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S›n›rötesi
Operasyon, S›n›riçi
ﬁovenist Sald›r›lar

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2 Kas›m - 8 Kas›m

Arzu GÜLER

Bülent DURGAÇ

Sultan YILDIZ

Bar›ﬂ KAﬁ

5 Kas›m
2001’de
Küçükarmutlu katliam›nda katledildiler.

Arzu, 8 Mart 1978 Tunceli Hozat do¤umludur. 1992’de mücadeleye kat›ld›. Daha
sonra taﬂ›nd›klar› Mersin’de ve ‹stanbul’da da mücadelenin içindeydi. ‹stanbul Bahçelievler’de Devrimci Halk Güçleri içinde mücadelesini sürdürürken, F Tiplerinin gündeme
gelmesi üzerine, TAYAD’l›lar›n yan›nda yerald›. Defalarca gözalt›na al›nd› y›lmad›. 4
Haziran 2001’de TAYAD’l›lar›n ‹kinci Ölüm Orucu Ekibi’nde ölüm orucuna baﬂlad›. Ablas›yla birlikte bant takm›ﬂlard›. Ablas›n›n ihanetine ra¤men o yoluna devam etti...

MERHABA, ZAFER
Ben Armutlu direniﬂ evlerine olas› bir sald›r›da feda eylemi yap›lmas›n›
onayl›yor ve destekliyorum. Olas› bir sald›r›da ben de bedenimi Fidan gibi meﬂaleye
çevirebilirim. Nas›l ki ‘84-96 Ölüm Orucu gelene¤ini yüzlerce insan sahipleniyor ve ölüme yat›yorsa, Fidan’›n açt›¤› yoldan yine yüzlerce binlerce yürek tereddüt etmeden yürüyecektir. Bunlardan biri olmak bana onur verir.
Armutlu onurumuz ve namusumuzdur sahip ç›kar›z. Direniﬂin
küçük bir halkas› olmak bana onur veriyor. Böyle bir süreçte feda eylemi gereklidir, çünkü sald›r›y› ancak böyle püskürtebiliriz.
Öyle elini kolunu sallayarak bizi alamayaca¤›n› düﬂmana göstermek zorunday›z ki yar›n d›ﬂar›da ölüm orucu yapabilelim. Aksi takdirde d›ﬂar›daki ölüm oruçlar›na müdahale edilir. Direnme
hakk›m›za sahip ç›kal›m ki meﬂru temellere oturttu¤umuz direniﬂimiz sonuç verebilsin.
10.09.2001-Arzu Güler

Tarih Yazanlar›n
Kaleminden

Bülent, 1991’de mücadeleye kat›ld›. Mersin’de 1993’te tutsak düﬂtü. 1996 Ölüm
Orucu’nda birinci ekipte yer ald›. 19 Aral›k katliam› s›ras›nda Bursa’dayd›. Yoldaﬂlar›yla birlikte direndi.
13 Ekim 2001’de Adli T›p Raporu’yla Edirne F Tipi Hapishanesi’nden tahliye edildi. Armutlu’da katledildi¤inde 8.5 y›ll›k tutsakl›¤›ndan sonra tahliye edileli henüz iki hafta
olmuﬂtu.
O, devrimciydi. Direniﬂin içinden geliyordu. Tahliye olunca da Armutlu’daki direniﬂçilerin yan›na koﬂmuﬂtu.
Sultan, K›rﬂehir’de Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde ö¤renciyken gençlik mücadelesinde yerald›. 1999'da ‹stanbul’da Kurtuluﬂ Gazetesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›.
2000’de ise F Tipi hapishaneler sorununun gündeme girmesi üzerine, kendini tümüyle
TAYAD’l›lar›n mücadelesine verdi. Bir TAYAD’l› olarak, ölüm oruçlar›na gelinceye kadarki süreçte hemen tüm faaliyetlerde yerald›. Armutlu’nun ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir direniﬂ mahallesi olmas›yla, onun mücadele alan› da Armutlu oldu.

O n l a r,
YÖK’e karﬂ› mücadelede
B›k may an , y ›lmayan,
us anmayanla rd›r.
O n l a r,
Dev-G enç lidirle r!
Ge nçl i k
ül k e mi z in
gelece¤i,
o n l a r,
Gençli¤in
onuru,
gururu,
ge le ce¤idirle r!

Bar›ﬂ, 1981 Dersim Pertek Do¤rultay Köyü do¤umluydu. Çocuklu¤undan beri devrimcileri, da¤daki gerillalar› tan›m›ﬂt›r. Akrabalar›ndan tutsak olanlar vard›, kendisi de
mücadele içinde iki kez k›sa süreli tutsakl›klar yaﬂad›.

Nail ÇAVUﬁ

‹stanbul Hasköy Lisesi’ndeyken kat›ld› mücadeleye. 1985'te Marmara Üniversitesi Bas›n
Yay›n Yüksek Okulu'nda örgütlenme çal›ﬂmalar›nda yerald›. 1987'de Yeni Çözüm
Dergisi’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›... Tutuklanmadan önceki son görevi Akdeniz Bölge Komitesi Siyasi Sorumlulu¤uydu. 5 Kas›m’da Armutlu katliam›n› duydu¤unda, hücrelerdeydi.
Feda eylemiyle cevap verdi düﬂmana. 7 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

Devrime, devrimcili¤e inanan biriydi. O nedenle Armutlu’daki direniﬂçilere destek olmak için kalk›p Dersim’den gelmiﬂti.

6 Kas›m 2006- 6 Kas›m akﬂam›, ‹stanbul Küçükarmutlu'da bulunan
ve bölgede yozlaﬂman›n kaynaklar›ndan biri durumundaki bir markete uyar› amac›yla giden Cepheliler’e, market sahipleri taraf›ndan aç›lan ateﬂ sonucu, Birol Karasu ﬂehit düﬂtü.

Birol KARASU

Birol Karasu, 1966 Giresun ﬁebinkarahisar do¤umludur. Alevi bir ailenin çocu¤udur. Çocuklu¤u ‹stanbul Yedikule'de, gençli¤i Küçükçekmece'de geçti. 1988'de devrimcilerle tan›ﬂt› ve o y›ldan itibaren de hayat›na yeni bir yön verdi.

1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda çeﬂitli kurum ve örgütlülükler içinde yer alarak halk›n›n
mücadelesine kat›ld›. Haklar ve Özgürlükler Platformu'nda görevler ald›. Çeﬂitli semtlerin
demokratik kitle örgütlerinde yeralarak birikimiyle, coﬂkusuyla mücadelesini sürdürdü.

1956 do¤umlu Numan, Y›ld›z
DMMA’da DEVGENÇ saflar›nda
mücadele ediyordu.
4 Kas›m 1978’de
Numan KAYGUSUZ ‹stanbul ﬁehremini’de faﬂistler taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildi.

6 Kas›m 1994’te
Köln’de, darbeci
kontralar taraf›ndan
silahl› sald›r› sonucunda katledildi.
1965 Dersim doÇetin GENÇDO⁄AN
¤umlu olan Çetin,
1992 y›l›nda geldi¤i
Almanya'da mücadeleye kat›ld›.

16 y›l boyunca hayat›n
çeﬂitli alanlar›nda, faﬂizme karﬂ› halk›n iktidar›
için kalemiyle, silah›yla,
pankart›yla, bedeniyle
mücadele etti.

Ahmet ARIÖZ

7 yaﬂ›nda Gazi ayaklanmas›na kat›ld›. Sonra örgütlü bir Cepheli
oldu. Zaman içerisinde
Gazi’de sorumluluklar
üstlendi. Milis örgütlenmesinde yerald›. 1998
sonlar›nda bir süre Armutlu’da faaliyet yürüttü.

Eyüp SAMUR

1999 Kas›m’›nda tutsak düﬂtü. 19-22 Aral›k’› Ümraniye’de yaﬂad›. Ölüm Orucu 4.
Ekibi direniﬂçilerinden biri olarak 11 May›s
2001’de ölüm orucuna baﬂlad›. Açl›¤›n alt›nc› ay›nda, Armutlu katliam›na karﬂ› feda
eylemine gönüllü oldu ve hiç tereddüt etmeden çakt› kibriti. 7 Kas›m 2001’de
ﬂehit düﬂtü.

Ahmet Ar›öz, bir tutsak yak›n› ve Vatan Dergisi’nin da¤›t›mc›s› olarak, Orhan Veli Saydemir, devrimin bir taraftar› olarak mücadelenin içindeydiler. 3 Kas›m
1999’da Isparta’da geçirdikleri trafik kazas› sonucunda aram›zdan ayr›ld›lar. Isparta’n›n ilerici, devrimci,
demokrat çevreleri, iki bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir cenaze
töreniyle u¤urlad› onlar›.

1955 Bursa do¤umluydu. Lise y›llar›nda devrimcilere sempati duydu.
1974-75 y›llar›nda ‹TÜ'de gençlik mücadelesinin ön saflar›nda yerini ald›.
Liseli Dev-Genç ve Bursa'da mahalli örgütlenme sorumlulu¤unu üstlendi.
Daha sonra Aybast›'da k›r örgütlenmesinde görevlendirildi. Devrimci hareketin k›r gerillas› gelene¤inin yarat›c›lar›ndan biri olarak 5 Kas›m
1981’de Ordu Aybast›’da jandarmayla girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Orhan Veli SAYDEM‹R

Necdet P‹ﬁM‹ﬁLER

6. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçilerindendi. 28 Temmuz 2001 tarihinde
baﬂlad›¤› ölüm yolculu¤unda, 8 Kas›m 2002’de Numune Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.
1970 Amasya’n›n Merzifon ‹lçesi Aliﬂar Köyü do¤umlu olan Serdar,
1987'de Denizli Mühendislik Fakültesi ö¤rencisiyken mücadele içinde
yeralmaya baﬂlad›. 1991’de, illegal örgütlenme içinde yerald›. Bir süre
Serdar KARABULUT
sonra Ege K›r Gerilla Birli¤i’ne kat›ld›. 1992 Eylül’ünde tutsak düﬂtü.
Hapishanelerde de yönetici olarak, temsilci olarak çeﬂitli görevler üstlendi. Son üstlendi¤i
görev, aln›na k›z›l band› kuﬂanmakt›.
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erör demagojisiyle,
ﬂovenist histeriler içinde,
ülkemizin temel sorunlar›n›n ve bu sorunlar›n gerçek
nedenlerinin konuﬂulmas›n›n bast›r›ld›¤› günler
yaﬂ›yoruz. Burjuva medyan›n manﬂetleri “ordu bültenleri” gibi. Katliam, infaz, halk›n taciz ve tehdit
edilmesi, “ola¤an ﬂeyler”miﬂ gibi,
aç›kça savunuluyor. Ancak oligarﬂi
cephesinde bu hezeyan haline ilk
kez tan›k oluyor de¤iliz. Bu ortam
adeta periyodik olarak defalarca yaﬂand› ülkemizde. Oligarﬂi terör demagojisi ve ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar
arac›l›¤›yla halk› kendi sorunlar›ndan, kendi sorunlar› için mücadeleden uzaklaﬂt›rmay›, Kürt ve Türk
halk›n› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtmay›,
bu süreçlerin “kar›” olarak gördü.
Bu politikalar›n sonucu olarak da
ülkemizin tüm sorunlar› ony›llard›r
çözümsüzdür.

T

imse reddedemez ki; ülkemizin
bir Kürt sorunu var. Fakat bu
sorun ayn› zamanda baﬂka birçok
sorunla da ba¤lant›l›. Çünkü ülkemizin bir de¤il, birçok sorunu var.
Ve bunlar›n herhangi birini di¤erlerinden ay›rarak çözmek mümkün
gözükmüyor. Kürt sorununa yönelik olarak oligarﬂi cephesinde at›lan
son ad›m, Kuzey Irak’a girilmesini
mümkün k›lan bir tezkereyi
TBMM’den ç›karmak oldu. Oligarﬂinin tüm kesimleri, ittifak halinde
tezkereyi onaylad›. Peki, iktidar veya Genelkurmay, bu tezkereyle ne
yapmak istiyor? Oligarﬂinin tüm
kesimleri, Kandil’i bombalamakla
bir sonuç elde edilemeyece¤ini biliyorlar. Fakat oligarﬂi s›n›r›n ötesinde de, içinde de tam bir açmazla
karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu açmaz, Kürt sorununda inkar ve asimilasyonda ›srar açmaz›d›r. Ve bu açmaz, en temelde de emperyalizme ba¤›ml›l›k
açmaz›d›r.
ligarﬂinin hiçbir konuda iradesi
olmad›¤› gibi, bu konuda da
kendi iradesi yoktur. Kürt sorununda da emperyalizme “sen çöz” diyor. Peki emperyalizm nas›l çözecek? Bombalarla!... Oysa, bu sorun
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GÜNDEM

Çözümsüzlü¤ün nedeni,
çözümün zemini!
bombalarla çözülebilseydi oligarﬂi
de ﬂimdiye kadar çoktan çözmüﬂ
olurdu. Emperyalizm haklardan, özgürlüklerden sözedebilir; ulusal hak
k›r›nt›lar›n›n verilmesini isteyebilir,
ama sonuçta emperyalizmin de tüm
politika ve çözümleri, halklar› teslim almaya ç›kar. E¤er bu noktada
bir t›kan›kl›kla karﬂ›laﬂ›rsa, neye
baﬂvuraca¤› emperyalizmin yüzy›l›
aﬂk›nd›r süren prati¤inden bellidir.
Emperyalizm, sonuçta bombalara
baﬂvurmadan çözemez. ‹ﬂte Irak,
Afganistan, Filistin, Kolombiya,
halen emperyalizmin bombalar›n›n
yak›p y›kt›¤› yerler olarak bu politikan›n sürmekte olan uygulama
alanlar›d›r.
emek ki oligarﬂinin bugüne kadarki yöntemlerinin sürdürülmesinde bir çözüm olmad›¤› gibi,
sorunun emperyalizme havale edilmesinde de bir çözüm yoktur. Bu
noktada ayr›ca belirtelim ki, ayd›nlar, çeﬂitli demokratik güçler aras›ndan emperyalizme güvenenler de
yan›l›yor. Emperyalizmin ç›kar› nerede? Emperyalizm sadece buna bakar. Ç›kar› varsa, müdahil olur, ç›kar› varsa, hamilik yapar, ama ç›kar› farkl› yöndeyse, halklar›, ülkeleri,
örgütleri “satmak”ta da bir an bile
tereddüt etmez. Bugün emperyalist
güçlerin Barzani ve Talabani üzerindeki himayesi, onun “Kürt sevgisi” nedeniyle de¤il, kendi ç›karlar›
nedeniyledir. AB emperyalizminin
“Kürt sorununu çözün” söyleminin
nedeni de ayn›d›r. Ama asl›nda, ister bombalarla, ister hak k›r›nt›lar›yla, yapmak istedikleri, Kürt halk›n›n mücadelesini ve örgütlenmesini tasfiye etmek, halklar›, ülkeleri
güçsüzleﬂtirip emperyalizme muhtaç hale getirmektir. Balkanlar iﬂte
herkesin gözleri önündedir. Halklar
birbirine k›rd›r›larak, tepelerine
bombalar ya¤d›r›larak, tarihsel ayr›l›klar ve düﬂmanl›klar›n hortlat›l-

D

mas›yla birbirine düﬂmanlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sonuç; emperyalizmin cirit
att›¤› bir Balkanlar olmuﬂtur.
aﬂta dedik ki, ülkemizin, Kürt
ve Türk halk›n›n, bir de¤il, birçok sorunu var. Kürt sorunu özelinde, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin “çözümü” e¤er katliam de¤ilse, hak k›r›nt›lar›n›n ötesine geçmez. Yani çözemezler. Ülkemizin
emperyalizme ba¤›ml›l›¤› sorununu, halk›m›z›n -baﬂta da Kürt halk›n›n- yoksulu¤u sorununu çözebilirler mi? Çözemezler!.. Halk›n en
yoksul kesimlerinin sa¤l›k, konut,
e¤itim sorunlar›n› çözebilirler mi?
Toprak sorununu çözebilirler mi? ‹ﬂ
güvencesi sa¤layabilirler mi? Çocuklara, yetimlere, yaﬂl›lara ekonomik, sosyal güvence sa¤layabilirler
mi? Bu topraklar›n 80 y›ld›r kanayan yaras› olan adalet sorununu çözebilirler mi?.. Bunlar›n hepsinin
cevab› hay›rd›r. Peki neden diye sorulacak?

