflflüünneemmeeddiimm””

gerekçelerine s›¤›n›r›z. Düflüncele-

rin devrim yürüyüflünde oynad›¤›

rolü gözönünde bulundurarak, bu

gerekçeyi masaya yat›ral›m. Elbette

bu gerekçeyi masaya yat›rmak de-

mek, bu gerekçeye sar›lan kifliyi

masaya yat›rmakt›r. 

Mücadele içinde karfl›laflt›¤›m›z

ve örgütlenmemizi, faaliyetlerimizi

engelleyen olgulardan biri de ddüü-

flflüünnmmeemmeekkttiirr gerçekten. ‹nsan için

düflünmemek diye bir durum sözko-

nusu de¤ildir, insan düflünen bir

varl›kt›r, o zaman düflünmemek de-

mek tam olarak sorunu ifade etmek-

te yetersiz kal›r, as›l olarak ddüüflflüünn-

mmeeddiimm,, ddüüflflüünneemmeeddiimm sözünde or-

taya ç›kan ““ddeevvrriimmccii ggöörreevvlleerriimmii

ddüüflflüünnmmeeddiimm””dir. 

O zaman önümüze flu soru gelir:

E¤er devrimci görevlerimizi düflün-

müyorsak, o halde ne düflünüyoruz?

Sorunun kayna¤› buradad›r ve dü-

flünmedim sözünde incelenmesi ge-

reken budur. Devrimcili¤i düflün-

müyor, devrimci görevlere kafa

yormuyorsak, beynimiz ddeevvrriimmccii-

lliikk dd››flfl›› fleyler düflünüyordur, beynin

yo¤unlaflmas› devrimcilik d›fl›ndaki

düflüncelere ve olgularad›r. Devrim-

cili¤in d›fl›ndaki yer ise, aç›k ki, dü-

zendir. Devrimcili¤in ve düzenin

d›fl›nda baflka bir alan yoktur. Bu-

nun fark›nda olabilir veya olmaya-

biliriz, fakat gerçek budur. Ki, dev-

rimi düflünmedi¤imizde bu durum

prati¤e, bedenen devrimci mücade-

lenin içinde, fakat beyni önemli

oranda düzende bir kiflilik olarak

yans›r.

KKeennddiimmiizzii ddeevvrriimmccii oollaarraakk

ttaann››mmll››yyoorrssaakk,, yyaapptt››¤¤››mm››zz

iiflflii ddüüflflüünnmmeekk zzoorruunnddaayy››zz

Bir devrimci için devrimin so-

runlar›n› düflünmek nedir? Özel

olarak belli zamanlara s›k›flt›r›lacak

bir olgu mudur? Elbette ki hay›r,

devrimin sorunlar›n› ve görevlerini

düflünmek devrimcinin yaflam tarz›-

d›r, beynin do¤al faaliyetidir.

Bizim devrimcilik d›fl›nda bir

yaflam›m›z yoktur. Bizler burjuva

politikac›s› gibi, politik faaliyetini

gününün belli zamanlar›nda yapan,

bunun d›fl›ndaki zaman›n› kiflisel

yaflam›na ay›ran insanlar de¤iliz.

Devrimci, kendi yaflam›n› halk›na

adam›fl kiflidir, yaflam›nda sadece

devrim vard›r, tek ifli,  tek yo¤unlu-

¤u devrimciliktir.

Tek yo¤unlu¤umuz devrimcilik

oldu¤unda, beynimiz de do¤al ola-

rak devrime göre flekillenecektir.

Devrimi düflünmek, devrim için

üretmek, sürekli olarak devrimci

görevler ile meflgul olmak ““ddüüflflüünn-

mmeeddiimm”” gerekçesini ortadan kald›-

r›r. Bu gerekçeyi gündeme getiri-

yorsak, bu durumda beynin ffaarrkkll››

mmeeflflgguulliiyyeettlleerrii var demektir. Bu

durumda bir devrimci beynini mefl-

gul eden nedenleri, etkenleri bul-

mak ve bunlarla mücadele etmekle

görevlidir. 

