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Yasad›ﬂ›l›kta
s›n›r yok;
YARGI iktidar›n
hizmetinde!

Öldüler;
Zafer halk›n olsun
diye!
Öldüler;
Ba¤›ms›z, demokratik,
sosyalist
bir ülkemiz olsun
diye!

“Tarih bitti dediler”
“Sosyalizm öldü”
demiﬂlerdi ondan
önce
Onlar tarihti iﬂte.
Ve onlar sosyalizmdi.
Onlar, inançlar›
u¤runa ölebilmekti!
Onlar inançt›!
‹nançlar› sosyalizmdi!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
26 Ekim - 1 Kas›m

26
Ekim
1991’de
‹stanbul
Gayrettepe’de sokak ortaBurhan Remzi
s›nda poKAFADENK
lis taraf›ndan katledildi. Devrimci hareketin bir sempatizan›yd›.

Hikmet KURU
15 yaﬂ›nda bir
Cephe
sempatizan›yd›.
29
ﬁükrü SARITAﬁ
Ekim
2000’de ‹stanbul Ümraniye’de
MHP’li faﬂistlerin kurﬂunlar›yla
katledildi.

Alaattin GENÇ

Tayyar Turhan
SAYAR

Yaﬂar
YILMAZ

Tayyar, 1967 Konya do¤umluydu. 1990 y›l›nda
DEV-GENÇ’lilerle tan›ﬂt›,
kendini yetiﬂtirerek tüm hayat›n› devrime adad›. Ankara SDB’lerde görevlendirildi. Yaﬂar, 1970 Tekirda¤ do¤umluydu. 1990 y›l›nda DEV-GENÇ saflar›nda yer ald›. 1992 y›l› sonlar›nda Ankara’da konumland›r›ld›.

Tarih Yazanlar
Ahmet Öztürk’e Dair:
Yönetici Neyi, Nas›l Yönetir?
“Büroya üniversiteden bir ö¤renci gelmiﬂti. ‹lk geldi¤inde Ahmet abiyle sohbet etmiﬂti... Gelmeye devam etti. Ama Ahmet
abiyi göremezse bürodan hemen gidiyordu.
Neden ...diye sordu¤umuzda 'siz hiç sohbet
etmiyorsunuz ki, habire sorguya çekiyorsunuz' 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: “Büronun 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

Kadir DO⁄AN

Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklar›yd›lar. Kas›m 1979’da Ordu Aybast›’da, halk›n uyan›ﬂ›n› engellemek isteyen faﬂistler taraf›ndan katledildiler.

Ali DEM‹RALP
26 Ekim 1993’te, Ankara Balgat’ta bulunduklar› evde kuﬂat›larak, saatlerce bomba ve kurﬂun
ya¤d›r›larak katledildiler.

Ahmet ÇOBAN

1958 Elaz›¤ do¤umluydu. Cuntan›n zorlu y›llar›ndan ﬂehit düﬂtü¤ü
ana kadar kesintisiz kavgas›n› sürdürdü. 27 Ekim
1987’de ‹stanbul
Çengelköy Kuleli’de polisle girdi¤i
çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtü.

götürdü¤ü insanlar olursa so¤uk karﬂ›l›yor.
Ama bunun bir istisnas› var: AHMET...
Bir yoldaﬂ› anlat›yor: Bir gün büroya üzgün bir ﬂekilde gidiyor. Ailesiyle ilgili sorunlar› var. Ama d›ﬂa da pek yans›tmamaya çal›ﬂ›yor. Ahmet bir sorunu oldu¤unu anlay›p
onunla konuﬂmaya baﬂl›yor. Henüz hiçbir
ﬂey anlatmam›ﬂken, Ahmet'in içinde bulundu¤u durumu adeta keﬂfetmesine ﬂaﬂ›r›yor...
Onunla henüz yeni tan›ﬂan biri anlat›yor:
görüﬂecekleri yer bir dernek. Ahmet'in, henüz yabanc›s› oldu¤u böyle yerlerde tek baﬂ›na kal›p can›n›n s›k›lmamas› için buluﬂmaya kendisinden çok önce gelip beklemeye
baﬂlad›¤›n› anlat›yor.
Anlat›yorlar: “Birçok ﬂeyi eleﬂtirerek de¤il, kendisi yaparak gösterirdi.”
Anlat›yorlar: “‹nsanlarla u¤raﬂmay›, onlar› dönüﬂtürmeyi severdi. ‹nsanlara çabuk
›s›nan bir yap›s› vard›.”
Anlat›yorlar: “Yapt›¤› iﬂten zevk alanlardand›... 'yapt›¤›n iﬂten zevk al, iﬂte o zaman
yapaca¤›z devrimi' derdi.”

Ahmet ÖZTÜRK

Zeynep GÜLTEK‹N

26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbahﬂiﬂ Beldesi’nde
polisin, bulunduklar› eve yapt›¤› bask›nda katledildiler. 2.5 saat boyunca sloganlar›yla marﬂlar›yla direndikleri evde birlikte bulunduklar› Sevgi Erdo¤an da yaral› olarak tutsak düﬂtü.
Ahmet ÖZTÜRK, 1968, Antakya Harbiye do¤umluydu. Antakya Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye kat›ld›. Gençlik saflar›nda ve Adana Mücadele Gazetesi’nde çal›ﬂt›. ‘93 sonunda daha farkl› sorumluluklar üstlendi. Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 Antep Kilis do¤umluydu. ‹ﬂletme Fakültesi ö¤rencisiydi. ‘93 Haziran’›ndan ﬂehit düﬂene kadar her ﬂeyiyle devrimci mücadelede yerini ald›.

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.
***
ﬁükrü Sar›taﬂ’a Dair:
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 mermisi 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 dergimizi büyük bir gururla
taﬂ›rd›. Bilmedi¤i her ﬂeyi sorup ö¤renme
iste¤iyle doluydu.
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Hukuksuz Ülke!
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Halk Anayasas› Tasla¤› toplat›ld›!
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AKP, Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n
tart›ﬂ›lmas›ndan çok korktu!

8

Halklar›n kendi anayasalar›n› tart›ﬂma ve
yapma haklar› vard›r
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Halka kurﬂun s›kanlardan hesap sorulsun!
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Devlet terörü alt›nda devrimci
gazetecilik...
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H Ö C H a l k Anayasas›
Tasl a¤ ›’ na ‹l i ﬂki n Pan el
Ta r i h : 27 Ekim 2007
Ye r : ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Dolapdere Kampüsü
S a a t : 13.00-18.00

Çanakkale 19 Aral›k Katliam› Davas›
Ta r i h : 23.10.2007 Ye r : Çanakkale ACM S a a t : 09.15

Katledenler serbest! Katliamdan kurtulanlar
17
tutuklan›p, yarg›lan›yor!

HÖC Halk Anayasas›
Tasla¤›’na El Koyma
Karar›’na ‹liﬂkin
Bas›n Aç›klamas›
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Yaﬂam›nda
Tav›r
Dergisi’nin
Ekim 2007
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ÇIKTI

Saltanat dü¤ünü

19

ABD’ye tehdit mi? Yoksa onursuzlu¤un
itiraf› m›?
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Bir halk›n tarihsel ac›s› istismar edilemez

22

7 Direniﬂ y›l›n›n k›sa tarihçesi

23

Direniﬂimiz mücadeleye yeni mevziler
kazand›rm›ﬂt›r

24

Anayasa röportajlar›

27

S›n›rlar içinde sorunu çözmeyenler,
s›n›r ötesinde katliama soyunuyor!

35

Gençlik: Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
E¤itim için 6 Kas›m’da YÖK’ün...

38

Gençlik Dernekleri 6 Kas›m’da
YÖK önüne ça¤›r›yor

39

Film Gö sterimi: Polis 26 Ekim Cuma, S a a t : 21.00

E m e k : Telekom’da Grev coﬂkusu

40

Çocuklar ‹çin F i l m : Shrek 3 - 27 Ekim Cumartesi, S a a t : 14.00

Bir toplant› ve anti-birlikçi tarz

42

25 Ekim Perﬂembe, S a a t : 19.30 Tel: 0288 512 72 57

Ta r i h : 24 Ekim Çarﬂamba
S a a t : 13.30
Ye r : Galatasaray Lisesi

B o r a n v e H a z i r a n Yay›nc›l›k 26. Kitap Fuar›nda
Ta r i h : 2 8. Ekim- 5 Kas›m Ye r : Büyükçekmece Tuyap Fuar merkezi

Tr a k y a K ü l t ü r M e r k e z i
E k i m Ay › P ro g r a m › n d a n

Panel A nayasa Ta r t › ﬂ m a s › :

Devrimci, devrimin görevlerini düﬂünmeyi
46
yaﬂam›n›n tümüne yayan kiﬂidir
D ü n y a d a n : ABD’de ›rkç›l›k
Hayat›n ‹çindeki Teori
‹ktidar Perspektifi-1
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Siyasette ‹LKE
43
Halk Anayasas›’n› görmezden gelmek
Haf›za

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

44
Cuntan›n Anayasas›na Hay›r

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35

Sorunlar / Çözümler
Oligarﬂinin kürt sorununa çözümü...

37

De¤inmeler
Polisin yanl›ﬂl›¤› ve özgürlü¤ü...

48

Yitirdiklerimiz

51

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen / Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah.
Gülbahar Cad. No: 7
Ba¤c›lar/ ‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

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

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

ukuk,
s›n›fsald›r
ama asla keyfi bir olgu
de¤ildir. Hukuk vard›r, burjuvazinin ç›karlar›n› savunur, hukuk vard›r, halk›n
ç›karlar›n› savunur; fakat
hangi s›n›f›n hukuku olursa olsun,
her halükarda, hukukun kendi içinde bir tutarl›l›¤› ve biçimsel de olsa,
kurallar› vard›r. Oligarﬂinin faﬂist
hukuku ise, bunun tam tersine, kurals›z, keyfi bir görünüm arzediyor.
Oligarﬂinin tarihinde benzeri keyfiliklerin haddi hesab› yoktur. Oligarﬂinin tarihi, kendi hukukunu, kendisinin 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 göstergelerinden biridir. Keyfili¤in son örneklerinden biri de Halk Anayasas› Tasla¤›’na iliﬂkin al›nan karard›r.

H

0 y›l önce yay›nlanan ve 10 y›ld›r
toplat›lmayan bir broﬂürde, savc›lar on y›l sonra suçlar keﬂfediyorlar. Çünkü polis böyle istiyor; çünkü
iktidar böyle istiyor. Ve yarg› da onlar›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 bilirler ve en üst düzey hukukçular,
çeﬂitli vesilelerle bu gerçe¤i dile getirmiﬂlerdir 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, soruﬂturulmayan ﬂeyler, o andan
itibaren soruﬂturma konusu yap›lmakta, davalar, cezalar birbirini izlemektedir.
emek ki bu ülkede, hukuk
kitaplar›nda yaz›lanlar›n
fazlaca bir önemi yoktur. Onlar
bir “hukuk devleti”nin yasalar›
de¤il; “gerekti¤inde” kullan›lacak ﬂeylerdir. Kime karﬂ› ve na-
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GÜNDEM

Hukuksuz Ülke!
devletin elinde sopas› da, demokratik imkanlar› da var. Sopay› yemek
istemiyorsan, verilen imkanlar› iyi
kullan”... Herhangi biri, herhangi
ligarﬂik düzen, demokrasicilik
bir yerde bu tür sözler sarfedebilir.
oyununu düzeni en az rahats›z
Bu kendi baﬂ›na o kadar önemli ve
edecek boyutlarda sürdürmek istivahim say›lmayabilir. Fakat ülkeyor. Bu nedenle de, düzen içi muhamizde durumu bu kadar vahimleﬂtilefeti bir yerde “kendi haline” b›raren, bu sözleri söyleyen, böyle bir
k›rken, devrimciler karﬂ›s›nda, devzihniyete sahip olan birinin hükürimci olan her ﬂey karﬂ›s›nda alabilmete al›nmas›, yetmezmiﬂ gibi Adadi¤ine tahammülsüzdür. Ülkemizde
let Bakanl›¤› ve Hükümet Sözcülüson dönemde devrimcilere yönelti¤ü makamlar›na uygun görülmesilen en kapsaml› sald›r›lar›n baz›lar›dir. Her f›rsatta, muhalif her kesimi
n› hat›rlamak yeter bunu görmek
sindirmeyi “normal” bir politika haiçin. Ankara’da ba¤›ms›zl›k isteyen
line getiren, her sözünde ilericileri,
gençli¤e sald›r›lm›ﬂt› örne¤in. Yine
demokratlar›, devrimcileri “nedaayn› yerde “seçim çare de¤il” diyen
met” getirmeye ça¤›ran, kontrgerilHÖC’lülere karﬂ› bir sald›r› gerçeklay› himaye edilmesi ve gerekti¤inleﬂtirildi ve o tür gösterilerde ola¤an
de kullan›lmas› gereken bir güç olaolmayan ölçülerde yayg›n bir tutukrak gören bir zihniyetin bu ülkede
lamaya baﬂvuruldu. ﬁimdi Halk
iktidar olmas›, hukuksuzlu¤un da
Anayasas› tam bir keyfilikle toplat›nedenidir. Böyle bir iktidar taraf›ndan yönetilen bir ülkede hukukun
l›yor. Düzen, aç›kça ﬂunu diyor; düolmamas› de¤il, olmas› ﬂaﬂ›rt›c›
zen içinde faaliyet yürütebilirsiniz,
olur. Halk›n ç›karlar›n› savunanlara,
ama ne demek ba¤›ms›zl›k, ne deba¤›ms›zl›¤› savunanlara sadece
mek parlamento d›ﬂ› seçenekler,
“ssopa” düﬂüyor bu ülkede.
ne demek “hhalk içi n”...
ukuksuzluk, halk›n her kesimiat›rlanaca¤› gibi, bundan bir
ne karﬂ› sald›rganl›k politikas›süre önce AKP hükümetinin
n›n
araçlar›ndan
biridir. Oligarﬂinin
Adalet Bakan› olan Cemil Çiçek ﬂu
sald›rmad›¤›
hemen
hiçbir kesim
sözleri sarfetmiﬂti: “ Eskiden devlet
yok
gibidir.
Bak›n
Türkiye
tablosudemokratik aç›l›m yapm›yor, sadece
na; bir yandan “s›n›r ötesi operassopa gösteriyor, denilirdi. ﬁimdi bu
yon” tart›ﬂmalar› içinde adeta
bir “savaﬂ hali” sözkonusudur.
Terör demagojisiyle tüm farkl›
seslerin sindirilmesi politikas›,
her zamankinden daha üst boBöyle bir iktidar
yutta yürürlüktedir. Kürt sorutaraf›ndan yönetilen bir
nunu konuﬂan susturuluyor.
Devrimci olan her ses susturuülkede hukukun olmamas›
luyor. AKP ve Genelkurmay,
de¤il, olmas› ﬂaﬂ›rt›c› olur.
yaln›z kendilerinin konuﬂtu¤u
Halk›n ç›karlar›n› savunanlara,
bir “demokrasi”yi dayat›yorlar.
ba¤›ms›zl›¤› savunanlara
Ortal›¤› ﬂovenist kampanyalar
sadece “sopa” düﬂüyor
kaplam›ﬂt›r. Futbolcular, farkl›
bu ülkede.
milliyetlere küfürler eden müftüler, Ermeni olmay› “suç gören” hakimler cirit at›yor ortas›l kullan›laca¤›n›n örne¤i ise, Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n maruz kald›¤› hukuk katliam›d›r.

O
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l›kta. Ama bunlar “kiﬂisel” sorunlar
de¤il; bu düzen öyle yetiﬂtiriyor,
öyle ﬂekillendiriyor. Halk Anayasas› Tasla¤›’na el koyma karar›n› ç›karan mahkemenin üyeleri de, oligarﬂik diktatörlük düzeninin ç›karlar›n› savunmak için al›yorlar bu
hukuksuz, keyfi karar›.
unu herkes görmeli ki, yasaklanan, el konularak yokedilmek,
halktan gizlenmek istenen sadece
bir broﬂür de¤ildir. Bir alternatif
olarak yoketmek istedikleri, ba¤›ms›z demokratik Türkiye seçene¤idir.
Yoketmek istedikleri, halk›n iktidar alternatifidir. Dolay›s›yla
ﬂuras› da çok aç›k ki, asl›nda sadece elli-yüz sayfal›k bir metni
de¤il, b i r ülkeyi tart›ﬂ›yoruz.
Ülkemizin nas›l bir ülke olaca¤›n›, halk›m›z›n bu topraklar
üzerinde nas›l yaﬂayaca¤›n›,
yeryüzünde nas›l bir rol üstlenece¤imizi tart›ﬂ›yoruz.

ﬁ

art›ﬂmam›z›n muhtevas› bu
oldu¤u için de, ne “k›r›k dökük bir demokrasiyi” kabul ediyoruz, ne de görünümdeki bir
ba¤›ms›zl›¤›. ‹deallerini terkedip
veya umutsuzlaﬂ›p, kurallar›n›
emperyalistlerin belirledi¤i bir
dünyaya teslim olanlar, kuﬂkusuz ki, bizi anlamada bugün için
zorlanacaklard›r. Bize boyun e¤meyi veya “ehven-i ﬂer” olan› önerenlere diyoruz ki; bunun d›ﬂ›nda bir
ülke kurmak mümkündür. Bu ülke
ba¤›ms›z, demokratik bir ülkedir.
Halk Anayasas› Tasla¤›, iﬂte bu ülkenin nas›l inﬂa edilece¤inin köﬂe
taﬂlar›n› ortaya koyan bir belgedir.
azen ﬂu emperyalist yerine bu
emperyalisti, bazen ﬂu düzen
partisi yerine bu düzen partisini kabul etmenin ad› oluyor ehven-i ﬂer.
Beterin beteri var diye, daha iyisini
istememiz engelleniyor. Demokrasi
konusunda da ayn› ﬂekilde, hiç olmamas›ndansa “iyi kötü bir demokrasimizin olmas›” ehven-i ﬂer say›l›yor ve o “iyi kötü demokrasi” savunuluyor. Böyle bir demokrasiye
r›za göstermemiz veya AB’den gelecek demokrasiyi bekleyip, kendi
kurtuluﬂumuza giden yoldan uzak
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durmam›z isteniyor. ‹stemekle kalm›yor, terörle, bask›yla, yasakla, cezalarla bunu dayat›yorlar. Farkl› bir
yolu denemek, var olana raz› olmamak, “dinazorluk” gibi gösteriliyor.
Ehven-i ﬂer, teslimiyetin ve uzlaﬂman›n bir baﬂka ad›d›r. Ülkemiz ve
halk›m›z›n lay›k oldu¤u bu de¤ildir.
a¤›ms›zl›¤› savunmak art›k geride kald›, bugünün dünyas›nda
hiçbir ülke ba¤›ms›z olamaz diyorlar. Yalan, yanl›ﬂ söylüyorlar. Ba ¤›ms›zl›¤›n “modas› ” hiç geçmez;
moda rüzgarlar›na kap›lanlar, küre-
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nelkurmay, MHP sahte ulusalc›lard›r, saflar› ABD ve AB emperyalizminin saf›d›r. Küreselleﬂmeci sol da
emperyalizmin ideolojik hizmetindedir. ‹ﬂte bu tablodan dolay›, “ba¤›ms›zl›k” meselesi de anayasa tart›ﬂmas›n›n bir parças›d›r. Kim ki
anayasay› bunun d›ﬂ›nda tart›ﬂ›yorsa, o, emperyalizmin ve oligarﬂinin
icazetinde bir anayasa tart›ﬂ›yor ve
istiyor demektir.

nayasa bir iktidar sorunudur.
‹ktidar sorununu gizleyerek gündeme getirilen tüm kat›l›mc›l›k, demokrasi tart›ﬂmalar› bu
yüzden aldatmaya hizmet eder.
Devrimci bir anayasa alternatifi ortaya ç›kt›¤›nda gösterdikleri tahammülsüzlük de bunun
sonucudur.
Demokrasicilik
Demokrasi Avrupa Birli¤i’ne,
oyununun
bozulmas›n›
istemiözgürlükler ‹SLAMCI AKP’ye,
yorlar.
Sistemin
d›ﬂ›na
ç›kan
ba¤›ms›zl›k AMER‹KANCI
her tav›r, bu oyunu bozdu¤u
generallere kalm›ﬂsa,
için sald›r›yor oligarﬂi. AB’ci
yaz›k Türkiye’ye.
d e m o k r a t l a r, halk›n anayasas›n›n
toplat›lmas›na, Halk›n
Ba¤›ms›z, demokratik Türkiye
Anayasas›’n›
tan›tanlara sald›mücadelesi bizim mücadeler›lmas›na “düﬂünce özgürlü¤ü”
miz; ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi
ad›na karﬂ› ç›kacaklar m›, yokesas alan bir anayasa, bizim
sa yine görmezden gelmeye demeselemizdir.
vam m› edecekler? AB’cilerin
demokrasisinin faﬂizmin demokrasisinden fark› yok... Onlar›n demokrasisinde de d e v r i me, sosyalizme, ba¤›ms›zl›¤a,
selleﬂmecilerdir. Globalizmin dünhalk›n iktidar›n›n savunulmas›na
yay› büyük bir köye dönüﬂtürdü¤ü,
yer yok... ‹ﬂte bunun için temel sobu köyde “karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n”
run iktidar sorunudur. Halk Anayaesas oldu¤u burjuvazi taraf›ndan
sas›’n›n gündeme getirdi¤i de buüretilip, solun çeﬂitli renkleri taradur.
f›ndan yay›lan bir teoridir. Ba¤›malk Anayasas›, halk›n kendi iks›zl›¤›n modas›n›n geçmiﬂ olmas›
tidar› demektir. Baﬂka güçlere
bir yana, ba¤›ms›zl›k düﬂüncesi ve
b
e
l
b
a ¤ l a m a k , devrimcilerin, de hedefinin h e r z a m a n k i n d e n d a h a
m
o
k
r
a
tlar›n ve halk›n tavr› olafazla ön plana ç›kar›lmas› gereken
m
a
z
.
Demokrasi
Avrupa Birli¤i’ne,
bir dönemdeyiz. Bunu devrimciler
özgürlükler
‹SLAMCI
AKP’ye, bayap›yor; ülkemiz ba¤›ms›z olacak
¤›ms›zl›k
AMER‹KANCI
generalkararl›l›¤›yla savaﬂ›yorlar. Ony›llarlere
kalm›ﬂsa,
yaz›k
Türkiye’ye.
d›r ba¤›ms›zl›k için büyük bedeller
Ama ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi onödeyen devrimciler, hala emperyalara b›rakmayaca¤›z. Onlar›n balizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›
¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin içini botaﬂ›maya devam ediyor. Bilinsin ki,
ﬂaltmas›na izin vermeyece¤iz. Ba ba¤›ms›zl›¤a kadar da bu bayrak
¤›ms›z demokratik T ü r k i y e mücaelimizden düﬂmeyecek. Emperyadelesi bizim mücadelemiz; b a ¤ › mlizm ve iﬂbirlikçileri bir cephede,
s›zl›¤›, demokrasiyi esas alan bir
biz ve halk›m›z ba¤›ms›zl›k cephesindeyiz. Bu mücadelede, AKP, Gea n a y a s a , bizim meselemizdir.

A

H

GÜNDEM

5

Halk Anayasas› Tasla¤› Toplat›ld›!
Hukukun faﬂizmin hizmetine girmesinin bir örne¤i daha
Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) taraf›ndan haz›rlanan ve geçti¤imiz
günlerde 4. bask›s› yap›lan Halk
Anayasas› Tasla¤› hakk›nda, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan “el konulma” karar› verildi.
Mahkeme, Halk Anayasas› Tasla¤›’nda çeﬂitli “suçlar›n”(!) iﬂlendi¤i iddias›yla, 5187 say›l› Bas›n Yasas›'n›n 25/2. maddesi uyar›nca broﬂüre el konulmas›na karar verdi.
Mahkemenin bu karar› üzerine,
çeﬂitli ﬂehirlerde Temel Haklar Dernekleri Halk Anayasas› Tasla¤›’na
el koymak için bas›ld›, sözkonusu
broﬂürü da¤›tanlar yaka paça gözalt›na al›nd›.

Mahkemenin yeni suç icad›:
N e r ede ve nas›l iﬂlendi¤i
belli olmayan suç türü!
“El Koyma” karar›nda, Halk
Anayasas› Tasla¤›’nda TCK’n›n
214/1, 216/1, 217, 218, ve ﬂu ünlü
301. maddelerinde belirtilen suçlar›n iﬂlendi¤i ileri sürülüyor.
Peki bu maddelerin içerdi¤i suçlar neler? Bu maddelerin içeriklerine göre, Halk Anayasas› Tasla¤›’nda "suç iﬂlemeye tahrik" , "halk› kin ve düﬂmanl›¤a tahrik ve aﬂa¤›lama", "kanunlara uymamaya
tahrik" ve "Türklü¤ü aﬂa¤›lamak"...
suçlar› iﬂlenmiﬂ!
Ama bu suçlamalar›n gerekçeleri yok mahkeme karar›nda.
Mahkeme,
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›
“Suç iﬂlemek için alenen
tahrikte bulunmakla” suçluyor.
“Türklü¤ü, Cumhuriyeti...
alenen aﬂa¤›lamakla” suçluyor.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›
“Halk›n bir kesimini, di¤er bir
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kesimi aleyhine kin ve düﬂmanl›¤a
alenen tahrik etmekle” suçluyor.
Suçluyor, suçluyor, suçluyor...
Peki bu suçlar, Halk Anayasas›
Tasla¤› broﬂürünün hangi sayfala r›nda iﬂlenmiﬂ?
Hangi maddede aﬂa¤›lanm›ﬂ
T ü r k l ü k ? Hangi maddede halk
birbirine düﬂürülmek istenmiﬂ, hangi maddede suç tahrik edilmiﬂ?
Cevap yok!
Ya rg› n›n buna ce vab› yok; ama
el koyma karar› vermeyi biliyor.
‹ﬂte buradan en yüksek sesimizle, bu ülkenin tüm savc›lar›na,
hakimlerine meydan okuyoruz:
Evet, meydan okuyoruz ki;
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda
“Türklü¤ü aﬂa¤›layan” T E K
B ‹ R K E L ‹ M E G Ö S T E R E M E ZS‹N‹Z!
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda
“Halk›n bir kesimini, di¤er bir
kesimi aleyhine kin ve düﬂmanl›¤a
alenen tahrik eden” T E K B ‹ R K EL‹ME GÖSTEREMEZS‹N‹Z!
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda
“Suç iﬂlemek için alenen tahrik
eden” T E K B ‹ R K E L ‹ M E D E
GÖSTEREMEZS‹N‹Z!
Evet, Halk Anayasas› Tasla¤›,
herkese, tüm halka bir ça¤r›da bulunuyor; fakat bu ça¤r› sizin deyiminizle “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 baﬂ›nda gelen sömürü ve zulme son
vermeye bir ça¤r›d›r.

Polis istiyor: Ya r g ›
yerine getiriyor!
Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nin el koyma karar›ndan anlaﬂ›l›yor ki, talep, Ankara Emniyet Güvenlik ﬁube Müdürlü¤ü’nden gelmiﬂtir.
Sözkonusu müdürlük, Halk Anayasas› Tasla¤› baﬂl›kl› broﬂürün
“TCK. 214/1, 216/1, 217, 218, 301.
maddelerine ayk›r›l›¤› içerdi¤i düﬂüncesini taﬂ›d›¤›n›”! savc›l›¤a bildirmiﬂ, bununla da kalmay›p, “bas›lm›ﬂ bulunan eserlerin tümüne el
koma karar› verilmesini talep etmiﬂ.”
Buras› Türkiye, polis talep eder
de yarg› yerine getirmez mi!
Ülkemizdeki devlet yap›lanmas›n›n belki de en özgün yanlar›ndan
biri, polis-yarg› iliﬂkisidir. Ve bu
iliﬂkide, belirleyici olan, polistir.
Polis isteyen, adeta emredern, talimatlar veren ve yarg› da bunlar› yerine getiren konumundad›r.
Operasyonlarda yüzlerce kez tan›k olunmuﬂtur ki, tutuklanacaklara
ve b›rak›lacaklara karar veren, polistir. ﬁayet, bir savc›, hakim, polisin iste¤ine direnirse, mesele polisin tutuklanmas›n› istedi¤i birini
serbest b›rak›rsa, polis onu
yeniden gözalt›na al›r, yeniden hakim karﬂ›s›na ç›kar›r,
tutuklat›ncaya kadar da bu
keyfili¤i pervas›zca sürdürebilir.
Mahkemelerin karar verirken en baﬂta gözönünde
bulundurduklar›, davan›n
seyrinde ortaya ç›kan belgeler, kan›tlar, tan›klar de¤il, “ppolis fezlekeleri”dir.
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Polisin taleplerini “talimat” saymayan, iktidar›n politikalar›na tabi
olmay› görevi saymayan bir yarg›,
kuﬂkusuz böyle bir karar alamazd›.

Suç Gösterilemedi¤ine,
‹ddia K an›tlanamad›¤›na
G ö re , H a l k A n a y a s a s ›
Tasla¤› Ne ‹çin Toplat›ld›?
Ne polisin talebinde, ne de mahkemenin karar›nda, somut bir suç
isnad› yok asl›nda. Bu yönüyle de el
koyma karar› siyasi ve keyfidir.
Ki Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›, tasla¤›n toplat›lmas›n›n Avrupa ‹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 iktidar›n›n bilgisi ve onay› d›ﬂ›nda oldu¤unu düﬂünmek mümkün de¤ildir. Peki, polis, yarg› ve AKP, ne
için elkoyma karar› ç›kartt›lar?
Temel Haklar Dernekleri de yapt›klar› aç›klamada iktidara bu soruyu 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, Cumhuriyetin 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 Gerçek Demokrasinin Vazgeçilmez
ﬁartlar›d›r” dedi¤i için mi?
“Üretim, Bölüﬂüm ve Tüketim,
Ücret ve Fiyatlar, Emperyalizm ve
Tekellere göre De¤il Halk›n ‹htiyaçlar›na Göre Belirlenir!” dedi¤i için
mi?
“Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde yasalar halk›n ihtiyaçlar›,
huzuru ve güvenli¤i içindir!” dedi¤i
için mi?
“Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde Yürütme Halk›n Üstünde De¤il, Halk›n Hizmetindedir” dedi¤i

Say›: 127

için mi?
“Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde Demokrasi ‹ktidar Yetkililerinin Köylere, Mahallelere Kadar Yerel Meclislerle Paylaﬂ›lmas› Üzerinde ﬁekillenir!” dedi¤i için mi?
“Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Adaleti, Burjuvazinin de¤il
Halk›n Adaletidir!” dedi¤i için mi?
“Halk› En ‹yi Savunacak Güç
Kendisidir. Halk Ordusunun ve Halk›n Savunmas›n›n Esas› Halk›n Silahland›r›lmas›d›r” dedi¤i için mi?
Bunlar›n hepsi birden mi yoksa?
San›r›z do¤rusu bu.
Ülkemiz gerçeklerini ortaya seren, yaﬂad›¤›m›z koﬂullardan daha
farkl› koﬂullar›n gerekli ve mümkün
oldu¤unu gösteren Halk Anayasas›
Tasla¤›, her sat›r›yla, her kelimesiyle rahats›z etmiﬂtir sömürücü iktidar› ve iﬂbirlikçilerini. Rahats›z etmesi de do¤ald›r.
Halk›m›z›n özlemlerinden bahsediyor Halk Anayasas›. Ba¤›ms›z,
demokratik Türkiye’den bahsediyor. Açl›¤›n, yoksullu¤un olmamas›
gerekti¤inden, iﬂkencenin insanl›k
suçu oldu¤undan, inançlar›n özgürce yaﬂanmas›ndan, düﬂünce özgürlü¤ünden, e¤itimin halk için ve bilimsel olmas›ndan, uluslar›n kendi
kaderini tayin etme hakk›ndan, halk›n yönetime kat›lmas›ndan; yani
k›sacas› b ug ün o l ma y a n a m a ol mas› gereken ve olabilecek her
ﬂeyden bahsediyor. Ve elbette bunlar, 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: H a l k A n a y a s a s ›

b u n l a r › s ö y l ü y o r d u . P e k i A K P,
bunl ar da n r aha t s› z ol du¤una gör e, nas›l bir an a y a sa i st i y o r ?
Samsun’da anayasayla ilgili gerçekleﬂtirilen bir panelde, gazeteci
Ahmet Ufuk Erkan, bak›n ne diyor:
“ Bu adamlar bizi sevmiyorlar. Paralar›n›, yatlar›n›, katlar›n› seviyorlar. Halk› sevmiyorlar. Askerlerini,
polislerini seviyorlar, iﬂçilerini, memurlar›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 düﬂmanl›¤›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.