B

lkemizin içinde bulundu¤u durumu do¤ru anlayabilmek, buna ba¤l› olarak da sorunlar›m›z›n
nas›l çözülebilece¤ini tespit edebilmek için, gör ü n ü rd e k i d u r u m l a
gerçe¤in fark›n› anlamak gerekir.
Çünkü ülkemizde ba¤›ms›zl›k aç›s›ndan da, demokrasi aç›s›ndan da
g ö r ü n ü r d e k i olgularla, gerçek birbirinden farkl›d›r. Ülkemiz, görünürde ba¤›ms›z fakat 50 y›l› aﬂk›n
süredir emperyalizme göbekten ba¤›ml›; ülkemiz görünürde parlamenter demokrasinin yürürlükte oldu¤u, fakat gerçekte faﬂizmle yönetilen bir ülkedir. Yukar›daki sorular›n cevab› iﬂte bundan dolay› “hay›r”d›r. Emperyalizme ba¤›ml› ve
demokrasinin olmad›¤› bir ülkede
sorunlar çözümsüz kalmaya mahkumdur.
u tespitimizin karﬂ›s›na, bilindi¤i gibi, iki “tez”le ç›k›l›yor. Bi-
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rincisi; deniliyor ki, art›k ça¤›m›zda
“ba¤›ms›zl›k” diye, ülkelerin içiﬂleri diye bir ﬂey yoktur. Deniliyor ki,
ba¤›ms›zl›k modas› geçmiﬂ bir kavramd›r. ‹kincisi; deniliyor ki, iﬂte
meclis, iﬂte seçimler, iﬂte haklar ve
özgürlükler; bunun ad› demokrasi
de¤ilse nedir?
ncelikle ﬂunu belirtelim ki,
burjuvazi uzun bir süredir ideolojik alanda çok kapsaml› bir sald›r› içindedir. Bunun bir parças› olarak da tarihsel olarak tan›mlanm›ﬂ,
ﬂekillenmiﬂ kavramlarla oynay›p,
onlar›n içini boﬂalt›yor, çarp›t›yorlar. Ve fakat, oynad›klar› salt
kavramlar de¤il, beynimizdir.
Kavramlar arac›l›¤›yla hamur
gibi yeniden yo¤urup yeniden
ﬂekillendirmek istedikleri düﬂüncelerimizdir. Ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi de, beynimizden tarihsel anlam›n› çekip ç›karmak
istedikleri kavramlar›n baﬂ›nda
geliyor. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasinin tarihsel anlamlar›n› bilenler için, yukar›daki tezler,
tart›ﬂ›lmaya bile de¤meyecek
kabal›ktaki demagojilerdir. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi,
ba¤›ms›zl›¤›n modas›n›n geçmesi bir yana, ba¤›ms›zl›¤›n her
zamankinden daha büyük bir
önem ve zorunluluk kazand›¤›
bir
dünyaday›z.
Çünkü,
1990’lardan bu yana, emperyalist boyunduruk çok daha a¤›rlaﬂm›ﬂ
ve s›k›ﬂm›ﬂ olarak ülkelerin boynundad›r. Sosyalist sistemin varl›¤›
koﬂullar›nda yeni-sömürgelerin bile
k›smi “ba¤›ms›z davran›ﬂlar gösterebilmeleri” mümkün olurken, bugün art›k emperyalizm ba¤›ml› ülkelerin ald›¤› nefesi bile kontrol
eden bir sömürgecilik mekanizmas›
geliﬂtirmiﬂ, emperyalist ya¤ma, talan, sömürü, 1990’lar öncesine rahmet okutacak boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
1990 baﬂlar›ndan bu yana, yani son
15 y›lda emperyalistlerle imzalanan
gizli ve aç›k anlaﬂmalar, ülkemizi
emperyalizmden habersiz ad›m atamaz, nefes alamaz hale getirmiﬂtir.
Bunlar rakamlar›n da aç›kça gösterdi¤i gerçeklerdir. ‹ﬂte ihanet buradad›r ki, bu aç›k gerçeklere ra¤men,

Ö

Say›: 128

ﬂey sözkonusu de¤ildir. ‹ﬂte ülkemizin sorunlar›n› çözümsüzleﬂtiren de
budur. Gerçek ﬂu ki, ülkemizin sorunlar›na iliﬂkin burjuva politikac›lkemizin boynundaki emperyalar ve burjuva medyada yap›lan tarlist boyunduruk s›k›ﬂt›r›l›rken,
t›ﬂmalar da, esas›nda demokrasicibunun kaç›n›lmaz sonucu olarak valik oyununu tamamlamaktan baﬂka
rolan faﬂizm de pekiﬂtirilmektedir.
iﬂe yaramazlar. E¤er emperyalizme
Emperyalizmin dayatt›¤› bu pervaba¤›ml› bir ülkedeyseniz; ﬂu veya
s›z ya¤ma, talan, baﬂka türlü sürdübu konuda dahiyane çözümler,
rülemez zaten. Birbirini izleyen deprogramlar üretilmesi hiçbir anlam
mokrasi paketleri, AB’ye uyum sütaﬂ›maz. Çünkü e¤er o çözümler
reçleri de bu gerçe¤i gizleyen bir rol
emperyalizmin ç›karlar›na ayk›r›ysa
oynamaktad›r. Ülkemizin meydan–ki gerçek her çözüm o nitelikte
lar›na, sokaklar›na bakanlar, infazolabilir ancak– o çözümün ba¤›ml›
bir ülkede uygulanmas›na izin
vermezler. Ama zaten bizim gibi, faﬂizmle yönetilen bir ülkede, halktan yana çözümlerin diÜlkeyi yönetme
le getirilmesi bile, çok çeﬂitli
iradesi emperyalizmdedir.
biçimlerde bast›r›l›yor. Ba¤›mHalk›n ülkenin yönetimine
l›l›k ve faﬂizm düzenine alterkat›lmas› diye bir ﬂey
natif olabilecek örgütlenmeler,
sözkonusu de¤ildir.
düﬂünceler sindirilip yokedilÇarklar, emperyalist tekellerin
meye çal›ﬂ›l›yor. Çarklar, emperyalist tekellerin ç›karlar›
ç›karlar› için döndü¤ü sürece,
için döndü¤ü sürece, ne ekonone ekonomik anlamda, ne
mik anlamda, ne demokratik
demokratik anlamda, halktan
anlamda, halktan yana bir ﬂey
yana birﬂey yap›lamaz.
yap›lamaz. ‹ﬂte bütün bunlarSorunlar›m›z› ancak kendimiz,
dan dolay›, ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi tüm sorunlar›m›z›n
kendi s›n›rlar›m›z içinde
çözüm zemini olarak tarif ediçözebiliriz.
yoruz.
BD ve AB emperyalizmiyle oligarﬂi aras›nda alt düzeyde çeﬂitli çeliﬂkiler vard›r. Anlar›, katliamlar›, iﬂkenceleri, bask›ncak bu emperyalist tekellere s›n›rs›z
lar›, linç sald›r›lar›n› görenler, faﬂizsömürü imkan› sa¤layan düzeni sürmin bask› ve terörünü, önünde hiçdürmelerine engel de¤ildir. Ba¤›mbir engel olmaks›z›n sürdürebildi¤is›zl›¤› yok ederek, demokrasiye imni tespit edeceklerdir. Bunlar›n bokan vermeyerek sistemi sürdürmekyutlar›, sadece oligarﬂinin ihtiyaçlate ve sorunlar›m›z›n çözümsüz kalr›yla ilgilidir. E¤er infazlar, iﬂkencemas›na neden olmaktad›rlar. 70 miller daha yayg›n, yo¤un de¤ilse, biyon olarak ﬂunu görmeliyiz: S o r u nlinmelidir ki, bu, oligarﬂi ﬂu an için
lar›m›z› ancak kendimiz, kendi s› daha fazlas›na ihtiyaç duymad›¤›
n›rlar›m›z içinde çözebiliriz. Soiçindir; “demokrasi” geliﬂti¤i için
runlar›m›z›n çözümü için ilk ve asveya AB’ye uyum yasalar› nedeniygari ﬂart, emperyalizmi kovup ülkele de¤il!
mizi ba¤›ms›zlaﬂt›rmak, faﬂizmi y›k›p halk için demokrasiyi inﬂa eta¤›ms›zl›k ve demokrasi aç›s›nmektir. Bu da 70 milyon halk›n yapdan yukar›da ortaya koydu¤umas› gerekeni gösterir: Ba¤›ms›zl›k
muz tabloya bakt›¤›m›zda iki ﬂey
ve demokrasi için birleﬂmeli ve emgörürüz: Bir, ülkeyi yönetme iradeperyalizme, faﬂizme karﬂ› savaﬂmasi emperyalizmdedir. ‹ki, halk›n üll›y›z.
kenin yönetimine kat›lmas› diye bir
“ba¤›ms›zl›¤›n” modas›n›n geçti¤i
savunulabilmekte, emperyalizmin
gönüllü ajanl›¤› yap›lmaktad›r.

Ü
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Ekonomik Ve Siyasi
Ba¤›ms›zl›¤›n› Kaybetmiﬂ
Bir Ülke

 Türkiye’yi yanl›ﬂ tahlil
e d e n l e re y a l › n b i r h a t › r l a t m a : B i r ülkede emperyalizm ve faﬂizm varsa;
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
yoktur!
 Ba¤›ms›zl›¤› savunma dan demokrasiyi, demokrasiyi savunmadan
ba¤›ms›zl›¤› savunanlara
b i r h a t › r l a t m a : Ba¤›ms›z l›¤› ve demokrasiyi yoke d e n l e r, a yn › gü çl erdi r:
Emperyalizm ve oligarﬂi.
 B i r UYA R I : Ba¤›ms›z l›¤› savunmadan demokrasiyi savunma iddias›nd a k i l e r Av r u p a e m p e r y a lizminin yede¤ine; d e mokrasiyi savunmadan
ba¤›ms›zl›¤› savunmaya
k a l k › ﬂ a n l a r da faﬂizmin
y ed e¤i ne d üﬂüy orlar.
 B i r s o r u : N E D E N ? Demokrat veya vatansever
olma iddias›ndakilerin bu
savruluﬂu, sorgulanmas›
g e re k e n ö n e m d e b i r s o n u ç
de¤il midir?
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IMF, DB, WTO, GATT, OECD,
AB, BM, NATO, MIGA, MAI...
Bunlar kim, ne yaparlar?.. Kuﬂkusuz, baz›lar› tan›d›k gelecektir, belki
baz›lar›yla da ilk kez karﬂ›laﬂm›ﬂs›n›zd›r. Bunlar›n herbirinin bir aç›l›m› var elbette. Fakat hepsinin ortak
bir özelli¤i var ki, burada bizi as›l ilgilendiren de o ortak özellikleridir.
Bunlar, yukar›da s›ralananlar,
ÜLKEM‹Z‹ YÖNETEN kurumlard›r. Evet, san›l›r ve iddia edilir ki, ülkemizi
TBMM yönetir,
veya
MGK’n›n yönetti¤i de söylenir. Fakat yukar›da s›ralananlar, Türkiye’yi
yönetenler
hiyerarﬂisinde,
TBMM’den de, MGK’dan da üsttedirler.
Uluslararas› Para Fonu (IMF),
Dünya Bankas› (DB), Dünya Ticaret
Örgütü (WTO), Gümrük Tarifeleri
ve Ticaret Genel Anlaﬂmas› (GATT),
Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD), Avrupa Birli¤i (AB),
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM), Kuzey Atlantik Anlaﬂmas› Örgütü (NATO),
Çok Tarafl› Yat›r›mlar› Garantileme
Ajans› (MIGA), Çok Tarafl› Yat›r›m
Anlaﬂmas› (MAI)... Türkiye Cumhuriyeti’nin de içinde yerald›¤› kurumlar ve anlaﬂmalard›r.
Evet, art›k emperyalizmle iliﬂkiler, geçmiﬂle k›yasland›¤›nda çok
daha alenidir. Geçmiﬂin “kapal› kap›lar ard›nda” politikas›, bir yan›yla
terkedilmiﬂ gibi görünmektedir. Mesela, art›k IMF’nin memurlar›, ka-

meralar eﬂli¤inde gelip gidiyorlar.
Kameralar önünde çekinmeden Türkiye Cumhuriyeti hükümetine talimatlar veriyorlar. Ayn› ﬂeyi ABD ve
AB emperyalizminin sözcüleri de
yap›yorlar. Fakat... Fakat yine de
emperyalizme ba¤›ml›l›¤› gizlemeye
çal›ﬂmaktan geri durmuyorlar.
Bu ba¤›ml›l›¤›n, emperyalist sömürü ve talan›n nas›l, hangi yasalarla gerçekleﬂti¤i, egemen s›n›flar›n en
çok gözlerden ›rak tutmak istedikleri noktalar›n baﬂ›nda geliyor.
AB s ü reci, bu aç›dan son derece
önemli ve ilginçti. Kimi hak ve özgürlükler öne ç›kar›l›p “Kopenhag
Kriterleri”nin bol bol sözü edilirken,
AB’ye uyumun as›l önemli parças›
olan yanlar› hep gözlerden sakland›.
Emperyalist tekellerin AB üyesi
ve aday üyesi ülkeleri “babalar›n›n
çiftli¤i” gibi kullanmalar›n› mümkün k›lacak uyum yasalar›ndan, mesela Maastricht Kriterleri’nden kimsenin pek haberi olmad›.
Neydi Maastricht Kriterleri? Tekeller ad›na ülke ekonomisinin disipline edilmesini içeriyordu en baﬂta. Büyük tekellerin d›ﬂ›ndaki sermaye çevreleri olabildi¤ince tasfiye
edilip, soygun hortumu, do¤rudan
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin
kasalar›na ba¤lanacakt›. Bunun için
hangi yasalar ç›kar›ld›, meçhuldür.
Ama ç›kar›ld›¤› kesin. Avrupa emperyalistlerinin 1993’te imzalay›p
uygulamaya baﬂlad›¤› Maastricht
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Kriterleri’ni takibeden y›llar içinde,
hemen tüm Avrupa çap›nda iﬂsizlik
artt›, tüm emekçilere yönelik yo¤un
bir sald›r› dalgas› baﬂlat›ld›. Çünkü,
Maastricht’in temel kriterlerinden
biri de “sosyal harcamalar›n k›s›tlanmas›” idi. Halen ülkemizde iﬂçilere, memurlara karﬂ› sürdürülen
sald›r›larda, AB’ye uyum yasalar›n›n pay› var yani.
Halk, “ bak›n, Yunanistan AB’ye
girdi, kiﬂi baﬂ›na gelir 16 bin dolara yükseldi ” diye aldat›l›rken,
AB’ye uyum yasalar› ve tekellerin
istedi¤i di¤er yasalar›n yürürlü¤e
konulmas› sonucunda karlar› yükselen tekeller oldu. Halk›m›z›n geliri
artmad› ama, dünya zenginler
listesine giren iﬂbirlikçilerin say›s› artt›. ‹ﬂte tüm bunlar, ba¤›ml›l›¤›n sonuçlar›d›r. Emperyalizme ekonomik ba¤›ml›l›ktan, iﬂbirlikçi tekeller kendi
paylar›n› al›rlarken, bu ba¤›ml›l›k iliﬂkisinden halka düﬂen
ise daha fazla sömürü ve sefalettir.