Kendimize “düflünemedim”

fleklinde yapt›¤›m›z izahlar›n ger-

çek anlam›n› bilerek üzerinde dur-

mam›z gerekir. Böyle bir durumda

kendimize sormam›z gereken soru-

lar bellidir; düflünmem gereken bir-

fleyi düflünemediysem, neden? O

zaman neyi düflündüm? Kafam ney-

le meflguldü? Bu sorular›n cevapla-

r› bizi kendi eksikliklerimizle yüz-

yüze getirecek, de¤iflimimizin, dö-

nüflmemizin önünü açacakt›r. Aksi

halde rahatl›kla ileri sürdü¤ümüz

“düflünemedim” gerekçeleri, kendi-

mizdeki sorunu görememeyi ve do-

lay›s›yla sorunun giderek büyüme-

sini getirecektir. Devrimci tarzda

düflünmeme, bu aflamada da devre-

dedir asl›nda. Kifli devrimin sorun-

lar›yla meflgul olmad›¤›nda, ortaya

ç›kan eksikliklerin, olumsuzluklar›n

izah›n› yaparken de ilk akla gelen

olarak ““ddüüflflüünnmmeeddiimm”” demektedir.

Oysa bu zaten anlams›z bir cevapt›r.

Sorun da zaten buradad›r, neden dü-

flünmedin? Bunu bulmak için de

beynimizin devrime yo¤unlaflmas›

zorunluluktur.

Bu sorgulamay›, muhasebeyi

yapmad›¤›m›zda “düflünmedim, dü-

flünemedim” gerekçesi bir tarza dö-

nüflecektir. Kifli kendini sorgulama-

d›¤›nda ilk akla geleni yapmak, ilk

akla geleni söylemek al›flkanl›¤› ge-

liflir. Her devrimcinin önem vererek

durmas› gereken bir al›flkanl›kt›r.

Her konuda ilk akla gelenin do¤ru

olaca¤› düflünülmemelidir. Sorunla-

r›n do¤ru kavranmas›, do¤ru çö-

zümlerin üretilmesi bir eemmeekk,, bir

yyoo¤¤uunnlluukk ister. Devrimci bir ifli

yapm›fl olmak için yapmaz. Bir ifli

Devrimci, Devrimin Görevlerini Düflünmeyi
Yaflam›n›n Tümüne Yayan Kiflidir

BBiirr ddeevvrriimmccii iiççiinn
ddeevvrriimmiinn ssoorruunnllaarr››nn››

ddüüflflüünnmmeekk nneeddiirr?? ÖÖzzeell
oollaarraakk bbeellllii zzaammaannllaarraa
ss››kk››flfltt››rr››llaaccaakk bbiirr oollgguu

mmuudduurr?? EEllbbeettttee kkii  hhaayy››rr,,
ddeevvrriimmiinn ssoorruunnllaarr››nn›› vvee

ggöörreevvlleerrii ddüüflflüünnmmeekk ddeevv--
rriimmcciinniinn yyaaflflaamm ttaarrzz››dd››rr,,
bbeeyynniinn ddoo¤¤aall ffaaaalliiyyeettiiddiirr..



yapt›¤›nda devrimi büyütmeyi dü-

flünür. Devrimi büyütmeyi düflün-

dü¤ümüzde, alaca¤›m›z kararlar›,

yapt›¤›m›z ifli önemseriz ve bafltan

savma ifller yapmay›z.

E¤er, beynimiz her an devrimin

görevleri ile meflgul de¤ilse, dev-

rimcili¤i kavray›fl›m›zda da çarp›k-

l›klar var demektir. De¤ilse, düflü-

nememe probleminin ortaya ç›kma-

mas› gerekir. 

Devrimciysek, her fleyi düflünü-

rüz. Her an kafam›z kitleleri nas›l

örgütleyece¤iz, bulundu¤umuz bi-

rimdeki, alandaki insanlar› tek tek

nas›l e¤itece¤iz, hangi eylemi nas›l

gerçeklefltirece¤iz, günlük ve uzun

vadeli program›m›z› nas›l hayata

geçirece¤iz, önümüzdeki sürece

iliflkin neler yapmal›y›z, çal›flma

alan›m›zda insanlar›n ruh hali nedir,

bu ruh halini nas›l de¤ifltirece¤iz,

faflizmin alan›m›zdaki etkilerini na-

s›l k›rabiliriz, nas›l bir yöntemle kit-

leleri etkileyebiliriz... gibi onlarca

soruyla meflgul olacakt›r... Beyni-

mizin bunlarla dolu olmas› demek,

düflünememe sorununu yaflamamak

demektir.