H a l k Anayasas›’na
Sald›rmak, 12 Eylül
Anayasas›’n› Savunmakt›r
Halk Anayasas› Tasla¤›’na yönelik sald›r›lar, AKP’nin demokrasi ve
kat›l›mc›l›¤›n›n s›n›rlar›n› da gösteriyor: H e r k e s t a r t › ﬂ a b i l i r a m a
devrimciler t ar t › ﬂ a m az . .
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 olduklar›n› söyleyip durdular. Fakat
12 Eylül’ün kurdu¤u düzeni sürdüren de kendileriydi. Bu düzeni sürdürmekte en büyük destekleri, dayanaklar› da 12 Eylül Anayasas› oldu.
Bugün de hala 12 Eylül Anayasas›’
na yaslan›yorlar. Devrimci bir anayasa alternatifine sald›rman›n anlam› da 12 Eylül Anayasas›’n› savunmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir zaten.
Fakat ﬂunu söyleyelim ki, bu yöntemlerin hiçbiri, halka, devrimci bir
alternatifin de oldu¤unun anlat›lmas›na ve gösterilmesine engel olamayacakt›r. Devrimci alternatif, önünde sonunda halka ulaﬂman›n ve halk› kazanman›n yolunu bulacakt›r.
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi Aç›klamas›:

AKP, Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n
Tart›ﬂ›lmas›ndan Ç ok K orktu!
AKP, bir “anayasa tasla¤›” att› ortaya. “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 oyalamacad›r diyerek; gerçek bir ALT E R N AT ‹ F koyduk ortaya. Bu alternatifin ad› H A L K ANAYASASI TASLA ⁄ I idi.
Bu anayasa, düzenin eski ve yeni tüm anayasalar›ndan, 1921, 1924, 1961, 1982 anayasalar›ndan ve
AKP’nin yapmaya soyundu¤u anayasadan farkl›yd›.
Halk Anayasas›, kime hizmet etti¤i noktas›nda ayr›l›yordu ötekilerden.
12 Eylül Cuntas›’n›n anayasas› da, AKP’nin anayasas› da emperyalist tekellerin ve onlar›n yerli iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›n› savunuyordu. Halk Anayasas› ise
HALKIN ÇIKARLARINI.

‹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 Anayasas› Tasla¤›’n›n bas›lm›ﬂ bulunan tüm nüshalar›na E L
KONULMASINA karar verildi. Bunun ard›ndan, polis ve jandarma seferber edilerek,
H a t a y, A d a n a , B u r s a , A n k a r a , M e r s i n , ‹ s k e n d e run, El az› ¤, D ersim, Karadeni z Temel Haklar Ve Özgürlükler Derneklerine, Uﬂak Gençlik Derne¤i’ne bask›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 seferberlik.
Polis, derneklere yönelik bask›nlara “gerekçe” yaratabilmek için; “Temel Haklar Derne¤ine bir kiﬂi taraf›ndan Halk Anayasas› getirdi¤inin telefonla ihbar edildi¤i” gibi yalanlara baﬂvuruyor.
Bak›n; burada silahlardan, bombalardan söz edilmiyor; burada halk anayasas›ndan söz ediliyor.
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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.
Halk gerçe¤i bilmesin, yalan hükmünü sürdürsün
i s t i y o r l a r.
Ya s a k l a r, el koymalar, cezalar b u n u n i ç i n d i r.
Bu E L K O Y M A, AKP’nin halk› aldatt›¤›n›n da belgesidir.
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 tahammülleri yoktur. Düzen güçleri aras›ndaki yeni anayasa 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, kendilerini emperyalist efendilere be¤endirmek ve bu arada oligarﬂi 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›nda “ H a l k Anayasas› Av › n a ” ç›km›ﬂt›r. Bundan sonra
beklenen ad›m; ülke çap›nda el konulan Halk Anayasas› 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, K E Y F ‹ VE S‹YAS‹ B‹R KARARDIR. Çünkü, Halk Anayasas› Tasla¤›, yay›nlanal› 10 y›l 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›. Toplat›lmad›, el konulmad›.
Daha sonra 2001 Haziran›nda ‹kinci Bask›s› yap›ld›. Yine toplat›lmad›, el konulmad›... 2002 y›l› Ekiminde, Üçüncü Bask›s› yap›ld›. Yine toplat›lmad›, el konulmad›. Sadece, Tasla¤›n Kürt Sorunu’na iliﬂkin 4. Bölümü nedeniyle bir dava aç›ld› ve söz konusu bölüm yeniden düzenlenerek yeni bask›lar› yap›ld›.
AKP’nin toplatt›¤› Halk Anayasas› Tasla¤›, 4. BAS K I’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
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s›¤d›ramayan AB’ciler, bu el koyma karar›n› da alk›ﬂlayacaklar 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 halk›n ç›karlar›n› tart›ﬂt›¤›n zaman, yasaklar, cezalar, toplatmalar, el koymalar, bask›nlar birbirini izler kovalar.
Sömürücülerin ç›karlar› için yap›lan tart›ﬂmalar, özünde
“kay›kç› kavgas›”d›r. As›l tart›ﬂma, Halk Anayasas›
Tasla¤› çerçevesindeki tart›ﬂmad›r. Halk›n sorunlar›n›n
çözümünü gösteren, halka kendi iktidar›n›n yolunu gösteren 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 gerçekleri ö¤renmesini, alternatifleri görmesini engellemek
için seferberlik ilan etmiﬂtir. AKP’nin demokrasisi, emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›n› savunmakla s›n›rl›d›r. Halka karﬂ› ise faﬂisttir. AKP, bu politikas›yla diyor ki; emperyalizmden ve oligarﬂiden yana herkes tart›ﬂabilir; ama halk tart›ﬂamaz; devrimciler, demokratlar,
vatanseverler tart›ﬂamaz!

GERÇEKLER‹ B‹LMEK HALKIN HAKKIDIR!
Halk Anayasas› Tasla¤›, ba¤›ms› z ve demokratik
Türkiye’yi savunuyor. Ülkemizin, halk›m›z›n hiçbir sorununun çözümsüz olmad›¤›n› söylüyor ve o çözümleri
bir bir somutluyor.
Halk Anayasas› Tasla¤›, devleti, halka karﬂ› bir güç

AKP’nin anayasa tasla¤›
Venedik’te AB denetiminde
AKP’nin anayasa tasla¤›n› haz›rlayan Prof. Dr. Ergun Özbudun, bugünlerde Venedik’te, “Venedik Ko misyonu”na haz›rlad›klar› anayasayla ilgili bilgi verecek. Venedik Komisyonu 1990 y›l›nda Avrupa Konseyi
bünyesinde kuruldu. Komisyonun görevi üye devletle rin anayasalar›na, anayasa de¤iﬂikliklerine AB’ye
uyum çerçevesinde “destek vermek” imiﬂ. Elbette bu
deste¤in nas›l olaca¤› s›r de¤il. Emperyalistler bu tür
konulardaki desteklerini ço¤u kez talimat vererek, dikte ettirerek verirler.
K›sacas›, AKP, anayasa meselesinde AB ile çok yak›n iﬂbirli¤i ve görüﬂ al›ﬂveriﬂi içinde olacak yani. Fakat ülkemizde tablo hiç de böyle de¤il.
AKP’nin yeni anayasa tasla¤› üzerine düﬂünce belirten ö¤retim üyelerine Baﬂbakan’›n cevab› “ o n l a r
kendi iﬂine baks›nlar” ﬂeklindeydi hat›rlarsan›z. Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin anayasa tart›ﬂmalar›na
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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›, halk›n yönetime
kat›l›m›’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 Anayasas› Tasla¤›’n›n de¤iﬂmez ilkesi her ﬂeyin H A L K ‹ Ç ‹ N
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 iktidar›n› kuran bir düzen öngörüyor.
‹ﬂte bundan korkuyorlar. Böyle bir anayasa önerisinin halk taraf›ndan bilinmesini engellemek için giriﬂtikleri 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 çözümüdür. Gerçekleri bilmek halk›n hakk›d›r. Gerçekten,
halktan yana herkes, halk›n gerçekleri ö¤renmesine karﬂ› 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
halk› da katmay› hedefleyerek yay›nlad›¤› Halk Anayasas› Tasla¤› da toplat›ld›. Halk Anayasas› afiﬂlerini
asanlar gözalt›na al›nd›. Özcesi Türkiye’de anayasa tart›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› serbest!
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 ihtiyaçlar›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 herkesin kat›l›m›yla anayasa haz›rl›yoruz söylemleri yaland›r. Gerçek olan, emperyalizmin ç›karlar› için, tekellerin ç›karlar› için anayasa haz›rlad›klar›d›r.
Ülkemizdeki tüm yasalar›n yap›m›nda emperyalizmin 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.
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Halkların Kendi Anayasalarını
Tartışma ve Yapma Hakları Vardır!
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin hazırladığı
Halk Anayasası Taslağı
çeşitli eylemlerle ve
halk
toplantılarıyla
tanıtıldı

lant›s›nda konuﬂma yapan Adana
Temel Haklar Baﬂkan› ﬁemsettin

ADANA:
“ B u a n a ya say› na s›l
ins a nlar › n g ü ndemine
y e rleﬂti r ir i z ? ”
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.
***
Ada na’da ger-çekleﬂtiri-len bir baﬂ-ka
halk
toplant›s›
da Narl›ca
Mahallesi’ndeydi.
14 Eylül
günü Sey-han Sosyal
Kültür ve
Sanat Der-ne¤i’nde
yap›lan
Dersim
halk top--
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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
yazd›¤›m›zda
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,

Çukurova
Üniversitesi
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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.

DERS‹M:
“Hak ve öz g ü r l ü k m ü ca dele mizi sür d ü r ece¤iz”

HALK A NAYASASINA
SALDIRILAR S ÜRÜYOR
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin halk için anayasa
anlay›ﬂ›yla haz›rlad›¤› Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n toplat›lmas›n›n ard›ndan tasla¤›n da¤›t›m ve tan›t›m›n› yapan
HÖC’lülere yönelik sald›r›lar
ve gözalt›lar da yo¤unlaﬂt›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri tasla¤›n toplat›lmas›n› ve yaﬂanan sald›r›lar› ‹stanbul ve Anadolu’da yapt›klar›
eylemler ve aç›klamalarla protesto ettiler.

KIRKLAREL‹
14 Ekim günü K›rklareli’nin Lü-leburgaz ‹lçesi’nde Deniz ﬁentürk ve
Tansel Aras sokakta yollar› kesilerek
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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.

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›.

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.

MALATYA
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

‹ZM‹R
‹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› arabadan iner inmez uzun namlulu silahlarla tehdit ederek, biber gazlar› ile
Mutlu’ya sald›rm›ﬂlard›r. Sokak
ortas›nda iﬂkenceyle gözalt›na
al›narak Buca Karakolu’na götürülen Ferit Mutlu, akﬂam 22.00’de
ç›kar›ld›¤› Bayrakl› Adliyesi’nde
serbest b›rak›lm›ﬂt›r.
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HALK ANAYASASI
TASLA⁄IMIZI SAVUNUYORUZ!
‹ s ta nb ul : “ H a l k › n A na yasas›n› Yapmas› Enge l l e n e m e z ”
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.

Cephe-si Tem-silcili¤i
15 Ekim 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
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Ha l k ›n H uk uk B üros u
Hukuksuzlu¤ u
Protesto Etti
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.
-
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El az›¤: “A KP hükü metinin tahammül süzlü¤ü halka ger ç e k l e ri a nl a t a n he r kese”
Elaz›¤ Haklar ve Özgürlükler

konulmas›na” karar verildi”. Eylem
alk›ﬂlar ve sloganlarla sona erdiril-di.

-

-

-

-

-

-

-

Elaz›¤ HÖC

21 Ekim 2007

HALKA KURﬁUN SIKANLARDAN HESAP SORULSUN!
Gerçekleri hayk›rd›¤›m›z içindir ki polis hep engel olmak ister yürüyüﬂümüze. Tehdit eder, taciz
eder, sald›r›r, gözalt›na al›p
iﬂkenceler yapar. Ama hiçbir sald›r›s› engel olamam›ﬂt›r bu yürüyüﬂü durdurmaya. Bundand›r ki daha
h›nçl› sald›r›r, sald›r›rken
pervas›zlaﬂ›r. Tüm tehditlere karﬂ›n s›rt›m›z› dönüp
ad›mlamaya devam ederken yolumuzu biz, tüm
kahpeli¤iyle s›rt›m›zdan
vurur bu kez. Ama vuruldu¤umuz
yerden kalk›p yolumuza devam ettik y›llard›r. Yine ediyoruz. Hiçbir
sald›r› bu yürüyüﬂümüze engel olamayacak.
Anadolunun dört bir yan›nda sokak sokak, ev ev dolaﬂarak dergimizi halka ulaﬂt›rd›k. Dergimiz sesimizdi, 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 satarken, polis taraf›ndan s›rt›ndan
kurﬂunlanan Ferhat Gerçek 15 Ekim
günü taburcu oldu. Sa¤l›k durumunda hiçbir de¤iﬂiklik yok. Omurili¤ine saplanan kurﬂun sayesinde,
kimbilir bundan sonra belki de hiç
yürüyemeyecek.
Ferhat Gerçek’in taburcu edilmesiyle birlikte, Ferhat’› vuran polisin tutuklanmas›, Ferhat’›n tedavisinin gerçek anlamda yap›lmas› ve
Ferhat üzerinde devam eden polis
ablukas›n›n kald›r›lmas› talepleriyle, Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan 11 Ekim 2007 Perﬂembe
günü hastane önünde baﬂlat›lan
oturma eylemi de sona erdi.
Taburcu olan Ferhat’› hastaneden alan HÖC’lüler, hastane önünde yapt›klar› aç›klamada “Ferhat’›
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DÜN
‹RFAN A⁄DAﬁ’LA
GÜRLEﬁEN SES‹M‹Z
BUGÜN
FERHAT GERÇEK’LE
DAHA GÜR ÇIKIYOR.
BU SES BEDEL‹N‹
ÖDEYEREK TOPRA⁄A
KÖK SALIYOR...
Vuran Polis Derhal Tutuklanmal›d›r, Polisin ‹nsan Öldürme Özgürlü¤ü mü Var”, “Polis Ferhat Gerçe¤i
S›rt›ndan Vurdu” dövizleri taﬂ›yarak sorumlular›n yarg›lanmas›n› istediler.
Ferhat’› vuranlar yarg›lanmad›kça ‹stanbul’un ve Anadolu’nun her
yerinden adalet talebi yükseliyor.
‘Polisin Öldürme Özgürlü¤ü mü
Var’ diye soran HÖC üyeleri yapt›klar› eylemlerle polisin sald›rarak
Ferhat Gerçek’i s›rt›ndan vurmas›n›
protesto etmeye devam ediyor. Bütün eylemlerde Ferhat’›n resimleri
taﬂ›n›yor, adalet talebi ön plana ç›k›yor. Ve her yerden ‘Yürüyüﬂ Susturulamaz’ sloganlar› hayk›r›l›yor.
‹s t a nb u l HÖC Temsilcili¤i 14
Ekim’de “Polis Ferhat Gerçek’i S›rt›ndan Vurdu Ferhat’› Vuran Polis
Derhal Tutuklanmal›d›r Polisin ‹nsan 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 Tutuklans›n” sloganlar› at›ld›.
Gözde ﬁahin taraf›ndan
yap›lan aç›klamada birlik
ve beraberlikten dem vuran egemenlerin birlik anlay›ﬂ›n›n bu sald›r›da somutland›¤› dile getirildi.
Sömürüye ve emperyalizmle iﬂbirli¤ine karﬂ› ç›kman›n suç görüldü¤ünü
vurgulayan ﬁahin “biz bu suçu iﬂlemeye devam edece¤iz! Ferhat’› vuran polis yarg›lanana, Ferhat üzerindeki polis ablukas› kald›r›lana ve
Ferhat’›n tedavisi tam anlam›yla yap›lana kadar susmayaca¤›z! Ve bizim sesimiz olan, sesimize ses katan
“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
‹çin Yürüyüﬂ” dergimize sahip ç›kmaya devam edece¤iz” diye konuﬂtu. Bas›n aç›klamas›ndan sonra ‹stiklal Caddesi’nde “polis 16 yaﬂ›ndaki bir genci sadece yasal bir dergiyi da¤›tt›¤› için vurdu, bu mu adalet ve Ferhat Gerçek bir daha hiç
yürüyememe tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya, Ferhat’› vuran polisten bunun
hesab› sorulmal›” anonslar›yla Yürüyüﬂ 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 takipçisi olacaklar›n› duyurdu. 16 Ekim
günü saat 17.00’da ﬁiﬂli Meydan›’nda aç›klama yapan Federasyon
üyeleri Ferhat’› vuranlar›n yarg›lanmalar›n› istedi. Ferhat’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde s›k s›k “Adalet ‹stiyoruz, Ferhat’› Vuranlar Tutuklans›n” sloganlar› at›ld›. Nurcan
Temel taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Ba¤›ms›z, demokratik bir ülke
isteyenleri, haklar ve özgürlükler
mücadelesi verenleri sindirmek için
hemen harekete geçen yarg› Ferhat’› yaralayan, halka kurﬂun s›kan
polisleri yarg›lamak için hiç acele
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etmiyor. Çünkü bu ülkede muhalifseniz, sömürüye ve zulme karﬂ›ysan›z her ﬂey mübaht›r. Hiçbir bask›
ve ödeyece¤imiz bedel bizleri eﬂit,
özgür bir gelecek; ba¤›ms›z, demokratik bir ülke mücadelesinden
vazgeçiremeyecek” denildi.
SU ÇU VE SUÇLU YU
B‹ L‹ YOR ADA LET ‹S T‹ YO RUZ
Federasyon üyeleri ayn› gün Kad›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 Tutuklans›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde 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 duyurusunda
bulundular.
Saat
13.00’da Sultanahmet Park›’nda yap›lan aç›klamada s›k s›k “Ferhat’›
Vuranlar Tutuklans›n, Adalet ‹stiyoruz, Yürüyüﬂ Susturulamaz” sloganlar› 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 tutuklanmamas› 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 yollarla sald›rgan polislerini koruyup
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aklama çabas›na girmiﬂtir. Fakat 7
Ekim’de Yenibosna’da polisin estirdi¤i terör doktor raporlar›yla tespit
edilmiﬂtir. En belirgin kan›tlardan
biri de Ferhat’›n omurili¤ine saplanan 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›rlar” diye konuﬂtu. Ard›ndan 75. Y›l
Karakolu’ndaki bütün polisler ve
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün olay›n sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
Bir baﬂka suç duyurusu da
ÇHD’li avukatlar taraf›ndan yap›ld›. 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 öncesi aç›klama yapan avukatlar ad›na
sözalan Av. Güray Da¤ “e¤er AKP
gerçekten demokratikleﬂme iddias›
taﬂ›yor ise, derhal PVSK’da de¤iﬂiklik yapmal› ve polisin yetkilerini
daraltmal›, geride kalan 4 ayl›k sürede yaﬂanan gözalt›nda ölüm ve
benzeri olaylar ile Ferhat Gerçek’in
sakat kalmas› olay›n›n üzerine giderek, delillerin karart›lmas›n› önlemeli, sorumlular›n cezaland›r›lmas›n› sa¤lamal›d›r” diye konuﬂtu.
Aç›klaman›n ard›ndan avukatlar
Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
Ferhat Gerçek’in vurulmas›na
bir tepki de Okmeydan› HÖC Temsilcili¤i’nden geldi. Okmeydan› Dikilitaﬂ’ta toplanan HÖC’lüler ellerinde meﬂalelerle ve Ferhat’›n resimleriyle 17 Ekim günü Okmeydan›’nda bir yürüyüﬂ düzenledi. “Ferhat Gerçek’i S›rt›ndan Vurdu Fer-

hat’› Vuran Polis Derhal Tutuklanmal›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’› Vuran Polis Yarg›lans›n” sloganlar›
at›ld›. Sa¤l›k oca¤›na kadar yürüyen
HÖC’lüler ad›na Gözde ﬁahin yapt›¤› 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 hiçbir bedel ve hiçbir bask› bizleri ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi
vermekten, sömürüye zulme karﬂ›
ç›kmaktan al›koyamayacak” sözleriyle sona erdi. Saat 20.00’de baﬂlayan eylem “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla sona erdi. Okmeydan› Demokrasi Platformu’nun
da destek verdi¤i aç›klamaya 70 kiﬂi kat›ld›.
Anadolu Temel Haklar da, 13
Ekim’de 1 May›s Mahallesi 3001.
Cadde’de bir aç›klama yaparak polisin adam öldürme gibi bir özgürlükeri olmayaca¤›n›n vurgusunu yapt›lar. Son birkaç hafta içinde yaﬂanan polis terörüne de de¤inilen
aç›klamada bask›lar›n ve kurﬂunlamalar›n hakl› ve meﬂru mücadelenin önüne geçemeyece¤i, engelleyemeyece¤i vurguland›. “Yürüyüﬂ
Susturulamaz, Halka Kurﬂun S›kanlardan Hesap Sorulsun” sloganlar›yla sona eren aç›klamaya Köz ve
Partizan kat›larak destek verdi.
A d a n a HÖC Temsilcili¤i, 15
Ekim günü yapt›¤› bas›n aç›klamas›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 sorumlular›n tutuklanmas› talebi dile getirildi.
A n k a r a HÖC Temsilcili¤i de
Ferhat’›n resimleriyle ve meﬂalelerle yapt›¤› eylemde polisin sald›r›s›n› protesto etti. 15 Ekim günü Yüksel Caddesi'nde biraraya gelen
HÖC’lüler yapt›klar› eylemde polisin sokak ortas›nda insan öldürme
özgürlü¤ü nereden geliyor diye sordu. Didem Akman’›n okudu¤u aç›klamada bu ülkede haklar ve özgürlükler mücadelesi verenlerin y›llard›r bask› gördü¤üne ve görmeye de
devam etti¤ine dikkat çekilerek
"Günü geldi gözalt›na al›p iﬂkenceden geçirdiler, günü geldi infazlarla
katlettiler. Yöntem de¤iﬂti, ama
amaç hiç de¤iﬂmedi" sözlerine yer
verildi.
M e rsin 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 süreçte 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 açk›klama ﬂu sözlerle devam etti. ”Bu
bir sindirme politikas›d›r. Hiçbir
bask› ve ﬂiddet bizlerin ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve özgürlük taleplerimizden vazgeçiremeyecektir.” ‹HD
ve ESP’nin destek verdi¤i aç›klamada “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Son günlerde yo¤unlaﬂan sald›r›larla ilgili H a t a y Haklar ve Özgürlükler Cephesi de bir aç›klama yapt›. 16 Ekim’de Antakya Ulus Meydan›’nda yap›lan aç›klamay› Enis
Aras okudu. Aras’›n yapt›¤› aç›klama da artan devlet terörüne de¤inirken; hiçbir sald›r›n›n, bask›n›n yasa¤›n hakl› mücadelenin önüne geçemeyece¤ini vurgulad›.
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FERHAT GERÇEK:

“Bunun Hesab›
Sorulmal›...”
kS a l d › r › n a s › l o l d u , n a s › l v u r u l d u n ? O a n › n e k a d a r h a t › r l › y o r,
gözünün önünde canland›rabiliyorsun?
Ferhat G erçek: Gözümde canland›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 ankadaﬂ›n kolunu tuttu. Kimli¤ini ver
dedi. Arkadaﬂ kimli¤ini vermek istemedi. Orada biraz kargaﬂa oldu.
Arabaya bindirmek istediler. Arkadaﬂ da otoya binmek istemeyince
polisler vurmaya baﬂlad›. Arkadaﬂ›m›za vurunca polis otoso taﬂlanmaya 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›. Öbürkiler baya¤› bir uzaklaﬂm›ﬂlard›. Ben
de geri kaçmak istedim. Tam köﬂeyi dönecektim orada vuruldum.
Vurulduktan sonra etrafta baya¤›
bir sessizlik oldu, gözlerim biraz
kayd›, yere düﬂtüm. Orada bir 40
dakika bekledim, baya¤› bir bekledim. Sadece polisler vard› baﬂ›mda. Yan›ma kimsenin gelmesine
izin vermiyorlard›. Arkadaﬂlar› gözalt›na al›yorlard› onu gördüm,
kargaﬂa vard›. Gerisini hat›rlam›yorum.

k S a l d › r › y › n a s› l de ¤ e r l e n d i r i y o rs u n ? ﬁ uan ne his se di y o rs u n ?
Ferhat G erçek:Ben tabii ki iyi
de¤erlendirmiyorum. Bana ve arkadaﬂlar›ma yönelik çok kötü bir
sald›r›. ﬁuan çok iyiyim. Hiçbir ﬂeyim yok.

k ﬁ i m d i s a ¤ l › k d u r u m u n n a s›l?

Ferhat GERÇEK
A r k ad a ﬂ lar › n la, avu k a t lar › n la
gör ü ﬂ m e nd e n a s›l sor u n l a r ç› k a rd›l a r ?
Ferhat G erçek: Ben sa¤l›k durumum hakk›nda hiçbir ﬂey bilmiyorum. Babam hastal›¤›m› biliyor.
Ben arkadaﬂlar›m› görmedi¤im s›rada polis engelliyordu. Kimseyi
içeri alm›yordu, babamdan baﬂka.
Arkadaﬂlar›m› görmeme izin vermiyorlard›. Hastanede son günlerde Av.Oya’y› gördüm. Sürekli bask› alt›nda tutuldum.

kDe rgi da¤›t›m› gibi yasal birﬂe y ya p a r k e n b ö y l e b i r s a l d › r › y a
u¤r a ya ca ¤›n hiç akl› na gel miﬂ
miy d i ?
Ferhat G erçek:Aç›kcas› ben hiç
düﬂünmedim, tahmin bile etmedim.

k‹ rfan A¤daﬂ’› tan›yor m us u n ?
Da h a ö nce duym u ﬂ s u nd u r. Sa n a
yap› lan sal d›r › n › n b i r b e n ze r i l di.
Ferhat G erçek: 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.

k H a s t a n e ö n ü n de se n i n i ç i n
o t u rma eyle mi ya p›l d› ne l e r hisset t i n ?
Ferhat Gerçek:Çok mutlu oldum. D›ﬂar›da benim foto¤raflar›m
vard›. Benim için ya¤murun alt›nda bekliyordu onca insan. Kim olsa, hangi arkadaﬂ›m benim yerimde olsa çok mutlu olurdu eminim.

kY ü r ü y ü ﬂ o k u r l a r › n a n e l e r
söyle mek is t e rsin?
Ferhat G erçek: Hepsine selam
söylüyorum. Bunun hesab› sorulmal› diyorum.