Ekonomik ba¤›ms›zl›k
ve siyasi ba¤›ms›zl›k
birbirine ba¤l›d›r
Bugün, ülkenin durumuna bak›n,
herhangi bir karar alma durumunda
de¤iller, her ad›mlar›nda “acaba
emperyalizm buna ne der?” diye
düﬂünmek durumundalar. Genelkurmay Baﬂkan› sitesine “muht›ra”
olarak tan›mlanan, oligarﬂi içi çat›ﬂmalara müdahale eden bir bildiri
koyuyor, fakat sitesine koydu¤u bildiriyi özellikle cuma gününün akﬂam›na denk getirmeye özel bir önem
gösteriyor ki, borsalar sars›lmas›n,
ekonomi çökmesin! Oligarﬂinin iç
çat›ﬂmalar›nda bile belirleyici bir
rol oynayan bu ekonomik yap›, her
rüzgarda sallan›yor, çöküyor.
Elbette, esas sorun ﬂudur ki; bu
ekonomik yap›n›n denetimi emperyalizmin elindedir. Bu yan emperyalizmle iliﬂkilerde oligarﬂinin adeta “zay›f karn›n›” oluﬂturmaktad›r.
Ki bu ba¤›ml›l›¤›n do¤al ve kaç›n›lmaz sonucudur.
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Bu nedenle de ne ba¤›ms›z bir
d›ﬂ politika, ne de iç politika belirleyebiliyor.
Geçti¤imiz günlerde Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an’›n bir sözü, bunun
ne boyutlara ulaﬂt›¤›n› herkese bir
kez daha gösterdi. Burjuva bas›n›n,
sanki bu tablonun oluﬂmas›nda kendisinin sorumlulu¤u yokmuﬂ gibi
Baﬂbakan’la alay ederek eleﬂtirdi¤i
bu olayda Baﬂbakan’a 13 askerin
ölümüyle ilgili ne düﬂünüyorsunuz
diye soruluyor, Baﬂbakan da “gelecek ay ABD’ye gidece¤im, Bush’la
görüﬂece¤im” diyordu.
Evet, bir ülke ba¤›ms›z de¤ilse,
iç sorunlar›na iliﬂkin bile ba¤›ms›z

bir ﬂey demiyor. Emperyalizm ﬂu
veya bu nedenle ülkemize bir tav›r
ald›¤›nda, ülkenin hareket edemez
duruma gelecek tarzda ekonomik
ba¤›ml›l›k iliﬂkileri kurulmuﬂ olmas›na bir ﬂey demiyor. Sonra, neden
ABD’den onay al›nmadan bir ad›m
at›lamad›¤›ndan yak›n›yorlar. E k onomik ba¤›ms›zl›k olmadan siyasi
ba¤›ms›zl›¤›n da olamayaca¤› gerçe¤inin üzerinden atl›yorlar.
Keza bu kesimlerin en az›ndan
bir k›sm›n›n anti-Amerikanc› tepkilerinin anti-emperyalist bir özde olmad›¤›n›, ﬂovenist temelde oldu¤unu da belirtmek gerekir; emperyalizme karﬂ› birçok alanda bir ﬂey yap›lamamas›ndan rahats›z olmay›p, sadece Kuzey Irak’a sald›rmam›za niye izin verilmiyor diye rahats›zd›rlar ki, bu düﬂüncedekilerin, esas olarak emperyalizme ba¤›ml›l›¤a karﬂ› bir konumlar› yoktur. Bu kesimler
kendini emperyalizme teslim
eden bir ülkenin, hiçbir konuda
iradesinin, ulusal onurunun olamayaca¤›n› görmek durumundad›rlar.

bir politika belirleyemez. Elbette,
Baﬂbakan, Bush’a sormak dan›ﬂmak
durumundad›r. Sonras›nda bu durumu telafi etmek için esip gürlemelerinin bir anlam› yoktur. Tüm dünya,
Türkiye’nin nereye kadar kendi iradesinin olabilece¤ini bilir, vermek
istedikleri görüntü ne olursa olsun
emperyalizmin denetiminde hareket
ettikleri gerçe¤i gizlenemez.
Fakat, Tayyip’in düﬂtü¤ü bu durumdan daha önemlisi, çeﬂitli kesimlerin bu konudaki yanl›ﬂ bak›ﬂ
aç›lar›d›r. Yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›s›n›n temeli ekonomik ve siyasi ba¤›ms›z l›¤›n birbirinden kopar›larak ele
al›nmas›d›r.
Örne¤in, çeﬂitli kesimler emperyalizme siyasi ba¤›ml›l›ktan çeﬂitli
nedenlerle rahats›zl›k duyarken,
emperyalizmle ekonomik iliﬂkilere
bir ﬂey demiyor. IMF ile iliﬂkiler
için bir ﬂey demiyor, iﬂbirlikçi tekellerin ülkemizi ya¤malamas›na,
borsalarda ülkenin talan edilmesine

K a p i t a l i z m , önünde
sonunda emperyalizme
ba¤›ml›l›¤a mahkum eder
Bilindi¤i gibi ülkemiz, 1920’lerin baﬂ›ndaki Kurtuluﬂ Savaﬂ›’yla
ulusal ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. Ama
bu ulusal ba¤›ms›zl›k kal›c› olamad›. Denize dökülerek kovulan emperyalizm, bir süre sonra, sermayesiyle, ﬂirketleriyle, hibeleriyle, kredileriyle geri geldi. Tank, top kullanmadan yeniden iﬂgal ettiler ülkemizi. Bu iﬂgal, askeri de¤il ekonomik, siyasi bir iﬂgaldi.
Bu ülkede gerçekten Amerika’ya, Avrupa’ya ba¤›ml›l›ktan rahats›zl›k duyan kesimlerin, emperyalizmle tüm iliﬂkileri ve ekonomik
y a p › y › d a s or g u l a m a l a r› zorunludur. Ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n nas›l
sa¤lanabilece¤i üzerine düﬂünmeleri zorunludur. Mevcut dünya sisteminde “emperyalizm art›k tüm dünyada ekonomik egemenli¤ini kur-
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muﬂtur, onun d›ﬂ›nda bir ekonomi
oluﬂturmak mümkün de¤ildir” diyenlerin siyasi ba¤›ms›zl›ktan yana
olduklar› iddias›, boﬂlukta kalmaya
mahkumdur.
Ekonomik ba¤›ms›zl›¤› kazanman›n ve koruman›n tek yolu ise
mevcut dünya düzeni içerisinde
sosyalist ekonomiyi savunmakt›r.
Aksi halde kapitalist ekonomik yap›lar›n, emperyalist sistem içinde
ba¤›ms›z kalma koﬂulu gerçekten
yoktur.
Bu yan›yla, emperyalizmden ba¤›ms›z ekonomik yap› olmayaca¤›n› söyleyenlerin tespitinde kapita lizm s›n›rlar› içinde düﬂünüldü ¤ünde do¤ruluk pay› vard›r. Bu kesimlerin yan›lg›lar› beyinlerini sosyalizme kapatm›ﬂ, emperyalist sisteme ise boyun e¤miﬂ olmalar›d›r.
Bu nedenledir ki, ülkemizde ba¤›ms›zl›k mücadelesini gerçekten
yürütenler daima sosyalizmi savunanlar olmuﬂ, sosyalist sistemi savunmayanlar ise ne kadar milliyetçi
geçinirlerse geçinsinler, emperyalizmin uﬂakl›¤›n›, iﬂbirlikçili¤ini yapan konumlara sürüklenmiﬂ, ba¤›ms›zl›k mücadelesinin karﬂ›s›nda yer
alm›ﬂlard›r.
Bugün dünyada, emperyalizme
karﬂ›, Küba gibi, Vietnam gibi ulusal ba¤›ms›zl›¤›n› koruyabilen veya
Venezuella gibi ulusal ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma mücadelesi yürüten ülkelere bak›n, ya sosyalist bir sistem
inﬂaa etmiﬂ veya en az›ndan öyle bir
yönelim içine girme düﬂüncesindedirler. Bunun olmad›¤› koﬂullarda,
mevcut durumda, emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›n› koruyamayan
ülkeler de ya süreç içerisinde kendisi emperyalistleﬂecek, sömürgeci
olacak ve mevcut emperyalist ülkelerle rekabete girecek veya emperyalizmin sömürgesi durumuna geleceklerdir.
Ülkemizde ba¤›ms›zl›k konusundaki bir di¤er çarp›kl›k da sosyalizm mücadelesi verdi¤ini iddia
eden kimi kesimlerde görülmektedir. Ba¤›ms›zl›¤›, ba¤›ms›zl›k için
savaﬂ› teorik olarak reddetmemekle
birlikte, pratikte adeta ilgilenme-
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mektedirler. Onu propagandalar›nda öne sürmemektedirler.
Bu konuda kimse hayalci olmamak durumda. “Dünya gerçekleri”
denilerek emperyalizmle “birlikte
yaﬂama” revizyonist
teorilerini
hortlatmamal›d›r. Ba¤›ms›zl›¤› olmayan bir ülkede nas›l bir sosyalist
ekonomi inﬂaa edeceksiniz, bunu
nas›l baﬂaracaks›n›z? Elbette ki, bunun da koﬂullar› yoktur. Ülkemiz,
emperyalizmin her alanda sömürgesi durumuna gelmiﬂ, emperyalizmin
ekonomik yap›n›n yan›nda siyasi
yap›da, bürokrasi içinde, ordu içinde, yarg›da, e¤itimde, kültürde k›sacas› el atabilece¤iniz her alanda kurumlaﬂt›¤› bir ülkede, siyasi olarak
ba¤›ms›zl›¤›n mücadelesini yürütmeden sosyalizm için mücadele etmek de gerçekçi de¤ildir.
Bir ülkenin ekonomik yap›s›n›
de¤iﬂtirmek için, o ülkenin her ﬂeyden önce kendi kararlar›n› alabilir
bir ülke durumuna gelmesi gerekir.
Teorik olarak nas›l olaca¤›n› anlatmaya gerek yok, günümüzde emperyalizmin, kendi iradesine boyun
e¤meyen, Irak’› iﬂgali, Venezuella,
Kuzey Kore, Suriye ve emperyalizmin “terörü destekleyen ülkeler”
listesine giren tüm ülkelere yönelik
politikalar›na bakmak yeterlidir.
Görülecektir ki, emperyalizmin d›ﬂ›nda bir ekonomik sistem kurman›n zorunlu koﬂulu emperyalizmi
ülkeden atmakt›r. Dahas› emperyalizmin sald›r›lar›na karﬂ› askeri, siyasal, kültürel her alanda mücadele
edebilmektir.
Siyasi ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmam›ﬂ bir ülkenin, yani anti-emperyalist bir bilinç, anti-emperyalist bir
halk gücü yaratamam›ﬂ bir ülkenin
ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak
bir yana, bunu düﬂünmesinin bile
hayal olaca¤› aç›kça ortadad›r.

Sonuç olarak:
Ülkemizde ba¤›ms›zl›k yok edilmiﬂtir; görünürde var olan ba¤›ms›zl›¤›n alt› hem ekonomik, hem siyasi olarak oyulmuﬂtur. Bu, sorunlar›n çözümü için üretilen her politikan›n gelip çarpaca¤› açmazd›r. Fa-

kat oligarﬂi, bu açmazdan kurtulmak
da istemiyor. Tersine, halk› sindirerek emperyalist tekellere s›n›rs›z sömürü hizmetini sürdürmek istiyor.
AKP de önceki iktidarlar gibi ayn›
çizgidedir. ‹ﬂte ülkemizin bu tablosu, karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz sorunlar›n çözümü için anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik bir devrimin zorunlu
oldu¤unu göstermektedir.
Bu blok, emperyalizm ve oligarﬂi bloku, bu topraklardan söküp at›lamad›¤› sürece, hiçbir soruna köklü, kal›c› ve halk›n ç›karlar› do¤rultusunda bir çözüm getirilemez.
Ülke ekonomisi, d›ﬂ destek olmaks›z›n ayakta duramaz hale getirilmiﬂtir. Neden? Ülkemizin kaynaklar›, zenginlikleri yetersiz oldu¤u için mi? Hay›r!.. Emperyalistler
y›llarca ülkemizdeki faﬂizmi, cuntalar› desteklediler, neden, hani demokrasiye, hukuka, insan haklar›na
sayg›l›yd›lar?
Kimse kendini veya baﬂkalar›n›
aldatmas›n. Türkiye, emperyalist tekellerin ihtiyaçlar›na göre yeniden
ﬂekillendiriliyor. Gündeme getirilen
AKP anayasas› da bunun içindir.
Kimse hayallere kap›lmas›n; AB
sürecinin ilerlemesi, ülkemizin ne
ekonomik, ne siyasi hiçbir sorununu çözmeyecektir. Çünkü, AB demokrasisinin özü, tekeller için demokrasi olmas›d›r. Halk› yoksullaﬂt›ran, faﬂizme mahkum eden, emperyalizme ba¤›ml›l›k iliﬂkileridir.
Yeni sömürgeciliktir. Ülkemizi bu
duruma getiren emperyalist tekellerin, halk› hem yoksulluktan hem faﬂizmden kurtaraca¤›n› iddia etmek,
siyasi körlü¤ün de ötesinde, emperyalizmin de¤irmenine su taﬂ›makt›r.
Gerçek aç›kt›r; ba¤›ms›zl›¤›n›z
yoksa; hiçbir ﬂeyiniz yoktur. Ba¤›ms›zl›¤›n›z yoksa, ulusal iradeniz
yoktur. Ulusal onurunuz ayaklar alt›nda çi¤nenir. Ba¤›ms›zl›¤›n›z yoksa, demokrasiniz de yoktur. Bu defa
ayaklar alt›nda çi¤nenen haklar›n›z,
özgürlüklerinizdir. ‹ﬂte emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ›
demokrasi mücadelesi, bunlara son
vermenin tek geçerli ve gerçekçi
yoludur.