Elbette, bir devrimci hiç yan›l-

maz de¤ildir. Devrimci kimi zaman

eksik, yanl›fl kararlar da alabilir, fa-

kat bu durumda da yine düflüneme-

me diye bir fley sözkonusu olmaz.

Düflünmüfl ama yanl›fl de¤erlendir-

mifltir; bu durumda yanl›fl düflün-

menin nedenleri üzerinde ayr›ca

durulur. Fakat, yukar›da s›ralad›¤›-

m›z gibi sürekli olarak devrimin

görevlerini düflünen bir devrimci-

nin yaflam›nda yanl›fl düflünme ör-

nekleri fazla ve kendini sürekli ola-

rak tekrar eden biçimde ortaya ç›k-

maz. Çünkü, kendini sürekli tek-

rarlayan yanl›fl düflüncede de sorun

var demektir. Bu da yine yo¤unlafl-

mamaktan kaynaklanmaktad›r.

Kendini e¤itmeye, gelifltirmeye ye-

terince zaman ay›rmayan devrimci,

ço¤unlukla eksik, yüzeysel, kulak-

tan dolma bilgilerle düflünecektir,

ki yanl›fl bilgilerle do¤ru sonuçlara

varmak mümkün de¤ildir.

Bu da düflünmemeyle ayn› so-

nuca varmaktad›r. Bir göreve yete-

rince emek harcamaman›n nedeni

de “pratik yo¤unluk” de¤ildir. Yo-

¤unluk her zaman olacakt›r. Tersine

yo¤unluk devrimcinin geliflimini

h›zland›r›c› durumundad›r. Yo¤un-

luk devrimciyi zorlar, kendini afl-

mas›n› sa¤lar, varolan yo¤unlu¤un

alt›ndan kalkabilmek için devrimci

kendini gelifltirme gere¤i duyar.

SS››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinnddee,,

nnee pprraattiikkttee,, nnee ddüüflflüünncceeddee

bbooflfllluu¤¤aa yyeerr yyookkttuurr

Bir iflin örgütlenmesinde, kitle-

lerin örgütlenmesinde, kadrolaflma

faaliyetinde, yapt›¤›m›z en küçük

iflten en büyük ifle kadar, her faali-

yetimizde, bofllu¤a yer b›rakmama-

l›y›z. Bu ise önceden düflünmektir.

Düflünmedi¤imiz her ayr›nt› eyle-

mimizi, faaliyetimizi olumsuz etki-

leyecektir. Do¤ald›r ki, yapt›¤›m›z

her ifle büyük emek, zaman harc›yo-

ruz, bedel ödüyoruz. Tüm bunlar›n

sonuç almas› ya da sonuçsuz kal-

mas› bizim beynimizin yo¤unlafl-

mas›na ba¤l›d›r. Devrimci mücade-

le içerisinde, faaliyetlerimizde ““bbüü-

yyüükk oorraannddaa ddoo¤¤rruu yyaappaarraakk”” so-

nuç alamay›z. Yanl›fl› en asgari dü-

zeye indirerek sonuç alabiliriz.

Oligarfli elbette, devrimimizi en-

gellemek için düflünmekte ve üret-

mektedir. Kitleleri yozlaflt›rmak,

e¤itimsiz geri b›rakmak ve onlarca

sonuç oligarflinin önümüze ç›kard›-

¤› engellerdir. Ve tam da zaten bu

noktada devrime yo¤unlaflmak gö-

revdir. Sorun oligarflinin önümüze

dikti¤i engelleri nas›l aflabiliriz, so-

runudur. Düflünmemiz, yo¤unlafl-

mam›z gereken de buras›d›r. Bunu

baflaramad›¤›m›zda oligarflinin önü-

müze dikti¤i engellere teslim olma

sonucu do¤acakt›r. Bu noktada dev-

rimci iddia yok olur. Bunun içindir

ki, ›srarla evet en geri, faflizmden,

burjuvazinin kültüründen en çok et-

kilenmifl kitleleri bile örgütleyip

kadrolaflt›rmay› düflünmek ve ba-

flarmak zorunday›z. Mao’nun Çin

halk›n› nas›l örgütledi¤ini s›k s›k

örnek olarak veririz. Bu öylesine

verilen bir örnek de¤ildir. En geri

kitleleri bile örgütlemek mümkün-

dür, baflar›labilir. Sorun bunun yol-

lar›n› bulup ç›karabilmektir. 