BAHÇEL‹EVLER
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Devlet terörü alt›nda
devrimci gazetecilik...
16 yaﬂ›ndayd› Ferhat Gerçek.
Yürüyüﬂ okuruydu. Okuyor, ülkesinin 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 kurﬂun, onu böylesine onurlu bir iﬂ yaparken vurdu.
Bu kurﬂun, ilk de¤il. Bu sald›r›,
okurlar›m›z›n, çal›ﬂanlar›m›z›n maruz kald›klar› ilk sald›r› de¤il. Her
dönem, her koﬂulda kavgan›n sesi
olmak için, halka gerçekleri ulaﬂt›rmak için, devrimci gazeteci olman›n bedellerini ödedik.
Bu ülkede “bas›n özgürlü¤ü” diye bir kavram vard›r, fakat bu kavram sadece gerekti¤inde “bizde de
d e m o k r a s i v a r ” diyerek kullanmak
için yasalara yaz›lm›ﬂt›r o kadar. Elbette, bir de burjuva bas›n için geçerli bir kavramd›r. Fakat halka gerçekleri anlatan, halk›n sorunlar›na
çözüm üretmeye çal›ﬂan, halk› bilinçlendirmeye, e¤itmeye çal›ﬂan
bir gazetecilikse yapt›¤›n›z, muhatab›n›z “ne özgürlü¤ü ulan”d›r.
Gözalt›na al›nmak, iﬂkencelerden geçmek, y›llarca süren tutsakl›klar, katledilmek devrimci gazetecili¤in göze al›nmas› gereken sonuçlar›d›r.
Dergimiz, yasald›r. Fakat oligarﬂinin 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 görürler. Tarihimiz boyunca engellemelerle, sald›r›larla karﬂ›laﬂmadan
dergimizi ç›kard›¤›m›z› hat›rlam›yoruz. Kimi zaman, her say›s› yapay gerekçelerle toplat›larak daha
matbaada iken el konuldu. Bu engelleri aﬂmak için yasal dergimizi
gizli yollardan matbaadan ç›karmak
zorunda kald›k. Kimi zaman gazetemizi satan bayiler tehdit edilerek
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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 oldular. Oligarﬂi okurlar›m›za da sald›rd›, sadece dergimizin sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z› hedef almad›, dergimizi okumak da suç say›ld›. Dergimizin
okurlar› da gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi.
Dergimizin
sat›ﬂ›n› yaparken
gözalt›na al›nan,
tutuklanan, iﬂkencelerden geçen, kurﬂunlanan, katledilen okurlar›m›z dergimizin de¤erleri ve
gücü olurken, oligarﬂinin
sald›r›lar›n›n boyutunu da
gösteriyordu.
Sald›r›lar, yay›n çizgimizi de¤iﬂtirmemiz içindi ayn› zamanda. Öyle dönemler yaﬂad›k ki, sayfalar›m›z›n tamam›n› sansürlü olarak boﬂ ç›karmak zorunda b›rak›ld›k. Fakat bu bask›lar da bir anlam
ifade etmedi, dergimizin sansürlü
sayfalar›yla oligarﬂinin gerçek yüzünü halk›m›za çok daha somut anlatt›k. Her say›m›z sansürlendi, biz
dergimizi ç›karmaya devam ettik.
Yetmedi, bürolar›m›z bas›ld›, çal›ﬂanlar›m›z gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirildi, tutukland›, bürolar›m›z da¤›t›ld›, bilgisayarlar›m›za
arﬂivimize elkonuldu... Her defas›nda büromuzu yeni baﬂtan kurduk fakat, devrimci gazeteci kimli¤imizden taviz vermedik.
Tutuklamalar engel olamazd›,
bir büromuz da hapishaneler oldu.
Bu koﬂullarda halka gerçekleri
anlatmak için sadece gazeteci olmak yeterli de¤ildi, devrimci gazeteci olmak gerekirdi. Biz bugün halen varl›¤›m›z› sürdürüyoruz ve halen do¤ru bildi¤imiz çerçevede hal-

k›m›za gerçekleri anlatmaya devam ediyoruz. Bu devrimci kimli¤imiz sayesindedir.
Tüm bu sald›r›lar
yetersizdi, gerçek
anlam›yla oligarﬂinin terörü alt›nda
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmek zorundayd›k.
Bunu bedeller ödemeyi göze alarak
baﬂard›k. Bugün
Ferhat’› vuran
eller, dün
Alibeyköy’de
Kurtuluﬂ
Gazetesi’ni
satarken
‹rfan A¤daﬂ’› sokak
ortas›nda katlettiler, gazetemizin okurlar› ve da¤›t›mc›lar› Senem Adal› ve Muhemmed Kaya’y›
Alibeyköy’deki evlerinde, Adana
Mücadele Temsilcimiz Ahmet Öztürk’ü evinde, Bursa Yeni Çözüm
Temsilcimiz Bülent Ülkü’yü gözalt›nda, Halk›n Gücü Gazetesi sahibi
R›za Güneﬂer’i sokakta katlettiler.
Daha sayamad›¤›m›z onlarca ﬂehit 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› engelleyemediler. Biz halen gerçekleri halka taﬂ›may› sürdürüyor, mücadelemize devam ediyoruz. Oligarﬂi bir
Ferhat’› vurdu¤unda yerini onlarca
Ferhat alarak dergimizi halka ulaﬂt›rmaya devam ediyor. T›pk› ‹rfan’›n yerini Ferhat’›n ald›¤› gibi...
Bu bask› zincirini bugüne kadar
böyle k›rd›k, bundan sonra da böyle
k›raca¤›z.

21 Ekim 2007

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›:
‹ki Dersimli devrimci, demokrattan, iki Dersimli emekçiden birinin ölümü, birinin yaralanmas›yla
sonuçlanan olay›n aç›k bir infaz oldu¤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 Çiçek geçen hafta nihayet avukat›yla
görüﬂebildi¤inde infaz›n tüm geliﬂimini anlatm›ﬂt›.
Her ﬂey aleniydi.

Ar›c›l›k yaparak, odun toplayarak yaﬂamlar›n› sürdüren Bülent
Karataﬂ ve R›za Çiçek, 26 Eylül günü hem bal aramak, hem yakacak
ihtiyac› için Hozat ‹lçesi Kurukaymak Köyü yak›nlar›ndaki ormanl›k
bölgeye gitmiﬂlerdi.
Oradan bir daha dönemediler.
Ortada ne silahl› bir çat›ﬂma vard›, ne baﬂka bir ﬂey. Silahs›z, savunmas›z iki kiﬂiden biri öldürülmüﬂ,
öteki gö¤sünden vurulmuﬂtu.
Ve her ﬂey bu kadar aç›kken, üstelik sözkonusu infaz› yapan askeri

görevlilerin adlar›, s›fatlar› da belliyken, ne bir
tutuklama, ne bir görevden alma yoktur.
Tam tersine, bunu yapmakla görevli savc›lar, infaz› “aklayacak” yalanlar
söylemekle, muhtemel bir
soruﬂturman›n yönünü
bugünden sapt›rmaya çal›ﬂmakla meﬂguldürler.

‹nfazlar›n sürmesi kadar vahim
olan ﬂey; infazlar›n iktidar ve yarg›
taraf›ndan normal görülmesidir. Bugün ülkemizde iﬂte bu sözkonusudur.
Ve bu noktada ﬂu soruyu sormak, hepimizin 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 mesela? Karataﬂ’›n katledilmesinde,

Baﬂçavuﬂ'
isimli bir askeri yetkili taraf›ndan tehdit
edildi¤ini, "yeter teröristlere yard›m etti¤in, art›k bizimle 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› söyleyince karﬂ› taraf, 'hani seni Taﬂgirek'te görmüﬂtüm. Komﬂuna ayran içmeye gelmiﬂtik' dedi. Ve eﬂime, 'çay›n›
içmeye gelece¤iz' demesi üzerine eﬂim burada olmayaca¤›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›ﬂacaks›n' demiﬂ eﬂime."
Ama boyun e¤medi bu tehditlere Bülent Karataﬂ.
Dersim’de yüzlerce kontrgerilla cinayetine tan›k olmuﬂtu elbette. Tan›d›¤› birçok insan katledilmiﬂti, belki 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›.

Devrimcilerin Dostu Bir H Ö C ’ l ü

Bülent

Bülent Karataﬂ, 33 yaﬂ›ndayd›.
Gençli¤inden beri devrimcileri biliyor, 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' gerekçesiyle tutukland› ve k›sa bir döKARATAﬁ
nem tutsak kald›. 2000 y›l› baﬂlar›nda ise, Bülent Karataﬂ devrimci hareketle tan›ﬂt›. ‹deolojik olarak netleﬂti ve mücadelesine yeni bir yön
verdi. O art›k kendi ifadesiyle kendini bir Cepheli olarak görür, çevresinde de öyle tan›n›r. Kendisinden istenilen, 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 üzerindeki bask›lar› hemen hiç eksik etmedi. 2006'da
'DHKP-C üyesi olmak' iddias›yla gözalt›na al›nd›, bu
gözalt›s› sonucunda tutuklanmad› ancak hakk›nda dava aç›ld›. Aç›lan dava halen sürüyordu.
Eﬂi Güler Karataﬂ, son dönemde eﬂinin 'Tuncay
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Ferhat Gerçek’in vurularak felç
edilmesinde, Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n adeta gerekçesiz toplat›lmas›nda, hukuk ayaklar alt›nda çi¤nenirken, hukukçul ar›n s esi ç› km› y o r.. Barolar, hukuksuzlu¤a müdahale etmezlerse, iﬂlevleri nedir?
Keyfilik, yasad›ﬂ›l›k, hukuksuzluk,
bundan daha aleni nas›l olur.?
Polisin böyle insan öldürme yetkisinin oldu¤u bir ülkede hukukçular›n iﬂlevi, susmak veya salt ticari
davalar peﬂinde koﬂmak m› olmal›d›r? Bunlara karﬂ› ç›kmak için demokrat olmak da gerekmez, burjuva hukukçusu da bunlara karﬂ› ç›kmak zorundad›r. Aksi halde kendi
varl›klar›n› da geçersiz ve gereksiz
hale getireceklerdir.
Polisin katletti¤i, yaralad›¤› insanlar bir de bunun üzerine suçlu
muamelesi görerek tutuklan›yorlar,
böyle bir durumda bile tutuklama
yapan mahkemelerin, adaletin zerresini uygulama gere¤i duymayan
mahkemelerin oldu¤u yerde, hukukçu sesini yükseltmeyecekse kim
konuﬂacak?
Böyle bir ülkede nas›l hukuk oldu¤unu söyleyecek, duruﬂmalara
nas›l gireceksiniz? Bunlara karﬂ›
ç›kmayan hukukçular, düzenin hukuk oyununun parças› olmay› kabulleniyor demektir.
Böyle bir ülkede, h u k u k ç u l u k
m e s l e ¤i ni n on ur u kal›r m›? Hukukçular›n mesleki onurlar›n› korumalar›n›n yolu da buna karﬂ› ç›kmakt›r.
Barolar›n içinde bulundu¤u durum da sistemdeki yozlaﬂmadan pay›n› almaktad›r. Halka karﬂ› savaﬂan bir düzen her türlü pisli¤i üretmektedir, sistemin polisi, askeri,
halka karﬂ› terör estiren iﬂkence katliam ﬂebekeleri haline gelmektedir
ve buna karﬂ› ç›kmayan hukukçular
da bu sistemin kendilerini içine
çekmelerinden kurtulam›yorlar. ‹ﬂte
hukukun ve yarg› kurumunun oligarﬂik diktatörlü¤ün uzant›s› haline
gelmesinin sonucudur ki, savc›lar,
mahkemeler, ülkemizde infazlar›n
ve infazc›lar›n aklay›c›s› olma rolünü üstlenmiﬂlerdir.
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Alevilere sunulan seçeneklere bak›n:
“Hoﬂunuza gitmese de
CHP’den b aﬂka
alternatifiniz yok!”
(Ali R›za Gülçiçek)

“ Aleviler evrens el h ukuka
g ü v e n m e l i. . . A B h u k u k u n u
savunsunla r.”
(Mehmet Altan)

Alevi halk›m›z, yüzy›llard›r sistemle bütünleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunun için say›s›z katliamlara
maruz kalm›ﬂ, yasaklarla, bask›larla
karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r.
Fakat alevi halk›m›z› sistem içine çekme çabalar› tek yönlü bir çaba de¤ildir. Bask›lar, katliamlar kadar etkili bir yöntem de sistemle bütünleﬂmiﬂ alevi dedeleri ve alevi
dernek yöneticileri, burjuva politikac›lar, düzenin savunucusu ayd›nlar 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›¤› konuﬂmada, alevi halk› CHP’ye yönlendirmeye 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 haklar›n› savunmamaktad›r, alevilere yönelik katliamlara karﬂ› bir tavr› yoktur, tersine, Maraﬂ katliam›, Sivas
katliam› gibi katliamlar›n örgütleyicilerinden 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, alevili¤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-cemevi tart›ﬂmas›na indirgenir ki, bu
alevili¤in özünü yoketme tart›ﬂmas›d›r. Ali R›za Gülçiçek gibilerinin
yapt›¤› da, yapmak istedi¤i de budur. Alevi halk› inançlar›ndan, de¤erlerinden soyutlayarak, dar bir
din sorununa indirgeyerek, mücadele dinamiklerini öldürmek, sistem
içinde kulland›klar› bir oy deposu
haline getirmektir.
Bir di¤eri, Mehmet Altan gibileridir. Onlar›n tüm derdi de halk› AB
emperyalizmine yedeklemektir.
AB hukuku, alevilerin hangi sorununu 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›klar› içindir. Ve alevi halk üzerindeki
tüm bask›larda da AB emperyalizminin belirleyici pay› vard›r. AB
hukuku demek, zulme karﬂ› ç›kana,
sömürüye karﬂ› ç›kana bask› demektir.
Alevi halk için, en büyük tehlike
Maraﬂlar’›, Sivaslar’› yaratanlar›n
sünni halk oldu¤u yan›lg›s› olacakt›r. Tersine tüm bunlar› örgütleyenler, alevi-sünni çat›ﬂmas› yaratmaya
çal›ﬂanlar AB’ninde içinde bulundu¤u emperyalist sistem ve
CHP’nin de içinde bulundu¤u oligarﬂik düzendir.
Alevi halk›n tek alternatifi, kendilerini düzene yedeklemeye çal›ﬂan
din bezirgan› dedelerden de, alevileri oy deposu olarak gören düzen politikac›lar›ndan da kurtulmakt›r.
Alevilerin gidece¤i yol, alevi halk›n
tarihinde vard›r. Bu yol Pir Sultanlar’›n gelene¤ini sürdürenlerin, bu düzene karﬂ› mücadele ettikleri için Sivas’ta yak›lanlar›n yoludur.
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Saltanat Dü¤ünü
 D ü ¤ ü n d e 7 b i n p o l i s g ö re v y a p t ›
 Ta k › t a k m a t ö re n i 3 s a a t s ü r d ü
 Sadece bir t o r b a d a t o p l a n t a k › l a r › n
de¤eri 400 bin Y T L . K a ç t o r b a
oldu¤u bilinmiyor
 Yemek için 100, servis için 50 kiﬂi
çal›ﬂt›
 Bölgedeki ulaﬂ›m durduruldu
 D ü ¤ ü n d e n s o n r a , Adile Sultan
Yal›s›’nda yemek verildi
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
14 Ekim’de ‹stanbul Gösteri ve
Kongre Merkezi'nde gerçekleﬂtirilen
binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› nikâh töreniyle k›z›n› evlendirdi.
AKP yöneticileri, anlaﬂ›lan binlerce “mürit” toplanmay›nca nikah,
dü¤ün yapam›yorlar.
Cumhurbaﬂkan› öyle bir dü¤ün
yapt› ki, saltanat dü¤ünlerini hat›rlat›yor. 7 bin polis, 100 aﬂç›, 50 servis
eleman›... torba dolusu alt›nlar... binlerce insan bir ailenin dü¤ününü organize etmek için halk›n olanaklar›yla seferber ediliyor ve bunun ad› dü¤ün sahiplerinin ve ya¤c›lar›n›n dilinde “sade dü¤ün” oluyor. Bu sadesi, ﬂatafatl›s›n› siz düﬂünün... Sadece
dü¤ünde harcanan paralar yüzlerce
memurun ayl›k maaﬂ› ediyor.

Bir yanda bu
ﬂatafat yaﬂan›rken, ülkemizde
halk›n önemli bir
k›sm›n›n yaﬂam›
açl›k içinde geçiyor. Bu saltanat›
sürenler, iﬂçinin,
memurun ücretlerine zam yapmamak için k›rk
dereden su getirenlerdir. Bu saltanat› sürenler,
halk›n en küçük
talebini joplarla,
gaz bombalar›y-

la bast›ranlard›r.
Gül, bir gazetecinin dü¤ün konusundaki sorusu üzerine “özel mesele” diyor. Ama hay›r hiç de özel mesele de¤il, binlerce insan›, devlet
güçlerini, imkanlar›n› seferber edip
saltanat dü¤ünü yap›yor, bunun neresi özel mesele? Nas›l özel mesele?
Görülüyor ki, bu tüm halk› ilgilendiren 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 nas›l bir adalet var? Halk aç, halk yoksul, halk yiyecek ekmek s›k›nt›s› çekiyor 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? Nas›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 ülkenin zenginliklerini ceplerine ak›tmaktad›rlar?!

“tedbir konan”
paras›n › n
miktar› 2 milyon 320 bin dolar ve 2
milyon 317 bin mark idi. Hiçbir geliri olmayan k›zkardeﬂinin üzerindeki para miktar› ise, 2 trilyon TL idi.
Taﬂ›nmaz mallar› vs. de cabas›.
5 y›ll›k süredeki tüm geliri 39
milyar olmas›na ra¤men, bu süredeki 2 trilyonluk mal varl›¤› art›ﬂ›n›
“ t a s a r r u f ” ettim diye aç›kl›yordu.
Hat›rlan›rsa, Tayyip de aç›klaya-

mad›¤› mal varl›¤›n› “o¤lunun dü¤ününde” gelen hediyelerle aç›klam›ﬂt›.
‹ﬂin ilginç yan› tam bir mizah
örne¤i olan bu aç›klamalar›n, gerek
burjuva bas›nda, gerek Yüce Divan’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 gerekçesi oldu.
- K›z›m›n dü¤ününde toplanan
torbalar hakim bey... diyecek ve o
da aklanacak; tüm öteki soyguncular gibi...

Abdullah Gül’ün Yüce Divan’da Cevabı Hazır:

‘Malvarl›¤›m k›z›m›n dü¤ünündendir!’
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, mekanizma bir kez daha çal›ﬂt› ve bir
soyguncu daha akland›.
“Onlarca ihaleye fesat kar›ﬂt›r mak”, “haks› z kazanç elde et mek”
suçlar›ndan Yüce Divan’da yarg›lanan MHP’li Koray Ayd›n’›n sadece
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ABD’ye Tehdit mi? Yoksa Onursuzlu¤un ‹tiraf› m›?
Amerikan askerlerinin lojistik
ihtiyaçlar›n›n ‹ncirlik Üssü’nde n ge ç i ﬂ i ne i z i n ve r me y i z ;
I r a k ’ t a k i A m e r i k a n a s k e r l e r in in T ü r k i y e t o p r a k l a r › ü z e r i n den gidip gelmesini engelleriz;

Demek ki, ﬁ‹MD‹ iﬂgalciler ü l k e m i z i b a b a l a r › n › n
çiftli¤i gibi kullan›yor.

NAT O iﬂbirli¤ini aksat›r›z...

Demek ki, ﬁ‹MD‹ NAT O ’ d a ABD’nin h›k deyicisi
durumundas›n›z

‹ r a n ’ l a i ﬂ b i r l i ¤ i y a p a r, Suriye’
d e k i l i t ro l ü m ü z ü k i l i t l e r i z . . .

Demek ki, ﬁ‹MD‹ A B D ’ n i n p o l i t i k a l a r › d o ¤ r u l t u su nda ‹ran’l a i ﬂbi rl i ¤i ya p› lm› yor. Suriye’ye karﬂ›
ABD t a ﬂ e ro n l u ¤ u y ü r ü t ü l ü y o r..

AKP iktidar›, Ermeni soyk›r›m›
tasar›s›n›n ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanmas›n› engellemek
için, iﬂbirlikçili¤ini koz olarak kullan›yor. D›ﬂiﬂleri Bakan› Babacan
‹ncirlik’in kapat›lmas›ndan sözederken, gayri resmi a¤›zlar arac›l›¤›yla da, ABD’ye yönelik yukar›da
spotlar halinde aktard›¤›m›z tehditleri gündeme getirdiler. Fakat iﬂbirlikçilik “koz”u ﬂimdilik iﬂe yaramad› ve tasar› Temsilciler Meclisi’nde
D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi’nden geçti.
AKP iktidar› “ﬁecaat arzederken
sirkatini söylemek”le (ABD’ye karﬂ› 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 tarihi yeniden iﬂine geldi¤i gibi yazmaya çal›ﬂmas›, ancak oligarﬂinin
mant›¤›yla izah edilebilir. Bu mant›¤› her alanda sürdüren AKP’nin
düﬂtü¤ü duruma bak›n: Tarihteki
katliamc›l›¤› örtbas etmek için iﬂ birlikçili¤ini kullan›yor.
Tayyip Erdo¤an’›n “i nce ldi ¤i
yerden kopsun” laflar› boﬂ laflard›r.
Tablo iﬂbirlikçilik tablosudur. Ba¤›ml›l›k zincirleri ayaklar›n› ba¤lam›ﬂt›r. Etti¤i kocaman laflar›n gere¤ini yerine getiremez.
‹nceldi¤i yerden koparacak,
‹ncirlik’i kapatacaklarm›ﬂ! ‹ncirlik’i kapatmak yetmez, ABD ile
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Demek ki, ﬁ‹MD‹ V E R ‹Y O R S U N U Z!
Irr a k ' a g i d e n a s k e r i k a r g o n u n y ü z d e 7 0 ' i , y a k › t › n
y ü z d e 3 0 ' u , m a y › n a d i re n ç l i z › r h l › a r a ç l a r › n y ü z d e
95'i ‹ncirlik üzerinden ya da T ü r k h a v a s a h a s › n d a n
geçiyor.

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K

ekonomik, siyasi, askeri tüm iliﬂ kileri kesin!
Fakat bunu yapamazlar. Tayyip
Erdo¤an’›n hamaseti biraz da bu nedenledir. ‹ﬂbirlikçili¤ini ba¤›r›p ça¤›rarak örtmek istemektedir. Bunu
ABD de bilir, bu nedenle de Tayyip’in bu tür konuﬂmalar›n› kimse
dikkate alm›yor.
‹ﬂte ba¤›ml›l›k bu demektir.
Erdo¤an diyor ki, “ Ira k’ › v uru rken kimse kimseye sormad›”. Bak›n Tayyip Erdo¤an’›n riyakarl›¤›na. Hem eleﬂtireceksin, hem iﬂgali
destekleyeceksin... AKP iktidar›
esas›nda baﬂ›ndan itibaren bu demagojik, riyakar politikay› sürdürdü.
Irak’ta ABD’nin iﬂgal orta¤› olurken, sanki Irak’›n iﬂgaline karﬂ›ym›ﬂ havas›n› verdi... Ortado¤u’da
ABD ad›na taﬂeronluk yap›p, Suriye’yle, ‹ran’la ve öteki bölge ülkeleriyle bu do¤rultuda görüﬂürken,
sanki bunu ABD’ye ra¤men yapt›¤›
imaj›n› verdi... ﬁimdi de ayn› masal› anlat›yor Tayyip.
ABD’nin Irak’› iﬂgal ederken
kimseye sormad›¤› do¤ru. Uluslararas› tüm hukuku ayaklar› alt›nda
çi¤nedi¤i do¤ru. Fakat bir iﬂbirlikçinin bunlar› eleﬂtirmeye hakk› yoktur. Yüzü de olmamas› gerekir, elbette e¤er bir yüzü varsa... Emperyalist efendi ile iﬂbirlikçisinin iliﬂkisinde konu h u k u k i t u t a r l › l › k de¤ildir, 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’› iﬂgal 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 kadar 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 emperyalizmden izin alma ihtiyac›
duymuyor. Fakat iﬂte iﬂbirlikçilik
gerçe¤idir ki, bir büyükelçilerini bile geri çekemiyorlar. Emperyalizme
karﬂ› ald›klar› “blöf” veya yazarl›kç›l›k olman›n ötesine geçmez. Büyükelçiyi Türkiye’ye ça¤›r›yor, ne
anlam› var, bunlar ucuz tehditler,
dünya alem biliyor ki, iﬂbirlikçi iktidar›n eli kolu ba¤l›d›r, ABD emperyalizmine karﬂ› ciddi bir ad›m
atamaz.
Peki, bas›na da yans›t›lan bu politika ne anlama gelmektedir? Bak
ben senin iﬂbirlikçin, uﬂa¤›n›m, fakat Ermeni soyk›r›m›n› tan›rsan sana uﬂakl›¤›m› istedi¤in ölçülerde
yerine getirmem!
Elbette ki, burada ulusal bir politika yoktur. Bu ülke, ony›llard›r emperyalistlerin sömürdü¤ü, askeri ve
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siyasi olarak ç›karlar› çerçevesinde
kulland›¤› bir ülkedir. Ve AKP de,
bu duruma son vermek yerine kendinden öncekilerin yapt›¤› gibi,
halktan gizlenen iﬂbirlikçilik anlaﬂmalar› çerçevesinde yönetmeye devam etmektedir.
Bu iﬂbirlikçileri emperyalist
efendi ciddiye al›r m›? Elbette ki,
hay›r. Zaten uﬂa¤›n da ba¤›r›p ça¤›rmaktaki hesab›, kendini emperyalizme biraz daha pahal›ya satmakt›r.
Böyle oldu¤u içindir ki, AKP iktidar›nda da ülkemiz emperyalistlerin
sömürgesi olmaya devam etmiﬂ, oligarﬂi emperyalistlerle iﬂbirli¤i halinde sömürüyü ve ülkemizin ya¤malanmas›n› sürdürmüﬂtür.

Bu ülkede generallerin
halk ve vatan için
emperyalizme tepki
gösterdi¤ini hiç
duydunuz mu?
Herkes bilir ki, numunelik dahi
arasan›z böyle bir tavra rastlayamazs›n›z. Bizim ülkemizde generaller ancak ﬂovenizm zemininde harekete geçerler, kükrerler. Tek bildikleri lisan faﬂizmin lisan›d›r. Ermeni
soyk›r›m› yasa tasar›s› geçmiﬂ, generaller ç›kar hamaset yaparlar,
Kürt hareketi ve Kürtler’in talepleri
gündeme gelir generaller ç›kar hamaset yaparlar. Öyle hamaset yaparlar 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 ordudan bahsedilebilir olsa, emperyalizm ony›llard›r ülkemizi talan edebilir miydi?
Oysa ordunun yap›s›na bak›n,
emperyalizmin Irak iﬂgalinin lojistik ihtiyaçlar›n› karﬂ›l›yor, emperyalizmin ucuz askeri olarak her türlü
NATO faaliyetinde kullan›l›yor, iﬂgallere kat›l›yor, emperyalizmin ç›karlar› için savaﬂa giriyor.

Soruyoruz,
gerçekleri
aç›klay›n! Ony›llard›r, emperyalizmin iﬂbirlikçisi sömürü düzenini-
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zi sürdürebilmek için halk üzerinde
terör estirdiniz, ABD ç›karlar› çerçevesinde darbeler örgütlediniz,
kontra örgütler kurdunuz, özel harp
daireleri kurdunuz, sivil faﬂist hareketi örgütlediniz, Maraﬂlar’›, Çorumlar’›, Sivaslar’›, Gaziler’i tezgahlad›n›z, halk içinde çat›ﬂma yaratmaya çal›ﬂt›n›z.
Siz iﬂbirlikçiydiniz, fakat bu ülkede ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için
savaﬂanlar da vard›. Siz, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm isteyenleri “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 iﬂbirlikçili¤inizi kamufle etmek, soygun
düzeninizi sürdürebilmek için kulland›n›z, düzeninize karﬂ› ç›kan,
haklar›n› isteyen tüm kesimleri terörist ilan edip, sindirmeye çal›ﬂt›n›z. ABD ve AB emperyalizminin
ç›karlar› içindi tüm çaban›z.

Aç›klay›n!
Bugüne kadar binlerce devrimcinin 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 gerçekleri bildi¤imiz için iﬂbirlikçi sömürü düzeninize karﬂ› mücadele
ediyoruz.
Bas›na yans›yan bu gerçekler,
oligarﬂinin suçlar›n›n itiraf›d›r. Oligarﬂi bu suçlar› hangi ç›karlar karﬂ›l›¤›nda iﬂledi¤ini de aç›klamak durumundad›r. Emperyalizmle yürütülen iliﬂkilerde, halk olarak bir ç›kar›m›z yoktur. Bizler istemedik ülkemizin ABD’nin üssü olmas›n›, bizler istemedik Irak’›n iﬂgalinde
ABD’nin ülkemizi bir üs olarak
kullanmas›n›, bizler istemedik ülkenin d›ﬂ politikas›n›n, emperyalizmin
ç›karlar› çerçevesinde düzenlenmesini, bizler istemedik, Ortado¤u’da
ABD’nin taﬂeronu olarak ülkelerin
iç politikalar›na müdahale edilmesini... B›rak›n demagoji yapmay› ve
iﬂbirlikçili¤e son verin!

‹srail-Genelkurmay Aras›nda
Sakl› Gizli Yok!
Gelecek hafta Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t ‹srail’e gidiyor, ‹srail gazetesi Haaertz’in haberine 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 Büyükan›t ‹srail uçaklar›ndan topraklar›m›za düﬂen
yak›t tanklar›n› gündeme getirmeyecek, Suriye’yi bombalayan ‹srail uçaklar›n›n ülkemiz hava sahas›n› kullanmas›n› sormayacak.
Hat›rlanaca¤› gibi, Eylül ay› baﬂlar›nda ‹srail uçaklar› Suriye’ye sald›rm›ﬂ, bu sald›r› için Türkiye hava sahas› kullan›lm›ﬂ ve bu durum ‹srail uçaklar›ndan Türkiye s›n›rlar› içine yak›n bölgelere iki adet yak›t tank›n›n düﬂmesi (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 olmas›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› zaten bildikleri anlam›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.
Halk a a ç›k lay ›n ; em p ery al izm le, si yo n izm le b ir li kt e n eler y a p › l m a k t a ?

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K
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B i r h a l k › n t a r i h s e l a c › s › i s t i s m a r edilemez
ABD yöneticileri soyk›r›m için
diyorlar ki; “Hepimiz Ermeni hal k›n›n 1915’te baﬂlayan trajik ac›lar›ndan derin bir üzüntü duyuyo ruz.”
Milyonlarca K›z›lderili’ye soyk›r›m, Vietnaml›’ya, Japon’a, Afgan’a, Irakl›’ya... katliam uygulayan
ve halen katletmeye devam eden
ABD emperyalizmi ne bilir halklar›n ac›s›n›!..
Ermeni halk›n› soyk›r›ma tabi
tutan zihniyetle, bugün Ermeni soyk›r›m›n› istismar eden veya soyk›r›m› inkar eden zihniyetler, ayn› zihniyetlerdir.
92 y›l önce Ermeni halk›, emperyalist ç›karlar ile Osmanl›’n›n ç›karlar› aras›nda soyk›r›ma tabi tutulmuﬂtur. Bugün de soyk›r›m› lanetlemek yerine, yeni soyk›r›mlar›n
olmamas› için önlemler almak yerine, Ermeni soyk›r›m› emperyalizmle oligarﬂinin elinde siyaset malzemesi haline gelmiﬂtir.
ABD Kongresi’nde her y›lki Ermeni soyk›r›m› senaryosu, bu sene
bir de¤iﬂiklikle sahnelendi. Türkiye
oligarﬂisini daha da s›k›ﬂt›rmak isteyen tekeller, ABD Temsilciler Meclisi D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi’nde soyk›r›m oldu¤unu kabul eden bir tasar›y› geçirdiler.
Hat›rlanacakt›r, geçen y›l da
Fransa Ermeni soyk›r›m›n› gündeme getirmiﬂ, tart›ﬂmalar pazarl›klar
sürmüﬂ, sonuçta Frans›z tekelleri
Türkiye’nin 2.5 milyar dolarl›k helikopter ihalesini ald›ktan sonra mesele 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›ndaki ikili ticaret bir buçuk kat artt›!
Y›llard›r, emperyalizm oligarﬂiyle bu ﬂekilde oynamakta ve yeni
isteklerini kabul ettirmektedir. Ermeni tasar›s› gündeme gelir, arkas›ndan emperyalizmin isteklerini
içeren pazarl›klar yap›l›r ve tasar›n›n onaylanmas› “son anda”, “Türk-
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ler’in lobi faaliyetindeki baﬂar›lar›!” ile engellenir... Oysa, ABD alaca¤›n› alm›ﬂt›r ve bir y›l sonra konuyu tekrar gündeme getirip yeni
tavizler koparman›n malzemesi olarak rafa kald›rm›ﬂt›r.