28 Ekim 2007

Ba¤›ms›zl›k istemiyorsak di¤er tüm istekler hayaldir

Türkiye solunda, “ba¤›ms›zl›k”
kavram› uzun süredir daha az duyuluyor. Bazen örtülü, bazen aç›k bir
ambargo uygulan›yor sanki “ba¤›ms›zl›k” ﬂiar›na. Böyle bir “ambargo”nun son örneklerinden birine
geçti¤imiz günlerde, çeﬂitli demokratik kurumlar›n önerisiyle yap›lan
toplant›da tan›k olundu. KESK,
TMMOB, TTB’nin ça¤r›s›yla
“ AKP ’ n i n a n a y a s a s › gerici bir
a n a y as a... biz de taleplerimizi ortaklaﬂt›ran bir zeminde hareket et meliyiz” denilerek gerçekleﬂtirilen
toplant›da, ba¤›ms›zl›k talebi ve hedefinin de olmas› reddedildi.
Amaç, AKP’nin gerici anayasa
çal›ﬂmalar›na karﬂ›, halk›n taleplerini gündeme getirmekti. Fakat ça¤r›c›lar, özgürlükçü, demokratik gibi
kavramlarla yetinirken, di¤er kat›lanlar da “12 Eylül’le hesaplaﬂmak, ortak mücadele” gibi, genel
çerçevelerle s›n›rl› kal›yorlar.
HÖC Temsilcisi, konuﬂmas›nda
bu duruma vurgu yaparak; “e n ge niﬂ birliktelikten bahsettiniz. Ama
ba¤›ms›zl›k vurgusu yok. ... Ba ¤›ms›zl›k olmadan demokrasi de
bir anlam ifade etmeyecektir” diyerek, gerek anayasay› tan›mlarken,
gerekse de talepler formüle edilirken, ba¤›ms›zl›¤a yer verilmesini
önerdi.
HÖC’ün önerisine verilen karﬂ›l›k ise ilginçti. TTB Sözcüsü,
“ Ö ze l l i kl e s a ¤ ke s im de bunu kul lan›yor” diyerek ba¤›ms›zl›k talebine karﬂ› ç›kt›. Sa¤c›lar da ba¤›ms›zl›¤› kullan›yor demek zeka seviyesi
çok geri bir demagojidir. Sa¤c›lar
ne zaman ba¤›ms›zl›¤› kulland›,
devrimciler ne zamandan beri sa¤c›lar da söylüyor diye kendi programlar›ndan vazgeçtiler? Bu yan›yla sa¤c›lar da kullan›yor demagojisine baﬂvurmak sözkonusu kesimlerin kendi zekas›na hakarettir, fakat
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bunu bir yana b›rak›yoruz. Esas olan, bu
cevaptaki, ba¤›ms›zl›¤› gündemlerine almamaktaki ideolojik
ve politik nedenlerdir.
Bu tür görüﬂler, salt KESK toplant›s›ndaki konuﬂmac›larla s›n›rl›
görüﬂler de¤il, daha geniﬂ kesimlerin ortak görüﬂleridir ve çeﬂitli zeminlerde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu
nedenle, solun çarp›kl›klar›ndan birisi olarak kabul ederek ideolojik
mücadele yürütmek gerekmektedir.
San›yoruz ki, konuﬂmac›lar›n
kulland›¤› çarp›c› ifadelerden bir tanesi “ba¤›ms›zl›k” kelimesinin,
sa¤c› kesimler taraf›ndan kullan›l›yor olmas›d›r.
Sorun tam da bu noktada. Neden
ve nas›l solun binlerce ﬂehit vererek
savundu¤u ba¤›ms›zl›k düﬂüncesi,
faﬂizmin demagoji malzemesi haline geldi? Kim neden solun binlerce
ﬂehit vererek savundu¤u ba¤›ms›zl›k düﬂüncesini unutturmak istiyor?
Ba¤›ms›zl›k düﬂüncesi ve talebi ülkemizdeki devrimci mücadelenin
temelidir, tersinden söylersek, emperyalizmin bir yeni sömürgesi olan
ülkemizde; tüm sorunlar›n temelinde ba¤›ms›zl›¤›m›z›n olmamas›, sömürge bir ülke olunmas› gerçekli¤i
vard›r. Bu temel noktay› atlayarak,
ba¤›ms›zl›k için mücadele etmeden,
herhangi bir hakk›n kal›c› olarak
kazan›lmas›n›n da, demokrasi talebi

‹lerici sol güçler e m p e r y a lizm ve anti emperyalizm
k onusunda ciddi bir t a r t › ﬂma ve sorgulama yapmak
z o r u n d a d › r.
Neden ba¤›ms›zl›k istenmiy o r, neden ba¤›ml› olunmal › , y o k s a b u AB ’c i so l d a
emperyalist sistem içinde
ba¤›ms›z kal›namayaca¤›n›, illa da sömürge olmak
g e re k t i ¤ i n i m i d ü ﬂ ü n ü y o r ?

için tutarl› bir mücadele yürütülmesinin de zemini yoktur.
Buna ra¤men, solun birçok kesimi ba¤›ms›zl›k düﬂüncesinden
uzaklaﬂm›ﬂ ve ba¤›ms›zl›k faﬂizmin
demagojisine terkedilmiﬂtir. Sol,
“ ba¤› m s ›z l ›¤› sa ¤ ke si m de kul l an› yor” demek yerine, ba¤›ms›zl›¤›n
faﬂizmin demagoji malzemesi haline gelmesindeki kendi zaaf›n› görmelidir.
‹lerici sol güçler emperyalizm ve
anti-emperyalizm konusunda ciddi
bir tart›ﬂma ve sorgulama yapmak
zorundad›r. Ba¤›ms›zl›k, demagoji
malzemesi olarak kullan›lmas›na
izin verilebilecek bir konu mudur,
neden ba¤›ms›zl›k istenmiyor, neden ba¤›ml› olunmal›, yoksa bu
AB’ci sol da emperyalist sistem
içinde ba¤›ms›z kal›namayaca¤›n›,
illa da sömürge olmak gerekti¤ini
mi düﬂünüyor?
Örne¤in Atilla Dorsay dergimizde anayasa üzerine yap›lan röportaj
da diyor ki;
“Ben ba¤›ms›zl›k konusunu
ç o k ö n e m s e m iy o ru m . Ç ü n k ü e k o n omi art › k t üm üyl e g l oba l b i r n i te lik ald›. .. BM’den NATO’ya,
A‹HM’den Lahey Yüksek Mahkemes i ’ n e , I M F ’ d e n u l u s l a r a r a s ›
kre di ku rul uﬂ la r› na .. . üye yi z. O za man, ba¤›ms›zl›k kavram›n› en
az› ndan 20- 30’lar mant›¤›yl a el e
alamazs›n›z.”
Dorsay, kuﬂkusuz günümüz dünyas›n›n niteliklerini de¤erlendirirken bir yan›lg› içindedir. Yan›lg›s›n›n kayna¤›nda emperyalizmin gücünü mutlaklaﬂt›rmak vard›r. Bunun
sonucu olarak da, emperyalizme ba¤›ml›l›¤› mutlaklaﬂt›r›yor.
Emperyalist ekonomiler d›ﬂ›nda
bir ekonomi olamayaca¤›n› düﬂünüyor. Oysa bugün dünyaya bak›ld›¤›nda emperyalist ekonomilere ba¤›ml› olmadan yaﬂan›lamayaca¤›
de¤il, tersine ba¤›ml› olarak yaﬂan›lamayaca¤›, güçlü bir ekonomiye
sahip olunamayaca¤› görülür. Emperyalizmin bugünkü kadar ülke
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ekonomilerini tahrip etti¤i dönem
azd›r, Atilla Dorsay’›n söyledi¤i
‘20’li ‘30’lu y›llarda emperyalizmin
ülke ekonomilerine zarar›yla bugünkü k›yaslanabilir mi?
Do¤al olarak, bugün çok daha
fazla ba¤›ms›zl›ktan yana olmak gerekmez mi? Mant›ken öyle olmas›
gerekirken neden öyle de¤ildir? Bunun cevab›, solun çeﬂitli kesimlerinin ve ayd›nlar›n önemli bir bölümünün, geçmiﬂte emperyalizme
karﬂ› mücadele edilebilece¤ini düﬂündükleri halde, bugün art›k emperyalizme karﬂ› mücadele edilebilece¤ine inanmamalar›d›r.
Küçük burjuva sol ve ayd›nlar,
gözlerini emperyalizme ra¤men ba¤›ms›zl›¤›n› sürdürebilen, orant›s›z
güçlerine ra¤men emperyalizme kararl›l›kla direnen güçlere, ülkelere
çevirmiyor, onlar› görmüyor, sadece emperyalizmin gücünü görüyor
ve mutlaklaﬂt›r›yorlar.
Emperyalist sisteme ba¤›ml›l›¤›
savunmak, sömürüyü de meﬂrulaﬂt›rmak anlam›na geliyor. Yoksa, sö m ü rü sü z b i r b a¤ › m l ›l › k il i ﬂk i si m i
keﬂfettiler? ‹lgili ilgisiz her konuda
özgürlükten bahsederken, bir ülkenin iradesini emperyalizme teslim
etmeye neden karﬂ› ç›km›yorlar?
Bir ülkenin iradesi emperyalizme
teslim ediliyorsa, o ülke insanlar›n›n hangi konuda nas›l bir özgürlü¤ü olabilir?
Örne¤in;
D‹SK,
KESK,
TMMOB, TÜRMOB, TTB, TDB
ve TEB 12 Eylül 2007 tarihinde
yapt›¤› bir toplant› ile “eﬂitlikçi, öz gür lük çü, d emo kratik , laik so sy al
h u k u k d ev le ti p e rs p ek t i fi n i
koruya n, emekte n ya na bi r
an ay as a” istediklerini aç›klad›lar.
ﬁimdi bak›n, öyle bir anayasa tan›m› ki, içinde yok
yok... Fakat sadece ba¤›ms›zl›k yok... Ba¤›ms›zl›k olmad›¤›nda da söylediklerini
anlaman›n mümkünü yok.
Yapt›klar› anayasa tan›m›nda
kulland›klar› bu kelimeleri
tüm düzen partileri de, Genelkurmay’› da, oligarﬂinin
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her kesimi de kullan›yor, tekelci
burjuvazi kullan›yor... ﬁimdi bu
kavramlardan kim ne anlayabilir?
Sistem de özgürlükçü diyor, demokratik diyor... Bu durumda yukar›da ad› geçen bu demokratik, ilerici kurumlar›n sistemden farkl› söyledi¤inin ne oldu¤unu nas›l anlayaca¤›z?
Eﬂitlikçi diyor, nedir eﬂitlikçi olmak, eﬂitli¤in k›stas› nedir, bunlar
her yana çekilebilecek mu¤lak kavramlard›r. Eﬂitlik bir sistem tan›m›
de¤ildir, anayasada olmas› bir anlam ifade etmez, anayasada bir kavram olacaksa bu kavram sistemi tan›mlamal›d›r, sosyalizm ise sosyalizm, kapitalizm ise kapitalizm, demokrasisi burjuvazi için mi halk
için mi? Fakat aç›kça ne kapitalizmi savunabiliyorlar, ne sosyalizmi.
Kapitalizmi savunmay› halka izah
edemiyor, sosyalizmi savunmay›
oligarﬂi ve emperyalizme izah edemiyorlar. Demokrasiden sözederken ise onun niteli¤ini belirtmekten
›srarla kaç›n›yorlar.
Ve bu nedenle de sonuçta sistemden farkl› bir ﬂey de söylemiyorlar.
Neden ba¤›ms›z bir ülke istemiyor,
emperyalist üslerin kapat›lmas›n›,
IMF ile iliﬂkilerin kesilmesini, NATO’dan ç›k›lmas›n› istemiyorlar?
“Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” k a v r a m › n› s o l o l a r a k n e d e n o r t a k k u l l a n a m › y o ruz ? Evet yukar›daki sorular›n
da özeti olan ana soru budur ve bu
sorunun cevab› demagojiye baﬂvurmadan verilemiyor. Türkiye ba¤›ms›z bir ülke midir? Bildi¤imiz kadar›yla sol içinde bunu savunan kesim
pek yoktur, ki oligarﬂinin bile ba-

¤›ms›zl›¤›n olmad›¤›n› aleni itiraf
etti¤i bir ülkedir Türkiye. Darbecisinden, hükümetlerine, baﬂbakanlar›na kadar, ülkeyi yönetenler ya
do¤rudan ABD’nin görevlendirdi¤i
kiﬂilerdir ya da ABD icazeti alm›ﬂt›r.
Peki ba¤›ms›zl›¤› olmayan bir
ülkenin solcusu, devrimcisi neden
ba¤›ms›zl›k istemez, ba¤›ms›zl›k
için mücadele etmez? Bunu yapmad›¤› zaman, sol olman›n temel k›s taslar›n › n as›l yerine g etirir ?

Emperyalist sisteme karﬂ›
ç›kmayan sol olur m u ?
Bir kavram kargaﬂas›d›r sürüyor.
Peki, kimin ne oldu¤una, kendisini
nas›l tan›mlad›¤›na bakarak m› karar verece¤iz? Kuﬂkusuz ki, öyle olmaz. Peki örne¤in “solcu kimdir
kim de¤ildir”, ay›rt etmeye çal›ﬂt›¤›m›zda k›staslar›m›z neler olacakt›r?
Sol, varolan sistemden daha ile ri bir sistemi savunmakt›r. Bu; bizim keyfimize göre yapt›¤›m›z bir
tan›m de¤il, ilk olarak sol ve sa¤
kavramlar›n›n siyasal literatüre giriﬂinden itibaren yap›lm›ﬂ tan›mlard›r. Varolan sistem kapitalist-emperyalist bir sistem oldu¤una göre,
hem emperyalist birliklerin savunucusu olup hem de solcu olunamaz.
Tersinden solcu isen, emperyalizme
mutlaka karﬂ› olmak ve daha ileri
bir sistemi savunmak zorundas›nd›r.
Daha ileri bir sistemin önündeki baﬂ
engel emperyalizmdir. Ve bu anlamdad›r ki, ilericilikle anti-emperyalist
olmak özdeﬂtir asl›nda.
Solun bir kesimi, “ba¤›ms›zl›k”, “Ba¤›ms›z Türkiye” kavramlar›na adeta
yasak uygulamaktad›r. Birlikte olman›n zemini olmas›
gereken bu talepler, birlikte
olmak ad›na vazgeçilmesi
g e r e k e n kavramlar haline
getiriliyor. Öyle oldu¤unda
bu nas›l bir birlik olur? Öyle
oldu¤unda bu birlikler nas›l
ba¤›ms›zl›k ve demokrasiye
hizmet eder?
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Evet, biz ba¤›ms›z bir Türkiye
istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Biz halk›m›z›n anti-emperyalist, anti-oligarﬂik birli¤ini yaratmaya çal›ﬂ›yoruz, fakat bir bak›yoruz, sol ad›na hareket eden kesimlerin bir k›sm›, halk›m›z›n birli¤inden, ortak cephesinden güç alarak,
ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak,
halk demokrasisini kurmak, ekonomik adaletsizli¤i ortadan kald›rmak
yani sosyalizmi inﬂaa etmek yerine,
emperyalist güçlerden icazet alarak,
onlara dayanarak, kimi demokratik
taleplerin peﬂinde koﬂmakla yetinmektedir.