Buna yo¤unlaflmal›y›z. Nas›l ba-

flarabiliriz sorusu üzerinde durmal›-

y›z. Bunun biçimi tek de¤ildir, bu-

nun reçetesi yoktur. Kitle çal›flmas›

içinde, kitleleri, insanlar› tan›yarak,

özelliklerini ö¤renerek çözümleri

üretebiliriz. Buna yo¤unlaflt›¤›m›z-

da, zaman›m›z›, enerjimizi harcad›-

¤›m›zda baflaramamak diye bir fley

söz konusu de¤ildir. Yo¤unlaflma-

yan, üretmeyen, sonuç almayan bir

devrimcinin bak›fl aç›s› hep olum-

suz olarak flekillenecektir. Kimse-

yi be¤enmeyecek, kitleleri küçüm-

seyecek, kendini motive edemeye-

cek, sonuçta umutsuzlaflacakt›r.

Düflünen, yo¤unlaflan, sonuç

alan olmal›y›z. Kitleleri örgütle-

me, kadrolaflt›rma, devrimci prati-

¤i yükseltme, kitle hareketini bü-

yütme gibi devrimin temel sorun-

lar›n›n alt›ndan ancak böyle kal-

kabiliriz.

Bir Çin atasözüyle bafllam›flt›k

yaz›m›za. Bir baflka atasözüyle bi-

tirelim; der ki bu söz: “Düflünme-

den konuflmak, niflan almadan atefl

etmeye benzer.” Bizim ise, s›n›flar

mücadelesinde bofla atacak tek

kurflunumuz olmamal›. Her ad›m›-

m›z› düflünerek atmal›, düflünce-

miz her an devrimle dolu olmal›.

Say›: 127 47DÜfiÜNMEK

DDeevvrriimmcciiyysseekk,, hheerr aann
kkaaffaamm››zz kkiittlleelleerrii nnaass››ll öörrggüütt--

lleeyyeeccee¤¤iizz,, bbuulluunndduu¤¤uummuuzz
bbiirriimmddeekkii iinnssaannllaarr›› tteekk tteekk

nnaass››ll ee¤¤iitteeccee¤¤iizz,, hhaannggii eeyyllee--
mmii nnaass››ll ggeerrççeekklleeflflttiirreeccee¤¤iizz,,
ggüünnllüükk vvee uuzzuunn vvaaddeellii pprroogg--
rraamm››mm››zz›› nnaass››ll hhaayyaattaa ggeeççii--
rreeccee¤¤iizz,, ççaall››flflmmaa aallaann››mm››zzddaa
iinnssaannllaarr››nn rruuhh hhaallii nneeddiirr,, bbuu
rruuhh hhaalliinnii nnaass››ll ddee¤¤iiflflttiirreeccee--
¤¤iizz,, ffaaflfliizzmmiinn aallaann››mm››zzddaakkii
eettkkiilleerriinnii nnaass››ll kk››rraabbiilliirriizz,,

nnaass››ll bbiirr yyöönntteemmllee kkiittlleelleerrii
eettkkiilleeyyeebbiilliirriizz...... ggiibbii oonnllaarrccaa
ssoorruuyyllaa mmeeflflgguull oollaaccaakktt››rr......
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“Küresel” dünyada böyle!
Hat›rlars›n›z Türk Telekom yabanc›lara peflkefl çekildi,

‹‹ttaallyyaann--LLüübbnnaann ortakl›¤›na sat›ld›. Grev nedeniyle gündeme

gelen Telekom yöneticileri, geçen hafta bir bas›n toplant›s›

yapt›lar. Fakat gelin görün ki ad› TTüürrkk Telekom olan flirketin

müdürü ‹ngilizce konufluyordu. 

Telekom grevine iliflkin 16 Ekim’deki bas›n toplant›s›nda

grevle ilgili konuflan Paul Doany ‹ngilizce konufluyor ve ter-

cüman Türkçe’ye çeviriyor. 

Emperyalizmin “küresel” dünyas›nda ifller böyle oluyor;

flirketin ad› TTüürrkk,, kendi ‹‹ttaallyyaann,, müdürü ‹‹nnggiilliizz...... 