O l i g a r ﬂ i n i n Açmaz›
ﬁovenizmde Israr›d›r
Evet bu ülkenin egemen s›n›flar›n›n tarihinde Ermeni soyk›r›m›
vard›r, halklara yönelik say›s›z katliam vard›r. Bu kanl› tarih halk›n
de¤il, oligarﬂinin tarihidir. Sömürü
ve zulme dayal› her sistemin tarihi
bu veya buna benzer olaylarla doludur.
Türkler bin y›l önce Anadolu’ya
gelmiﬂ ve Anadolu’da o tarihlerde
yaﬂayan halklarla savaﬂarak Anadolu’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, ‹ttihat Terakki dönemine rastlamaktad›r. Türkçülük ak›mlar›n›n geliﬂmesiyle birlikte, Anadolu’da yaﬂayan
di¤er milliyetler tehdit olarak görülmüﬂ, emperyalist iﬂgaller döneminde bu tehdit daha somut olarak alg›lanm›ﬂ ve tüm bu y›llar boyunca ve
günümüze kadar halklar soyk›r›mla,
göçettirmeyle, katliamlarla, asimilasyonla yokedilmiﬂ ve malvarl›klar›na el konulmuﬂtur.
Tüm bu sorunlar›n çözüm yolu
tarihsel gerçekleri oldu¤u gibi ortaya koymak, soyk›r›m› mahkum etmek ve dersler ç›karmakt›r. Tarihte
egemen s›n›flar›n ç›karlar› çerçevesinde yaﬂanan olaylar›n halklar aras›nda düﬂmanl›¤a dönüﬂmesini engellemek, halklar›n kardeﬂli¤ini pekiﬂtirecek politikalar üretmektir.
Oysa oligarﬂinin emperyalizme
karﬂ› ç›k›ﬂ noktas›, halklar aras›ndaki sorunu çözmek için de¤ildir, tarihsel suçunu örtbas etmek, ayn› politikay› sürdürmeye devam etmek
içindir. Oligarﬂinin Eski Özel Harp-

çisi Orgeneral Sabri Yirmibeﬂo¤lu,
''6-7 Eylül de bir özel harp iﬂiydi ve
mükemmel bir örgütlenmeydi.
Amaca da ulaﬂt›...'' (Tempo, 9-15
Haziran 1991) diyerek, Ermeniler’in, Rumlar’›n, Yahudiler’in katledilmeleri, mallar›n›n ya¤malanmas›,
göçettirilmeleriyle övünmektedir.
Bu sözlerin de gösterdi¤i gibi,
oligarﬂi halklar›n ç›karlar› zemininde hareket etmemekte, kendi ya¤ma
ve sömürü düzenini sürdürmek istemektedir. Emperyalizmin hareket
noktas› da ayn›d›r. Bu zeminde tarihsel gerçekler de¤il, tekellerin ç›karlar› konuﬂulmaktad›r. Elbette ki,
bask›n gelen emperyalizmin ç›kar›d›r.

Oligarﬂinin zay›f noktas›
emperyalizmin iﬂbirlikçisi
olmas›d›r
Oligarﬂi emperyalizmin halklara
karﬂ› iﬂledi¤i suçlar› gündeme getiremez, çünkü bir iﬂbirlikçi olarak
emperyalizmin suçlar›na ortak oldu¤u gibi kendi iﬂledi¤i suçlar da
efendilerinden geri kalmaz.
Ayr›ca iktidarlar›n› korumak için
emperyalizme muhtaç durumdad›rlar. Emperyalizmle iﬂbirli¤i yaparak
iktidar olmuﬂlard›r, emperyalizme
dayanarak egemenliklerini sürdürmektedirler. Bu halleriyle emperyalizmin halklar›n tarihini kullanmalar›na tav›r almalar› mümkün de¤ildir.
Bunun sonucu olarak, oligarﬂinin tüm politikas› emperyalizmle
pazarl›k üzerine ﬂekillenmektedir.
Pazarl›k için iﬂbirlikçili¤ini gündeme getirmekte, ﬂovenizmi körükleyerek, bu tepkiyi kullanmaktad›r.
Her iki politikada da halklar›n lehine bir ﬂey yoktur.
H a l k l a r olarak, Hrant Dink’in
dedi¤i gibi “Emperyalistlerin Al çak Hakemli¤ini” reddedip, kendi
iktidarlar›m›z› kurarak, emperyalistlerin halklar›n ac›lar›n› istismar›na son verebiliriz.
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7 Direniﬂ Y›l›n›n
K›sa Tarihçesi

9 May›s - 12. Ö lüm O r u c u
E kibi ölüm orucuna baﬂlad›.
27 May›s - Tekirda¤ F Tipi
Cezaevi'nde Faruk Kad›o¤- Önceki say›dan devamlu, bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü.
25-27 Haziran - TAYAD ve Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu
9 M a r t - AKP binalar› önündeki ey(UTMP) taraf›ndan "Tecrit ve Tecrilemler süreklileﬂtirildi.
te Karﬂ› Mücadele" sempozyumu
15 N i s a n - ‹stanbul Hakimevleri
düzenlendi.
Dinlenme Tesisleri ve Pendik, Sirkeci Mc. Donalds binalar› bombaland›. Eylemleri Cephe üstlendi.
11 May›s - TAYAD'l›lar, 106 tabutla
7 Ocak - Serdar Demirel zorla mü‹stanbul AKP ‹l Binas› önüne yürüdahale sonucu ﬂehit düﬂtü.
düler.
ﬁ u b a t - HÖC, “Tecrite son!” tale20 May›s - ﬁengül Akkurt, Ankara
biyle bir kampanya baﬂlatt›.
K›z›lay’da feda eylemi haz›rl›¤›n5 Nisan - Avukat Behiç Aﬂc›, ölüm
dayken, bedenine sar›l› bomban›n
orucuna baﬂlad›.
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
1 May›s - 1 3 . Ö l ü m O r u c u E k i b i ,
26-27-28 Temmuz - TAYAD’l›lar,
direniﬂin bayra¤›n› devrald›.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan ç›ka5 May›s - ‹ki çocuk annesi Gülcan
rak, linç sald›r›lar›, engellemeler alGörüro¤lu Adana ﬁakirpaﬂa’daki
t›nda Ankara’ya ulaﬂt›lar.
evinde ölüm orucuna baﬂlad›.
16 Eylül - TAYAD'l›lar, Abdi ‹pekçi
11 H a z i r a n - Abdi ‹pekçi direniﬂiPark›'nda oturma eylemi ve açl›k
nin 1000. günü, tecrite karﬂ› protesgrevine baﬂlad›lar.
to gösterileriyle kutland›.
20 Ekim - 1 0 . Ö l ü m O r u c u E k i b i
H a z i r a n - Ülke içinde ve ülke d›ﬂ›ndireniﬂe baﬂlad›.
da destek açl›k grevleri baﬂlad› ve
temmuz ay› içinde de sürdü...
Te m m u z - Sanatç›lar, ‹stanbul’da
2 Ocak - Adalet Bakan› Çiçek, ce“Hepimiz
Tecritteyiz” oyunuyla teczaevi sözünü rahats›z edici buldu¤uriti protesto ettiler. Avukatlar, Tecrinu, buralar›n "devlet konuk evi" olte Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’yle
du¤unu belirtti.
eylemler yapt›lar.
11 M a r t - Cezaevleri Eski Genel
A¤ustos - 402 doktor ve 442 avukat
Müdürü Ali Suat Ertosun, "Devlet
gazetelere
verdikleri ilanlarla tecriÜstün Hizmet Madalyas›" ald›.
tin
kald›r›lmas›n›
istedi.
24 Haziran - Sincan F Tipi Cezae15 Eylül - 150 avukat tecrite son vevi'nde bulunan Hüseyin Çukurluöz
rilmesi
talebiyle Adalet Bakanl›¤›’
ve Bekir Baturu isimli tutuklular
na yürüyüﬂ yapt›.
kendilerini yakt›lar.
16 Eylül - Gecekondu semtlerinde
25 Te m m u z - 11. Ölüm O r u c u E ki açl›k grevleri baﬂlat›ld›.
bi direniﬂe baﬂlad›.
14-15 Ekim - Uluslaras› Tecrite Karﬂ›
26 A r a l › k - Sergül Albayrak, tecriti
protesto etmek için Taksim’de AtaMücadele Sempozyumu düzenlendi.
türk Kültür Merkezi önünde bedeni7-9 Ekim - TAYAD'l›lar; ‹zmir, ‹sni tutuﬂturdu.
tanbul, Ankara, Antalya, Mersin,
Adana ve Antakya’da oturma eylemi yapt›lar.
19 Ekim - Ayd›nlar Adalet Bakanl›¤›
6 Nisan - TAYAD'l›lar Trabzon'da
önünde tecritin kald›r›lmas›n› istedi.
linç edilmeye çal›ﬂ›ld›.

Â 2003

Â 2006

Â 2004

Â 2005

Say›: 127

24 Ekim TAYAD’
l›lar Fatih
Sultan
Mehmet
Köprüsü’nü kesti.
1 Kas›m - TAYAD Ankara yürüyüﬂü
yapt› ve milletvekilleriyle görüﬂtü.
20 Kas›m - TAYAD’l›lar Avrupa
Parlamentosu bürosunu iﬂgal etti.
4 Aral›k - TTB, KESK, TMMOB,
D‹SK, HAK-‹ﬁ, ayd›nlar, sanatç›lar
Adalet Bakanl›¤›’na tecriti kald›rma
ça¤r›s› yapt›.
15 Aral›k - 1000’e yak›n avukat
cüppeleriyle yürüdü.
25 Aral›k - Tecrite Karﬂ› Avukatlar
Meclis önünde aç›klama yapt›
26 Aral›k - TBMM Baﬂkan› Bülent
Ar›nç, çeﬂitli DKÖ’lerin temsilcileriyle görüﬂtü.
Aral›k sonu - Ayd›nlar ilan vererek
tecritin kald›r›lmas› ça¤r›s› yapt›lar.
Aral›k - Oturma eylemleri, destek
açl›k grevleri yayg›nlaﬂt›.
30 Aral›k - ‹stanbul Barosu, TTB,
TMMOB, D‹SK, KESK, tecritin
kald›r›lmas› için ça¤r›da bulundu.

2006 sonunda ﬂehitlerin
sa y›s› 122’ ye ula ﬂm›ﬂt› ve
s o n ﬂ e h i t F a t m a K o y u p › n a r,
“ben son olay›m ” d i y o r d u .

Â 2007
10 Ocak - Tecriti protesto edenlere
polis Taksim’de sald›rd›.
13 Ocak - ‹stanbul, ‹zmir, Ankara,
Adana, Samsun, Antalya, Antakya’da çeﬂitli örgütlenmelerin kat›l›m›yla tecrite karﬂ› oluﬂturulan birlikler kitlesel yürüyüﬂler, bas›n aç›klamalar› yapt›.
17 Ocak - ‹stanbul’un gecekondu
mahallelerinde devrimci örgütler
meﬂaleli yürüyüﬂler ve barikatlarla
‘Tecrite Son Verin’ eylemleri gerçekleﬂtirdiler.
22 Ocak - Adalet Bakanl›¤›’n›n tecriti kabul eden ve k›smen kald›ran
genelgesi ile 20 Ekim 2000 tarihinden beri sürdürülen direniﬂ bitirildi.

D‹REN‹ﬁ TAR‹HÇE
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Direniﬂimiz Mücadeleye Yeni
Mevziler Kazand›rm›ﬂt›r
Büyük Direniﬂimiz yedi y›l gibi,
s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan küçümsenemeyecek uzunluktaki bir
süreyi aln› ak olarak tamamlay›p tarihteki yerini ald›¤›nda, kuﬂku yok
ki, daha güçlüydük.
Daha güçlüydük, çünkü devrimi
yoketme sald›r›s› karﬂ›s›nda dik durmuﬂ ve bu sald›r›y› geriletmiﬂtik.
Daha güçlüydük, çünkü, emperyalizm ve oligarﬂiye karﬂ› ideolojik
mücadelede yeni mevziler elde etmiﬂtik. Daha güçlüydük, çünkü
devrimci kiﬂili¤imizin mezar› haline getirilmek istenen hücrelerde direniﬂimizi büyütmüﬂtük.
Tüm dünyaya devrimin ve devrimcilerin gücünü göstermiﬂtik.

Daha güçlüydük, çünkü
demokratik mücadelede
y e n i d e ¤ e r ve gelenekler
yaratm›ﬂt›k
Sosyalizm öldü, sosyalistlik taﬂdevrinde kald› diyen burjuva propaganda karﬂ›s›nda, de¤er ve gelenekler yaratamayan bir mücadelenin de
devrim yolunda ilerlemesinden sözedilemez.
Büyük Direniﬂimiz her alanda
de¤erler ve gelenekler yaratm›ﬂ bir
direniﬂtir. Bu alanlardan birisi de
kuﬂku yoktur ki, demokratik mücadele alan›d›r.
Demokratik mücadele, bir yan›yla halk›n oligarﬂiye karﬂ› mücadelesinde mevzi kazanma savaﬂ›d›r.
Demokratik mücadelede kazan›lan
her mevzi yeni mevzilerin kazan›lmas›n›n da yolunu açar ve kazan›lan bu mevziler iktidar mücadelesine hizmet eder.
Demokratik talepler için yürütülen mücadele ayn› zamanda, halk›n,
örgütlenmesi ve pratik içinde mücadele deneyimi edinmesini sa¤lar.
Bu yan›yla s›n›flar mücadelesinin
bir okulu iﬂlevi de görmektedir.
Z e h r a l a r C a n a n l a r, ﬁenaylar,
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G ü l s ü m a n l a r, H ü l y a l a r... isimleri ni tek tek sayamayaca¤›m›z kad a r ç o k o l a n B ü y ü k D i reniﬂ ﬂehit l e r i m i z i ﬂ t e b u o k u l u n ö ¤ r e n c is i
o l a ra k m ü c a d e l e y e k a t › l d › l a r. Di r e n i ﬂ s ü re s i n c e b u a l a n › n m ü c a d e l e s i n d e u s t a l a ﬂ t › l a r, s t a t ü k o l a r ›
p a r ç a l a y a n ö n c ü l e r o l d u l a r.
Yeni de¤erlerin, geleneklerin yarat›lmas›n›n mimar› olarak ölümsüzleﬂtiklerinde, bizlere verdikleri
en temel ders, s›n›flar mücadelesinin demokratik mücadele alan›nda
da, karﬂ› devrim güçleriyle girdi¤imiz irade çat›ﬂmas›n› kazanacaksak, 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› sözkonusu olur. Bu çat›ﬂma içinde mevziler
kazan›l›r, mevziler kaybedilirken,
güçler birbirinin iradelerini k›rmay›
da hedeflerler. Çünkü, iradeyi k›rmak, hiç de¤ilse o kesit içinde karﬂ›
taraf›n dinamiklerini tahrip etmek
anlam›na da gelecektir. Büyük Direniﬂimiz, demokratik mücadelede
de oligarﬂinin irade dayatmas› karﬂ›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 oluﬂmuﬂ olan kan›n›n tersine, demokratik mücadele bedelsiz, risksiz bir
mücadele alan› de¤ildir. Daha da
genellenerek denilebilir ki, faﬂizme
karﬂ› yürütülen mücadele gerçek
anlam›yla mücadele ise, bu mücadelenin risksiz bir alan› yoktur.
Büyük Direniﬂ çerçevesinde yürütülen demokratik mücadele, statükolar› parçalayarak geliﬂmiﬂ ve sonuca ulaﬂm›ﬂt›r. Görülmüﬂtür ki, kazanmak için statükocu de¤il, devrimci olmak gerekmektedir. Eylemimizin biçim ve niteli¤ini statüler
de¤il, mücadelenin ihtiyaçlar› belirlemelidir.

Bedenlerini ölüme yat›ran TAYAD’l› anneler, eﬂler, ye¤enler, kardeﬂler... Çeﬂitli illerde gece gündüz,
k›ﬂ›n kar›nda ayaz›nda, yaz›n kavurucu s›ca¤› alt›nda y›llarca süren
oturma eylemleriyle küçük bir alan›n etkili bir direniﬂ mevzisine çevrilmesi... demokratik mücadelenin
nas›l yürütülmesi gerekti¤ini gösteren örnekler oldular.
Kuﬂkusuz direniﬂimizin demokratik mücadele aç›s›ndan kazan›m›
salt direniﬂ içinde aktif olarak yeralan örgütlenmelerimizin de¤il, demokratik tüm güçlerin yolunu ayd›nlatacak kazan›mlard›r.
Elbette ki, tüm demokratik güçler aç›s›ndan direniﬂ çok daha büyük olanaklar sunmaktayd›. Demokratik güçlerin, en az›ndan ço¤unlu¤u direniﬂ etraf›nda olmas› gerekti¤i düzeyde harekete geçmiﬂ olsalard›, bugün demokratik mücadele aç›s›ndan solun halen gündeminde olan birçok sorun belki de gündemimizde olmayacak, sol daha ileri düzeyde ad›mlar atmay› tart›ﬂ›yor
olabilecekti.
Bununla birlikte, tek tek örgütlülüklerin tav›rlar›ndan ba¤›ms›z olarak, direniﬂ ilerici demokrat güçler
ve halk üzerinde etkiler yaratm›ﬂt›r.
Bu etkilenmenin olumlu yanlar› direniﬂimizin ve demokratik güçlerin
kazan›m›d›r.

B ü y ü k D i reniﬂ, faﬂizmin
tecritle oluﬂturdu¤u
ideolojik kuﬂatmay›
yarm›ﬂt›r
Direniﬂ baﬂ›nda da söylendi¤i gibi, emperyalizm ve oligarﬂinin F Tipi tecrit sald›r›s›, salt tutsaklar› hedefleyen 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 boyutu öncelikli olarak tutsaklar› hedef
al›rken, ideolojik boyutta tüm halk
ve ilerici güçler üzerinde sonuçlar
yaratmas› hedefleniyordu. Ki, bu
de¤erlendirmenin do¤rulu¤u, direniﬂ süreci boyunca da gözlemlenebilmiﬂtir.
Direniﬂ baﬂ›nda çok daha ileri tav›rlar alan demokratik kesimler,
özellikle 19 Aral›k sald›r›s› ve devam›nda tecrit hücrelerinin aç›lmas›yla, faﬂizmin sald›r›s› karﬂ›s›nda panikleyip giderek de düﬂman›n ideolojik etkisi alt›nda, direniﬂin taleplerinden uzaklaﬂarak, “direniﬂ güçleriyle”, yani devrimcilerle farkl›l›klar›n› gösterme telaﬂ›na girdiler.
Bu tav›r de¤iﬂikli¤i tek bir sald›r›yla ifade edilebilecek bir sonuç olmamakla birlikte, F Tipi sald›r›s›ndan ba¤›ms›z da ele al›namaz. Faﬂizm katliamlarla, bask›larla yaratt›¤› etkiyi, ideolojik olarak da pekiﬂtirmek istemiﬂtir.
Bununla birlikte, faﬂizmin terörüne ve ideolojik sald›r›lar›na ra¤men, en a¤›r bedelleri ödeme pahas›na faﬂizmin iradesine boyun e¤meyen direniﬂçilerin bu kesimler
üzerinde yaratt›¤› ideolojik etki de
önemsenmesi gereken boyutlarda
olmuﬂtur. Bir yanda statüleri parçalayarak ilerleyen bir direniﬂ sözkonusuyken, b›rakal›m demokrat olmay›, insani özelliklerini yitirmemiﬂ kiﬂilerin de etkilenmemesi
mümkün de¤ildi. Direniﬂin son aﬂamas›nda Avukat Behiç Aﬂc›’n›n eylemi etraf›ndaki toparlanma ve oligarﬂiye karﬂ› cüretli tav›rlar›n geliﬂtirilmesinde, 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 taﬂ›rken, herhangi bir yerdeki bir gerileme de olumsuz etkilerini tüm dünyaya yayabilmektedir.
Örne¤in Irak direniﬂi tüm dünya-
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da emperyalizme karﬂ›
mücadele kararl›l›¤› yarat›rken Büyük Direniﬂ de,
dünya halklar›na ideolojik moral güç olmuﬂtur.
Dünyan›n çeﬂitli yerlerinde duyarl› kesimler direniﬂimizden etkilenmiﬂ,
devrimin gücüne tan›kl›k
etmiﬂlerdir.
Bu etkinin en boyutlusu kuﬂku yoktur ki, ülkemiz içinde
yaﬂanmaktad›r. Direniﬂimiz, oligarﬂinin tüm gücünü seferber etmesine
ra¤men, devrimci iradeyi teslim
alamayaca¤›n›n görülmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Buradan ç›kar›labilecek iki sonuç vard›r, birincisi devrimci irade
ile oligarﬂinin iradesinin çat›ﬂmas›nda belirleyici olan, fiziki güç de¤il, ideolojik güçtür. ‹kincisi tüm
alanlarda oligarﬂinin-emperyalizmin sald›r›lar›n› geriletmenin yolu
uzlaﬂma de¤il, direniﬂtir. Bu durum
iﬂçi alan›ndan memurlara, köylülerden ö¤rencilere, gecekondulardan
esnaflara, demokratik kitle örgütlerine... her alan için geçerlidir.
Direniﬂ bu aç›dan halk›n her kesimi için örnek olacakt›r, halk›m›z
bu yedi y›ldan ö¤renerek kendi prati¤inde uygulayacakt›r.
K u ﬂ k u s u z , b u d i re n i ﬂ s ü recin de, demokratik mücadele dendi¤ i n d e i l k a kl a g e l e n i s i m TAYAD’d›r. Bu yedi y›ll›k direniﬂ tarihini 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 olarak, operasyonlarda katledilen ama
direnen olarak, cenazelerimizi
omuzlayan olarak, barikatlarda, Ankara yollar›nda, alanlarda, kitle eylemlerinde, direniﬂ mevzileri yarat›lmas›nda... k›sacas› bu direniﬂin
her yerinde, yeni de¤erlerin ve geleneklerin yarat›c›s› olarak vard›r.

B ü y ü k D i r e n i ﬂ,
oligarﬂinin planlar›n›
bozmuﬂtur
O l i g a r ﬂ i n i n p l a n › n a g ö re ; h ü c -

Gülnihal Y›lmaz'dan
Küçükarmutlu Direniﬂçilerine
Küçük Armutlu’daki insanl›k okuluna, 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 silinmeyecek izler b›rakt›lar. Herkes
diyor ki gidiﬂiniz sadece duvar›
parçalamayacak. Giden her can›m›z
halklar›m›z›n etraf›n› çevreleyen zincirleri 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.
r elerden ç›karken orada devrimci
kimli¤imizi b›rakacakt›k; bizler
h ü c re l e r d e n ç › k a r › l › r k e n g e r i y e
b i re r k › r m › z › k a r a n f i l b › r a k t › k .
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 tan›m “ te s l im al m a”d›r. Bu nedenledir ki, düﬂman›n tüm katliam sald›r›lar›nda ezberleyip tekrarlad›klar›
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ça¤r› olmuﬂtur “ Teslim Ol!”...
Devrimcileri teslim almak, oligarﬂinin her dönem hayalini kurdu¤u bir hedef olmuﬂtur. Hangi boyutta olursa olsun, hiçbir imha sald›r›s›
teslim alman›n yaratt›¤› etkiyi yaratamaz. Katliamlarla halklar geçici
olarak sindirilip, suskunlaﬂt›r›labilir, fakat bulduklar› ilk f›rsatta tekrar 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, öncüleri 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 hayali hüsrana u¤ram›ﬂt›r. Teslim al›nm›ﬂ, kiﬂilikleri tahrip edilmiﬂ devrimciler yaratmak istediler, fakat tersine yüzlerce devrimcinin gönüllü
ölüme yatt›¤›, hedefine ulaﬂmak için
önüne ç›kar›lan tüm engelleri çelikten bir iradeyle aﬂt›¤› bir devrimciler
tablosuyla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r.
Bu direniﬂin hapishaneler için en
temel kazan›m›d›r. Oligarﬂi 19 Aral›k’ta hapishaneler tarihinde görülmemiﬂ boyuttaki bir katliam› gerçekleﬂtirirken amac›, katliamla tutsaklar›, F Tiplerine giriﬂten itibaren
teslim olmaya zorlamakt›. Fakat bu
tabloyu yaratamad›lar. Bunu yaratamamalar›n›n en baﬂta gelen nedeni,
F Tipi sald›r›s›n›n direniﬂ içinde
karﬂ›lanm›ﬂ olmas›d›r. Bunun devam› olarak özgür tutsaklar direniﬂleriyle ve daha ilk andan itibaren yaratt›klar› feda kültürüyle teslimiyetin önüne set çekmiﬂlerdir. F tipi hapishanelerde y›llara yay›larak sürdürülen iﬂkence ve teslim alma sald›r›lar› ise, yine direniﬂin yaratt›¤›
moral üstünlük ve kazand›rd›¤› kararl›l›kla etkisizleﬂtirilmiﬂtir.
Oligarﬂi, F Tiplerine atarak, tecritle birbirinden kopard›¤› tutsaklar›
örgütsüzleﬂtirece¤ini, örgütsüzleﬂtirdi¤i tutsaklar› rahatl›kla teslim
alaca¤›n› planl›yordu. Fakat örgüt
mekanla s›n›rlanabilecek, örgütsüzleﬂtirme mekan düzenlemesiyle ba-
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ﬂar›lacak bir olgu de¤ildir. Direniﬂin
yaratt›¤› moral ve ideolojik üstünlükle, hücrelerde de çeﬂitli yöntemlerle 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 iradelerini oligarﬂiye kabullendirmiﬂlerdir.
Oligarﬂi tutsaklar üzerinde F Tipi program›n› bütünlüklü olarak uygulayamam›ﬂt›r. Tutsaklar› tecrit etmiﬂ, s›n›rs›z yasaklar koymuﬂ, sald›r›lar örgütlemiﬂ fakat bunlar›n
hiçbirisinden as›l program› olan
“Tretman”a yönelik sonuçlar alamam›ﬂt›r.
Oligarﬂi kapsaml› bir teslim alma ve kiﬂiliksizleﬂtirme program›
olan tretmanla, tutsaklar›n en temel
ihtiyaçlar›n› dahi teslim alma program›na gönüllü olarak uyma koﬂuluna ba¤lam›ﬂ, teslim alma program›na gösterilecek en küçük bir
uyumsuzluk hak gasplar›yla cezaland›r›lm›ﬂt›r.
Fakat, özgür tutsaklar F Tipi hapishanelerin aç›l›ﬂ›ndan itibaren
oligarﬂinin, teslim alma arac› haline
getirdi¤i her ﬂeyi reddetmiﬂ, oligarﬂinin elinden bu silah›n› alm›ﬂt›r.
Yüzlercesi ölüme yatm›ﬂ, daha yüzlercesi s›ras›n›n gelmesini bekleyen
tutsaklara yönelik; “mektubunu keserim”, “görüﬂünü keserim”, “ortak
kullan›m alanlar›na ç›kman› engellerim” vb... uygulamalardan sonuç
beklenmesi bile tablodaki tezatl›k
yan›yla komik bir durum oluﬂturmuﬂtur. Bunun d›ﬂ›nda oligarﬂinin
program›nda bulunan, zorunlu çal›ﬂma, tek tip elbise gibi kiﬂiliksizleﬂtirme 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›ndan itibaren 7 y›l boyunca program›, direniﬂi bitirme üzerine ﬂekillenmiﬂ, bunu baﬂaramad›¤› için baﬂ-

ka bir ad›m da atamam›ﬂt›r.
Direniﬂin halkta ve dünyada yaratt›¤› etkiyi boﬂa ç›karmak için, F
Tiplerindeki zulmü gizlemek istemiﬂler ve bu da oligarﬂiyi sald›r›lar›nda k›smen kontrollü davranmak
zorunda b›rakm›ﬂt›r.
Y›llara yay›lan direniﬂ, oligarﬂinin çeﬂitli sald›r›lar›n› gö¤üsleyerek
sürdürülmüﬂtür. Direniﬂi bitirmek
için, halktan ve sol kesimlerden tecrit etme-yaln›zlaﬂt›rma, sansür koyarak yoksayma, direniﬂin sesinin
halka, demokratik güçlere ulaﬂmas›n› engelleme, direniﬂteki tutsaklara yönelik iﬂkenceler, zorla besleme
gibi onlarca yöntem devreye sokulmuﬂ, fakat direniﬂ tüm bu yöntemleri etkisizleﬂtirmeyi bilerek, bir irade
savaﬂ›n›n nas›l sürdürülece¤inin
manifestosunu yazm›ﬂt›r.
Direniﬂ büyük bedellerle, zor
koﬂullarda, kuﬂatma alt›nda, kahramanl›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 direniﬂtir ki, Avukat Behiç Aﬂc›’n›n, bir
anne olan Gürcan Görüro¤lu’nun ve
bir tutsak olan Sevgi Saymaz’›n eylemleri etraf›nda geniﬂ kesimlerin
tekrar mücadeleye kat›l›m›n› sa¤lam›ﬂ ve bakanl›¤›n tecriti kabul etti¤i ve kald›rmay› taahhüt etti¤i bir
genelgenin yay›nlanmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r. Çeﬂitli demokratik güçlerin arac›l›k ve tan›kl›k etti¤i bir anlaﬂma direniﬂin gücünün oligarﬂi taraf›ndan da kabulü anlam›na gelmiﬂtir.
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NAYASA RÖPORTAJLARI

Kim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

Röportajlar›m›zda sordu¤umuz sorular standartt›r;
okunuﬂu kolaylaﬂt›rmak için röportajlar›n içinde k›saltarak kulland›¤›m›z s o r u l a r › n t a m m e t n i aﬂa¤›dad›r:
1 ) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa
nas›l yap›lmal›?
2 ) Mevcut anayasa veya AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasa, halk›n haklar›n› güvenceye al›yor, taleplerini karﬂ›l›yor mu? AKP bu anayasa de¤iﬂikli¤iyle neyi amaçl›yor?
3 ) AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasan›n "ideolojisiz" oldu¤u iddias›na ne diyorsunuz? Keza, anayasan›n genellikle "demokratik, özgürlükçü" olmas›ndan
söz ediliyor ama ba¤›ms›zl›k meselesi tali planda b›rak›l›yor, siz anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almas› hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?

Bu Say›da:
Rag›p Z ARAKOLU (Yazar, Yay›nc›)
Hüsnü Ö NDÜL (‹HD Genel Baﬂkan›)
Ayﬂe DÜZKAN (Gazeteci, Yazar)
4 ) ‹lerici, demokrat güçlerin anayasa tart›ﬂmas› sürecine daha güçlü bir ﬂekilde müdahale edebilmesi
için neler yap›labilir? Örne¤in nas›l, hangi temelde bir
araya gelinebilir? Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin
sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›, "Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve uluslar›n haklar›n› ve tüm halk›n özgürlü¤ünü esas alan bir anayasa" olarak tan›mlan›yor. Bu temel tan›m, anayasa konusunda birlikteli¤in
zemini olabilir mi?
5 ) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar malum, sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›. Küçük burjuva diktatörlü¤ü için, oligarﬂi için anayasalar
yap›ld›. Halk için bir anayasam›z olmad›. Sizce böyle
bir anayasam›z›n olabilmesi için ne yapmal›? Bunun
yolu nereden geçiyor?