Emperyalizmin sömürgesi
b i r ülkede demokrasinin
olabilece¤i düﬂünülemez
Bu sayfalarda çokça yazd›k, fakat ayn› sorun ortak mücadeleyi geliﬂtirmenin önünde engel olmaya
devam etti¤i için tekrar etmekte yarar görüyoruz.
Sözünü etti¤imiz sol kesimlerin
özelli¤i, ba¤›ms›zl›¤› savunmadan
demokrasiyi savunmaya çal›ﬂmakt›r.
Öyleyse nas›l bir demokrasi istiyorlar?
Bu kesimlerin de iyi bildikleri
gibi, demokrasi kavram› tek baﬂ›na
kullan›ld›¤›nda bir anlam ifade etmemektedir. Demokrasiden sözedildi¤inde, kim için demokrasi sorusunun cevaplanmas›, sözü edilen
demokrasinin niteli¤ini anlamam›z›
sa¤layacakt›r. Yaﬂanan örneklerden
temel iki çeﬂit demokrasi oldu¤u bilinmektedir.
1-Burjuva Demokrasisi: Ad›
üzerinde burjuvazi için demokrasidir ve her demokrasinin özelli¤inde
oldu¤u gibi, ayn› zamanda burjuvazinin proletarya ve di¤er emekçi
halk üzerindeki d i k t a t ö r l ü ¤ ü d ü r.
2-Sosyalist Demokrasi: Sosyalist demokrasi ise, tersine proletarya
ve di¤er halk kesimleri için demokrasi iken, burjuvazi üzerinde diktatörlüktür.
Her iki demokrasi çeﬂidi de sö-
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Bu tarihe gölge düﬂürülemez!
Hareket, F KF'nin ö ncülü¤ünde a nti-emperyalist b ir
nitelik k azand›… H areket, DTCF'de yap›lan Genel Forum’la birlikte soka¤a taﬂt›. Ba¤›ms›zl›k and› içerek y ürüyüﬂe
geçen 3 b in k adar genç, yolda bir Amerikan a rabas›n› t ahrip e tti ve S›hhiye'deki A merikan ‹ kmal K arargah› Tuslog'u bast›.
…
Yürüyüﬂe geçen gençler, S›hhiye'deki Zafer An›t›'n›n ö nünde
ba¤›ms›zl›k and› içtiler ve Pan A merikan'›n b ütün c amlar›n› i ndirdiler. B u a rada A merikanc› Hacettepe Ü niversitesi Rektörü
Hain ‹hsan Do¤ramac›' n›n daveti üzerine polis, üniversiteyi,
hastaneyi ve hemﬂirelerin y urdunu b ast›. Ö ¤rencilerin y an›nda
doktorlar, h astalar ve hemﬂireler de copland›, y erlerde sürüklendi. R ektör, ertesi gün de Dr. G üçlü'nün c enazesini a rka k ap›dan
kaç›rtmak i stedi. Ö ¤renciler ve hemﬂireler bunu ö nlediler. Rektörün utanmadan cenazeye yollad›¤› çelenk parçaland›. Binlerce
kiﬂinin kat›ld›¤› ve A merikan-Türk T icaret B ankas›n›n taﬂland›¤› cenaze töreni, tam anti- emperyalist b ir gösteri oldu.
(Dava Dosyas›-Yaz›l› Belgeler, Yar Yay›nlar›)
mürge tipi ülkelerde geçerli de¤ildir. Sömürge bir ülke ile demokrasinin yanyana getirilmesi sözkonu de¤ildir.
“ AB ’y e gi re l i m , s ö mü rü ol sa da
hiç de¤ilse demokrasi de olur” diye
düﬂünüp bunu savunanlar, s ö m ü rgecilik gibi tarihsel bir suçu savunuyor olman›n yan›nda, ayn› zamanda demokrasi aç›s›ndan da h a yal görüyorlar demektir.
Bu kesimler halkta, emperyalizme ba¤›ml› demokrasi olaca¤› yan›lsamas› yaratmaktad›rlar. Bunun
bilimsel bir aç›klamas›, maddi bir
dayana¤› yoktur. AB’ci çevreler istedi diye yeni bir sistem icat edilmez, bugüne kadarki sistemler de
kimsenin keyfinden do¤mam›ﬂt›r.
Demokrasi varsa, bunun maddi nedenleri vard›r, faﬂizm varsa bunun
da maddi nedenleri vard›r.
Ülkemizdeki faﬂizmi yokederek
yerine demokrasi getirilmek istendi¤inde, bunu baﬂarmak için faﬂizmin ülkemizdeki maddi zeminini
yoketmek gerekir.
Faﬂizmin ülkemizdeki maddi zemini, emperyalist ve oligarﬂik sömürü düzenidir. Bu sömürü düzeni
ba¤›ms›zl›¤›m›z› yoketmekte, halk›
açl›¤a mahkum etmekte, bu sistemi

sürdürmek için ise halk›n her türlü
örgütlenme, haklar›n› savunma,
propaganda yapma, gösteri yapma,
grev yapma, genel olarak her yolla
mücadele etme ve direnme haklar›n› yoketmekte, bast›rmaktad›r. Bu
bask› mekanizmas›na duydu¤u ihtiyaç nedeniyle de faﬂizmi yönetim
biçimi olarak benimsemektedir.
Dolay›s›yla ülkemizdeki faﬂizm
do¤rudan sömürünün sonucudur ve
sömürü de emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin düzenidir. Dolay›s›yla e¤er
faﬂizmi istemiyorsak, emperyaliz mi de istemiyoruz demektir.
Hay›r, böyle de¤ildir diyen nas›l
bir sistem savundu¤unu, uyduruk
laflar etmeden, maddi zemini ile,
bilimsel olarak ortaya koymal›d›r.
Sonuç olarak, ba¤›ms›zl›¤› savunmak herkesin kendi keyfine göre karar verebilece¤i bir konu de¤il,
sol olman›n, demokrasi isteminde
tutarl› olman›n bir gere¤idir. E¤er
demokrasi için mücadele edildi¤i
söyleniyor fakat, ba¤›ms›zl›¤› savunmuyor, ba¤›ms›zl›k için mücadele etmiyor, tersine ba¤›ms›zl›k iste¤ine bulundu¤u platformlarda engel oluyorsa, burada siyasal tutarl›l›k ve halk›n ç›karlar›n› savunmak
sözkonusu de¤ildir.
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Da¤l›ca’da 12 Ölü, 8 Esir ve Oligarﬂinin
S›n›r Ötesi Operasyon Seferberli¤i
Oligarﬂi Kürt sorununu çözmüyor, ortada duran sorun çok çeﬂitli
biçimlerde kendisini gösterdi¤inde
ise, baﬂl›yor ﬂovenizmi k›ﬂk›rtmaya,
ard›ndan s›n›r ötesi operasyon, orduyu profesyonelleﬂtirme tart›ﬂmalar› baﬂl›yor.
Dahas› bu tart›ﬂmalar, salt askeri
yetkililer, iktidar güçleri taraf›ndan
yap›lm›yor, sözde demokrat›, liberali, faﬂisti, köﬂe yazarlar›, haber
spikerleri hepsi seferber olmuﬂlar,
sanki onlar›n iﬂiymiﬂ gibi ordunun
nas›l daha iyi savaﬂt›r›laca¤› üzerine
ahkam kesiyorlar.
Bir koro “kan isteriz” diye ba¤›r›yor ve kendileri d›ﬂ›ndaki tüm sesleri k›smak istiyor. Kan istiyorlar ve
halk›n kan› ak›yor. Sorun ise ortada
duruyor, daha büyüyor, kendisini
daha yak›c› olarak hissettiriyor. Terörizm demagojisi, bu sorunu örtbas
etmeye yetmeyecek basitliktedir.
Ortada yüzy›ll›k bir sorun vard›r ve
oligarﬂi bu sorunu terörizm demagojisi, ﬂovenizm k›ﬂk›rtmas› içinde
bo¤maya çal›ﬂt›kça halklar›n ac›lar›
büyümektedir.
Hat›rlanacakt›r, önce PKK’nin
ﬁ›rnak’ta 13 askeri vurdu¤u eylem
gündeme geldi. Ortada sorun varsa,
bu sorun tek tek kiﬂilerin iradelerini
aﬂarak kendisini çeﬂitli biçimlerde
ifade edecektir. Sonuç al›c›d›r veya
de¤ildir, do¤rudur veya yanl›ﬂt›r,
bunlar tart›ﬂ›labilir konulard›r, fakat
tart›ﬂ›lmaz olan, “bu eylemlerin bir
gr up c ani ve ya t e rö ri s ti n, d›ﬂ güçl e ri n oyununa ge lmiﬂ kiﬂ ile ri n i ﬂi ol d u ¤ u ” aç›klamalar›n›n bir demagojiden ibaret oldu¤u ve sorunu büyütmekten baﬂka bir sonuç yaratamayaca¤› gerçe¤idir.
Fakat oligarﬂi, ortadaki sorunu
tart›ﬂmak, çözüm üretmeye çal›ﬂmak yerine, bildik ﬂoven ve katliamc› politikas›nda ›srar etmiﬂ, hemen tezkere tart›ﬂmas›n› gündeme
sokmuﬂtur. Oysa ortaya ç›kan sonuç, tezkerelerin çözüm olmad›¤›n›

12

SINIR ÖTES‹

göstermektedir. Evet, meclise tezkereyi getirdiniz, büyük bir hevesle
ç›kard›n›z, ne oldu?
Oligarﬂi, tüm halk› oyalama politikas›n› sürdürmek istemektedir.
Olabilir, tezkere ç›kar›labilir, Kandil da¤› bombalanabilir, hatta oraya
asker sokulabilir. Çözüm müdür?
Bunlar›n çözüm olmad›¤›n› akl› baﬂ›nda herkes görebilmektedir ve
oligarﬂi de bunun fark›ndad›r. Nitekim, ABD icazetiyle havadan bombalamalar yap›ld›¤› haberleri yans›maktad›r, fakat oligarﬂinin bunlardan da bir sonuç elde edemeyece¤ini bugünden söylemek mümkündür.
Daha önceki say›lar›m›zda da
de¤indi¤imiz gibi, sorun katliam
yapmaksa oligarﬂi bunu belki baﬂarabilir, fakat her katliam sorunu daha da büyütecektir.
Sorun, operasyonlarla, katlede-

rek ertelenemez, oyalanamaz tersine çözülmek zorundad›r.
Son olarak, Kürt hareketinin s›n›ra yak›n bir bölge olan Da¤l›ca’da askere sald›r› düzenlemesi,
aç›klamalara göre 12 askerin ölümü
ve 8 askerin esir al›nmas›, sorunu
bir kez daha gündemin ön s›ralar›na
taﬂ›d›. Burada önemli olan sorunun
özüdür. De¤ilse, “teröristler nas›l
bö yle s ine pr ofe s yo ne l e yle mle r ya p›yorlar, bunlar› kesin CIA e¤iti yordur” aptall›¤›yla üretilen teoriler, halk› bir süre daha kand›rmak,
Kürt sorununu üstünü bir süre daha
örtmek d›ﬂ›nda bir ﬂeye hizmet etmez.
Ama hay›r, oligarﬂinin politikas›
bu tablo karﬂ›s›nda sorunun çözecek
politikalar üretmek yerine, dünyay›
dolaﬂarak katliam politikas›na icazet aramak oldu. Hem katliamc›,
hem aciz ve icazet peﬂinde koﬂturup
duruyor.

Katliamc›l›¤›n burjuva
bas›ndaki generalleri
Da¤l›ca eyleminin ard›ndan,
burjuva bas›n, savaﬂ›n haber bülteni
gibi ç›kmaya baﬂlad›.
Gazetelerin ilk sayfalar›n›n tamam›, eyleme iliﬂkin k›ﬂk›rtma, ﬂovenizmi körükleme ve “operasyon”,
yani katliam karar› ald›rmaya yönelik haber ve yaz›larla dolduruldu.
Bu konu tek gündem haline getirildi.
Köﬂe yazarlar› öyle yaz›lar yazd›lar ki, san›l›r ki, harekat Genelkurmay’dan de¤il, ‹kitelli’deki
“medya plaza”lardan yönetiliyor.
Burjuva bas›n›n tarz›na ayk›r› de¤ildir, fakat bu düzeyde çarp›c› yaﬂanan› herhalde azd›r.
‹smet Berkan gibi demokrat geçinenler bak›n neler yazd›lar: “200
k i ﬂ il i k PK K g ru b u n u y o k e tm e k le
y e t in m e m e l i. . . b ir te m iz l e m e h a re -
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k ât› d a y ap m al ›d ›r. ” (22 Ekim
2007, Radikal)
Taha Akyol: “Ekonomi, demok ra si, te rör e ka rﬂ› devl eti n si lahl ›
mücadelesi! Cilt ler tutacak çözü mün temel kavramlar› bunlard›r.”
(19 Ekim 2007 Milliyet)
Ayd›n, ülkesinin halk›n›n sorunlar› için kafa yorar, çözümler önerir,
halk› bilinçlendirir. Bu yap›lanlarda
bunun zerresini bulmak mümkün
mü? Kürt sorununu tart›ﬂmas› gerekirken, düﬂündü¤ü “nas›l daha iyi
imha edebiliriz, nas›l bitirebili ri z ” . . .
Ertu¤rul Özkök, “Hedef Barza n i ” ﬂeklinde att›¤› baﬂl›¤›n Genelkurmay Baﬂkan› taraf›ndan onaylanmas›ndan gurur duyuyor, halka
“seferberlik görev emri” ç›kar›yor,
h›z›n› alamayarak 15 Ekim’de“ d a ha o gece Türk F-16’lar› Erbil üze rin d e s es d u va r›n › a ﬂm al ›yd ›. ‹k i ü ç
bi n pence renin cam› i nmel iydi .”
diye yaz›yor.

Yine Hürriyet Yazar› Rahmi Turan, Talabaniler-Barzaniler için
“Hoﬂt’tan anlamayan itler” baﬂl›¤›n› kullan›yor. Bu ›rkç› bak›ﬂ›n sorunu Talabani-Barzani de¤il, bütün
olarak Kürt halk›d›r.
Tüm hepsini bir yaz›da aktarabilmek olanaks›z, fakat bu aktard›klar›m›z burjuva bas›n›n genel havas›n› yans›tmaktad›r. Bu, tarihsel
Kürt düﬂmanl›¤› taﬂ›yan kafalar›n
elbette ki, Kürt halk›n›n sorunlar›n›n çözümünü tart›ﬂmas› olanak dahilinde de¤ildir.
Tüm dertleri Kürtler’e gününü
göstermek, nitekim F-16’lar bombalar ya¤d›rmaya baﬂlad›¤›nda hemen manﬂetlerine taﬂ›d›lar: “ ‹ n l erinde Vuruyoruz”...