Sorgulan--

mam›fl
hayat
yaflanm›fl
say›lmaz”

Sokrates

BAM TELİ çizgiler
AABB’’nniinn tteekk ddeerrddii yyiinnee ““ddoozzaajj””

Türkiye oligarflisi Kuzey Irak’a girerek Kürtler’e yö-

nelik katliam planlar› yaparken sosyalistlerin ne yapma-

s› beklenir? Elbette karfl› ç›kmal›d›rlar de¤il mi? Ama

hay›r, sosyalist, AABB’’nniinn ssoossyyaalliissttiiyyssee o sadece operas-

yonun dozaj› ile ilgilidir... AB’li sosyalistler de böyle

yapm›fllar ve konuya iliflkin aç›klamalar›nda “Operas-

yon dar olursa anlay›flla karfl›lanabilir”  demifller.

Hat›rlars›n›z; AB politikac›lar›n›n 19 Aral›k gibi bir

katliama da tek itirazlar› fliddetin “afl›r› dozda” kullan›-

m›nayd›.. 

Türkiye bir polis

devletidir, istedi¤ini

döver, istedi¤ini

kurflunlar... Bunlar›n

hesab›n› vermez...

Bu sefer

Güneydo¤u’da yar-

alanan bir askeri

dövmüfl: “Beykoz'da

yak›nlar›yla gezinti-

ye ç›kan Güneydo¤u gazisi

Tufan Durak'a hakaret eden

polisler, Durak'›n iki karde-

flini de döverek gözalt›na

ald›” ... Gündem oldu...

Bunda ne varki, hem zaten,

emniyet amiri, “hata

olmufl” diye  özür de dile-

mifl. Herhalde özürünün

devam›n› da

flöyle getirmifl

olmal›: “Biz

sizi s›radan

halk

sanm›flt›k.”

Ama iflte

“gazi”ler de

asl›nda s›radan

halktan olunca,

böyle “yanl›fll›klar” meyda-

na geliyor.. Yine de bunlar,

polisin rutin faaliyetleri

aras›nda say›l›r, aras›ra da

eli yanl›fl hedeflere de¤mifl

olabilir, bunun da polisin

elini so¤utmamak için gün-

dem haline getirilmemesi

gerekmez mi?

değin elerm

PPoolliissiinn yyaannll››flflll››¤¤›› vvee öözzggüürrllüü¤¤üü......

FF TTiipplleerriinniinn AAddaalleett BBaakkaann›› CCeemmiill ÇÇiiççeekk::
““SSuuçç iiflfllleeyyeennlleerriinn ddeemmookkrraattiikk ttöövvbbeeyyee iihhttiiyyaacc›› vvaarr....””

F Tiplerinin mant›¤›n› kavram›fl Adalet Bakan-

lar›’ndand› Cemil Çiçek, o herkesi tövbe ettirmeli-

dir, teslimiyete zorlamal›d›r. Bunu F Tiplerinde

bask›yla, iflkenceyle “teslim ol” ça¤r›lar›yla yap›-

yorlard›, bunun meclisteki versiyonu “ ddeemmookkrraattiikk

tövbe” oldu. ‹çeri¤ini Cemil Çiçek’in nas›l doldur-

du¤unu merak etmeye gerek yok, çünkü tövbenin

bafl›na hangi eki koyarsan›z koyun içeri¤i ayn›d›r.
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KKiiflfliiyyee vvee DDuurruummaa ÖÖzzeell HHuukkuukk!!

Tarihte çeflitli hukuk örnekleri vard›r, fakat buna bir

katk› da oligarflinin hukukudur. Oligarfli kafa yoruyor,

DTP’li milletvekillerini nas›l etkisizlefltiririz diye

düflünüyor ve formülü buluyor. Yasaya madde ekliyor,

e¤er terörle ilgili olarak yarg›lan›yorsan›z, milletvekil-

li¤i dokunulmazl›k haklar›ndan yararlanamazs›n›z.

Baflka istisnas› yok. Doland›r›c›lar, ahlaks›zlar, soyan-

lar, çalanlar herkes yararlanabilir...

Oligarfli bu çifte standart›na devam ederek, DTP

Milletvekili Sebahat Tuncel için 11 Ekim tarihli

duruflmada yarg›laman›n devam›na karar verdi.