Rag›p ZARAKOLU (Yazar, Yay›nc›):
‘Halk Anayasas› üzerinde tart›ﬂ›lmas›
gereken bir metindir’
Bir anayasa sizce
neleri içermeli ve nas›l
yap›lmal›?

1)

R . Z a r a k o l u : Bir anayasa bir toplumla, bir anlamda o toplumu oluﬂturan yurttaﬂlarla, o toplumu oluﬂturan
bütünlüklerle yap›lan bir çeﬂit toplum
sözleﬂmesidir. Ve bir anayasa elbette
halk taraf›ndan yap›lmal›d›r yani anayasa verilmez. Anayasa var, toplumsal ve siyasal devrimler sonucunda
halklar taraf›ndan yap›l›r, bunlar kal›c› anayasalard›r... Anayasalar her zaman ihlal edilir ve Türkiye’de oldu¤u
gibi hep sürekli yeni anayasa yap›lmak zorunda kal›nm›ﬂt›r.

2)

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

R . Z a r a k o l u : AKP birincil olarak
kendi sorunlar›n› bu anayasayla çözmek istiyor. 28 ﬁubat olay›yla baﬂlayan ve bugüne kadar gelen siyasal ‹slam 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.

Say›: 127

Dolay›s›yla AKP’nin halk için bir anayasa yapma gibi bir kayg›s› yok. Onun
kayg›s› sadece kendi güvenli¤ini sa¤lamak art› Türkiye toplumunu kendi
hegamonyas› alt›nda yeniden biçimlendirmeye devam etmek. Yani demokratik reformlardan yana görünmesine karﬂ›n AKP iktidar› son 3–4 y›ll›k
süreçte iyi bir s›nav vermemiﬂtir.
Halk›n talepleri 12 Eylül Darbesi’nden bu yana faﬂizan, ‘82 12 Eylül
Anayasas›’n›n de¤iﬂtirilmesi do¤rultusundad›r. Ama bu konuda halk›n talepleri sürekli olarak ihanete u¤ram›ﬂt›r.
Halk› temsil eden gerçek bir siyasal bir
örgütlenme ne yaz›k ki legal bir zeminde hala yarat›lamam›ﬂt›r. Bu da sosyal
demokrasinin ihanetidir. Sosyal demokrasinin yeniden militarizme, resmi
ideolojiye eklemlenmesiyle birlikte alternatifsiz kalan birçok emekçi halk
kesimleri, bunlar›n demagojik, popülist uygulamalar› karﬂ›s›nda AKP’ye
oy vermiﬂtir. Ama bundan dolay› halk›
k›nayamay›z bence. Burada da yine en
büyük sorumluluk devrimcilere, sosyalistlere, yurtseverlere düﬂmektedir.
Gerçek bir siyasi alternatifin yarat›lmas› bence Türkiye’deki en acil ihti-

yaçt›r.

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

3)

R . Z a r a k o l u : Erdo¤an’›n ideolojisiz bir anayasa yaratma söylemi keﬂke
do¤ru olsa. Herhalde o ﬂeyi kastediyor, resmi ideolojiden ar›nd›r›lm›ﬂ bir
anayasa yapaca¤›z. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ideolojisi çerçevesinde bir anayasa yazmas› zaten beklenemez. Olabilecek en
olumlu sonuç hakikaten resmi ideolojiden ar›nm›ﬂ bir anayasan›n, hiç olmazsa demokratik bir ilerleme olarak
sa¤lanabilmesi; ama bunu da yapacak
gücü yoktur bu iktidar›n. Ve bu parlamentonun. Bu konuda Erdo¤an hükümetinin cesaretli bir ad›m atmas›n›
ben ﬂahsen beklemiyorum. Elbette bu
dilenir, istenir, ama bunu n e y a p a c a k
gücü vard›r Erdo¤an hükümetinin ne
de niyeti vard›r. Ve yine ayr›ca da resmi ideolojiye ba¤l› olan çevreler taraf›ndan da kuﬂatma alt›na al›nm›ﬂt›r.
Hiçbir ﬂekilde resmi ideolojinin belirledi¤i temel maddelerin de¤iﬂmesine
izin verilmemektedir. K a p a l › k a p › l a r
a r d › n d a bir anayasa yap›lamaz. Asgari düzeyde toplumu temsil eden yap›-
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“ Art›k faﬂizme karﬂ› mücalanmalar, örgütlülükler ile bu hükümetin herhangi bir buluﬂma giriﬂimi yoktur. Halk›n taleplerini bir anayasaya
yans›tma do¤rultusunda bir istemi
yoktur. O sadece di¤er burjuva partileri 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 çevrelerde, Türkiye’deki büyük bas›nda unutulmuﬂ, hat›rlanmak istenmeyen ve
modas› geçmiﬂ bir kavram olarak an›lmaktad›r. Bu bizdeki siyasal yap›lanman›n ne kadar teslimiyetçi oldu¤u ve
dünyadaki var olan emperyalist sisteme ne kadar eklemlenmiﬂ oldu¤unun
bir kan›t›d›r. Dedi¤im gibi bu ba¤›ms›zl›k olay›n› da bir halk›n kendi yapaca¤› bir demokratik halk devrimi sa¤layabilir.

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

4)

R . Z a r a k o l u : Daha önce de Halk
Anayasas› taslaklar›n› okumuﬂ, o dönemde görüﬂlerimi belirtmiﬂtim. Gerçekten çok özlü bir ﬂekilde yap›lmas›
gereken, bir halk anayasas›nda yer almas› gereken hususlar bu metinde yer
almaktad›r. Ve bir bak›ma Türkiye solunda bence tek haz›rl›kl› metindir,
uzun bir dönemdir. Üzerinde tart›ﬂ›l-

d el e T ü rk i y e’ n in e n v a zg e çi l mez ihtiyac› halindedir. Bu
ayn› zamanda onun zaferiyle
bir demokratik halk anayasa s›yla da taçlanacakt›r zaten. ..

Venceremos!”
mas› gereken bir metindir. Bunun, bütün solu toplumsal muhalif çevreleri
kucaklayan bir tart›ﬂmaya dönüﬂmesini
istememek mümkün de¤il. Ama biliyorsunuz maalesef Türkiye solundaki
biraraya gelememe hastal›¤› zaten 12
Eylül rejiminin bir anlamda devam etmesinin de nedenidir. Bizlerin ilham
alm›ﬂ oldu¤u Latin Amerika ülkelerinde militarizmin boyunduru¤u ancak
demokratik halk güçlerinin, sol güçlerin 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 geliﬂmelerden dolay› ortadad›r. ‹ﬂte Venezuella’da yine baﬂlayan bir bozk›r yang›n›
giderek bütün k›taya bir umut vermiﬂtir. Daha önce askeri militarist rejimlerin kanl› diktatörlükler kurdu¤u Uruguay, Brezilya, Arjantin ﬁili gibi ülkelerde halk güçleri bu ülkelerin yörüngesinde çok önemli bir de¤iﬂiklik sa¤layabilmiﬂlerdir. Ve bugün Amerikan
emperyalizmine karﬂ› k›ta bir kafa tutma oda¤› haline gelmiﬂtir. Ve bu dalgadan Ekvador, Peru gibi ülkeler de etkilenmiﬂtir.

Yani 12 Eylül rejimiyle, 12 Eylül
faﬂizmiyle, 12 Eylül anayasas›yla hesaplaﬂmadan bence demokratik bir
anayasan›n sa¤lanmas› da mümkün olmayacakt›r. Zaten buradaki haz›rlanan
Halk Anayasas› Tasla¤› da, bunu yapabilecek bir halk örgütlülü¤ünü öngörmektedir. 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 mücadeleyle, bir kavgayla iç içe geçmek durumundad›r. Anayasa tart›ﬂmas› akademik bir tart›ﬂma de¤ildir. Anayasalar
hiçbir ﬂekilde masa üstünde akademik
tart›ﬂmalarla yaz›lmam›ﬂt›r. Kanla,
mücadeleyle bedeller ödeyerek fedakarl›klarla sa¤lanm›ﬂ metinlerdir. Ve
bu anayasalar ça¤daﬂ dünyan›n de¤erlerini yaratm›ﬂt›r. Bir tak›m geri dönüﬂler olsa da, gerici iktidarlar kurulsa da
bu her zaman bir zemin olmuﬂtur.

5)

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

R. Z a r a k o l u : Bütün Türkiye’de varolan halklarla faﬂizme karﬂ› mücadeleyle sa¤lanacakt›r. Ki art›k faﬂizme karﬂ›
mücadele Türkiye’nin en vazgeçilmez
ihtiyac› halindedir. Bu ayn› zamanda
onun zaferiyle bir demokratik halk anayasas›yla da taçlanacakt›r zaten.

6)

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

R. Z a r a k o l u : Ven ce remos!

Hüsnü ÖNDÜL (‹HD Genel Baﬂkan›):
‘‹nsan haklar›n›n korunabilmesi için ülkelerin ba¤›ms›zl›¤› ﬂartt›r’
Bir anaya1
)
sa sizce neleri içermeli ve nas›l
yap›lmal›?
H . Ö n d ü l : 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-
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terler. Halk›n kat›l›m› ile bu sa¤lanmal›d›r. ‹kincisi, hukuk bir devleti gerektirdi¤ine göre acaba bu devlet nas›l bir
devlet olmal›d›r? Dolay›s›yla anayasada bu devletin nitelikleri, iﬂleyiﬂ mekanizmalar›, kurumlar› yer almal›d›r.
Ve genel prensipler yer almal›d›r.
Çünkü o genel prensiplere göre yasalar düzenlenecektir. Tüzükler, kararnameler, ilgili mevzuat ona göre düzenlenecektir. 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 verecek ve onun prensiplerini ortaya koyacak düzenlemeler içermelidir.

bu anayasa de¤iﬂikli2 ) AKP
¤iyle neyi amaçl›yor?
H. Ö n d ü l : ‘82 Anayasas› ve bundan önceki anayasalar benim de¤er-
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lendirmeme, anlay›ﬂ›ma göre halk›n
özlem ve isteklerini yans›tan anayasalar de¤ildi. Ve halk taraf›ndan ve geniﬂ kat›l›mlarla haz›rlanm›ﬂ anayasalar da de¤ildi. Türkiye’deki bütün
anayasalar devleti temel alan anayasalard›. Bireyi, daha genel ifade kullanacak olursak halk› temel alan anayasalar de¤ildi. Dolay›s›yla AKP’nin bilim kuruluna haz›rlatt›¤› anayasa metnini ben inceledim. Örne¤in ‘82 Anayasas›’nda varolan kurumlar YÖK,
MGK, askeri-sivil yarg› ikili¤i muhafaza ediliyor. Dolay›s›yla ‘82 Anayasas›’n›n temel kurumlar›, mekanizmalar› ve sistemati¤i de muhafaza ediliyor. Ekonomik ve sosyal haklarsa çok
mu¤lak ifadelerle yer al›yor. Hak ve
özgürlüklerde k›smi iyileﬂtirmeler olmakla birlikte haz›rlanan taslakta,
ekonomik-sosyal haklar ve devletin
yap›s› aç›s›ndan hiçbir de¤iﬂiklik içermiyor. O bak›mdan bilim kuruluna
haz›rlatt›r›lan birinci taslak metin yani kamuoyuna aç›klanan metin herhangi bir geliﬂmeye tekabül etmiyor.
Yani Türkiye toplumunun ihtiyac›n›
karﬂ›layacak bir anayasa olmaktan
uzak bir anayasa olarak de¤erlendiriyorum.

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

3)

H. Ö n d ü l : ‹nsan haklar›n›n korunup geliﬂtirilebilmesi için, s›n›rlar›n
emperyalizm, sömürgeci yönetimler
veya uluslararas› tekellerin uzanamayaca¤› bir alan olmas› gerekir. Dolay›s›yla halk›n iradesine dayal› ve ba¤›ms›z bir ülke gerektirir. ‹nsan haklar›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› iliﬂkiler de¤il. Ba¤›ms›z bir ülkenin geliﬂtirmesi gereken mesafeli ve kiﬂilikli
d›ﬂ politika uygulamalar›n› görmüyoruz.
‹deolojisiz meselesine gelince.
Bütün devletlerin ideolojik temelleri

Say›: 127

“AKP’nin haz›rlatt›¤›
anayasa metnini inceledim.
‘82 Anayasas›’n›n temel
kurumlar›, mekanizmalar›
ve sistemati¤i de muhafaza
ediliyor... T ü r k i y e t o p l u m unun ihtiyac›n› karﬂ›layacak
b i r anayasa olmaktan uzak
b i r anayasa...”
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 biliyor. 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.

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

4)

H. Ö n d ü l : Olabilir. AKP’nin bu
giriﬂimini örnek olsun gerici bir giriﬂim 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›¤› taslak 1997 tarihine dayan›yor ama güncellenmiﬂtir ve tekrar gündeme gelmiﬂtir. Ya da Hak-‹ﬂ ve TOBB’un da
içinde bulundu¤u 7 örgüt bir taslak
haz›rlama giriﬂimindeler. Emek örgütlerinin (KESK, D‹SK, TTB vb.) baﬂlatt›klar› giriﬂim çok önemlidir. Ama
sonuçta parlamentoda karar verilecek.
Yani ço¤unluk tutup bütün bu eleﬂtirileri elinin tersi ile iterse tam da inkar
ettikleri gibi kendi anayasalar›n› haz›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 tamam›n› liste olarak yay›nlad›k. Tamam›
anayasada yer almayabilir. Yani
150’nin üzerinde hak yaz›l›. Ama öyle ifadeler kullan›l›r ki 1. 2. 3. kuﬂak
haklar›n›n tamam›, yani çevre hakk›ndan bar›ﬂ hakk›na, iﬂkence yasa¤›ndan
grev hakk›na kadar bu haklar o anayasada 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 korumak için bir anayasa haz›rlam›ﬂ olur.

5)

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

H. Ö n d ü l : Bunun yolu örgütlenmeden geçiyor. Hepimiz biliyoruz
Türkiye’de geleneksel olarak bir devlet merkezli bir yap› var. Devirler,
yüzy›llar de¤iﬂmiﬂtir ama bu gerçek
de¤iﬂmemiﬂtir. Yani s›n›f olgusu vard›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 insanlar› yönetmek için çeﬂitli araçlarla
kendi egemenliklerini sürdürmek isteyeceklerdir. Dolay›s›yla da o pozisyonlar›n› garanti edecek araçlara ihtiyaçlar› vard›r. Buna devletleraras› sistem 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 kazanm›ﬂlard›r. Kutsal olan mülkiyet
ﬂimdi s›n›rlanabilen bir hak düzeyine
gelmiﬂtir. Neden? Çünkü sosyal devlet fikri ortaya ç›km›ﬂt›r. S›n›f mücadelelerinin 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 niteli¤indeki de¤iﬂikli¤i kabul etmeye.
Devletin halklara hizmet etmesi mücadelesini vermek laz›m. Türkiye’de
de veriliyor, belki ﬂu anda sonuç alamam›ﬂt›r.
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Ayﬂe DÜZKAN (Gazeteci, Ya z a r ) :

‘Cinsiyetler aras›nda ayr›m olmamas› laz›m’
Bir
anayasa
sizce
neleri
içermeli ve nas›l yap›lmal›?

1)

A. Düzkan: Genel olarak bir karar›n demokratik olabilmesi için aﬂa¤›dan yukar› bir temsil mekanizmas›
içinde al›nmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Bir anayasada benim bildi¤im temel ﬂey bütün toplumun anlaﬂt›¤› temel haklar›n, özgürlüklerin güvence
alt›na al›nmas›. O ülke içinde bekledi¤imiz eﬂitlik, özgürlük gibi temel
meseleleri garanti alt›na almas›d›r.

2)

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

A. Düzkan: Bu anayasa, yeni taslak 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 kad›n ve erkek aras›ndaki eﬂitli¤i sa¤lamakla 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 edilmiﬂ bir Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi var. Bu sözleﬂmeyi ihlal eden
bir durum var.
B›rak›n var olan talepleri karﬂ›lamay›. Bu normal bir ﬂey de, muhafazakar 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›¤› adaletsizli¤i bir de destekliyor.
Cinsiyete gelince, sadece kad›n
erkek eﬂitli¤i yetmez; örne¤in mede-
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ni hale dayanan ayr›mc›l›k olmamas›
gerek, mesela dulsun ya da bekars›n
diye kimseye ev vermemezlik edememeli kimse. Anayasada bunu engelleyen bir ﬂey yok. Cinsel yönelime dayanan ayr›mc›l›k da olmamas›
gerek, birini eﬂcinsel diye bir yere alm›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¤ramamas›, 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 halledilebilecek bir ﬂey, anayasaya sokulmas›na gerek yok. Halk›n talepleri tabii ki bu de¤il, halk›n talepleri s›n›f fark› olmamas›, cinsiyetler aras›
bir ayr›m olmamas›. Halk›n bir anayasadan talepleri budur. S›n›f fark›
olmayacak, kimse kimseyi sömürmeyecek, kimse kar›s›n› dövemeyecek. Anayasan›n bir kad›n olarak
bunlar› korumas›n› istiyorum. Bunlar›n hiçbiri yok.
Ayr›ca inançlar›ndan dolay› bir
aleviye ayr›mc›l›k yap›lmas›n, bunlar› bekliyoruz. Sonra bir eﬂcinseli
hiç kimse bir yere almamazl›k etmesin onun da çal›ﬂmaya ihtiyac› var,
fuhuﬂ sektörüne mahkum olmas›n, o
da e¤itim görsün ve çal›ﬂabilsin.
Bunlar›n da hiçbiri yok.

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

3)

A. Düzkan: Hiçbir ﬂey ideolojisiz de¤ildir. Her anayasa belli s›n›flar›n, belli cinsiyetlerin ç›kar›n› savunur.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluﬂundan 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 anayasada hiçbir ﬂey
yok. Tabii ki
olmas› gerekir.

“ Ka d› n, er ke k
e ﬂi tli ¤i , me de ni ha l,
c i n se l y ön e l i m ,
et ni k a id iy et, di ni
inanca dayal› ay r›m yap›lm am as›n›
anayasa garanti
alt›na almal›.”

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

4)

A. Düzkan: Müdahale konusunda karamsar›m ama tabii ki olabilir.
Alternatif önermek laz›m. Ve bunu biraraya gelerek yapmal›y›z. Güçlü bir muhalefet yap›lmas› laz›m.
Belki güçlü bir imza kampanyas› yapar›z. Geniﬂ çerçevede bir ﬂey yap›lacaksa birincisi örgütlenme özgürlü¤ü. Yine kad›n, erkek eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik, ayr›mc›l›¤›n yasak olmas›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin ç›kard›¤› tasla¤›n eksiklikleri
var diye düﬂünüyorum. Daha geniﬂ
ele al›n›p de¤erlendirilmeli. Bu maddeler de eklenmeli diye düﬂünüyorum. Eski bir çal›ﬂma, epey eski bir
çal›ﬂma bunlar›n da eklenmesini istiyorum. Yani kad›n, erkek eﬂitli¤i, medeni hal, cinsel yönelim, etnik aidiyet,
dini inanca dayal› ayr›m yap›lmamas›n› anayasa garanti alt›na almal›.

5)

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

A. Düzkan: Halk›n anayasas› sömürüyü ve bask›y› yasaklar. Özgürlüklerin s›n›r›n› da baﬂkalar›n›n özgürlü¤üyle çizer. Kimse kimsenin
eme¤inden yararlanamaz, onun hakk›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 güçlerin biraraya gelmesini diliyorum.
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Sevgili okurlar›m›z, merhaba! Temel Haklar Dernekleri’nden birinin aç›klamas›nda
çok yerinde olarak ﬂuna dikkat
çekiliyordu: “AKP anayasa tasla¤›n› tart›ﬂmaya baﬂlad›¤›ndan
beri birçok kesim kendince taslaklar haz›rlay›p tart›ﬂmaya kat›l›yor. Ama yaln›z HÖC’ün ç›kartt›¤› Halk Anayas› Tasla¤›’na
el koyma kar ar› 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 tem e l fa r k nedir?.. ‹ﬂte bu sorunun cevab›, bugünkü sohbet konumuzun da esas›n› oluﬂturuyor. Aradaki temel fark, ikti d a r kelimesinde somutlan›yor çünkü.
Halk Anayasas› Tasla¤›, ik tid a r sor u n un u gündeme getiriyor...

Konu: ‹ktidar
Perspektifi -1-

boyunca zaten “ H a l k ‹ k t i d ar › ”ndan sözedilmektedir. Peki,
bir ülkede iﬂbirlikçi, sömürücü
s›n›flar›n elindeki bir iktidar nas›l el de¤iﬂtirir? As›l tart›ﬂma konusu bu olmal›. ‹ktidar perspektifine sahip olmak, buna stratejik
ve düzen d›ﬂ› bir cevap vermek
demektir san›r›m.

Öz le m : Evet, iktidar perspektifinin özetini öyle yapabiliriz. Ben konunun di¤er yanlar›na geçmeden tan›m olarak
birkaç noktay› belirtmek istiyorum. ‹ktidar, “ggüç” kelimesinin karﬂ›l›¤›nda kullan›l›r
kimi sözlüklerde. Bir ﬂeyi yapabilme, bir ﬂey üzerinde otorite kurabilme gücüdür. Toplumda egemenli¤i elinde bulunduran yönetici kesim de iktidar olarak
tan›mlanabilir.
Fakat burada ele al›ﬂ›m›z itibariyle 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.
‹ kti d a r ve ik ti d a r p e r sp e k ti fi
zaman zaman yanl›ﬂ anlaﬂ›lan veya
eksik kavran›lan bir konudur. Bir
örgütün program›nda “halk›n, proletaryan›n iktidar›”n›n veya “sosyalist iktidar›n” hedeflendi¤inin yaz›lm›ﬂ olmas›, orada iktidar perspektifinin varl›¤›n› göstermez.

‹ktidara Alternatif
Olman›n Koﬂullar›

Bu arada bu hafta sohbetimize
katk›da bulunacak olan HÖC’den
H a mi de 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 vereyim. Buyurun.

H a m i d e : 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, birinin düzen d›ﬂ›, di¤erlerinin ise düzen içi olmas›d›r diyebiliriz. Düzen
d›ﬂ›l›k ve düzen içilik ise, sizin bugünkü konunuzla, yani iktidar meselesiyle do¤rudan ilgili elbette.
‹ktidar; s›n›flar mücadelesinin
en önemli kavramlar›ndand›r. Baﬂka bir deyiﬂle, s›n›flar mücadelesi,
bir yerde iktidar kavram›n›n etraf›nda odaklan›r. Mücadelede sa¤lam
bir yer edinmek ve devrim yürüyüﬂünde sa¤lam ad›mlarla ilerlemek
isteyen her güç, net bir i k t i d a r
p e r s p e k ti fi ne sahip olmal›d›r.
Halk Anayasas› Tasla¤›, her sat›-
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r›yla bu perspektifi ifade ediyor. Zaten anayasay› çok be¤enen insanlar›n itirazlar› da bize bunu anlat›yor,
mesela kimi zaman diyorlar ki; “size bu anayasay› yapt›rtmazlar”; veya uygulatmazlar... Solun çeﬂitli kesimlerinin itiraz› da esas›nda ayn›
noktada geliyor; “bu düzen içinde
böyle bir anayasa olmaz!” ‹ﬂte mesele de bu. Biz salt bir anayasadan
de¤il, iktidar›n niteli¤inin de¤iﬂiminden bahsediyoruz. ‹ktidar de¤iﬂmeden böyle bir anayasan›n gerçekleﬂemeyece¤ini anlat›yoruz halka.
Yani kimileri ak›llar›nca bizim Halk
Anayasas›’n› gündeme getirmekle
iktidar sorununu gözard› etti¤imizi
düﬂünüyor ama durum tam tersinedir; biz bununla iktidar sorununu
gündeme getiriyoruz. ﬁimdi burada
fazla zaman›n›z› almamak için aktarmak gereksiz belki ama, okuyanlar›n görece¤i gibi, Halk Anayasas›
Tasla¤›’nda s›k s›k iktidara at›f yap›lmaktad›r. Mesela baz› yerlerinde
“ h a l k›n ikti d a r › n › n a n a yasas›” deniyor ki, tek baﬂ›na bu bile bu tür
eleﬂtirilere cevapt›r. Mesela, iktidar
ﬂöyle tarif ediliyor: “Demokr atik
Halk Cumhuriyeti’nde iktidar emperyalizm ve iﬂbirlikçi sömürücü s›n›flar d›ﬂ›nda kalan tüm halk s›n›f
ve tabakalar›n›n demokr atik iktidar›d›r. ”
Ve sürekli olarak da tüm metin

Program›na bir hedef olarak bile
iktidar› yazmam›ﬂsa; onun zaten iktidar 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.

Kem a l : 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 meselemiz ﬂudur:
Herhangi bir alandaki, ülkedeki
mücadelenin iktidar perspektifine
sahip bir mücadele olup olmad›¤›n›
nas›l anlayaca¤›z?.. Eylemleri, ör-
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gütlenmeleri de¤erlendirirken iktidar perspektifine uygunlu¤u-uygunsuzlu¤u nas›l belirlenir?
Ayn› ﬂekilde, bir örgütün, bir
kadronun bu perspektife sahip olup
olmad›¤›n› neye göre de¤erlendirece¤iz?.. Yani, k›sacas›, iktidar perspektifinin pratikte, örgütsel faaliyette, ideolojide, örgütte, kadroda yans›malar› nelerdir?

M a z lu m : Konu, asl›nda bugün
Türkiye solu aç›s›ndan oldukça
önemli bir konudur. Sol ve iktidar
kavramlar› uzun y›llard›r birbirinden uzaklaﬂm›ﬂ, hatta adeta uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sol, daha çok bir “protesto” hareketi olarak, salt “muhalif” 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-emperyalist, yurtsever, namuslu ve
onurlu herkesin, Devrimci Halk ‹ktidar › ' n › k u rmak”t›r.
‹ktidar hedefine sahip olmakla,
devrimci bir niteli¤e sahip olmak,
birbiriyle özdeﬂ de¤ildir ama birbiriyle çok yak›ndan ilintilidir. PartiCephe, 1970 Aral›k’›nda partileﬂerek, solda ik tid a r al t e r n a ti fi bir örgütlenmenin ilk ad›m›n› att›. ‹ktidar› alabilecek güç ve aﬂamada olduklar›n› iddia edecek de¤illerdi ama
al t e rn a tifl e rdi. Bu ise bir örgüt aç›s›ndan son derece belirleyici bir nitelikti. Bu, onlar›, “eski tüfek”lerden, sol cuntac›lardan, Sovyet Devrimi ﬂabloncular›ndan, parlamenterist 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 soyut bir perspektif olmaktan ç›kar›p
s›n›f mücadelesinin her alan›na, çal›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-
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litik anlamda “bir iktidar alternatifi”
olma özelli¤inden de sözedilemezdi. Bu anlamda yeniden iktidar alternatifi olmaktan sözetmek, ancak
yeniden partileﬂmekle mümkündü.
Nitekim, devrimci hareketin, kendini Parti olarak, yani devrimci bir alternatif olarak ilan etmesi için çok
uzun y›llar›n geçmesi gerekti.
Esas›nda bu sürecin böyle ﬂekillenmesi ve bu kadar uzun sürmesi,
bir yerde “iktidar alternatifi” olmaya yüklenen anlamla ilgilidir. Partiyi “politik bir alternatif” olarak düﬂünmek, onun karikatürize edilmesine de karﬂ› ç›kmay› getirir do¤all›kla. De¤ilse, e¤er gerçekten partiyi bir alternatif olarak görmüyorsan›z, üç beﬂ kiﬂiyi biraraya getirip
parti der geçersiniz. Nitekim ülkemiz solunda bunun örnekleri de yaﬂanm›ﬂt›r. Böyle bir parti ne parti
olabilir, ne alternatif!.. ‹ktidar mücadelesi sürdürmek, oyun de¤ildir.

Kemal: ‹ktidar alternatifi olmak
nedir? Bu noktada onu da cevaplayarak Mazlum arkadaﬂ›n dedi¤ini biraz
daha somutlaﬂt›rm›ﬂ olal›m.
H ami de : Alternatif olmak, sadece belli bir ideolojiyi savunmakla, sadece program›nda farkl› bir iktidardan sözeden maddelere yer
vermekle veya ne bileyim, tek baﬂ›na parti olmakla özdeﬂleﬂtirilebilecek bir ﬂey de¤ildir. Alternatif olmak, politik, ideolojik, örgütsel bir
bütünlü¤ü ve bunlara eﬂlik eden
Alternatif olmak, sadece
belli bir ideolojiyi savunmakla, program›nda farkl› bir iktidardan sözeden maddelere yer vermekle veya tek baﬂ›na
parti olmakla özdeﬂleﬂtirilebilecek bir ﬂey de¤ildir.
Alternatif olmak, politik,
ideolojik, örgütsel bir bütünlü¤ü ve bunlara eﬂlik
eden belli düzeydeki bir
prati¤i ifade eder.
t›n
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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 “soyut” veya “zay›f” kal›r.
Halk›n ﬂu veya bu düzen partisine yönelmesinin en önemli nedenlerinden biri, devrimci bir alternatifin
kendini güçlü bir biçimde ortaya
koyamamas›d›r. Mesela bak›n ülkemizdeki son dönemde, hemen her
seçimde oylar›n bir öncekinden çok
farkl› yönelimler göstermesi, ayn›
zamanda bu alternatifsizli¤in, kitlelerin “ a r ay›ﬂ” içinde olmas›n›n ifadesidir. Oligarﬂi elbette ki, bu ortamda devrimci bir alternatifin geliﬂmesini, geniﬂ kitlelere kendini
gösterebilmesini engellemek için
her yönteme baﬂvuruyor; ki gerek
“seçim çare de¤il” dedi¤imiz için,
gerekse de emperyalizmin oligarﬂinin anayasas›na karﬂ› bayrak aç›p
Halk›n Anayasas›’n› gündeme getirdi¤imiz için karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z üst boyuttaki sald›r›lar da bunun devam›d›r. Bundan sonra da
sald›racaklard›r. ‹ktidar iddias› olan
bir hareket, ancak bu engellemeleri
aﬂarak alternatif oldu¤unu kan›tlayabilecektir.
Alternatif olmak, her yönüyle
yeni bir toplumun, yeni bir sistemin
mimarl›¤›n› üstlenebilmektir. E¤er
devrim, kitlelerin eseri olacaksa, bunun 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, tatminkar bir biçimde verebilmeliyiz.
“Hele devrimi yapal›m, ondan sonra bakar›z” diyemezsiniz kitlelere.
Halk Anayasas› Tasla¤›, iﬂte bu aç›dan ülkemizdeki devrimciler için
gerçekten çok önemli bir kazan›md›r. Deyim yerindeyse, devrimcilerin eline, “nas›l bir toplum inﬂa edilece¤ini”, her yönüyle aç›klayan bir
belge kazand›r›lm›ﬂt›r. Biz bunun
etkisini, sonuçlar›n› çal›ﬂmalar›m›zda çok somut görüyoruz. Dergilerimizi zaman zaman okuyan ama genelde teorik anlamda çok ilgi gös-

21 Ekim 2007

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› teorik olarak vermekle de ulaﬂ›lamaz.
Bir örgüt, bu çözümleri gerçekleﬂtirebilece¤i inanc› ve güvenini verdi¤i ölçüde, alternatif olma iddias›n›
büyütebilir. Bu ise, onun prati¤inden, kitle çal›ﬂmas›ndan, yaratt›¤›
gelenek ve kültürlerden görülebilecek bir ﬂeydir.