S›n›r ötesi operasyonuna
karﬂ› ç›kan vatan hainidir
Oligarﬂi, hükümetiyle, generalleriyle, bas›n›yla, k›ﬂk›rtt›¤› ﬂovenizmiyle Kürt halk›na karﬂ› aç›ktan

savaﬂ ilan etmiﬂ durumdad›r. Tüm
bunlar›n yan›nda, “tahriklere kap›lmama”, “itidalli davranma” aç›klamalar›n›n bir de¤eri yoktur. Halk›n
tahriklere kap›lmas›n› istemeyen
halk› tahrik etmez. Oysa oligarﬂi
halk› aç›ktan tahrik ediyor, fakat
kendisinin ihtiyac› kadar tahrik olmas›n›, kendisine, politikalar›na zarar verecek boyutlara gelmemesini
istiyor. Burada belirleyici olan oligarﬂinin uyar›lar› de¤il, ﬂovenizmi
k›ﬂk›rtmas›d›r.
Böylesi bir ortamda, MHP’nin
fark›n› ortaya koymas› zor olsa da,
Devlet Bahçeli, “S›n›r ötesi operasy o n a k a r ﬂ › ç › k a n P K K i ﬂ b i r l ik ç i s i dir, yani vatan hainidir” sözleriyle
oligarﬂinin politikalar›n› en iyi kendisinin savunabilece¤ini kan›tlama
çabas›na girdi.
MHP’nin bu sözlerine kimi köﬂe
yazarlar› güya bozuldular, fakat
bunlar ayn› zamanda MHP’nin de¤iﬂti¤ini vaaz edenlerdir. Ne
MHP’de, ne de oligarﬂinin di¤er ke-

uyar›s›na
maruz kald›lar.
Çiçek,
A K P ’ n i n g revl e re bak›ﬂ aç›s›n› da Telekom’da “grev”
karar› için “Grev gibi iﬂçiye de kuruma da fayda getirmeyecek konular ›n gündeme gelmesinin olumlu ol mad›¤›n›” söyleyerek gösterdi. Grev, faydas›z ve baﬂvurulmamas› gereken bir eylem oldu¤u gibi, bas›n da
bunu haber yapmamal›, sadece oligarﬂinin faydas›na
olan ﬂeyleri haber yapmal›. AKP iktidar›nda burjuva
bas›n önemli oranda tek sesli hale getirilmiﬂ durumda,
hele ki sözkonusu Telekom ve Kürt sorunu konusunda,
ayk›r› tek bir ses bulmak için gazeteleri büyüteçle incelemeniz gerekirken, Cemil Çiçek halen durumdan
memnun de¤il. Buradan yola ç›karak, Cemil Çiçek’in
ve AKP’nin gazetecili¤e bak›ﬂ›n› yorumlayabilirsiniz.
AKP’nin bir di¤er bakan› H i l mi G ü l e r de, topraklar›n›n alt›n ya¤mas› için uluslararas› tekellere peﬂkeﬂ
çekilmesine, Kazda¤lar› gibi bir do¤a zenginli¤inin ve
kendi yaﬂam alanlar›n›n yok edilmesine karﬂ› ç›kanlar›
suçluyor: “ Ül kemizin alt›n konusundaki zenginli¤ine
m üsa a de e t mek i st e me ye n d ›ﬂ kay nak l› ba z› grupl a r› n
maﬂalar›...”

Bu kafalarda demokrasinin ‘d’si var m›?
Cemil Çiçek hükümet ad›na, Da¤l›ca’da askerlerin öldürülmesiyle ilgili bas›n toplant›s› yap›yor ve gazetecilerin sorular›na iliﬂkin diyor ki;
“‹yi n iyetle so ru yorsan›z, cevab›n ›
k e nd i n i z bu l u r s u nu z . . . Ama ha be r ç› karma niyetiyle soruyorsan›z...” Cemil Çiçek kendisinin ve AKP hükümetinin gazetecili¤e bak›ﬂ
aç›s›n› özetliyor bu cümlelerde. Gazeteci oligarﬂinin düzenine karﬂ› “iyi niyetli” olmal› ve haber ç›karmak için
de¤il, oligarﬂiye hizmet etmek için u¤raﬂmal›d›r. Bu
kal›plara uymuyorsa, baﬂlar›na neler gelece¤ini muhalif
bas›n yay›n organlar›n›n baﬂ›na gelenlere bakarak görebilirler. Gözalt›lar, bask›nlar, sokaklarda kurﬂunlamalar
bas›na yönelik bu bak›ﬂ aç›s›n›n ürünü olarak gündeme
gelmektedir.
Çiçek, konuﬂmas›n›n devam›nda bas›n›n yapt›¤› haberlerden rahats›zl›¤›n› anlatt›ktan sonra medyadaki
“terör uzmanlar›n›” suçluyor. Medyay› ilgili ilgisiz kiﬂileri ç›kar›p konunun uzman› gibi konuﬂturmalar›n›
eleﬂtiriyor. Ama, o “ terör uzmanlar› ” , terör demagojisi yap›p halka, devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› küfretti¤i zaman itirazlar› yoktu. Anlaﬂ›lan oligarﬂinin “terör
uzmanlar›” bu sefer “iyi iﬂ ç›karamad›lar” ve Çiçek’in
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AKP’de demagoji bol, herkesi bir ﬂekilde suçlayarak, azarlayarak bask› alt›na al›p susturmak AKP’nin
yönetme anlay›ﬂ›d›r.
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simlerinde Kürt sorununa bak›ﬂ aç›s›nda bir de¤iﬂiklik yoktur.
Sorunu çözmemenin bir yolu da
halk›n sorunu tart›ﬂmas›n› engellemeye çal›ﬂmakt›r.
Bir ülkede savaﬂ sürüyor, halk
ölüyor, her aç›dan bedel ödüyor, dolay›s›yla halk› en fazla ilgilendiren
bir konu, fakat bu savaﬂtaki geliﬂmeler halktan gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor.
A K P, RTÜK arac›l›¤›yla, Da¤l›ca haberleriyle ilgili sansür karar›
ald›. Sansür çerçevesinde, “Kamu

düzeni ni ve halk›n moral de¤er le r in i o lu m su z e tk ile y e n , g üv e n lik
güçl eri ne dönük zaaf imaj› yayan”
radyo ve televizyon yay›nlar›n›n 24
Ekim’den itibaren durduruldu¤u
aç›kland›, Dan›ﬂtay bu karar› bozmuﬂ olsa da AKP’nin sansürcü zihniyeti burada bir kez daha görüldü.
Tüm bunlar›n toplam›ndan oligarﬂinin Kürt sorununa iliﬂkin çözüm politikalar› ortaya ç›kmaktad›r.
Kürt halk›na yönelik katliam, “s›n›r
ötesi operasyon”, uluslararas› iliﬂkilerde katliam politikas›na destek,
katliama ortak olma ça¤r›s›, bunun

Sorunlar / Çözümler
DTP’liler, oligarﬂinin “s›n›r ötesi operasyon” ve genel
olarak Kürt halk›n› hedefleyen sald›r›lar› karﬂ›s›nda
kendi deyimleriyle “bar›ﬂ
cephesi” oluﬂturmak için, demokratik kitle örgütleriyle
görüﬂmeler yap›yorlar.
Görüﬂtükleri TTB, TMMOB
ve D‹SK yetkilileri bir yandan DTP’nin çabalar›na destek verdiklerini aç›klarken
ayn› zamanda ﬂunu ekliyorlar; “DTP de parlamentoda
gerilim yaratacak aç›kla m al a r d a n ka ç › n m al › . ”
Yine ÖDP’li Ufuk Uras,
tezkereye karﬂ› ç›k›yor ve
hemen arkas›ndan PKK’ye
silah b›rak ça¤r›s›n› ekliyor.
Peki, sorunun çözümü gerçekten silah b›rakma veya
parlamentoda gerilim yaratmamak m›d›r? Ya da tersinden söylersek, sorunun kayna¤›, PKK’nin silahlar› ya da
DTP’nin parlamentodaki tavr› m›d›r?
Bu sorulara oligarﬂinin politikalar›n›n etkisi alt›nda
kalmayan hiç kimse, evet cevab› veremez.
Bu yan›yla sözkonusu sendika ve odalar›n veya Ufuk
Uras’›n tarz›, bir sorunu çöz-
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mek için politika üretme tarz› de¤ildir. Bu tarz, kendisini
sorunun d›ﬂ›nda görerek, sorunun muhataplar› olarak
gördü¤ü oligarﬂi ile Kürt hareketine “ e ﬂ i t m e s a f e d e n ”
yaklaﬂan bir tarzd›r.
Bu tarz oligarﬂinin politikalar›n›n karﬂ›s›na ç›kamaman›n, bu siyasal cüreti gösterememenin ve bunun sonucunda “iki taraf” aras›nda

iki taraf› da
eleﬂtirmek
“tarafs›z” kalman›n tarz›d›r.
Örne¤in, Ufuk Uras’a soral›m, peki PKK silahlar› b›rakt›¤›nda sorunun nas›l çözülebilece¤ine iliﬂkin sizin
politikan›z
nedir?
Ufuk
Uras’›n somut bir politikas›
yoktur. Reformizmin tek sorunu, silahlar›n olmad›¤› bir
ortam oluﬂsun ve kendisi bu
ortamda düzeniçi politikas›n›
rahatl›kla sürdürebilsin.
Bu hesaplar sözkonusu
kesimleri, halk›n sorunlar›n›
sahiplenmek, oligarﬂiye karﬂ› mücadele etmek yerine,
oligarﬂinin
politikalar›n›n

için gerekli tüm tavizlerin verilmesi, halka yönelik ﬂovenizmin k›ﬂk›rt›lmas› ve Kürt sorununun tart›ﬂ›lmas›n›n yasaklanmas›, Kürt halk›n›n demokratik örgütlenmelerinin
bask› alt›na al›nmas›, tutuklamalarla, bask›nlarla, faﬂist sald›r›larla çal›ﬂamaz hale getirme, tüm muhalif
seslerin k›s›lmas›...
Bütün bunlar, oligarﬂinin, salt
Kürt sorununa iliﬂkin çözümü de¤ildir, bu çözüm yolu, oligarﬂinin halk›n sorunlar›na iliﬂkin bildi¤i tek
çözüm yoludur.

destekçisi durumuna getirmektedir. Bu da, oligarﬂinin,
Kürt sorununu tart›ﬂt›rmak
yerine, sorunu “terörizm”
demagojileri ile bo¤ma politikas›n› güçlendirmektedir.
Neden bu kesimlerin Kürt
sorununa iliﬂkin “silah b›rak”, “gerginlik yaratma” d›ﬂ›nda söyleyebildikleri bir çözümleri yoktur.
Kürt halk› kendi haklar›n›
nas›l savunsun o zaman?
Kürt halk›n›n sorunlar› nas›l
çözülecek? Bask›, asimilasyon politikas› nas›l ortadan
kald›r›lacak? Kürt halk›n›n
yoksullu¤u nas›l giderilecek? Tüm bunlar Kürt halk›n›n Türk halk›yla birlikte
mücadelesi ile çözülmeyecekse, bu kesimlerin baﬂka
bir çözümleri mi var? AB mi
çözecek, ABD mi çözecek veya silahlar sussun ve sorun
unutulsun mu? Sorun kendisini hissettirmedi¤i ve gözlerden uzak oldu¤u sürece
yok saymak mümkün hale
mi gelecek?
Sorunun çözülmesini isteyenler, “hem o tarafa hem
bu tarafa” seslenerek çözüme hizmet etmiﬂ olmayacaklard›r. Sorunun çözümüne
hizmet etmek için, ﬂovenizme, icazetçili¤e karﬂ› aç›k ve
net olarak Kürt halk›ndan
yana olunmal›d›r.
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P R O VO K A S Y O N L A R I N V E L ‹ N Ç L E R ‹ N
SORUMLUSU ‹KT‹DARDIR!
kald›.

 S›n›rötesi operasyon “tezkere”si, s›n›riçi ﬂovenist sald›r›lara dönüﬂtü. Onlarca ﬂehirde
ilerici, demokratik kurumlar,
linç güruhlar›n›n hedefi oldu.
Onlarca kurum bas›ld›, yak›ld›.
 AKP’nin, Genelkurmay’›n
farkl› farkl› hesaplar› olsa da,
Kürt sorunu konusundaki mutabakatlar›n› bir kez daha gösterdiler. Tezkere, ilk andan itibaren tüm muhalif güçleri sindirme ve halk› sindirme politikas›n›n arac› olarak kullan›l›yor.
 “Milli birlik beraberlik” ad›na, “teröre karﬂ› olma” ad›na,
tüm muhalif güçler susturulmak isteniyor.
 Oligarﬂinin temsilcilerinin
“itidal” ça¤r›lar› riyakarl›kt›r.
K›ﬂk›rtan ve sald›rtan onlard›r.
 Tüm ilerici, demokrat güçler, faﬂist teröre ve linç güruhlar›na boyun e¤meyecekler.
Hakkari, Samsun, Bursa, Adana,
Elaz›¤, Zonguldak, Eskiﬂehir…
Tüm ülkede, gözü dönmüﬂ, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ güruhlar taraf›ndan, devletin
deste¤iyle tam bir terör havas› estiriliyor.
Hakkari’de PKK gerillalar› ile
devlet güçleri aras›nda ç›kan çat›ﬂmalarda 12 askerin ölmesiyle ilgili
Türkiye genelinde yarat›lmak istenen ﬂovenist dalga birçok ilde kendini gösterdi. Binlerce kiﬂi çok h›zl›
bir ﬂekilde, medyan›n da üst düzey
ﬂoven propagandalar›yla birlikte,
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ellerde bayraklarla sokaklarda linç
naralar› atmaya baﬂlad›. Polis yine
misyonunu yerine getirerek sald›rganlara sald›racaklar› hedefleri gösterdi.
***
BURSA-Saat 13:00’de en üst
düzeye ç›kan ﬂoven dalga ile birlikte sald›rganlar rehberlerinin izinde
Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’ne sald›rd›. Derne¤in birinci kat›ndaki Semra Baﬂyi¤it Halk
Sahnesi’ne girip sandalyelerle camlar› k›ran faﬂist güruh, daha sonra
yan taraftaki büroya girip içeriyi talan ettiler ve ayn› ﬂekilde camlar›
paramparça ettiler. Daha sonra derne¤in ikinci kat›na ç›kan faﬂist güruh içeride bulunan 15 Temel Haklar çal›ﬂan›n›n kap›ya kurdu¤u barikat› k›rarak içeriyi talan ettiler. Derne¤in bir odas›na çekilip barikat kuran Temel Haklar çal›ﬂanlar› linç
edilme tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›yayken polis hiç ortal›klarda yoktu. Terör estiren faﬂistler gün boyunca onlara gösterilen hedeflere sald›rarak
DTP bürosunu da güvenlik eﬂli¤inde talan ettikten sonra ﬂovlar›na devam ettiler. “Bursa’da PKK istemiyoruz” sloganlar› atan faﬂistler daha
sonra çevik kuvvet eﬂli¤inde dernekten ayr›l›rken her yana sald›rmaya devam ediyorlard›. Sald›r›lar gün
boyu sürerken evine gitmek için
otobüs dura¤›nda bekleyen Bursa
Temel Haklar çal›ﬂan› Ümit Y›ld›r›m da faﬂistlerin sald›r›s›na maruz