KKaarrggaallaarr BBiirraazzddaann GGüülleecceekk!!
Tayyip Erdo¤an, ABD Baflkan› Bush’un

tezkere karar›na iliflkin, sak›n Kuzey

Irak’a girmeye kalk›flmay›n, uyar›s›na

karfl›l›k “Kimin ne dedi¤i de¤il

TBMM’nin karar› önemli” demifl. 

Baflbakan bu sözü söylemifl söylemesine

ama acaba kim inanacak?

Acaba Tayyip kendisi bu söylediklerine

inan›yor mu? Peki o zaman neden Cüneyt Zapsu

ABD’ye “onu süpürmeyin kullan›n” diyordu?

Biz bu demeci kargalara havale ediyoruz. 

AKP’ye ggöre 

Lüzumsuz BBilgiler

AAKKPP,, ttaarriihh ddeerrssii kitaplar›ndan FFrraannss››zz DDeevvrriimmii''nnee

iliflkin bölümleri t›rpanlad›.. Zaten ne lüzum var bilime,

tarihe... Fakat elbette bunlar›n hepsinden önemlisi

devrimlerle ilgili tarihe gerek olmad›¤›d›r. Mümkünse

tarihteki devrimlerin hepsini literatürden silmek

AKP’nin en büyük emellerindendir. Devrimsiz bir

dünya, de¤iflmeyen, hep onlar›n saltanat sürdükleri bir

dünya hayallerini y›kan devrimlere düflman olmalar›

AKP zihniyetine uygun oland›r.

Yarg›tay'da kköstebek!

Yarg›tay'da, Vatansever Kuvvetler için dosya takip

eden biri dinlemeye tak›lm›fl. Kendisi Yarg›tay Ceza

Genel Kurulu Yaz› ‹flleri Müdürü imifl... 

Gazeteler “YYaarrgg››ttaayy''ddaa kköösstteebbeekk!!” bafll›¤›yla haber

yapt›lar. Ama asl›nda haber de¤eri tafl›yor mu gerçek-

ten? Bir yarg›tay üyesinin mafyayla, çetelerle iliflkili

ç›kmas› art›k pek haber de¤eri tafl›m›yor bu ülkede..

Tersi olsa, bak›n önemli bir haber olabilirdi! 

ADANA, BURSA,
ANTALYA....

Yürüyüfl okurlar›, 11 Ekim

günü Adana’n›n Çakmak

Caddesi üzerinde, Yürüyüfl

yaz›l› önlükleriyle “Yürüyüfl”

Dergisi’nin tan›t›m ve sat›fl›n›

yapt›lar. Dergi okurlar› da¤›t›m yaparken AKP’yi teflhir

eden konuflmalar yapt›lar.

***

Bursa’da Yürüyüfl okurlar› 11 Ekim günü Hey-

kel’den, Santral Garaj bölgesine kadar Yürüyüfl Dergisi

da¤›tt›lar. Da¤›t›m s›ras›nda halka Halk Anayasas›na el

konuldu¤unu, bunun için pek çok demokratik kurumun

bas›ld›¤›n›, ‹stanbul’da dergi sat›fl› s›ras›nda polis tara-

f›ndan Ferhat Gerçek’in vuruldu¤unu anlatt›lar ve

AKP’yi teflhir ettiler.

***

Antalya’daki dergi da¤›t›m› ise bu hafta Gebizli Ma-

hallesi’nde yap›ld›. 17 Ekim günü yap›lan tan›t›m ve sa-

t›flta AKP’nin haz›rlatt›¤› anayasa teflhir edilerek, Ferhat

Gerçek’in vurulmas›n›n, derneklerin bas›lmas›n›n

AKP’nin nas›l bir anayasa haz›rlad›¤›n›n da ifadesi

oldu¤u anlat›ld›.

Alaplı’da Yürüyüş Okuruna 
Faşist Saldırı

12 Ekim tarihinde Zonguldak'a ba¤l› Alapl› ‹lçesi’n-

de Zonguldak Gençlik Derne¤i çal›flan› Ersin Sönmez,

Yürüyüfl Dergisi okudu¤u gerekçesiyle; bir esnaf ise fa-

flistlerin sald›rd›¤› Yürüyüfl okurunu sahiplendi¤i için

polis destekli bir grup faflist taraf›ndan linç edilmek is-

tendi. 