Kem a l : Meselenin bu yönüne,
yani iktidar perspektifinin kitle çal›ﬂmas›nda, geleneklerde, kültürde,
kadrolarda somutlanmas› bahsine,
sohbetimizin ileriki bölümlerinde
tekrar dönece¤iz. ﬁimdi yine iktidar
karﬂ›s›nda alternatif olmak aç›s›ndan devam edelim konumuza.
S›n›flar mücadelesinin ilk hedefinde ik ti d a r vard›r. Sosyalizmin
inﬂas› ve son hedeflere do¤ru ilerleyiﬂ, ancak ikti d a r ele geçi r i l di ¤i
n o kt a d a baﬂlayabilir. Baﬂka bir deyiﬂle, aﬂa¤›dan yukar›ya devlet mekanizmas›n›n parçalanarak yukar›dan aﬂa¤›ya yeni bir toplumun inﬂas› demek olan devrim, bunu ancak
iktidar› ele geçirerek gerçekleﬂtirebilir. Bu yüzdendir ki, s t r a te ji, iktidar hedefiyle somutlan›r. S›n›flar
mücadelesindeki her takti¤in, her
eylemin, her örgütlenme biçiminin,
her slogan›n amac› da, sonuçta iktidar mücadelesini güçlendirmektir.
Politikalar›n, taktiklerin, eylemlerin, örgütlenmelerin do¤rulu¤uyanl›ﬂl›¤›, baﬂar›s›-baﬂar›s›zl›¤›, buna göre ölçülmek durumundad›r.
Evet, burada ortaya koymuﬂ olduk ki, eylemler, taktikler, iktidar
mücadelesine hizmet edip etmedi¤iyle de¤erlendirilecek. Peki bir örgütün kendisi, iktidar alternatifi olabilmek için nas›l olmal›d›r, yani iktidar alternatifi olma iddias› taﬂ›yacak bir örgüt, siyasal olarak hangi
nitelikleri taﬂ›mal›d›r? ‹sterseniz
bununla devam edelim.
Özle m : Ben bu sorunun cevaSay›: 127

b›n› iki aç›dan verebiliriz diye düﬂünüyorum. B i r ; politik hedefleri bak›m›ndan. ‹ k i : mücadele biçimi ve
örgütlenme aç›s›ndan. Birincisinden baﬂlayay›m.
Ülkemizde iktidar iddias› taﬂ›yan bir hareket, a nti-emp e ryalist,
a n ti-oli g a r ﬂik olmak durumundad›r. Bunlar›n herhangi birinde net
olmayan bir hareket iktidar alternatifi de olamaz.
Anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
olmak ve anti-faﬂist olmak, sol aç›s›ndan bir anlamda “nni r en gi nokt as›”d›rlar ve sol 12 Eylül sonras› geliﬂen süreçte bunlardan sapm›ﬂ,
uzaklaﬂm›ﬂt›r. Gayet çarp›k bir ﬂekillenme olarak anti-emperyalist olmayan bir sol ç›km›ﬂt›r örne¤in ortaya. Veya mevcut düzene neredeyse hiç karﬂ› olmayan bir sol... Ülkemizdeki iktidar› bu ikisi –emperyalizm ve oligarﬂi bloku– oluﬂturdu¤una göre, bunlara karﬂ› ç›kmayan
bir hareket, iktidar iddias›ndan, hedefinden zaten vazgeçmiﬂ demektir.
Daha
somut
söyleyelim;
IMF’ye, NATO’ya, emperyalist tekellere karﬂ› ç›kmayan, onlar› ülkemizden kovmay› savunmayan bir
hareket, iktidar iddias›ndan, perspektifinden
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 ertelenmesinden” sözediyor. Üsler,
NATO gibi konular› ya mu¤lak b›rak›yor, ya da “Türkiye’nin denetiminde olmas›” gibi her anlama çe-

S›n›flar mücadelesinin ilk
hedefinde iktidar vard›r. Sosyalizmin inﬂas› ve son
hedeflere do¤ru ilerleyiﬂ,
ancak iktidar ele geçirildi¤i noktada baﬂlayabilir.
Bu yüzdendir ki, strateji
iktidar hedefiyle somutlan›r.
t›n
Haya ki
e
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kilebilir formülasyonlarla geçiﬂtiriyorlar. Ama ayn› reformizme sorarsan, iktidar› da hedefliyor, hatta
devrimi de, sosyalizmi de.. Elbette
burada politik program›yla, pratikteki 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 bile, reformist çizgi aç›s›ndan bile bir
“alternatif” olabilmek, iktidara aday
olabilmek, a nti-emp e rya list, an tifa ﬂist olmaktan geçer. Çünkü bu niteliklere sahip olmayan hiçbir siyasi hareket, düzen partilerinden bir
fark koyamaz. Nitekim, bu nitelikleri iyice mu¤laklaﬂan legal sol partiler, özellikle bu aç›dan tam bir t›kan›kl›k içindedirler.
Bilindi¤i gibi, emperyalizme
soldan methiyelerin dizildi¤i bir dönem yaﬂad›k. Emperyalizmin de¤iﬂti¤i, üretici güçleri ve “insanl›¤›”
geliﬂtiren tek siyasi sistem oldu¤u,
AB üyeli¤inin ülkemiz için demokrasi anlam›na geldi¤i... teorileri yap›ld›. ABD emperyalizminin halklara sald›r›lar›n› onaylayan politikalar savunuldu... K›sacas›, bu ve benzeri nedenler sonucunda Türkiye
solunun anti-emperyalist tarihsel
miras›n›n ayaklar alt›na al›nd›¤›,
solla emperyalizm aras›nda paralellikler kurulmas›na aç›k kap› b›rak›ld›¤› koﬂullarda, ikti d a r p e r s p e k tifli bir mücadele, anti-emperyalist niteli¤ini daha da öne ç›karmak durumundad›r. Mazlum arkadaﬂ sözlerinin baﬂ›nda, ülkemiz solunun “protesto hareketi” ﬂeklinde bir görünüm kazand›¤›ndan sözetmiﬂti.
Böyle bir görünüm kazanmas›ndaki
nedenlerden biri de iﬂte emperyalizm konusundaki bu çarp›k durumdur. Bir kez daha ﬂunu kesin olarak
belirtelim; anti-emperyalist olmayan›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-
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ﬂizm dese de, söylemlerinde genel
olarak faﬂizm yoktur. Faﬂizme karﬂ›
mücadele gibi kavramlardan da
uzak duruyorlar. Yayg›n olan düﬂünce, “iyi kötü bir demokr asimiz
var” düﬂüncesidir. Mücadele de,
propaganda da buna göre ﬂekillenmektedir.

H ami de : San›r›m ﬂimdi özellikle reformist kesimde haz›rlanan
“anayasa taslaklar›”n›n veya anayasaya iliﬂkin önerilerin neden hep
burjuvazinin çizdi¤i s›n›rlar içinde
kald›¤› daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂt›r. O demokrasi derken, burjuva demokrasisini tarif ediyor. Bizim sundu¤umuz 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
devr i m sorunudur. Bu anlamda demokrasi mücadelesini geliﬂtirirken
de hedef yine h a l k›n devr i mci iktid a r › mücadelesini geliﬂtirmek olacakt›r. Bizim gibi ülkelerde faﬂizme
karﬂ› demokrasi mücadelesi, burjuva demokrasisi için -veya AB içinmücadele de¤il, halk için demokrasi mücadelesidir; yani yine devrimci halk ikti d ar › mücadelesidir. Anayasa tart›ﬂmalar›nda da bu bak›ﬂ
aç›s›, devrimcilerle, düzen içi siyaset yapanlar› ay›ran zemin oluyor.
Son seçimlerin ard›ndan gündeme gelen tart›ﬂmalardan biri de hat›rlayaca¤›n›z gibi, “solun zay›fl›¤›,
güçsüzlü¤ü” oldu. Bu en genel anlamda do¤ru olmas›na do¤ruydu
ama; bunu seçim sand›¤›nda görmek, o ana kadar görmemiﬂ olmak,
siyasi körlüktür. Seçim sand›klar›ndaki rakamlar bir sonuçtur neticede.
Bu sonuç, sand›kta aday olan reformist solun, hayat›n çeﬂitli alanlar›ndaki mücadelede olmamas›n›n, düzen partileriyle aras›na bir fark koyamamas›n›n da sonucudur. Anayasa meselesinde de ayn› tuza¤a düﬂüyorlar. Pekala oligarﬂinin “sosyal
demokrat” bir partisinin söyleyebileceklerini söylüyorlar, daha ilerisini de¤il. Bu politikada ikti d a r p e r s-

34

TEOR‹

p e k t i fi yok t u r .
Sol, halk›n sömürüye, zulme,
emperyalizme, iﬂbirlikçilere karﬂ›,
haklar›, özgürlükleri için mücadelesini örgütledi¤i kadar soldur. Bunu
yapmayan bir solun zaten bu noktada bir iddias› da olamaz. Bu anlamda 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 arenada yeralmakt›r.
Emperyalizm ve oligarﬂi, e¤er
mevcut koﬂullar kendileri aç›s›ndan
elveriﬂliyse, kendilerini bunu yapabilecek 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 büyük bir önem kazan›r. Bu perspektife sahip olmayanlar, burjuvazinin
sundu¤u bu zeminde savrulur giderler. Tersi bir durum da, yani haklar›n geniﬂledi¤i de¤il, karﬂ›-devrimin
terörünün t›rmand›¤› koﬂullar da iktidar iddias› aç›s›ndan bir s›navd›r.
Kimileri de bu terör karﬂ›s›nda iktidar hedefinden ve iddias›ndan vazgeçer. Ülkemizde iktidar perspektifinden 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 olmayanlar›n, “havuç ve sopa” politikalar›ndan etkilendikleri gibi, farkl›
kesimlerden, farkl› anlay›ﬂlardan
ama en önemlisi de b u rj u va zi d e n

Bizim gibi ülkelerde faﬂizme karﬂ› demokrasi mücadelesi, burjuva demokrasisi için -veya AB içinmücadele de¤il, halk için
demokrasi mücadelesidir;
yani yine devrimci halk
iktidar› mücadelesidir.
t›n
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ﬂu veya bu ölçüde etkilenmeleri de
kaç›n›lmazd›r.

Kem a l : Özlem, “iktidar iddias› taﬂ›yan bir örgütün sahip olmas›
gereken özellikler” konusunda, siyasal aç›dan anti-emperyalist, antioligarﬂik olmas› gerekti¤ini anlatm›ﬂ, ancak mücadele biçimi ve örgütlenme aç›s›ndan sözü yar›m kalm›ﬂt›. Buna art›k sohbetimizin önümüzdeki haftaki bölümünde devam
edece¤iz.
Sendikal haklar için, ücret ve
maaﬂlar› yükseltmek için, okulda s›nav hakk› için, gecekondu semtlerimize elektrik, su getirilmesi için ve
daha pek çok ﬂey için mücadele ediyor 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 haklar›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 toparlarken, ﬂunu belirtelim ki, iktidar
hedefi olmayan muhalif hareketler,
eninde sonunda düzen içileﬂmek
durumundad›r. ‹ktidar› hedeflemeyen bir muhalefet hareketi zaten nihayetinde sadece bir “protesto” hareketi olarak kal›r. Oysa iktidar
perspektifine sahip devrimci bir hareket, s›radan bir protestoyu örgütlerken bile, onun bak›ﬂ aç›s›n› belirleyen h a l k›n ik ti d a r › 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, kadrolar›, hareketleri düzen içileﬂmekten,
“protesto” çizgisine çak›l›p kalmaktan kurtar›r...
Evet, haftaya ayn› konuya devam etmek üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n diyerek sohbetimizi noktal›yoruz burada.

21 Ekim 2007

S›n›rlar ‹çinde Sorunu Çözmeyenler,
S›n›r Ötesinde Katliama Soyunuyor!
TBMM, 17 Ekim’de Kuzey
Irak’a s›n›r ötesi operasyonu karara
ba¤lamak için topland›. Oligarﬂi öyle bir hava yaratmaya çal›ﬂt› ki, sanki bir s›n›r ötesi operasyon daha yap›l›rsa, bu ülkede bir daha asker cenazeleri kald›r›lmayacak! ‹ﬂte bu
hava içinde TBMM, “tarihinin en
büyük ittifaklar›ndan birini” gerçekleﬂtirerek, 507 evet, 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›ﬂmalar›n› bir kenara b›rakarak birleﬂmek oligarﬂinin tarihinde ilk de¤il,
gelenektir. Mesele bu noktada ittifak›n kaç oyla sa¤land›¤› de¤ildir.
Oligarﬂi Kürt halk›na karﬂ› her dönem ittifak halinde davranm›ﬂt›r.
Aralar›ndaki farkl›l›klar hiçbir zaman öze iliﬂkin olmam›ﬂt›r.
Bu düzeyde ittifakla operasyon
karar› almak ve bunu milli bir se-

Haber Türk, ﬂ ovenizm
kampanyas›n›n e kranlardaki
temsilcisi olarak ‹stiklal marﬂlar›, m illi tak›m g örüntüleri
eﬂli¤inde t v e kranlar›ndan p ara t oplad›. Futbolculukla ﬂ ovenizmin b irleﬂtirilmesi t am
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vince dönüﬂtürmeye çal›ﬂmak, sadece oligarﬂinin demokrasicilik
oyunu oynayacak kadar bile güçlü
olmad›¤›n› gösterir. Güçsüzlü¤ündendir 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 içlerinde tezkereye karﬂ› fire olmamas› için yapt›klar› aç›k oylamad›r.
TBMM’deki milletvekilleri üzerinde bile bask› uygulayanlar›n acizli¤i ortadad›r.
Tezkere metninde “uluslararas›
hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere” deniliyor. Oysa hukuksuzluk bizzat, tezkereyi meclise
sunan Baﬂbakan’›n aç›klamalar›yla
itiraf edilmiﬂtir: “Terör konusunda
Türkiye nefsi müdafaa noktas›nda.
Bu noktada hukuk geçersiz kal›r.”
Konu, halk›n sorunlar› oldu¤unda her türlü hukuk kural› geçersizdir. Oligarﬂinin elinden gelse, hemen gidip bombalarla Kandil’i yerle bir edecek. Binlerce Kürt’ü
katletmek oligarﬂi için sorun
de¤il. Ama en baﬂta emperyalizme ba¤›ml›l›k onlar› frenliyor.
Nitekim, oylaman›n yap›ld›¤›
saatlerde ABD Baﬂkan› Bush,
yapt›¤› aç›klamayla oligarﬂiyi

da düzenin ideolojisine uygun o land›r. ﬁovenizmi
hem k örüklüyor, hem o zeminde h alk›n d uygular›n›
istismar edip b esleniyorlar.
De¤ilse, hiçbirinin ulusal
onurla i lgileri y oktur; hepsinin ortak özelli¤i emperyalizmin uﬂa¤› olmakt›r. Bugün
ﬂovenizmi körükleyenlere bak›n, ç o¤unun t arihinde e mperyalizm t araf›ndan d evrimcilere k arﬂ›, h alka k arﬂ› k ullan›lm›ﬂl›k, iﬂbirlikçilik vard›r.

bir kez daha uyarm›ﬂt›r.
Gerçekte oligarﬂinin hiçbir kesiminin Kürt sorununa iliﬂkin bir çözüm program› yoktur. Bu aç›dan
birbirlerinden farkl› söyleyecek
sözleri olmad›¤›n› bir kez daha göstermiﬂlerdir... Kürt halk›na karﬂ›
hepsinin çizgisi MHP çizgisidir.

DT P’ye ‘operasyonu
destekle’ bask›s›
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 operasyon 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 örgütü de!” bask›s› yap›l›rken, bir
yandan da DTP binalar› kundakland›, 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 görüﬂmeleri s›ras›nda “24 y›lda 40 binden fazla insan ölmüﬂ, insanlar tutuklan›p iﬂkenceler görmüﬂ, do¤usuyla bat›s›yla bütün ülke a¤›r fatura
ödemek zorunda kalm›ﬂt›r.... Operasyon yap›lsa dahi, sorun daha sonra büyük ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kacakt›r” sözleriyle tav›rlar›n› aç›klad›.
Bu konuﬂma sonras›nda ise hükümet ad›na konuﬂan Cemil Çiçek;
“terörü lanetlemedi¤i halde hala
içimizde yaﬂayanlar var” diyerek
tehditlerini devam ettiriyordu.

Irak’a giriyoruz sevinci
ATV “Irak’a giriyoruz” baﬂl›¤›yla veriyordu tezkerenin onaylanmas› haberini. Hürriyet oligarﬂinin
ittifak›n› “oomuz omuza” sevinciyle
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yans›t›yordu. Bu nas›l bir savaﬂ,
katliam ç›¤›rtkanl›¤›d›r ki, göstermelik bile olsa ortaya ç›kacak
ölümlere üzülmüyor, sevinç ç›¤l›klar› at›yor. Bu hava burjuva bas›n
yay›n organlar›n›n genel havas›yd›.
“Omuz omuza” sanki halk›n sorunlar›n› çözüyorlar, ama de¤il, oligarﬂi halk›n sorunlar› sözkonusu oldu¤unda k›l›n› k›p›rdatmaz.
Mecliste tezkere metni oylanmadan önce ve sonras›nda oligarﬂi ﬂovenizm kampanyas› yürüttü. Kürt
halk›na karﬂ› kin, nefret duygular›
körüklenmeye ve buradan güç al›nmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Fakat görülebildi¤i kadar›yla bu konuda da fazla
bir sonuç elde edememekteler.
ﬁovenizm geliﬂtirilerek, halk›n
Kürt sorununu tart›ﬂmas› engellenmeye 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 engelleyemezsiniz.
Halk er geç ﬂovenizmin etkisinden kurtulacak, çocuklar›n›n neden
ve kimin için öldü¤ünü sorgulayacak ve çocuklar›n›n ölümünü oli-

garﬂiye soracakt›r. Kürt halk›n›n taleplerini anlayacakt›r. Bunu engelleyemezler.

24 s›n›r ötesi operasyon!
Her ﬂeyin çözümü gibi tart›ﬂt›r›lan s›n›r ötesi operasyonu, oligarﬂi
ilk defa gündeme getirmiyor. Kendilerinin de söyledi¤i gibi; bugüne
kadar 24 s›n›r ötesi operasyon yap›l m›ﬂt›r; fakat bugün yine ayn› nok t a d a d › r l a r.
Oligarﬂi; 1983-2000 y›llar› aras›nda tam 24 kez Güney Kürdistan’a yönelik sald›r› düzenledi. Bunlardan ilki, 1983 y›l›nda ‘S›cak Takip Operasyonu’ 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
peﬂmerge öldürüldü.
Bugün de oligarﬂi “hedefimiz
sadece PKK” diye ›srarla vurgulasa
da, as›l korkular›, Kuzey Irak’ta
oluﬂmakta olan Kürt devlet yap›lanmas›d›r. Bir operasyon yap›lacaksa,
Kuzey Irak’ta Kürt devletini de engellemek gerekir diye düﬂünmektedirler. 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 bulunan 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 önceki 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 operasyon. Operasyonun maliyeti 65
milyon dolar olarak aç›kland›. Do¤al olarak her operasyonun milyon
dolarlarla ifade edilen maliyeti halka ödettirildi. Sonra Temmuz 1995,
Mart ve Temmuz 1996’da... sürdü

S›n›r Ötesi Operasyona
Karﬂ› Eylemler

Y›l 1991
Yukar›daki küpürler, 1991 A¤ustos
ve Kas›m aylar›na ait Mücadele
Dergisi kapaklar›n› gösteriyor. Oligarﬂi 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 operasyonun oligarﬂinin iktidar›n›n açmaz› oldu¤unu söylüyoruz. Z a m a n › n
h a k l › ç› k ar d ›¤ › b i z iz .
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TEZKERE

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 Taksim Tramvay Dura¤›’nda aç›klama yaparak 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 edilemedi¤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 Mücadelesi, Tezkereye Hay›r, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" sloganlar›yla eylem 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.
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operasyonlar. Her seferinde operasyona kat›lan asker say›lar› artt›, 30
bin yetmedi, 50 bin asker gönderildi, 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 vuruldu¤u da önemsizdir zaten. Anlaﬂ›lmas› gereken darbelerle, katletmekle halklar›n bitirilemeyece¤i gerçe¤idir. ‹lk operasyon tarihine dikkat 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 ortada durdu¤u sürece oligarﬂinin ulusal talepleri de, ulusal mücadeleyi
de bitirmesinin zemini yoktur.
Asl›nda bunu kendileri de
bilmektedirler. Ama
katletmekten, asimilasyondan, yak›p
y›kmaktan baﬂka politika üretemiyor oligarﬂi... Ortadaki
tablonun garipli¤inin fark›ndad›rlar ki, Cemil Çiçek “ b i z s a dece Kandil’deki 3-5 bin terö riste karﬂ› mücadele etmiyo r u z ” izah›nda bulunmakta, fa-

Sorunlar / Çözümler
Oligarﬂinin Kürt sorununa
çözümü 25. kez “ s›n›r ötesi
operasyonu! ” Kürt sorununun nas›l çözülece¤i tart›ﬂmalar› her zaman yap›l›r,
“ekonomik olarak halk refaha ulaﬂt›r›lacak, halk kazan›lacak, PKK terörünün zemini
kurutulacak...”, “sorun salt
askeri boyutta ele al›nmamal›d›r” nakaratlar› tekrarlan›r...
Tart›ﬂmalarda her ﬂeyi konuﬂurlar, sonuçta
ürettikleri çözüm dönüp
dolaﬂ›r gelir ve imhaya,
inkara, asimilasyona dayan›r. Bu oligarﬂinin çözümsüzlü¤ü, zay›fl›¤›d›r.
Asl›nda kendileri de bilmektedir ki, s›n›r ötesi operasyon çözüm de¤ildir. Ne elde
edebilirler, askeri baﬂar› bile
elde edip edemeyecekleri tart›ﬂmal›d›r. Sorun askeri baﬂar›
sorunu da de¤ildir. Zira, oligarﬂi 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 durum de¤iﬂmeyecektir...
Cemil Çicek tezkere görüﬂ-

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

kat devam›nda demagoji yapmaktad›r. Elbette, 24 operasyon yap›yorsun, ony›llard›r
katlediyorsun fakat bitiremiyorsun. Bu tablo basit “terör”
demagojisini boﬂa ç›karan bir
tablodur, Cemil Çiçek bunu
örtbas etmek için yine bildik
“d›ﬂgüçlerin deste¤i var” demagojisine sar›l›yor. Oysa aç›k
bir halk deste¤i, milyonlar›n
sorunu sahiplenmesi ve bir halk›n talepleri vard›r. Oligarﬂi
iﬂe, bu gerçe¤i kabul etmekle
baﬂlamal›d›r.
d›r. Bu tan›m, elbetteki bilinçli olarak çözümsüzlü¤ü
sürdürme politikas›n›n ürünüdür.
Silahl› mücadeleye karﬂ›
yasall›¤› öne ç›karmaya çal›ﬂmakta, fakat Kürt halk›n›n taleplerini savunan demokratik, hatta yasal mücadeleye de tahammül edememektedirler. Örne¤in, DTP’
nin gündeme getirdi¤i her
öneri sald›rgan bir tutumla
karﬂ›lan›yor. Öyle ki, Kürt
halk› hiçbir sorununu gündeme getirmemelidir. Bu
Kürt halk›na “siz yaﬂa may›n” demekle ayn›
anlamdad›r. Bu politikan›n geçerlili¤inin olamayaca¤› aç›kt›r. Elbette Kürtler sorunlar›n›
gündeme getirecekler
ve çözüm isteyecekler...
Bu noktada oligarﬂi
ayn› ç›kmaz noktaya sürüklenmekte ve tekrar operasyon karar› almaktad›r. Operasyon oligarﬂinin kanl› tarihine devam etme karar›d›r.
Oligarﬂiden farkl› bir politika
beklemek de gerçekçi de¤ildir. Oligarﬂi sistem içinde dahi olsa Kürt sorununu çözebilme gücünden yoksundur.
Bu, sanki sorunlar›n çözümüymüﬂ gibi hamasetle meclisten s›n›r ötesi operasyon
karar› al›nmas›nda bir kez
daha ortaya ç›km›ﬂt›r.

oligarﬂinin Kürt
sorununa çözümü
çözümsüzlük...

Say›: 127

DTP’li milletvekillerinin bile
mecliste konuﬂma haklar›na
sayg›s› olmayan›n demokrasiden sözetmesinin pratik bir
de¤eri yoktur... “Çözüm demokrasi” demesine ra¤men,
askeri sald›r› için tezkere karar› ç›karmak oligarﬂinin açmaz›n› çok karakteristik ﬂekilde gösteriyor gerçekte.
Sorunun as›l kayna¤›,
Kürt sorununu tan›mlama
cüreti
bile
gösteremeyen,“Kürt sorunu yok, terör
sorunu var” yaklaﬂ›m›nda-

SORUN/ÇÖZÜM
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Liselerde e¤itim ö¤rencilerin
iste¤i ve yetene¤i do¤rultusunda verilmiyor. Liselerde verilen
e¤itim hakk›nda ö¤rencilere

HALK ‹Ç‹N B‹L‹M HALK ‹Ç‹N E⁄‹T‹M ‹Ç‹N
6 KASIM’DA YÖK’ÜN ÖNÜNDEY‹Z!
Anayasa tart›ﬂmalar›, AKP
ve YÖK aras›nda uzay›p giden
at›ﬂmalar aras›nda, ö¤renciler
ad›na konuﬂamayacak kim varsa hepsi konuﬂtu ama kimse
gençlik ne diyor, nas›l bir e¤itim, nas›l bir üniversite, nas›l
bir gelecek istiyor diye sormuyor.
Ne yaz›k ki üniversitelerimizde demokrasiden, bilimden,
nitelikli e¤itimden söz edemiyoruz. Çünkü üniversitelerin ve
ö¤renci gençli¤in üzerine karabasan 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 cunta gerçekleﬂtirildi. Ve bu cuntayla, iyiden, güzelden, adaletten, eﬂitlikten yana kim varsa,
namlular›n hedefi oldu. Toplumun en ayd›n, dinamik unsuru
olan gençlik bu yaﬂananlar› sorgulamas›n, ülke sorunlar›na çözüm aramas›n, Anadolu kültüründen uzaklaﬂ›p Amerikan
kültürünün, bencilli¤in içinde
bo¤ulsun diye cuntan›n generalleri 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 konuﬂmas› gerekenler sorunlar›n
kayna¤› olan AKP ve YÖK de¤ildir. Konuﬂmas› gereken üniversite ö¤rencileridir!
Liseler de üniversitelerden
farkl› de¤ildir.
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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, disipline verilerek cezaland›r›l›yor.
E¤itim gerçekten anayasada
da dedikleri gibi "herkes için
eﬂit ve paras›z" m›d›r? E¤er öyleyse her y›l bizlerden ba¤›ﬂ ad›
alt›nda toplanan kay›t paralar›,
aidat paralar›, spor paralar›,
karne ve diploma paralar› e¤itimin paras›z oldu¤unu mu gösteriyor? Gerçekten paras›zsa bu
paralar neden toplan›yor? Toplanan paralar nereye gidiyor?
Bu paralar› veremeyenler okula
gidebiliyor mu? Ya da gidiyorsa
ald›¤› e¤itimle üniversiteyi kazanabiliyor mu? E¤itim gerçekten herkes için eﬂit mi?
12 y›l boyunca ald›¤›m›z e¤itimi bizden 3 saat içerisinde isteyen haks›z bir s›nava tabi tutuluyoruz.
Liselerde çekti¤imiz s›k›nt›lar daha katmerleﬂmiﬂ bir ﬂekilde üniversite kap›lar›na daha
ayak basmadan bir set gibi ç›k›yor karﬂ›m›za.
26 y›ld›r YÖK’e karﬂ› mücadele ediyoruz ve art›k bu
kurumun gayri-meﬂrulu¤u yeterince 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› olmas› için,

Disiplin cezalar›n›n kald›r›lmas› için,
Yani demokratik lise, demokratik üniversite için mücadele 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 okusun" demektir.
YÖK kültürel yozlaﬂma ve apolitikleﬂtirme demektir.
Çünkü YÖK, binlerce demokrat ö¤retim görevlisini okullardan at›p yerine faﬂist zihniyetli
ö¤retim görevlilerini getirmiﬂtir.
Çünkü YÖK, bilimsel demokratik e¤itim isteyen, halk›n paras›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 çal›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 sormak için, YÖK'ün kald›r›l›p demokratik üniversitelerin kurulmas› için Ankara'ya üniversitelerde yaﬂanan sorunlar›n yarat›c›s› olan bu kurumun kap›s›na gidiyoruz.
YÖK'ün önünde "YÖK'E HAYIR" 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 DEMOKRAT‹K ÜN‹VERS‹TE!

GENÇL‹K FEDERASYONU
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Gençlik Dernekleri
6 Kas›m’da
YÖK
Önüne
Ça¤›r›yor
YÖK kuruldu¤u 6 Kas›m 1981’den bugüne üniversitelerde faﬂist e¤itimin de kurumlaﬂmas›n›n ifadesi oldu. Gençli¤in apolitikleﬂtirilmesinin, örgütsüzleﬂtirmenin, bask› alt›na
al›p düzenin istedi¤i gençlik tipi yaratman›n,
e¤itimin ticarileﬂtirilip halk çocuklar›na kapat›lmas›n›n en önemli araçlar›ndan oldu.
6 Kas›m’›n 26. y›l›nda Gençlik Federasyonu’na ba¤l› ‹stanbul Gençlik Derne¤i, Ankara
Gençlik Derne¤i, Kocaeli Gençlik Derne¤i,
‹zmir Gençlik Derne¤i, Adana Gençlik Derne¤i, Dersim Gençlik Derne¤i ve Elaz›¤
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, Edirne Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi, Biga Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 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 ‹stiyoruz diyen Gençlik Dernekleri 6 Kas›m günü
YÖK’ün önünde olacaklar›n› ve taleplerini
burada bir kez daha hayk›racaklar›n› belirtirken “YÖK’ün kuruldu¤u 6 Kas›m tarihini
YÖK ve AKP iktidar›na karﬂ› mücadelemizi
yükseltece¤imiz bir güne çevirelim. Üniversiteleri babalar›n›n çiftli¤i gibi yönetemeyeceklerini gösterelim. 6 Kas›m’da YÖK’ün önünde olal›m!” diyerek tüm gençli¤e de ça¤r›da
bulundular.