SAMSUN-Samsun’da da Ferhat Gerçek’in vurulmas›n› protesto eden HÖC’lüler
linç giriﬂimine maruz
kald›lar. 20 Ekim’de Süleymaniye Geçidi’nde
“Polis Ferhat Gerçek’i
S›rt›ndan Vurdu Ferhat’›
Vuran Polis Derhal Tutuklanmal›d›r” yaz›l› pankart açarak eylem yapan HÖC’lüler eylem s›ras›nda
MHP’li faﬂistlerin sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›lar. Polislerin denetiminde olan
sald›r›ya HÖC’lüler de cevap verdi.
“Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”
slogan›n›
hayk›ran
HÖC’lüler, bu faﬂistlerin aç›k kimliklerini ve ne iﬂ yapt›klar›n› halka
duyurdu. Bu s›rada, bu provokasyona karﬂ› HÖC’lülerle birlikte direnen ve onlar›n yan›na gelerek eyleme kat›lanlar da oldu. Bunun üzerine polis bu ‘elemanlar›n›’ geri çekmek zorunda kald›.
Sald›r› s›ras›nda, ald›¤› darbe
nedeniyle, eyleme kat›lan Yusuf
Dilber yüzünden yaraland›. Eylemin ard›ndan OMÜ T›p Fakültesi’ne kald›r›lan Dilber’in elmac›k
kemi¤inde üç ayr› k›r›k oldu¤u ve
ameliyata al›nmak üzere geceyi
hastanede geçirdi¤i ö¤renildi.
***
Samsun’da devrimcilere yönelik
sald›r›lar 23 Ekim günü de sürdü.
23 Ekim günü saat 11.00 civar›nda
Karadeniz Temel Haklar Derne¤i
önünde biriken 100 kiﬂilik faﬂist güruh “‹ﬂte PKK ‹ﬂte Yuvas›, Kana
Kan ‹ntikam” sloganlar› atarak derne¤i tehdit etti ve hedef gösterdi.
Faﬂistlerin dernek binas› önündeki
tehditkar gösterisi s›ras›nda orada
bulunan polisler bu sald›r›y› izlemekle yetindi.
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***
Ayn› gün akﬂam saatlerinde ise
Samsun HÖC Temsilcisi Hasan To¤an ile Karadeniz Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂan› Fatih
Yavuz, bir kafenin önünde taburede
otururken bir grup faﬂistin sald›r›s›na u¤rad›lar. Sald›r›ya u¤rayan Hasan To¤an ve Fatih Yavuz’un hastaneye kald›r›ld›¤› ö¤renildi.
ESK‹ﬁEH‹R-Eskiﬂehir’de 22
Ekim gecesi TKP’nin bürosunu ateﬂe veren güruh Halkevleri’nin camlar›n› k›rarken, Eskiﬂehir Gençlik
Derne¤i’nin tabelas›n› k›r›p içeriye
girmeye çal›ﬂt›lar. ‹çeri giremeyen
faﬂistler acizliklerini duvarlara as›l›
olan afiﬂleri y›rtarak gösterdiler.
BUCA -‹zmir Buca Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne de 22
Ekim günü saat 22.00 s›ralar›nda
sald›r› düzenlendi. ‹çeride kimsenin
olmad›¤› saatte polislerin “buras›
PKK bürosu” diyerek yönlendirmesiyle sald›ran 300 kiﬂilik faﬂist grup
derne¤in camlar›n› k›rd›.
ESENYURT-23 Ekim sabah›
‹stanbul Esenyurt Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’ne de sald›r›
düzenlendi¤i ö¤renildi. Derne¤in
camlar›n›n ve tabelas›n›n k›r›ld›¤›
sald›r› s›ras›nda dernekte kimsenin
bulunmad›¤› ö¤renildi.

‹ s t a n b u l HÖC
Temsilcili¤i 22
Ekim günü saat
13.30’da Taksim
Tramvay Dura¤›’nda aç›klama yaparak bütün muhalif devrimci kesimlerin, sivil faﬂistlerin sald›r›lar›yla korkutulmaya, sindirilmeye
çal›ﬂ›ld›¤›
ﬂu günlerde hiçbir
koﬂulda
susmayacaklar›n›
hayk›rd›lar. “Faﬂistler
Antalya Bursa Te-

Halk›m›z!
ﬁovenist K›ﬂk›rtmalara
Kap›lmay›n!
Kap›lanlar› Uyar›n!
Halk› Birbirine
D ü ﬂ ü r e n l e r,
Halk›n Düﬂman›d›rlar!
ELAZI⁄-Faﬂistler 23 Ekim günü Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde terör estirmeye devam ettiler. Saat
11.00’de Rektörlük binas›n›n karﬂ›s›nda gerçekleﬂen sald›r›da Gençlik
Federasyonu üyesi Efkan›l Atasever
isimli ö¤renci yaralanarak hastaneye kald›r›ld›. Yaralanan arkadaﬂlar›n› hastaneye kald›ran Zehra Ergen,
Ramazan Bak›r, Nursel Korkmaz ve
Yasemin Kahraman da faﬂistlerin
sald›r›s›na u¤rad›lar. Faﬂist sald›r›lar hastanede de devam etti. Yaﬂanan bu sald›r›lar üzerine, yaral›lar›
sahiplenmek için hastaneye ziyarete
giden Sakine Ögeyik, Bahtiyar Özdemir ve Kemal Demirpençe gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nanlar
ayn› gün akﬂam serbest b›rak›ld›.
ADANA-23 Ekim günü saat
12.30 civar›nda Çukurova Üniversitesi’nde 2000 kiﬂi toplayan faﬂistler

ve polis, devrimci demokrat ö¤rencilerin standlar›na sald›rd›lar. ‹lk
olarak çevik kuvvet polisleri yaklaﬂ›k 70 kiﬂi olan devrimci ö¤rencilere gaz bombas› ve plastik mermilerle sald›rd›. Gençlik Dernekli Candaﬂ Y›ld›z ve Tar›k Güler’in de bulundu¤u toplam yedi ö¤rencinin yaraland›¤› polis sald›r›s› s›ras›nda
polis korumas›ndaki faﬂistler de
devrimci ö¤rencilerin açt›klar›
standlar› ateﬂe verdiler.
‹ZM‹R-23 Ekim günü Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde
toplanan faﬂist bir grup polis deste¤i ile üniversitede yürüyüﬂ yapt›.
Saat 11.30’da 500 kiﬂilik faﬂist grubun yürüyüﬂü s›ras›nda Gençlik
Dernekli ö¤rencilerin de aralar›nda
bulundu¤u devrimci-demokrat ö¤renciler “Ege Faﬂizme Mezar Olacak, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”
sloganlar› ile faﬂist gruba cevap verdi. Faﬂist grup yürüyüﬂ s›ras›nda
devrimci demokrat ö¤rencilerden
üç kiﬂiyi b›çakla yaralad›. Yürüyüﬂ
yapan faﬂistlere devrimci ö¤rencilerin cevap vermesi üzerine polis
faﬂistleri okuldan ç›kararak korumaya ald›.
Ayn› gün 9 Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’nde devrimci ö¤rencileri kameraya çeken bir
faﬂist devrimci ö¤renciler taraf›ndan dövülerek okuldan kovuldu.

ler. Aç›klama “Sald›r›lar›n gerçek sorumlular› sald›rganlar› koruyup büyüten ve üzerimize salan iktidar mensuplar›d›r”
sözleri, slogan ve alk›ﬂlarla son buldu. Eylemin ard›ndan faﬂist güruh
‹stiklal Caddesi’nde yürüyüﬂ yapt›.
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mel Haklar’a Sald›rd› Provokasyonlar›n ve Linçlerin Sorumlusu ‹ktidard›r” yaz›l› pankart açan
HÖC’lüler eyleme “Linçlerin Provokasyonlar›n Sorumlusu ‹ktidard›r, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar› ve alk›ﬂlarla baﬂlad›lar.
HÖC ad›na Murat Nedim ‹lker’in
okudu¤u aç›klamas› s›ras›nda 100
kiﬂilik faﬂist bir grup Türk bayraklar›yla ve sloganlarla eylem yapan
HÖC’lülere
do¤ru
yöneldi.
HÖC’lüler sloganlar›n› daha gür
hayk›rarak eylemlerine devam etti-

B a ¤ c › l a r Yeni Mahalle’de 22
Ekim akﬂam› yap›lan eylemle Samsun’da ve ard›ndan Bursa’da üst üste yaﬂanan faﬂist sald›r›lar protesto
edildi. Akﬂam saat 19.30 civar›nda
biraraya gelen HÖC’lüler ellerinde
k›z›l bayraklarla 9. sokakta topland›lar. 9. sokaktan Ahmet Kabakl›
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Caddesi üzerindeki Barbaros F›r›n› önüne kadar sloganlarla yürüyen HÖC’lüler, taraf›ndan yap›lan aç›klamada yükseltilen ﬂovenizmle iktidar›n açl›¤›m›z›,
yoksullu¤umuzu unutturmaya
çal›ﬂt›¤› belirtilerek faﬂist sald›r›lara karﬂ› duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›. Eylem boyunca s›k s›k “ Faﬂist Sald›r›lar›n Hesab›n› Sorduk
Soraca¤›z” sloganlar› at›ld›.
A n k a r a HÖC Temsilcili¤i de
ülkenin birçok yerinde gerçekleﬂtirilen sald›r›lar› protesto etmek için
Yüksel Caddesi’nde bir eylem düzenledi. 22 Ekim günü saat
12.30’da yap›lan eylemde “Halklar›m›z; Yeni Maraﬂlar, Yeni Sivaslar
Yaratmak ‹stiyorlar! Birleﬂelim!
‹zin Vermeyelim!” pankart› aç›ld›.
HÖC ad›na Eray Destegül taraf›ndan okunan aç›klamada; “sald›r›lar›n karﬂ›s›nda her zamankinden daha cüretli durmak zorunday›z” denildi. “Faﬂizme Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya ESP, EHP,
Halkevleri ve Al›nteri de destek
verdi.
M e r s i n Temel Haklar Derne¤i,
22 Ekim’de saat 13.00’te dernek binas›nda yapt›¤› aç›klamayla son
günlerde artan faﬂist sald›r›lar›n›
protesto etti. Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i ad›na Melek
Güçlü Sancak’›n yapt›¤› aç›klamada kitle katliamlar›na ve faﬂist provokasyonlara dikkat çekilerek tüm
halk emperyalist politikalara ve faﬂist sald›r›lara karﬂ› birlik olmaya ,
mücadele etmeye ça¤r›ld›.
Adana
HÖC Temsilcili¤i de
22 Ekim’de
yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla artan faﬂist
sald›r›lar›
protesto et-

‹zmir
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r›n devrimci- demokrat ilericilerine destek olmal›, katliamlara ortak olmamal›y›z”
diyerek halka ça¤r›da bulundu.
A n k a r a Üniversitesi ö¤rencileri 26 Ekim günü Cebeci Kampüsü’nde yapt›klar›
aç›klamada “ﬁovenizme, Irkç›l›¤a,
Provokasyonlara Hay›r! Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i”
yaz›l›
pankart
ve dövizler
a ç t › l a r.
Cebeci
KampüAnkara
sü E¤itim Fakültesi önünde toplanarak okul içinde bir süre sloganlar ve alk›ﬂlarla
yürüyen ö¤renciler, daha sonra okul
kap›s›na gelerek bir bas›n aç›klamas› okudular.
“Biz gençli¤e düﬂen görev ise
gerici, milliyetçi dalgay› boﬂa düﬂürmek ve
halklar›n
Bursa
kardeﬂli¤i
ﬂiar›n› daha
güçlü hayk›rmakt›r”
denilen
aç›klama
sloganlar
ve alk›ﬂlarla bitirildi.

‹stanbul

ti. ‹nönü Park›’nda yap›lan aç›klamada “Faﬂist Sald›r›lara Karﬂ› Birleﬂelim, Provokasyonlara Son” pankart› aç›larak “Faﬂist Sald›r›lar Mücadelemizi Engelleyemez” dövizleri taﬂ›nd›. ﬁemsettin Kalkan taraf›ndan yap›lan aç›klamada AKP iktidar›n›n dü¤meye basmas›yla faﬂist güruhun sokaklara döküldü¤ü kaydedilirken ﬂovenizmin bilinçli olarak
körüklendi¤i vurguland›. Aç›klama
sonras›nda izleyenlerin aras›ndan
ç›kan faﬂistlerin sloganlarla yapt›¤›
provokasyon giriﬂimi halktan destek bulmad›.
B u r s a Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan, 21 Ekim
günü yaﬂanan provakasyon ve linç
giriﬂimleriyle ilgili, Semra Baﬂyi¤it
Halk Sahnesi’nde bir bas›n toplant›s› gerçekleﬂtirildi. 24 Ekim günü
saat 15:00’te yap›lan bas›n toplant›s›nda Bursa Temel Haklar Derne¤i
Baﬂkan› Serkan ﬁenol’un dernek
ad›na yapt›¤› konuﬂmada yaﬂanan
sald›r› anlat›larak sald›r›lar karﬂ›s›nda mücadele etme vurgusu yap›ld›.
Aç›klamaya BAT‹S, ESP, DHP,
PART‹ZAN, BDSP, ‹HD de kat›larak destek verdi.
‹ z m i r HÖC Temsilcili¤i, 25
Ekim günü Kemeralt› Giriﬂi’nde saat
12.30’da yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla
Türkiye genelinde devrimci-demokratik kurumlara karﬂ› baﬂlayan faﬂist
linç sald›r›lar› protesto ettiler.
“Linç Sald›r›lar›n›n Sorumlusu
‹ktidard›r” pankart› ve “Faﬂist Sald›r›lar›n Sorumlusu ‹ktidard›r” dövizleri aç›lan eylemde bas›n metnini okuyan Sema Koç ; “Faﬂizmin
yükseltildi¤i bu günlerde linçler yerine tam tersine halklar›n kardeﬂli¤i
slogan›n› yükseltmeli, bu toprakla-

A n t a l y a HÖC Temsilcili¤i, 26
Ekim’de K›ﬂlahan Meydan›’nda
“Provokasyonlar›n ve Sald›r›lar›n
Sorumlusu ‹ktidard›r!” pankart›yla
bir bas›n aç›klamas› gerçekleﬂtirdi.
Sloganlarla baﬂlayan eylemde HÖC
ad›na aç›klamay› yapan Selda Bulut; “halk›n savunmas›z b›rak›larak,
ülkücülerin ve siyasi iktidar›n önünde kullan›lmas›n›n önüne geçecek,
faﬂist sald›r›lar›n, linçlerin sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r! Demeye devam
edece¤iz!” dedi.

FAﬁ‹ST SALDIRILAR
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“Halk›n Kendi Anayasas›n›
Yapmas› Engellenemez”
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il, Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” kampanyas› ülkenin birçok
yerinde yap›lan eylem ve etkinliklerle sürüyor.