Olay yerine toplanan halk, olay›n büyümesine, Ersin

Sönmez’in ve esnaf›n dövülmesine müdahale ederek fa-

flistleri oradan uzaklaflt›rd›lar. Olaya müdahale eden po-

lisler ise serseri faflist güruhu görmezden gelerek sald›-

r›ya u¤rayan Ersin Sönmez’i gözalt›na alm›flt›r. Ersin

Sönmez daha sonra serbest b›rak›ld›.

Alt›nc› Filo Defol!
Kaz Da¤lar›, emperyalist flirketler taraf›ndan delik

deflik ediliyor. Son olarak Kanadal› bir flirkete daha izin

verildi ve Kaz Da¤lar›’nda 24 saat maden aranmas›na

baflland›. Orman yokediliyor. Dozerlerle, siyanürle, böl-

genin zenginlikleri yokediliyor. 

Kaz Da¤lar›’nda alt›n arayan maden flirketlerine kar-

fl› oluflturulan  “Kaz Da¤›n› Koruma Giriflim Grubu”, 27

Ekim’de Çanakkale’de   “AAlltt››nn’’cc›› FFiilloo DDeeffooll!!” sloga-

n›yla bir miting yapacak. Giriflim Grubu’ndakiler yap-

t›klar› aç›klamada Bergamal› köylülerin 15 y›ll›k müca-

delesinin kendilerine örnek olaca¤›n› belirtiyorlar.

Yürüyüfl
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ABD’de Irkç›l›k 
Zenci ÖÖldür-

mek SSuç DDe¤il!
ABD'de geçen y›l, bir ›s-

lahevinde zenci bir ço-

cu¤u döverek öldürmek-

ten yarg›lanan 7’si polis

sekiz kifli mahkemede

suçsuz bulundu.

14 yafl›ndaki zenci

çocuk, polisler taraf›n-

dan hemflirenin gözleri

önünde dövülmüfl ve al-

d›¤› darbelerden sonra

ölmüfltü. Çocu¤un bü-

yük “suç”u zenci olmak, polisler

suçsuz, çünkü onlar siyah ›rktan de-

¤iller, onlar beyaz.

Suç güvenlik kameralar› kay›tla-

r›nda aç›kça görülmesine ra¤men,

›rkç› mahkeme jürisinin, polisleri

suçsuz bulmas› sadece 90 dakika

sürüyor.

Karar, mahkeme salonunda tep-

kiyle karfl›lan›rken, zenci çocuk An-

derson'›n annesi, ""HHeerrkkeessiinn aaiilleessii

yyaann››nnddaa,, bbeennssee oo¤¤lluummuunn yyüüzzüünnüü

bbiirr ddaahhaa aassllaa ggöörreemmeeyyeeccee¤¤iimm""

sözleriyle tepkisini gösterdi. Aile-

nin avukat› ise, ABD’deki ›rkç›l›¤›;

""KKööppee¤¤ii ööllddüürrüürrsseenniizz hhaappssee ggiirreerr--

ssiinniizz,, aammaa kküüççüükk ssiiyyaahh bbiirr ççooccuu¤¤uu

ööllddüürrüürrsseenniizz bbiirr flfleeyy ooll--

mmaazz"" sözleriyle çarp›c›

bir flekilde anlatt›.

Polisin SSilah
Kullanma ÖÖz-
gürlü¤ü: ‹ki yy›lda
2000 ÖÖlüm! ABD

Adalet Bakanl›¤› kay›t-

lar›na göre, 2003-2005

y›llar› aras›nda ABD'de

““ggöözzaalltt››nnaa aall››nnmmaallaarr

vvee ttuuttuukkllaammaallaarr ss››rraa--

ss››nnddaa”” ölenlerin say›s›;

yüzde 54’ü polis kurflu-

nuyla olmak üzere 22

bbiinnddeenn ffaazzllaa.. ABD Adalet Bakanl›-

¤› kay›tlar› 2000'de kabul edilen bir

yasa uyar›nca ilk defa aç›klan›yor.

Yine aç›klamaya göre, ABD’de

son üç y›lda, 41 milyondan fazla ki-

fli gözalt›na al›nd›. Bu say›ya trafik

kontrolleri nedeniyle gözalt›na al›-

nanlar dahil de¤ildir.