L‹SEL‹LER TANIﬁMA
ETK‹NL‹⁄‹NDE BULUﬁTU
11 Ekim günü Sar›gazi Temel Temel Haklar Derne¤i’nde biraraya gelen liseliler Ferhat
Gerçek’in kurﬂunlanmas› ve polise verilen
yetkiyle ilgili sohbet ettiler. Düzenin apolitikleﬂtirme, 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 dinletisiyle son buldu. Tan›ﬂma etkinli¤ine 25 kiﬂi
kat›ld›.

Say›: 127

SEYHAN-DER’de
Baz ‹stasyonuna Karﬂ›
Halk Toplant›s›
Adana'n›n Narl›ca Mahallesi'nde geçen ay aç›l›ﬂ› yap›larak 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 istasyonlar›na karﬂ› yap›lmas› gerekenler 10 Ekim günü SeyhanDer’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.

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 Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir birer
konuﬂma yapt›lar.

AGOS GAZETES‹’NE
301. MADDEDEN CEZA
11 Ekim günü ﬁiﬂli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Agos Gazetesi Yaz›iﬂleri Müdürü Arat Dink ve ‹mtiyaz 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 görüyorsunuz” 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 verilen ilk ceza oldu¤u belirtilirken verilen cezan›n ayr›mc›l›k
örne¤i oldu¤u söylenerek protesto edildi.
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TELEKOM’DA
GREV COﬁKUSU

Toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde
iﬂçilerin taleplerinin kabul edilmemesi üzerine Türk Haber-‹ﬂ Sendikas› 16 Ekim’den itibaren greve ç›kt›¤›n› duyurdu. 25 bin 680 Telekom
iﬂçisinin grevde oldu¤u duyurulurken Gayrettepe Telekom Baﬂ Müdürlü¤ü önünde toplanan iﬂçiler “‹ﬂ Ekmek Yoksa Bar›ﬂ Da Yok, Yaﬂas›n
Örgütlü Gücümüz” sloganlar›yla
“Bu ‹ﬂyerinde Grev Var” pankartlar›n›n alt›nda kararl›l›klar›n› gösterdiler.
Haber-‹ﬂ Baﬂkan› Ali Akcan
Telekom Baﬂ Müdürlü¤ü önünde
yapt›¤› aç›klamada “Bugün geldi¤imiz 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› olmas›n› diliyoruz” diyerek iﬂçilere
seslenirken görüﬂtü¤ümüz iﬂçiler bu
grevin Türkiye’deki mücadeleye
katk› sa¤layaca¤›n› söylediler.

G revden Birçok Hizmet
Etkilenecek
Sabah saatlerinden itibaren iﬂyerlerinde biraraya gelen iﬂçiler bu grevin birçok TELEKOM abonesini etkileyece¤ini belirterek 23 maddeden
oluﬂan taleplerinin kabul edilmesi
gerekti¤ini söylediler.
‹ﬂçilerin büyük bir coﬂkuyla karﬂ›lad›¤› grev karar› internet ba¤lant›lar›ndaki kesintilerle, telefonlardaki
kesintilerle, kimi yerlerde mobese
kameralar›ndaki kesintilerle ve bankalar›n bilgisayar sistemlerinin çökmesiyle büyük bir etki yaratt›.
‹ﬂveren ise iﬂçileri sabotajda
bulunmakla suçlayarak grevi proveke etmeye çal›ﬂt›. Birçok bas›n kuru-
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luﬂunun ise grev haberinden çok sabotaj haberlerine yer vermesi dikkat
çekiciydi.
Türkiye Haber ‹ﬂ Sendikas›’na
ba¤l› Türk Telekom çal›ﬂanlar› yaln›zca ‹stanbul’da de¤il birçok ilde
grevdeydiler.

‹zmir, A dana, Tokat,
Hatay, Bitlis, Denizli,
Nevﬂehir, Kocaeli, Bart›n,
Dersim... Telekom ‹ﬂçileri
Haklar›n› ‹ stiyor!
Anadolu’da Telekom iﬂçilerin
oldu¤u her ilde grev coﬂkusu vard›.
Telekom iﬂçileri, bulunduklar› illerde 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 kadar 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 yönelik aç›klamalar yap›ld›. Konuﬂmalarda “çal›ﬂanlar aras›ndaki ücret adaletsizli¤inin giderilerek dengenin
oluﬂturulabilmesi için yüzde 18
zam'' talebi dile getirilirken talepler
karﬂ›lan›ncaya kadar grev karar›ndan 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.

B‹R T E L E K O M
‹ ﬁ Ç ‹ S ‹ Y L E R Ö P O RTAJ
 Sizi tan›yabilir mi y i z ? G reve baﬂlad›n›z,
n e l e r söy ley ecek sin iz?
- Ben Yener Ünal Gayrettepe Telekom Müdürlü¤ü Baﬂ
Temsilcisiyim.
Bugünkü grevimizle ilgili siz de
kamuoyunda takip ediyorsunuz.
Geldi¤imiz süreçte bir ç›kmaza girildi. Bugün grev aﬂamas›na geldik.
Burda ﬂöyle bir ﬂey var sadece bizde de¤il tüm sendikalarda emek
cephesine, iﬂçi s›n›f›na ciddi anlamda bir sald›r› var. Yani b›rak yeni kazan›mlar› mevcut kazan›mlar
konusunda da bir sürü kay›plar›m›z
var. Sosyal haklar›m›zdan, ikramiyelerimizden, çal›ﬂma koﬂullar›ndan, esnek çal›ﬂmaya sorunlarla
karﬂ› karﬂ›yay›z. Kapsam içi kapsam d›ﬂ› denilen bir yaklaﬂ›m var.
Bunlar› üst üste koydu¤umuz zaman fütursuzca bir sald›r› var. Ama
Telekom iﬂçisi y›llard›r buraya örgütlü bir ﬂekilde geldi. Yani 20 y›ld›r Telekom da özelleﬂtirmelerin
yaﬂand›¤› bir süreçte taﬂeronlaﬂmaya Telekom iﬂçisi ciddi anlamda direnmiﬂtir. Yani 1980’den sonraki
eylem türüne bakt›¤›n›z zaman burada fiili iﬂ b›rakma, iﬂyeri iﬂgali
yap›lm›ﬂt›r. Ondan sonraki süreçte
fiiliyatta burada her türlü demokratik tepki anlam›nda sendikalarla iﬂbirli¤i içinde olmuﬂtur. Biz kararl›y›z. Bu konuda buradaki grevimizin iyi sonuç almas› anlam›nda motivasyon olarak da arkadaﬂlar›m›z
bu iﬂte kararl›d›r. Kesinlikle Telekom iﬂçisini s›k›ﬂt›rma, b›kt›rma
politikas›n› seçemezler ben inan›yorumki bu onurlu mücadelemizi
sonuna kadar sürdürece¤iz. Ve istedi¤imiz gibi, yani ﬂunu görece¤izki
her ﬂeyin masabaﬂ›nda çözülmeyece¤ini. ﬁunu görüyoruz son dönemlerde 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 bitmeyece¤ini yeri geldi¤i zaman grev silah›n› kullanaca¤›ndan da çekinme-
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Çal›ﬂma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Tuzla Tersaneler R a p o r u :
yece¤ini buradaki taban inisiyatifi
olarak, Telekom çal›ﬂanlar›n›n tüm
emekçilerinin zaten böyle bir kararl›l›¤› var. Ve buradan da Telekom iﬂçisi 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 konuda fütursuzca sald›r›lara karﬂ›,
sermayeye karﬂ› emek cephesini geniﬂletmesi laz›m. Biz de bu anlamda bugün buraday›z. Ta ki bizim taleplerimiz kabul edilene kadar biz
direnece¤iz. Bu konuda çekincemiz
olmaz.
 ‹ ﬂ v e re n d e n t a l e p l e r i n i z
nedir?
- Ayn› iﬂ kolunda, ayn› derecede, ayn› kademede olan arkadaﬂlar›m›za OGER ﬂirket taraf›ndan
yüzde 45’e yak›n, yüzde 40’a yak›n
bir ücret tarifesi verildi. Yani bu arkadaﬂlar›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 ikramiyelerimizi vermemek gibi esnek çal›ﬂma,
sonra kapsam d›ﬂ› daralt›lmas›yla
ilgili bir süreç vard›.

“A s › l
nedenine
b a k t › ¤ › m › z d a i ﬂ v e re n b u r a da sendika istemiyor. ﬁirket
sendikas›z, örgütsüz kölelik
s i s t e m i n e d a y a l › b i r sistem
geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.”
Biliyorsunuz kapsam d›ﬂ› sendikas›zlaﬂt›rma. As›l bizim talebimiz
burada sendikas›zlaﬂt›rmayla karﬂ›
karﬂ›yay›z. Biz de buna kesinlikle
müsaade etmeyece¤iz. Yani as›l nedenlerimiz 23 maddemiz var ama
burada 3-5 madde çok önemli maddeler. ‹ﬂte sendikas›zlaﬂt›rma, ikramiyelerimizin verilmemesi gibi bir
karar vard›, esnek çal›ﬂma var burada daha da de¤iﬂik ﬂeyler.

Say›: 127

Ölümlerden P atronlar Sorumlu
Tuzla tersanelerindeki ölümlerin
say›s› onbeﬂ gün içinde, 5’e ulaﬂt›ktan
sonra, nihayet Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n gündemine girebilmiﬂ, bakanl›k inceleme yapmak zorunlulu¤u hissetmiﬂ ve gözden kaç›r›lamayacak gerçekleri kabul etmek zorunda kalm›ﬂ.
Tuzla tersaneleri içinde 54 tersanede yap›lan incelemelerde; iﬂçilerden
4'ünün ölümüne elektrik çarpmas›n›n
neden oldu¤u belirlenirken, 1 iﬂçinin
ölüm nedenine iliﬂkin elektrik çarpmas› ve kalp krizi aras›nda kesin bir karar
verilemedi.
‹nceleme sonucu olarak ‹ﬂ Teftiﬂ
Kurulu Baﬂkanl›¤› Müfettiﬂleri’nin haz›rlad›¤› raporda; Tuzla’daki beﬂ iﬂçinin ölmesinin nedeni “iﬂkazas›” olarak
de¤il, "büyük oranda iﬂverenlerin kus u r u n d a n k a y n a k l a n d › ¤ › " ﬂeklinde
ifade edildi.
Bu haliyle rapor gerçekleri eksik
olarak ifade etmiﬂ olsa da, yine de yeterince çarp›c›d›r. Ve bu gerçek salt
Tuzla gerçe¤i de de¤ildir, bu gerçek
tüm Türkiye gerçe¤idir.

As›l Sorumlu
Çal›ﬂma Bakanl›¤› ve Devlet
Bakanl›¤›n raporu yaﬂanan gerçe¤in bir yönünü göstermekle birlikte eksiktir. Örne¤in Tuzla’da ne zamandan
beri çal›ﬂma koﬂullar› bu ﬂekildedir?
Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n görevi iﬂyerlerindeki çal›ﬂma koﬂullar›n› denetlemektir? Peki Tuzla’daki çal›ﬂma koﬂullar›n› yeni mi ö¤reniyor, de¤ilse neden
bu çal›ﬂma koﬂullar›na gözyumulmuﬂtur? Baﬂka buna benzer cangüvenli¤i

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

olmadan çal›ﬂt›r›lan kaç iﬂyeri vard›r?
Bu sorular›n cevab› biliniyor. Gerçek, ülkemizdeki hemen tüm iﬂyerlerinin üç aﬂa¤› beﬂ yukar› Tuzla koﬂullar›na sahip oldu¤u gerçe¤idir. Ve di¤er
gerçek de devletin, bakanl›¤›n bu koﬂullara gözyumuyor oluﬂlar›d›r. Böylesi çal›ﬂma koﬂullar›n› “az maliyetli üretimin” yolu olarak görüyor oluﬂlar›d›r.
“Az maliyetli üretim”in bedelini ise iﬂçilerimiz yaﬂamlar›yla ödüyorlar.

Bakanl›k, Raporunun
G e re¤ini Ya p m a l › d › r
Çal›ﬂma Bakanl›¤› raporu her ﬂeye
karﬂ›n, ülkemizde iﬂçilerin çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin gerçe¤in istisna olarak
kabul edildi¤i örneklerdendir. Fakat
bunu tespit etmek beraberinde düzeltmeyi 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 gerçekten 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 biliniyor. Bakanl›k, patronlar› “masraf”a
sokacak, iﬂçilerin yaﬂam› lehine bir
ad›m atmayacakt›r. E¤er bir ﬂeyler
yapmak zorunda hissedecekse, bu mutlaka iﬂçilerin taleplerini güçlü
direniﬂlerle gündeme getirmeleri ile
olacakt›r.
ﬁubesi Baﬂkan› Mustafa Özgen, grevde 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›klamas› yapt›.
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Grupçulukla, Dayatmac›l›kla, Kullanma Kültürüyle Var›lacak Bir Yer Yoktur

Bir Toplant› ve Anti-Birlikçi Tarz
KESK, TMMOB, TTB’nin ça¤r›s›yla 15 Ekim günü bir toplant›
yap›ld›. Solun birçok kesiminin kat›ld›¤› toplant›n›n gündemi, 3 Kas›m’da yap›lacak bir mitingti. Ça¤r›c›lar, bu mitingi de bir “süreç” olarak düﬂündüklerini aç›klad›lar toplant›da.
Solun birçok kesimi kat›lm›ﬂt›
toplant›ya; çünkü, ça¤r›y› yapan kurumlar› ve ça¤r›n›n konusunu ciddiye alm›ﬂt›.
Fakat toplant›n›n daha ilk dakikalar›nda görüldü ki, sözkonusu
olan, birlikte bir ﬂeyler yapmak de¤il; birilerinin, solu kendine yedekleme manevras›d›r.
Her ﬂey ayarlanm›ﬂ, her ﬂey tespit edilmiﬂti.
Mitingin günü, saati, tertip komitesi, sloganlar› belirlenmiﬂ, baﬂvurusu ve afiﬂleri bile yap›lm›ﬂ, dolay›s›yla da toplant›ya da asl›nda
tart›ﬂacak bir ﬂey kalmam›ﬂt›. Sanki
çok normalmiﬂ gibi de “zaman darl›¤›ndan afiﬂleri bast›rd›k, ama sonra imzalar› ço¤altabiliriz” gibi izahatlar yap›yorlard›. Kovalayan m›
vard›? Yoksa anayasa meselesi veya
kendi deyimleriyle “Özgür-Demokratik ve Eﬂitlikçi Bir Türkiye” meselesi, birkaç günlük bir mesele miydi? Bu acelecilik, yang›ndan mal
kaç›r›rcas›na miting örgütlemek nereden ç›km›ﬂt›?!
Toplant›daki laf kalabal›¤›n› ç›karsak kat›lanlara söylenen iki kelime vard›: “ G el i n ka t› l › n”. Veya daha aç›k tercüme edersek, biz yapt›k,
et t i k , d ü z e n l e d i k , b i z e t a b i o l u n !
Üstelik bu bile, asgari bir sayg› d a n, asgari bir demokratik iﬂleyiﬂten yoksun bir biçimde yap›lm›ﬂt›r.
KESK’in toplant›daki sözcüsü ﬂöyle diyordu mesela:
“Biz mitinge dair bir tertip komitesi oluﬂturduk. Kurumlar mitinge kat›l›p kat›lmayacaklar›n› yar›n
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(16 Ekim) akﬂam 17.00’ ye kadar bize haber verebilirler. ”
Görüyor musunuz ne kadar demokratik, ne kadar kat›l›mc›, ne kadar birlikçi bir yaklaﬂ›m!
Evet, size düﬂünmek, kendi içinizde 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›mc›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
d a y a t m a c › l › k k ü l t ü r ü d ü r. Bu davran›ﬂ tarz›n› ortaya ç›karan ﬂey ise;
g r u p ç u l u k t u r.
Birlik böyle olmaz.
Olmayaca¤› aç›kt›r.
Böyle yapanlar, ya bu aç›k gerçe¤i görmezden geliyor ya da gerçekte b i r l i ¤ i i s t e m i y o rl a r d › r. Çünkü solun en geniﬂ birli¤ini böyle organize etmeye kalk›ﬂmak, asl›nda o
en geniﬂ birli¤i, baﬂtan bozguna u¤ratmaktan baﬂka bir anlama gelmez.
Görünüﬂte zannediliyor ki; herkesi tart›ﬂmaya, bir ﬂeyleri O RTAK
ﬂekillendirmeye ça¤›r›yorlar. Ama
toplan›nca aç›¤a ç›k›yor ki, ça¤r› bir
ﬂey tart›ﬂmak için yap›lmam›ﬂt›r.
“ Ç a ¤ r › l › ” olanlar›n asl›nda bir söz
hakk› da yoktur. “ Ç a ¤ r › c › ”lar zaten
her ﬂeyi belirlemiﬂlerdir. Yap›lacak
eylemde senin ne i r a d e n , ne sözün
olacakt›r. KESK sözcüsü, toplant›da bir yerde gerçe¤i özetlemiﬂtir
esas›nda: “ Bu toplant›y› mitinge ka-

Biz, düzenin çeﬂitli
k u r u m l a r › n › n , d ü z e n p a r t ilerinin, iktidar›n kat›l›mc›l›k anlay›ﬂ›n› eleﬂtiriyoruz.
Peki buradaki anlay›ﬂ›n
eleﬂtirdi¤imiz bu anlay›ﬂlar dan ne fark› var?

t›l›m› yo¤unlaﬂt›rmak için yapt›k.”
Bu da amaçlanabilir; ama bunun bile devrimci, demokratik yollar› vard›r. Onlar “kat›l›m›” sa¤lama meselesinde bile, dayatmac›l›¤› seçmiﬂlerdir. Lütfedip, mitingde “herkes
kendi pankart›n› açabilir” denilmiﬂtir sonunda da. Ellerinden gelse,
yapabileceklerini düﬂünseler, ona
da “müsamaha” göstermeyecekler
belki ama...
*
Anayasa gibi bir konuda e¤er
gerçekten bütün devrimci demokratik güçlerin en geniﬂ birli¤i hedefleniyorsa, bu en geniﬂ birlikte sürece
müdahale etme düﬂüncesi varsa, bunun nas›l gerçekleﬂtirilebilece¤i az
çok bellidir.
“Ben yap›yorum gelin kat›l›n”
denilirse, oradan en geniﬂ birli¤in
ç›kmayaca¤› aç›kt›r.
Di¤erleri niye kat›ls›n her ﬂeyiyle sizin belirledi¤iniz bir eyleme veya programa? Sadece “kat›l›mc›”
olmay› niye kabul etsin? Sizin onlardan bir fark›n›z, üstünlü¤ünüz
mü var?
KESK ve ortaklar›, bu toplant›da
di¤er siyasi hareketlere, demokratik
kitle örgütlerine “ n e s n e ” muamelesi 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›, bilindi¤i gibi, s›k s›k tekrarlan›yor. Ve
bilindi¤i gibi, bu tav›r, devrimciler
taraf›ndan tekrar tekrar eleﬂtirilmiﬂtir. Fakat görüyoruz ki, bu eleﬂtirileri de¤erlendirmek, bunun muhasebesini yapmak bir yana, dayatmac›l›k, daha da “üsttenci”, siyasi hareketlere sayg›s›z bir tav›r ve üslupla
devam ettirilmektedir.
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Siyasette
Burada ﬂunu da belirtelim ki;
karﬂ›m›za demokratik kitle örgütleri
olarak ç›kan bu grupçulu¤un bir siyasi hareketin damgas›n› taﬂ›d›¤›n›n
de herkes fark›nda kuﬂkusuz. Bu,
Ö D P damgas›d›r.
Bu da ne yaz›k ki, bir siyaset tarz› olarak bir süredir karﬂ›m›za ç›kar›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 “üstünlük!” arac› olarak kullanmak istiyor ÖDP. Kim, kime neyi yutturuyor?
F›rsatç› reformizm, anayasa konusunda bir program ç›karm›ﬂ; ancak bu program›, ÖDP olarak önerdi¤inde kabul ettirme ﬂans› yok;
ama ayn› öneriyi KESK, TMMOB,
TTB arac›l›¤›yla yaparsa, en az›ndan solun belli kesimlerini kendi
program›na yedekleme ﬂans› olabilir diye düﬂünüyor.
Bu “kk u l l a n m a” 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, d e v r i m c i k ü l t ü r ve
de vri mc i ah la k aç›s›ndan da eleﬂtirilmesi gereken bir tablodur.
Bütün bunlar yap›l›yor, ediliyor,
ondan sonra da “sol niye güçsüz?”,
“sol niye birlik olam›yor?” diye ahkam kesilmeye kalk›l›yor. Bu sorular›n cevab› aç›k de¤il mi?
Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
mücadelede, tüm devrimci, demokratik güçlerin birli¤i, bugün bir ihtiyaçt›r. Bunda hiçbir tart›ﬂma yoktur.
Fakat bu birli¤i kim ne kadar istiyor, bu yöntemler, birli¤e ne kadar
hizmet ediyor. 15 Ekim toplant›s›ndan geriye ﬂu soru kalm›ﬂt›r: Dayatmac›l›¤› bir tarz haline getirmiﬂ, sol
içinde bile “eﬂitlikçi” olmak yerine
bir kast oluﬂturup herkese de bu
kastta tabi olmay› dayatanlar, demokratl›¤›n asgari gereklerini yerine getirmekten uzak olanlar, “Özgür-Demokratik ve Eﬂitlikçi bir
Türkiye”yi kurabilirler mi?
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‹LKE
KESK’in ça¤r›s›yla yap›lan toplant›da, HÖC taraf›ndan kendilerine, ortada 10 y›l önce yay›nlanm›ﬂ
bulunan ve çeﬂitli vesilelerle gündeme getirilmiﬂ olan bir Halk Anayasas› Tasla¤› oldu¤u hat›rlat›larak,
mademki gündem anayasad›r, “Bizim de haz›rlad›¤›m›z bir anayasa
var, neden bu çerçevede tart›ﬂ›lmaz
bunu da ö¤renmek isteriz” diye sorulmuﬂtur.
KESK sözcüsünün
cevab› ﬂudur: “Biz anayasay› de¤il, bu toplant›yla mitingi konuﬂuyoruz. Anayasa ile ilgili bir
bilim kurulu oluﬂturduk,
ayr›ca... Anayasaya dair
tüm kesimlerin fikirlerini söyleyebilece¤i bir meclis veya senato oluﬂturulacak.”
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 “ÖzgürDemokratik ve Eﬂitlikçi Bir Türkiye
‹çin 3 Kas›m'da Ankara'day›z!”
baﬂl›kl› bildirinin ikinci ilk alt baﬂl›¤› “Baﬂka Bir Anayasa, Baﬂka
Bir Türkiye Mümkün” diyor. Bildirinin 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, devrimcilerin sundu¤u bir anayasay› gündeminize 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 “benim damgam la”, “benim
öncülü¤ümde” olacak diyor. Söylemese de davran›ﬂlar›na yön veren
kayg› bu.
“Bilim kurulu” toplayacaklarm›ﬂ; burjuvazinin kabul edebilece-

¤i, “uygulanabilir, sürdürülebilir, makul” kavramlar›na s›¤acak bir anayasa
m›d›r istenen? Do¤ru, devrimciler taraf›ndan haz›rlanan bir anayasa bu çerçevelere s›¤maz.
Birçok kesim, yeri geldi¤inde
halktan, emekten yana bir a n a y asa istedi¤ini söylüyor. Fakat politik
olarak yine de düzenin s›n›rlar›
içinde bir anayasa tart›ﬂmas›n› tercih ediyor. Devrimci bir muhteva
taﬂ›yan, emekten, halktan yana niteli¤i aç›k olan bir
Anayasa Tasla¤›’n›
ise yok say›yor,
görmezden geliyor...
Halktan,
emekten yana bir
anayasa isteyen,
yüzünü de böyle
bir anayasay› gerçekleﬂtirebilecek güçlere döner...
Kimileri ise, “görmezden gelmelerine”, “bu düzende böyle bir
anayasa olmaz” diye teorik
gerekçe yaratmaya çal›ﬂ›yor. Sorun
böyle bir anayasan›n böyle bir düzen içinde gerçekleﬂip gerçekleﬂemeyece¤i mi?.. Biz bir gerçe¤i halka anlatmak istiyoruz. Halktan yana anayasa böyle olmal› diye somut
bir örnek koyuyoruz ortaya. K›yas
imkan› veriyoruz. Oportünizm diyor ki, bu anayasa bu düzen içinde
olmaz. Evet olmaz. Bu dahiyane bir
tespit de¤il ki.
Böyle bir anayasay› oligarﬂinin
yapmayaca¤› aç›k. Oligarﬂinin kendi iktidar› alt›nda böyle bir anayasay› yapt›rmayaca¤› da aç›k. Biz de
hayal görüyor de¤iliz. Bunu ne kadar halka anlatabiliyoruz, sorun budur.
Reformizm de, oportünizm de
farkl› gerekçelerle olsa da, görmezden gelmekte birleﬂiyor. O halde,
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› görmezden gelmek nas›l bir anlay›ﬂ›n sonucudur, ciddi olarak tart›ﬂ›lmaya
muhtaçt›r. Çünkü, bu görmezden
gelme tavr›, Türkiye solunun grupçulu¤una, rekabetçili¤ine, bencilli¤ine tutulan bir ayna olmaktad›r.

Halk
Anayasas›’n›
Görmezden
Gelmek!
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Anayasa oylamas›na 5 gün kalm›ﬂt›. O gün, 2 Kas›m 1982 günü,
Devrimci Sol tutsaklar›n›n da duruﬂmas› vard›. Tutsaklar, cuntan›n haz›rlad›¤› anayasaya iliﬂkin düﬂüncelerini dile getirmek için bir dilekçe
yazm›ﬂlard› ve onu okumak istiyorlard›. Ancak II No’lu Askeri Mahkeme, alt›nda Sinan Kukul, ‹brahim
Erdo¤an, A. Faz›l Özdemir’in imzalar›n›n da oldu¤u dilekçeyi okutmak
istemedi. Öyle ya, tüm ülkede anayasaya karﬂ› ç›kan sesler susturulmuﬂ, bast›r›lm›ﬂken, ﬂimdi burada
cuntan›n mahkemesinin kürsüsünde
anayasa aleyhinde konuﬂmalara göz
yumamazlard›.
Fakat elbette tutsaklar da kararl›yd› düﬂüncelerini aç›klamakta. Dilekçenin mahkeme heyetince okutulmamas› üzerine, duruﬂma salonundaki ikiyüzden fazla tutsak,
-adeta and içer gibi- bir tutsa¤›n
okudu¤u metni hep bir a¤›zdan tekrarlamaya baﬂlad›lar:
“Biz... B ‹ Z
Devrimciler... D E V R ‹ M C ‹ L E R ,
Yurtseverler.. YURTSEVERLER
Demokratlar.. DEMOKRATLAR
Faﬂizme Karﬂ›... FA ﬁ ‹ Z M E
KARﬁI,
Mücadele edenler olarak... MÜ CADELE EDENLER OLARAK,
Halk›m›za... H A L K I M I Z A ,
Bask› ve... BASKI VE,
ﬁiddet uygulayan... ﬁ ‹ D D E T
UYGULAYAN,
Türkiye Halklar›na... T Ü R K ‹ Y E
HALKLARINA
Açl›k... A Ç L I K
Yoksulluk... Y OK S U LL U K
Sefalet getiren... S E FA L E T G E T‹REN
Bu Anayasay›... BU ANAYASAYI
Protesto ediyoruz, P R O T E S TO
E D ‹ Y O R U Z .”
Bu protestoda yükselen sesler, o
gün için sadece bir mahkeme salo-
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nunda yank›lanm›ﬂ olsa
mektup, pankart, yaz›lama, telefonla
da,
tarihsel
ve
siyasal
bilgi verme gibi yöntemlerle, anayadiye
olarak o salonu aﬂan bir
san›n niteli¤ini gücü oran›nda halka
önemdeydi.
anlatmaya çal›ﬂt›. Halk› “hay›r” oyu
vermeye ça¤›rd›.
Cunta sald›r›lar›n›
sürdürürken yeni bir anayasa haz›rH
lanmas› ve sonras›nda da “demokraKampanya baﬂta aktard›¤›m›z gisiye geçiﬂ” takvimi aç›klam›ﬂt›.
bi, oligarﬂinin mahkeme kürsülerin1982 sonlar›na do¤ru ise art›k fade yank›s›n› buldu¤u gibi, yurtd›ﬂ›nﬂist cunta, önünde engel olabilecek
da da oldukça yayg›n ve etkili ﬂekiltüm devrimci, demokrat ilerici, ayde sürdürülüyordu. Avrupa demokd›n vb. güçleri büyük oranda etkisizleﬂtirmiﬂti. O sürece kadar cuntaya
karﬂ› verilen en ciddi mücadelenin
sürdürücüsü olan
Devrimci Sol da
birçok önder kadrosunu, taraftar›n›
tutsak vermiﬂti. Bu
durumda da, cunta
aç›k faﬂizmini kurumlaﬂt›rmak anlam›na gelen anayasas›n› referanduma
götürmekte bir sak›nca görmüyordu.
Anayasa oylamas›,
cuntan›n program›n› hayata geçirebilmesi aç›s›ndan oldukça önemli bir ad›md›.
Köln
Halk muhalefeBaﬂkonsoloslu¤u
ti sindirilmiﬂ olsa
da cunta referandumu sa¤lama almak için aylar önrat kamuoyuna ve Türkiyeli iﬂçilere
cesinden tehdit ve gözda¤› kampancunta anayasas›n›n içeri¤i ve sonuçyas›na baﬂlad›. Evren, anayasay› talar› anlat›ld›. Bu çal›ﬂmalar silahl›n›t›m gezileri yaparak, her gitti¤i
silahs›z gösteriler biçiminde sürdü.
yerde anayasaya karﬂ› ç›kman›n ‘vaVi y a n a’da yap›lan ve ülkemizde de
tan hainli¤i’ oldu¤unu söylüyordu.
naklen yay›nlanan bir futbol maç› s›Bu anayasa, kuﬂku yok ki halk›n
ras›nda sahaya giren Devrimci Sol
gelece¤ini derinden etkileyecekti. Bu
militanlar›, ellerinde taﬂ›d›klar› “FAanlamda da kendine devrimciyim,
ﬁ‹ST CUNTANIN ANAYASASINA
demokrat›m, yurtseverim diyen herHAYIR” yaz›l› bir pankartla ülkekes bu faﬂist anayasay› teﬂhir etmek,
mizde yaﬂanan geliﬂmelere tüm düncuntan›n oyununu bozmak göreviyle
yan›n dikkatini çekmeye çal›ﬂt›lar.
karﬂ› karﬂ›yayd›. “Anayasaya Hay›r”
Fakat bu eylemlerin ötesinde, bu
demek faﬂizme hay›r demekti.
kampanyaya damgas›n› vuran ve
Devrimci hareket, iﬂte böyle bir
tüm dünyan›n dikkatlerini ülkemize
de¤erlendirme do¤rultusunda, güçve cuntan›n anayasas›na çeken as›l
leri ve imkanlar› s›n›rl› olmas›na
eylem, Türkiye’nin Köln Baﬂkonso karﬂ›n, “ F a ﬂ i s t C u n t a n › n A n a y a s aloslu¤u’nun Devrimci Sol militans › n a H a y › r ” kampanyas›n› baﬂlatt›.
lar› taraf›ndan iﬂgal edilmesi eylemi
Kampanya içinde mevcut gücünü
oldu. Bu eylem, ülkemizdeki koyu
aﬂan bir yo¤unlukla, bildiri, el ilan›,
sansür ve bask› ortam›nda “Anaya-

Cuntan›n
Anayasas›na Hay›r
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saya Hay›r” slogan›n› bütün ülkeye yayamayan hareketin sesini, daha geniﬂ kitlelere duyurabilmesi aç›s›ndan önemli bir
sonuç yaratacakt›.

H
Eylemi, iﬂgale kat›lan bir devrimci,
ﬂöyle anlat›yordu:
“(...) Eylem için Köln Baﬂkonsoloslu¤u tercih edilmiﬂ, uzun süre istihbarat›
yap›lm›ﬂt›. ... Eylemde 10 yoldaﬂ›m›z görev alacakt›. Ancak, eylem yerinde denetim sa¤land›ktan sonra arkadaﬂlar›m›zdan büyük bölümü eylem yerini terk edecek, içeride az say›da yoldaﬂ›m›z kalacakt›.
Eylemin baﬂlama iﬂareti verildi¤inde
bir k›s›m arkadaﬂ›m›z Baﬂkonsoloslu¤un
içinde bulunuyorlard›. ‹ﬂlem yapt›rmak
üzere gelmiﬂ vatandaﬂ görüntüsünde binadaki 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 hale getirirken, di¤erleri binadan içeri girdiler. ‹çeri giriﬂ s›ras›nda yoldaﬂlar›m›z
yanlar›nda bulunan di¤er silahlar› kullanmad›lar.
‹çerideki pani¤i bir an önce yat›ﬂt›r›p
harekete geçen yoldaﬂlar›m›z içeridekilere sakin olmalar›n›, söylenenleri yerine
getirirlerse kimseye dokunulmayaca¤›n›
-eylemin amac›n› da anlatarak- belirttiler. ... Konsolosluk koruma görevlilerine
ait silahlara el konuldu. Arama iﬂlemi yap›ld›kça içerdeki personel ve vatandaﬂlar
bir yere topland›lar ve kendilerine bir kez
daha eylemin amac›, herhangi bir direnme tavr› gösteren olursa buna karﬂ›l›k verilece¤i, ama söylenenlere uyarlarsa kimseye zarar gelmeyece¤i anlat›ld›.
Eylemin baﬂlang›c›ndan k›sa bir süre
sonra Baﬂkonsolosluk çevresi Alman
GSG-9 komandolar›nca çevrildi. Mogadiﬂu bask›n›n› gerçekleﬂtiren GSG-9’lar
‘rehineleri kurtarma operasyonu’ için haz›rl›klara baﬂlad›lar.
Eylemin baﬂlang›c›ndan bir süre sonra yoldaﬂlar›m›z önce çocuklar› ve kad›nlar›, daha sonra hastalar› d›ﬂar› b›rakt›lar.
(...) 16 saat süren eylemimiz s›ras›nda
birçok anti-faﬂist grup eylem yerine gelerek dayan›ﬂma gösterileri yapt›lar. Eyle-
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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
‘Faﬂist A n a y a s a y a H a y › r ’ pankart›, yoldaﬂlar›m›z›n Alman polisiyle pazarl›klar›na ait görüntüler verildi. D›ﬂar›daki
yoldaﬂlar›m›z da Alman anti-emperyalistlerinin denetiminde bulunan bir korsan verici arac›l›¤›yla ‘K›z›ldere Radyosu’ 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›. Alman anti-faﬂistleri ve anti-emperyalistleri eyleme s›cak bak›p destek verirken,
Türkiye solu tam tersi bir tutumla ya eylem 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 serbest b›rak›ld› ve yoldaﬂlar›m›z Alman
polisine teslim oldu. Ve bu eylemden dolay› aç›lan davada, yoldaﬂlar›m›z dörtbeﬂ 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 eylemle parçalayan hareketimizin kazand›¤› prestiji yok etmek için faﬂist cunta ﬂefi Kenan Evren, anayasay› tan›t›m toplant›lar› çerçevesinde yapt›¤› ‹stanbulTaksim mitinginde eyleme de¤inerek,
Devrimci Sol hakk›nda bilgi verip eylemin özünü karartmaya, Devrimci Sol’u
güçsüz göstermeye çal›ﬂt›. Ancak, bu çabas› tam tersi bir sonuç yaratt›. ‘Anayasaya hay›r demenin bize hay›r demek oldu¤unu’ söylemek zorunda kald›... (Eyleme iliﬂkin anlat›mda, Zafer Yolunda-1
kitab›ndan yararlan›lm›ﬂt›r.)

H
Kampanya sonuçlar› itibariyle anayasa referandumunu cuntan›n aleyhine çevirmekten uzakt›. Hareketin içinde bulundu¤u o günkü koﬂullarda baﬂka türlüsü mümkün de¤ildi. Fakat, kendine devrimciyim, demokrat›m vb. diyen herkesin önündeki görevin “Anayasaya Hay›r”
demek oldu¤u süreçte, devrimci hareket
bunu yapm›ﬂt›.

K›sa Tarih
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 doru¤unda kurulan ilk memur
sendikas› KAM-SEN, kapatmalara 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 idarepolis iﬂbirli¤ini ve keyfi uygulamalar› protesto için açl›k
grevine baﬂlad›lar.
26 Ekim 1994
‹stanbul Haklar ve Özgürlükler Platformu devletin köy
yakma, katliam, kay›p, hapishanelerdeki terör politikalar›n› protesto etmek amac›yla açl›k grevi baﬂlatt›. Açl›k
grevi 6 Kas›m'a kadar
sürdü.
26 Ekim 1995
Filistinli savaﬂç› ve önder
Fethi El ﬁakaki ﬂehit düﬂtü.
27 Ekim 1988
‹stanbul’da görülen Devrimci
Sol davas›nda 7 y›l sonra
savunmalar baﬂlad›.
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Devrimci, Devrimin Görevlerini Düﬂünmeyi
Yaﬂam›n›n Tümüne Yayan Kiﬂidir
“Bin kilometrelik yola bile bir
ad›mla baﬂlan›r; düﬂüncelerine dikkat et, bunlar da senin amaçlar›n›n
ilk ad›mlar›d›r” der bir Çin halk deyiﬂinde. Düﬂüncelerimiz, eksi¤i fazlas›yla, olumlu ve olumsuz yanlar›yla, bizi amaçlar›m›za götüren,
veya amaçlar›m›za ulaﬂmaktan al›koyan bir rol oynarlar. ‹ﬂte böyle oldu¤u içindir ki, bir devrimci için,
gününün her saatinde neleri düﬂündü¤ü, neye, nas›l yo¤unlaﬂt›¤› onun
devrimcilik yürüyüﬂünün niteli¤ini
de belirler.
Kimi zaman eksikliklerimiz,
yapmad›¤›m›z iﬂler veya yanl›ﬂ davran›ﬂlar›m›z sözkonusu oldu¤unda,
s›kl›kla, “ d üﬂ ü nmed i m ” veya bir
harf farkl›l›¤›yla “ d üﬂü ne me d i m ”
gerekçelerine s›¤›n›r›z. Düﬂüncelerin devrim yürüyüﬂünde oynad›¤›
rolü gözönünde bulundurarak, bu
gerekçeyi masaya yat›ral›m. Elbette
bu gerekçeyi masaya yat›rmak demek, bu gerekçeye sar›lan kiﬂiyi
masaya yat›rmakt›r.
Mücadele içinde karﬂ›laﬂt›¤›m›z
ve örgütlenmemizi, faaliyetlerimizi
engelleyen olgulardan biri de d üﬂ ü n me m e k t i r gerçekten. ‹nsan için
düﬂünmemek diye bir durum sözkonusu de¤ildir, insan düﬂünen bir
varl›kt›r, o zaman düﬂünmemek demek tam olarak sorunu ifade etmekte yetersiz kal›r, as›l olarak d üﬂ ü nme d i m , d üﬂüne me d i m sözünde ortaya ç›kan “devr i mci gör evle r imi
d üﬂ ü nme d i m ”dir.
O zaman önümüze ﬂu soru gelir:
E¤er devrimci görevlerimizi düﬂünmüyorsak, o halde ne düﬂünüyoruz?
Sorunun kayna¤› buradad›r ve düﬂünmedim sözünde incelenmesi gereken budur. Devrimcili¤i düﬂünmüyor, devrimci görevlere kafa
yormuyorsak, beynimiz devr i mcilik d› ﬂ› ﬂeyler düﬂünüyordur, beynin
yo¤unlaﬂmas› devrimcilik d›ﬂ›ndaki
düﬂüncelere ve olgularad›r. Devrimcili¤in d›ﬂ›ndaki yer ise, aç›k ki, dü-
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zendir. Devrimcili¤in ve düzenin
d›ﬂ›nda baﬂka bir alan yoktur. Bunun fark›nda olabilir veya olmayabiliriz, fakat gerçek budur. Ki, devrimi düﬂünmedi¤imizde bu durum
prati¤e, bedenen devrimci mücadelenin içinde, fakat beyni önemli
oranda düzende bir kiﬂilik olarak
yans›r.

K e n d i m i z i d e v r i m ci o l a r a k
t an › m l›y o rsak, yap t›¤› m›z
iﬂi dü ﬂ ü nmek zor u n d ay›z
Bir devrimci için devrimin sorunlar›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 olarak devrime göre ﬂekillenecektir.
Devrimi düﬂünmek, devrim için
üretmek, sürekli olarak devrimci

Bir devrimci için
devrimin sor unlar›n›
düﬂünmek nedir? Özel
ol a r a k bel l i z a m a nl a r a
s› k› ﬂt ›r ›l aca k bi r ol gu
mudur? Elbette ki hay›r,
devrimin sor unlar›n› ve
görevleri düﬂünmek devrimcinin yaﬂam tar z›d›r,
beynin do¤al faaliyetidir.

görevler ile meﬂgul olmak “ d üﬂ ü nme d i m ” gerekçesini ortadan kald›r›r. Bu gerekçeyi gündeme getiriyorsak, bu durumda beynin f a r kl›
meﬂ g u li yet le r i var demektir. Bu
durumda bir devrimci beynini meﬂgul eden nedenleri, etkenleri bulmak ve bunlarla mücadele etmekle
görevlidir.
“düﬂünemedim”
Kendimize
ﬂeklinde yapt›¤›m›z izahlar›n gerçek anlam›n› bilerek üzerinde durmam›z gerekir. Böyle bir durumda
kendimize sormam›z gereken sorular bellidir; düﬂünmem gereken birﬂeyi düﬂünemediysem, neden? O
zaman neyi düﬂündüm? Kafam neyle meﬂguldü? Bu sorular›n cevaplar› bizi kendi eksikliklerimizle yüzyüze getirecek, de¤iﬂimimizin, dönüﬂmemizin önünü açacakt›r. Aksi
halde rahatl›kla ileri sürdü¤ümüz
“düﬂünemedim” gerekçeleri, kendimizdeki sorunu görememeyi ve dolay›s›yla sorunun giderek büyümesini getirecektir. Devrimci tarzda
düﬂünmeme, bu aﬂamada da devrededir asl›nda. Kiﬂi devrimin sorunlar›yla meﬂgul olmad›¤›nda, ortaya
ç›kan eksikliklerin, olumsuzluklar›n
izah›n› yaparken de ilk akla gelen
olarak “ d üﬂ ü nmed i m ” demektedir.
Oysa bu zaten anlams›z bir cevapt›r.
Sorun da zaten buradad›r, neden düﬂünmedin? Bunu bulmak için de
beynimizin devrime yo¤unlaﬂmas›
zorunluluktur.
Bu sorgulamay›, muhasebeyi
yapmad›¤›m›zda “düﬂünmedim, düﬂünemedim” gerekçesi bir tarza dönüﬂecektir. Kiﬂi kendini sorgulamad›¤›nda ilk akla geleni yapmak, ilk
akla geleni söylemek al›ﬂkanl›¤› geliﬂir. Her devrimcinin önem vererek
durmas› gereken bir al›ﬂkanl›kt›r.
Her konuda ilk akla gelenin do¤ru
olaca¤› düﬂünülmemelidir. Sorunlar›n do¤ru kavranmas›, do¤ru çözümlerin üretilmesi bir emek, bir
yo ¤ u n l u k ister. Devrimci bir iﬂi
yapm›ﬂ olmak için yapmaz. Bir iﬂi
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yapt›¤›nda devrimi büyütmeyi düﬂünür. Devrimi büyütmeyi düﬂündü¤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, devrimcili¤i kavray›ﬂ›m›zda da çarp›kl›klar var demektir. De¤ilse, düﬂünememe probleminin ortaya ç›kmamas› gerekir.
Devrimciysek, her ﬂeyi düﬂünürüz. Her an kafam›z kitleleri nas›l
örgütleyece¤iz, bulundu¤umuz birimdeki, 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 nas›l k›rabiliriz, nas›l bir yöntemle kitleleri etkileyebiliriz... gibi onlarca
soruyla meﬂgul olacakt›r... Beynimizin bunlarla dolu olmas› demek,
düﬂünememe sorununu yaﬂamamak
demektir.
Elbette, bir devrimci hiç yan›lmaz de¤ildir. Devrimci kimi zaman
eksik, yanl›ﬂ kararlar da alabilir, fakat bu durumda da yine düﬂünememe diye bir ﬂey sözkonusu olmaz.
Düﬂünmüﬂ ama yanl›ﬂ de¤erlendirmiﬂtir; bu durumda yanl›ﬂ düﬂünmenin nedenleri üzerinde ayr›ca
durulur. Fakat, yukar›da s›ralad›¤›m›z gibi sürekli olarak devrimin
görevlerini düﬂünen bir devrimcinin yaﬂam›nda yanl›ﬂ düﬂünme örnekleri fazla ve kendini sürekli olarak tekrar eden biçimde ortaya ç›kmaz. Çünkü, kendini sürekli tekrarlayan yanl›ﬂ düﬂüncede de sorun
var demektir. Bu da yine yo¤unlaﬂmamaktan kaynaklanmaktad›r.
Kendini e¤itmeye, geliﬂtirmeye yeterince zaman ay›rmayan devrimci,
ço¤unlukla eksik, yüzeysel, kulaktan dolma bilgilerle düﬂünecektir,
ki yanl›ﬂ bilgilerle do¤ru sonuçlara
varmak mümkün de¤ildir.
Bu da düﬂünmemeyle ayn› sonuca varmaktad›r. Bir göreve yete-
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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¤unluk devrimciyi zorlar, kendini aﬂmas›n› sa¤lar, varolan yo¤unlu¤un
alt›ndan kalkabilmek için devrimci
kendini geliﬂtirme gere¤i duyar.

e¤itimsiz geri b›rakmak ve onlarca
sonuç oligarﬂinin önümüze ç›kard›¤› engellerdir. Ve tam da zaten bu
noktada devrime yo¤unlaﬂmak görevdir. Sorun oligarﬂinin önümüze
dikti¤i engelleri nas›l aﬂabiliriz, sorunudur. Düﬂünmemiz, yo¤unlaﬂmam›z gereken de buras›d›r. Bunu
baﬂaramad›¤›m›zda oligarﬂinin önümüze dikti¤i engellere teslim olma
sonucu do¤acakt›r. Bu noktada devS› n›fl a r m ü ca dele sin de,
rimci iddia yok olur. Bunun içindir
n e p r a t i kte, ne dü ﬂ ü n ce de
ki, ›srarla evet en geri, faﬂizmden,
boﬂ l u ¤ a y e r yok t u r
burjuvazinin kültüründen en çok etBir iﬂin örgütlenmesinde, kitlekilenmiﬂ kitleleri bile örgütleyip
lerin örgütlenmesinde, kadrolaﬂma
kadrolaﬂt›rmay› düﬂünmek ve bafaaliyetinde, yapt›¤›m›z en küçük
ﬂarmak zorunday›z. Mao’nun Çin
iﬂten en büyük iﬂe kadar, her faalihalk›n› nas›l örgütledi¤ini s›k s›k
yetimizde, boﬂlu¤a yer b›rakmamaörnek olarak veririz. Bu öylesine
l›y›z. Bu ise önceden düﬂünmektir.
verilen bir örnek de¤ildir. En geri
Düﬂünmedi¤imiz her ayr›nt› eylekitleleri bile örgütlemek mümkünmimizi, faaliyetimizi olumsuz etkidür, baﬂar›labilir. Sorun bunun yolleyecektir. Do¤ald›r ki, yapt›¤›m›z
lar›n› bulup ç›karabilmektir.
her iﬂe büyük emek, zaman harc›yoBuna yo¤unlaﬂmal›y›z. Nas›l baruz, bedel ödüyoruz. Tüm bunlar›n
ﬂarabiliriz sorusu üzerinde durmal›sonuç almas› ya da sonuçsuz kaly›z. Bunun biçimi tek de¤ildir, bumas› bizim beynimizin yo¤unlaﬂnun reçetesi yoktur. Kitle çal›ﬂmas›
mas›na ba¤l›d›r. Devrimci mücadeiçinde, kitleleri, insanlar› tan›yarak,
le içerisinde, faaliyetlerimizde “ b üözelliklerini ö¤renerek çözümleri
y ü k o r a n da do¤r u y a p ar a k ” soüretebiliriz. Buna yo¤unlaﬂt›¤›m›znuç alamay›z. Yanl›ﬂ› en asgari düda, zaman›m›z›, enerjimizi harcad›zeye indirerek sonuç alabiliriz.
¤›m›zda baﬂaramamak diye bir ﬂey
Oligarﬂi elbette, devrimimizi ensöz konusu de¤ildir. Yo¤unlaﬂmagellemek için düﬂünmekte ve üretyan, üretmeyen, sonuç almayan bir
mektedir. Kitleleri yozlaﬂt›rmak,
devrimcinin bak›ﬂ aç›s› hep olumsuz olarak ﬂekillenecektir. Kimseyi be¤enmeyecek, kitleleri küçümD ev r i m c i y s e k , h e r a n
seyecek, kendini motive edemeyekafam›z kitleleri nas›l örgüt - cek, sonuçta umutsuzlaﬂacakt›r.
l e y ec e ¤ i z , b u l u n d u ¤ u m u z
Düﬂünen, yo¤unlaﬂan, sonuç
b irim de k i in s anla r› t ek t ek
alan olmal›y›z. Kitleleri örgütlenas›l e¤itece¤iz, hangi eyle - me, kadrolaﬂt›rma, devrimci prati¤i yükseltme, kitle hareketini büm i n a s › l g e r ç e k l e ﬂ t i r e c e¤ i z ,
yütme gibi devrimin temel sorungünlük ve uzun vadeli proglar›n›n alt›ndan ancak böyle kalram›m›z › nas ›l hayata g eç i kabiliriz.
r e ce ¤iz , çal›ﬂ ma alan›m›z da
Bir Çin atasözüyle baﬂlam›ﬂt›k
insanlar›n r uh hali nedir, bu
yaz›m›za. Bir baﬂka atasözüyle biruh halini nas›l de¤iﬂtirece tirelim; der ki bu söz: “Düﬂünmeden konuﬂmak, niﬂan almadan ateﬂ
¤iz, faﬂizmin alan›m›zdaki
etmeye benzer.” Bizim ise, s›n›flar
etki l e r in i na s› l k› r a bi l i ri z ,
mücadelesinde boﬂa atacak tek
n as ›l b ir y ö nt e m le ki tl e le ri
kurﬂunumuz olmamal›. Her ad›m›etkileyebiliriz... gibi onlarca
m›z› düﬂünerek atmal›, düﬂüncesor uyla meﬂgul olacakt›r...
miz her an devrimle dolu olmal›.
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değin m eler
Polisin yanl›ﬂl›¤› ve ö z g ü r l ü ¤ ü . . .
Türkiye bir polis
devletidir, istedi¤ini
döver, istedi¤ini
kurﬂunlar... Bunlar›n
hesab›n› vermez...
Bu sefer
Güneydo¤u’da yaralanan bir askeri
dövmüﬂ: “ Beykoz'da
yak›nlar›yla gezintiye ç›kan Güneydo¤u gazisi
Tufan Durak'a hakaret eden
polisler, Durak'›n iki kardeﬂini de döverek gözalt›na
ald›” ... Gündem oldu...
Bunda ne varki, hem zaten,
emniyet amiri, “hata
olmuﬂ” diye özür de dilemiﬂ. 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” meydana 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 gündem haline getirilmemesi
gerekmez mi?

BAM TELİ çizgiler

“Küresel” dünyada böyle!
Hat›rlars›n›z Türk Telekom yabanc›lara peﬂkeﬂ çekildi,
‹ t a l y a n - L ü b n a n ortakl›¤›na sat›ld›. Grev nedeniyle gündeme
gelen Telekom yöneticileri, geçen hafta bir bas›n toplant›s›
yapt›lar. Fakat gelin görün ki ad› T ü r k 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 tercüman Türkçe’ye çeviriyor.
Emperyalizmin “küresel” dünyas›nda iﬂler böyle oluyor;
ﬂirketin ad› T ü r k , kendi ‹ t a l y a n , müdürü ‹ngiliz...

F T iplerinin Adalet Bakan› Cemil Çiçek:
“Suç iﬂleyenlerin demokratik tövbeye ihtiyac› var..”
F Tiplerinin mant›¤›n› kavram›ﬂ Adalet Bakanlar›’ndand› Cemil Çiçek, o herkesi tövbe ettirmelidir, teslimiyete zorlamal›d›r. Bunu F Tiplerinde
bask›yla, iﬂkenceyle “teslim ol” ça¤r›lar›yla yap›yorlard›, bunun meclisteki versiyonu “ demokratik
tövbe” oldu. ‹çeri¤ini Cemil Çiçek’in nas›l doldurdu¤unu merak etmeye gerek yok, çünkü tövbenin
baﬂ›na hangi eki koyarsan›z koyun içeri¤i ayn›d›r.

AB’nin tek derdi yine “dozaj”
Türkiye oligarﬂisi Kuzey Irak’a girerek Kürtler’e yönelik katliam planlar› yaparken sosyalistlerin ne yapmas› beklenir? Elbette karﬂ› ç›kmal›d›rlar de¤il mi? Ama
hay›r, sosyalist, AB’nin sosyalistiyse o sadece operasyonun dozaj› ile ilgilidir... AB’li sosyalistler de böyle
yapm›ﬂlar ve konuya iliﬂkin aç›klamalar›nda “ Operasyon 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›..

Sorgulanmam›ﬂ
hayat
yaﬂanm›ﬂ
say›lmaz”
Sokrates
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Yürüyüﬂ
Kiﬂiye ve Duruma Özel Hukuk!
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, milletvekilli¤i dokunulmazl›k haklar›ndan yararlanamazs›n›z.
Baﬂka istisnas› yok. Doland›r›c›lar, ahlaks›zlar, soyanlar, 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.

K a r g a l a r Birazdan Gülecek!
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 göre
Lüzumsuz Bilgiler
A K P, t a r i h d e r s i kitaplar›ndan F r a n s › z D e v r i m i ' n e
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 k östebek!
Yarg›tay'da, Vatansever Kuvvetler için dosya takip
eden biri dinlemeye tak›lm›ﬂ. Kendisi Yarg›tay Ceza
Genel Kurulu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü imiﬂ...
Ya r g › t a y ' d a k ö s t e b e k !” baﬂl›¤›yla haber
Gazeteler “Y
yapt›lar. Ama asl›nda haber de¤eri taﬂ›yor mu gerçekten? 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!

Say›: 127

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 Heykel’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 taraf›ndan Ferhat Gerçek’in vuruldu¤unu anlatt›lar ve
AKP’yi teﬂhir ettiler.
***
Antalya’daki dergi da¤›t›m› ise bu hafta Gebizli Mahallesi’nde yap›ld›. 17 Ekim günü yap›lan tan›t›m ve sat›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’nde Zonguldak Gençlik Derne¤i çal›ﬂan› Ersin Sönmez,
Yürüyüﬂ Dergisi okudu¤u gerekçesiyle; bir esnaf ise faﬂistlerin sald›rd›¤› Yürüyüﬂ okurunu sahiplendi¤i için
polis destekli bir grup faﬂist taraf›ndan linç edilmek istendi.
Olay yerine toplanan halk, olay›n büyümesine, Ersin
Sönmez’in ve esnaf›n dövülmesine müdahale ederek faﬂistleri oradan uzaklaﬂt›rd›lar. Olaya müdahale eden polisler 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, bölgenin zenginlikleri yokediliyor.
Kaz Da¤lar›’nda alt›n arayan maden ﬂirketlerine karﬂ› oluﬂturulan “Kaz Da¤›n› Koruma Giriﬂim Grubu”, 27
Alt›n’c› Filo Defol!” slogaEkim’de Çanakkale’de “A
n›yla bir miting yapacak. Giriﬂim Grubu’ndakiler yapt›klar› aç›klamada Bergamal› köylülerin 15 y›ll›k mücadelesinin kendilerine örnek olaca¤›n› belirtiyorlar.
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ABD’de Irkç›l›k
Zenci Ö ldürmek Suç De¤il!
ABD'de geçen y›l, bir ›slahevinde zenci bir çocu¤u döverek öldürmekten yarg›lanan 7’si polis
sekiz kiﬂi mahkemede
suçsuz bulundu.
14 yaﬂ›ndaki zenci
çocuk, polisler taraf›ndan hemﬂirenin gözleri
önünde dövülmüﬂ ve ald›¤› darbelerden sonra
ölmüﬂtü. Çocu¤un büyük “suç”u zenci olmak, polisler
suçsuz, çünkü onlar siyah ›rktan de¤iller, onlar beyaz.
Suç güvenlik kameralar› kay›tlar›nda aç›kça görülmesine ra¤men,
›rkç› mahkeme jürisinin, polisleri
suçsuz bulmas› sadece 90 dakika
sürüyor.
Karar, mahkeme salonunda tepkiyle karﬂ›lan›rken, zenci çocuk Anderson'›n annesi, "Herkesin ailesi
yan›nda, bense o¤lumun yüzünü
bir daha asla göremeyece¤im"
sözleriyle tepkisini gösterdi. Ailenin avukat› ise, ABD’deki ›rkç›l›¤›;

"Köp e¤ i ö ld ürü rsen iz hapse g irer siniz, ama küçük siyah bir çocu¤u
ö ld ürü rsen iz bir ﬂey o l m a z " sözleriyle çarp›c›
bir ﬂekilde anlatt›.

Polisin S ilah
Ö zKullanma
gürlü¤ü: ‹ki y›lda
2000 Ölüm! ABD
Adalet Bakanl›¤› kay›tlar›na göre, 2003-2005
y›llar› aras›nda ABD'de
“ gözalt›na al›nmalar
ve tutuklamalar s › r a s›nda” ölenlerin say›s›;
yüzde 54’ü polis kurﬂunuyla olmak üzere 2
binden fazla. 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 kiﬂi 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 ölümüne ve yurdunu terketmek zorunda
kalmas›na ﬂaﬂmamak gerekir.

Tecrit hayat›n içinde
‹ngiltere’nin “en tehlikeli” yerlerinden biri oldu¤u söylenen Londra’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 yönelik, “y›llar›n›z› burada geçirmek
istemiyorsan›z sisteme karﬂ› gelmeyin” tehditi taﬂ›d›¤›n› söylerken
hakl› oldu¤umuz ve F Tipi hapishane projesinin AB’nin projesi oldu¤unu söyledi¤imizde ne kadar ger-
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çekçi oldu¤umuz bu örnekle
de görülmüﬂtür.
Ayn› gerçek Fransa’da yaﬂanan
bir örnekle de kendini somutlam›ﬂt›r. Fransa ‹çiﬂleri Bakan› Michele
Alliot-Marie, 300 bin güvenlik
kameras›na ek olarak bir milyon yeni güvenlik kameras›yla ülke genelinde denetimi art›rmak istediklerini
aç›klad›.
Ayn› zamanda bu örneklerde AB
demokrasisine iliﬂkin ö¤retici bilgiler mevcuttur. Elbette, bu yaﬂananlardan ö¤renmesini bilene, elbette
beynini AB’nin gerçeklerine kapatmam›ﬂ olanlara...

KISA... KISA... KISA...

M a k i n i s t l e r G rev Ya p t ›
Almanya’da makinistlerin, ücret art›ﬂ› talebiyle 12 Eylül’de baﬂlatt›¤› greve kat›l›m yüksek oldu.
Sendika yetkilileri taraf›ndan,
özellikle Ruhr, Hamburg, Münih
ve Stuttgart’ta kat›l›m›n etkili oldu¤u aç›kland›.
Bu arada, demiryollar› yönetimi, grevleri sürdürme karar› alan
Alman Makinistler Sendikas›
(DGL) yetkilileriyle görüﬂmelere
baﬂlad›.

Bulgaristan’da E¤itim
E m e k ç i l e r i G r evde
AB üyesi Bulgaristan’da, e¤itim emekçileri yoksulluk nedeniyle grev baﬂlatt›.
Maaﬂ art›ﬂ› talebiyle baﬂlat›lan
grevin 17. günü olan 11 Ekim’de
ülkenin dört bir yan›ndan Sofya’ya yürüyüﬂ düzenlendi. Yaklaﬂ›k 30 bin emekçi Baﬂbakan ve
E¤itim Bakan›’n› istifaya davet etti. Ö¤retmenler Sendikas› Baﬂkan›
ise açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkum edildiklerini belirterek, greve ve protestolara devam
edeceklerini söyledi.
E¤itimcilerin eylemlerine, ö¤renciler ve di¤er devlet memurlar›
da destek verdiler.

I rkç › Gö ç me n Yasas›
P ro t e s t o E d i l d i
Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te,
13 Ekim günü “göçmenlere DNA
testi uygulamas›”na karﬂ› gösteriler düzenlendi. Eiffel Kulesi karﬂ›s›ndaki Trocadero Meydan›’nda
yap›lan eyleme kat›lan “sosyalist”
milletvekili Jack Lang, 4 Ekim günü Senato taraf›ndan da kabul
edilmiﬂ olan “Göçmen Yasas›”na
karﬂ› çok say›da eylemin gerçekleﬂece¤ini bildirdi. Eylem, insan
haklar› ve çocuklar› koruma dernekleri ile bilim çevreleri taraf›ndan organize edildi.
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