Bu da, ABD demokrasisidir,

kendi ülkesindeki uygulamalar› bu

olan ABD’nin, Irak’a götürdü¤ü

“demokrasi”de milyonlar›n ölümü-

ne ve yurdunu terketmek zorunda

kalmas›na flaflmamak gerekir.

MMaakkiinniissttlleerr GG rreevv YYaapptt››

Almanya’da makinistlerin, üc-

ret art›fl› talebiyle 12 Eylül’de bafl-

latt›¤› greve kat›l›m yüksek oldu.

Sendika yetkilileri taraf›ndan,

özellikle Ruhr, Hamburg, Münih

ve Stuttgart’ta kat›l›m›n etkili ol-

du¤u aç›kland›.

Bu arada, demiryollar› yöneti-

mi, grevleri sürdürme karar› alan

Alman Makinistler Sendikas›

(DGL) yetkilileriyle görüflmelere

bafllad›.

BBuullggaarriissttaann’’ddaa EE¤¤iittiimm

EEmmeekkççiilleerrii GGrreevvddee

AB üyesi Bulgaristan’da, e¤i-

tim emekçileri yoksulluk nedeniy-

le grev bafllatt›.

Maafl art›fl› talebiyle bafllat›lan

grevin 17. günü olan 11 Ekim’de

ülkenin dört bir yan›ndan Sof-

ya’ya yürüyüfl düzenlendi. Yakla-

fl›k 30 bin emekçi Baflbakan ve

E¤itim Bakan›’n› istifaya davet et-

ti. Ö¤retmenler Sendikas› Baflkan›

ise açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflama-

ya mahkum edildiklerini belirte-

rek, greve ve protestolara devam

edeceklerini söyledi.

E¤itimcilerin eylemlerine, ö¤-

renciler ve di¤er devlet memurlar›

da destek verdiler. 

IIrrkkçç›› GGööççmmeenn YYaassaass››

PP rrootteessttoo EEddiillddii

Fransa’n›n baflkenti Paris’te,

13 Ekim günü “göçmenlere DNA

testi uygulamas›”na karfl› gösteri-

ler düzenlendi. Eiffel Kulesi karfl›-

s›ndaki Trocadero Meydan›’nda

yap›lan eyleme kat›lan “sosyalist”

milletvekili Jack Lang, 4 Ekim gü-

nü Senato taraf›ndan da kabul

edilmifl olan “Göçmen Yasas›”na

karfl› çok say›da eylemin gerçekle-

flece¤ini bildirdi. Eylem, insan

haklar› ve çocuklar› koruma der-

nekleri ile bilim çevreleri taraf›n-

dan organize edildi. 

‹ngiltere’nin “en tehlikeli” yerle-

rinden biri oldu¤u söylenen Lond-

ra’n›n Hackney adl› merkezinde

meydana camdan bir hücre konuldu.

Polis taraf›ndan kurulan camdan

hücrenin içinde 2 yatak, bir tuvalet,

lavabo ve küçük bir dolap yer al›-

yor. Hücrenin  üzerinde ise “y›llar›-

n›z› burada geçirdi¤inizi düflünün”

yaz›s› yer al›yor.

F Tipi hapishanelerin halka yö-

nelik, “y›llar›n›z› burada geçirmek

istemiyorsan›z sisteme karfl› gelme-

yin” tehditi tafl›d›¤›n› söylerken

hakl› oldu¤umuz ve F Tipi hapisha-

ne projesinin AB’nin projesi oldu-

¤unu söyledi¤imizde ne kadar ger-

çekçi oldu¤u-

muz bu örnekle

de görülmüfltür.

Ayn› gerçek Fransa’da yaflanan

bir örnekle de kendini somutlam›fl-

t›r. Fransa ‹çiflleri Bakan› Michele

Alliot-Marie, 300 bin güvenlik

kameras›na ek olarak bir milyon ye-

ni güvenlik kameras›yla ülke gene-

linde denetimi art›rmak istediklerini

aç›klad›.

Ayn› zamanda bu örneklerde AB

demokrasisine iliflkin ö¤retici bilgi-

ler mevcuttur. Elbette, bu yaflanan-

lardan ö¤renmesini bilene, elbette

beynini AB’nin gerçeklerine kapat-

mam›fl olanlara...

Tecrit hhayat›n iiçinde

KKIISSAA...... KKIISSAA...... KKIISSAA......