‹stanbul: HÖC H alk ‹ ktidar›
‹çin M ücadelesini S ürdürecek
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri, 24 Ekim’de Galatasaray Lisesi önünde yap›lan eylemde “Halk›n Kendi Anayasas›n› Yapmas› Engellenemez” pankart› açarak toplatma karar›na tepki gösterdiler. Toplatma gerekçelerinin yaz›l› oldu¤u
bir panoyla da karar› teﬂhir eden
HÖC’lüler, eylem öncesi ‹dil Tiyatro Atölyesi oyuncular› taraf›ndan
haz›rlanan ‘Nerde Senin Anayasan?’ isimli k›sa bir oyun sergilediler. “Bize ba¤›ms›z ve demokratik
bir ülke için Halk Anayasas› Tasla¤›
laz›m dostlar” sözleri ve ‘Hey Göklere’ türküsüyle bitirilen oyun etrafta eylemi izleyen insanlar taraf›ndan da ilgiyle karﬂ›land›. Skecin ard›ndan “Halk›n Kendi Anayasas›n›
Yapmas› Engellenemez, Halk Biziz
Biz Yönetece¤iz, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› ve alk›ﬂlarla bas›n aç›klamas› okundu. HÖC
ad›na Devrim Turan taraf›ndan okunan aç›klamada “el koyma karar›yla
mahkeme, daha genelde onun bir
parças› oldu¤u yarg› sistemi düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünün a¤›r bir
ihlali olan gerekçesiz bir karar vererek kendi yasalar›n› ayaklar alt›na
alm›ﬂlard›r” denildi. “Haklar ve Özgürlükler Cephesi halk iktidar› ve
halk için anayasa mücadelesini y›lmadan sürdürecektir” sözleriyle sona eren aç›klamaya 75 kiﬂi kat›ld›.
Aç›klama s›ras›nda “ﬂehitler” nakarat›yla provakasyon yaratmak isteyen bir kiﬂi yine eylemi izleyen
halktan insanlar taraf›ndan kovularak oradan uzaklaﬂt›r›ld›.
***

18

HALK ANAYASASI

HÖC üyeleri yapt›klar› halk
toplant›lar›yla da Halk Anayasas›
Tasla¤›’n› tart›ﬂmaya devam ediyor. Gazi Mahallesi’ndeki Sultan
Dü¤ün Salonu’nda 19 Ekim günü
halk toplant›s› düzenleyen HÖC
üyeleri “Halk Anayasas›n› Tart›ﬂ›yor” pankart› asarak halk›n anayasas›n›n önemine vurgu yapt›lar.
Toplant›da sözalan Asuman Akça
halk anayasa tasla¤›n›n sahiplenilmesi gerekti¤ine de¤indi.

‹zmir: Afiﬂlemeye Polisin
Tahammülsüzlü¤ü
“Anayasay› biz haz›rlar›z, kimse
tart›ﬂamaz” anlay›ﬂ› ile hareket eden
AKP iktidar›, halktan yana ve halk
için bir anayasa yap›lmas›n› savunan HÖC’lülere sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›. 18 Ekim günü HÖC’lü Ferit Mutlu, “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il, Halk›n Anayasas›n›
Yapal›m!” afiﬂini asarken resmi polisler taraf›ndan dövülerek gözalt›na
al›nd›. Ferit Mutlu, ayn› gün Bayrakl› Adliyesi’ne ç›kar›ld›ktan sonra
serbest b›rak›l›rken AKP bu sald›r›lar›yla “yeni anayasan›n” halk›n ve
hakl›n›n anayasas› olmayaca¤›n› da
göstermektedir.

Tr a kya: Anayasa Taslaklar ›
Halka Ulaﬂt›r›l›yor
Trakya HÖC Temsilcili¤i de 1920 Ekim tarihlerinde Halk Anayasas› Taslaklar›’n› halka ulaﬂt›rmaya
devam ediyor. Edirne'nin Erzincanl›lar ve Ayﬂekad›n mahallelerinde
600 adet tasla¤› da¤›t›rken kahvelerde yap›lan konuﬂmalar sonras›nda halk›n anayasa tart›ﬂmas›na do¤rudan kat›l›m sa¤lad›¤› gözlendi.

Kocaeli: Halk›z Biz,
Biz Yönetece¤iz
Kocaeli HÖC Temsilcili¤i’de ‹nsan Haklar› Park›’nda yapt›¤› bas›n
aç›klamas›yla halk›n anayasas›n›
yapmak için mücadele ça¤r›s›nda
bulundu. 21 Ekim günü saat 17.00'
de baﬂlayan ve Ekin Güneﬂ Sayg›l›
taraf›ndan yap›lan aç›klama "Halk›z
Biz, Biz Yönetece¤iz, Ne ABD Ne
AB Ba¤›ms›z Türkiye" sloganlar›yla sona erdi.

HHB’den A‹HM’ne
Acil Baﬂvuru!

Antakya: Kampanya Sür üyor
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n çal›ﬂmas› Antakya HÖC Temsilci¤i taraf›ndan 19 Ekim’de yap›lan afiﬂlemelerle devam etti. Antakya Sümerler Mahallesi Maksim civar›nda yap›lan afiﬂlere halk ilgi gösterirken
polisler yine rahats›zl›klar›n› sergilediler. HÖC’lüler kararl› duruﬂlar›yla afiﬂlemeye devam ettiler.

Halk›n Hukuk Bürosu Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n toplat›lmas›n› protesto ederek
A‹HM’e acil baﬂvuru için dilekçe gönderdi. 18 Ekim günü saat 13.30’da Galatasaray Postanesi önünde toplanan HHB avukatlar› ad›na Ebru Timtik “Kiﬂi haklar›n›n
baﬂ›nda gelen ifade özgürlü¤ü biz hukukçular›n gözüyle tamamen hukuka ayk›r›
bir ﬂekilde müdahaleye u¤ram›ﬂt›r” diyerek karar›n gerekçesiz olmas› sebebiyle
Avrupa ‹nsan Haklar Sözleﬂmesi’nin 6.
Maddesi’ndeki adil yarg›lanma hakk›n›n,
el koyma yolu ile de Avrupa ‹nsan Haklar
Sözleﬂmesi’nin 10. Maddesi’ndeki ifade
özgürlü¤ünün ihlal edildi¤ini belirtti.

28 Ekim 2007

Bir yandan çeteler, bir yandan polis sald›r›yor!
Gazi, Çetelere ve Faﬂist Teröre Boyun E¤meyecek!
Gazi gibi, devrimci bir gelene¤e,
mücadeleci bir halka sahip tüm
semtlerin oligarﬂinin hedefinde oldu¤u bir gerçek. Bu semtleri yozlaﬂt›rmak, halk›n› sindirmek için ony›llard›r u¤raﬂ›yorlar. Polis-mafya
iﬂbirli¤i de bu sald›r›n›n bir parças›yd›. Bu iﬂbirli¤i, geçti¤imiz hafta
Gazi’de çok bariz bir biçime büründü. Önce çeteler, ard›ndan polis sald›rd› Gazi halk›na.

Çeteler Erkan Bayar’› Katletti
Gazi Mahallesi’nde
çeteler polisin yönlendirmesiyle halka sald›rmaya devam ediyor. Çetelerin son sald›r›s›, mahallenin emekçi insanlar›ndan Erkan Bayar’a yönelik oldu. Erkan Bayar çetelerin sald›r›s›nda ald›¤›
b›çak darbeleri sonucu hayat›n›
kaybetti.
19 Ekim günü saat 22:00 s›ralar›nda gerçekleﬂen olaydan önce, Erkan Bayar, iﬂletti¤i internet kafeye
gelen çetecileri küfürlü konuﬂmalar› nedeni ile iﬂyerinden kovmuﬂ ve
çeteci serserilerin hedefi haline gelmiﬂti. 19 Ekim günü ise, bu serserilerin b›çakl› sald›r›s›na u¤rad› ve
kalbi ile gö¤süne ald›¤› b›çak darbeleriyle iﬂyerinde katledildi.
B o r a n isimli internet kafenin sahibi olan Erkan Bayar, çevresindeki
insanlar taraf›ndan sevilip say›lan

bir emekçiydi.
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin çal›ﬂmalar›n› destekleyen ve takip eden bir insan
olan Erkan Bayar için 20 Ekim günü akﬂam Gazi Cemevi önünde toplan›larak yürüyüﬂ yap›ld›. Gazi Temel Haklar Derne¤i öncülü¤ünde
yap›lan ve "Çeteler Halka Hesap
Verecek" pankart› aç›lan yürüyüﬂte,
Gazi Halk›, öfkesini sloganlar› ile
hayk›rd›. Cemevi önünden "Çeteler
Halka Hesap Verecek, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Erkan Bayar
Ölümsüzdür, Gazi'de Çete ‹stemiyoruz, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› ve alk›ﬂlarla Gazi
Son Durak’a yüründü. Yürüyüﬂ boyunca halka yönelik konuﬂmalarda
Gazi’de çetelere geçit verilmeyece¤i, devrimcilerin bu pislik temizlenene kadar kararl›l›kla mücadeleyi
sürdürece¤i vurguland›. Yürüyüﬂe
yaklaﬂ›k 700 kiﬂi kat›ld›.

Polis halka kurﬂun
ya¤d›rd›, halk direndi

23 Ekim günü ö¤len saatlerinde,
Gazi Mahallesi’nde zaten varolan
MOBESE kameralar›na ek olarak,
mahallenin çeﬂitli yerlerine onlarca
kamera daha tak›lmak istendi ve
mahalle halk› da do¤al olarak buna
karﬂ› ç›kt›. 24 saat mahallelerinin,
sokaklar›n›n, hatta evlerinin gözetlenmesinden duyduklar› rahats›zl›¤›
defalarca ifade eden mahalle halk›,
art›k ifrata varan bu iﬂlemin durdurulmas›n› isteBaz ‹stasyonuna Tepki
di.
Adana-Seyhan’›n Narl›ca Mahallesi’nde kuruGazi halk›n›n bu istelan baz istasyonuna karﬂ› neler yap›labilece¤i, 20 ¤inin karﬂ›l›¤›, polis taraEkim’de yap›lan halk toplant›s›nda tart›ﬂ›ld›.
f›ndan alenen kurﬂunlanSeyhan Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i (Sey- mak olmuﬂtur. Polis kahan-Der) taraf›ndan düzenlenen halk toplant›s›nda d›n, genç-yaﬂl› demeden
baz istasyonunun zararlar›n› T‹HV ve SES Adana insanlar›n üzerine ateﬂ açﬁube Baﬂkan› Mehmet Antmen anlatt›. 75 kiﬂinin m›ﬂ, fakat tesadüfen yarakat›l›m›yla yap›lan toplant›, baz istasyonuna karﬂ› lanan olmam›ﬂt›r. Polis
özellikle son süreçte s›kça
mücadele karar› al›narak bitirildi.

Say›: 128

halk›n üzerine kurﬂun s›kmaktad›r.
Bu geliﬂmeler üzerine, Gazi halk›, bu durumu protesto etmek için,
yaklaﬂ›k 400 kiﬂi, “Gazi Mahallesi’nde Polis Terörüne Son”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “Halk›m›z Saflara Hesap Sormaya”, “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar›yla, eski karakoldan Gazi Cemevi’ne do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Bas›n aç›klamas› yapmak için
Gazi Cemevi önüne gelen halk›n
üzerine, orada bekletilen panzerlerden, hiçbir uyar›da bulunmadan, biber gaz› ve tazyikli su s›k›ld›.
Polis sald›r›s›na karﬂ›, halk barikatlar kurarak kendilerini ve mahallelerini savundu. Barikatlar arkas›nda bekleyen halk›n üzerine polis taraf›ndan bir kez daha kurﬂun ya¤d›r›ld›. Direniﬂ sonras›nda polisin mahallede insanlar› gözalt›na ald›¤›
ö¤renildi. Fakat gözalt›nda kaç kiﬂinin oldu¤u dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda henüz bilinmiyordu.

Halka Gözda¤› Yürüyüﬂü
Gazi Te m e l H a k l a r ve Özgürl ü k l e r Derne¤i bu geliﬂmelere iliﬂkin yapt›¤› aç›klama ile polisin halka yönelik sald›r›s›n› protesto ederek, “Gazi’de polis terörüne son”
verilmesini talep ederken, polis,
Gazi sokaklar›nda teröristli¤inin yeni örneklerini sergiliyordu. Halk›n
direniﬂi sonras›nda mahallede yürüyüﬂ yaparak slogan atan polisin bu
gözda¤› yürüyüﬂü, burjuva medya
taraf›ndan “Gazi’de polis slogan›..”
sevinciyle veriliyordu. Yoksul semtlere düﬂmanl›k aç›kt›r: Bu yürüyüﬂ
kime karﬂ›, ne zamandan beri polislerin görevi halka karﬂ› yürüyüﬂ yap›p slogan atmakt›r? Yoksa bunlar
mahallelerde iﬂgal güçleri midir?

GAZ‹ D‹REN‹ﬁ
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Ferhat Gerçek’i vuran
polis hala tutuklanmad›!
bu duyarl›l›¤›n›n bedeli polisler taraf›ndan kurﬂunlanarak ödettirildi.
Ferhat genç yaﬂ›nda felç kald›, ki
ölebilirdi de. Henüz 16 yaﬂ›ndaki bu
gencimiz, bir kaza sonucu de¤il, polisin kasten s›kt›¤› kurﬂunla felç
edilmiﬂtir.

7 Ekim’de Yenibosna Zafer Mahallesi’nde Yürüyüﬂ Dergisi satarken, polis taraf›ndan s›rt›ndan kurﬂunlanan dergimizin da¤›t›mc›s›
Ferhat Gerçek felç oldu.
Herkes düﬂünmelidir, bu ülkede
16 yaﬂ›nda bir genç olan Ferhat, sokakta dergi satt›¤› için polis taraf›ndan kurﬂunlanabilmekte ve bu polise yönelik hiçbir yapt›r›m uygulanamamaktad›r.
Ferhat’›n suçu nedir? Ferhat, yasal bir dergiyi sokaklarda satmakta,
halka, bir dergi içinde kendisinin de
savundu¤u düﬂünceleri taﬂ›maktad›r. Ferhat, salt bir dergi da¤›t›mc›s›
de¤il, düﬂünen, düﬂüncelerini halka
yaymak isteyen bir gencimizdir. Ve

‹LKE
Ferhat Gerçek 7 Ekim’de vuruldu, ertesi gün burjuva bas›n›n gizli
manﬂetlerinde; “ B a s › n e t i ¤ i , y a y›n ilkelerimiz dedi¤imiz ﬂey
y a l a n d › r, h e rh a n g i b i r e t i k
kural›m›z ve ilkemiz yoktur”
denilmekteydi. Ferhat’›n dergi satarken vuruldu¤unu gizleyen, çarp›tan tüm bas›n yay›n organlar›, o
gün koro halinde itiraf etmekteydiler bu gerçe¤i...
Bas›n özgürlü¤ünü tart›ﬂ›rken,
hiçbirisi devrimci, muhalif bas›na
özgürlük olmas›n, onlar›n dergileri
yasaklans›n, toplat›ls›n, da¤›t›mc›lar› sokak ortalar›nda kurﬂunlans›n,
gözalt›na al›n›p tutuklans›n demezler. Fakat, bunlar yaﬂand›¤›nda ya
görmezden gelirler, ya da haber
yapt›klar›nda bu sald›r›lar› meﬂrulaﬂt›rmaya, t e r ö r i z m demagojisi
içinde örtbas etmeye çal›ﬂ›rlar. Sözkonusu olan devrimci bas›n oldu¤unda tüm gazetecilik ilkeleri, ku-
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‹LKE

Hepimiz biliyoruz ki, o polisin
s›kt›¤› kurﬂun, bir devlet politikas›n›n uygulanmas›d›r. Düﬂünün, bu
devletin politikas›, ülkemizde yasal
dergi sat›ﬂ› yapan onlarca insan› her
hafta gözalt›na almakla, tutuklamakla yetinmemiﬂ, kurﬂunlam›ﬂt›r.
Faﬂizm, bu de¤ilse nedir?
Ve bu devlet, halen düﬂünce ve
örgütlenme özgürlüklerinden sözetmektedir. Bu yalana inananlar varsa, gidip Ferhat’› felçli olarak yatt›¤› yatakta ziyaret etsinler. Ferhat’a baks›n-

rallar› rafa kald›r›l›r.
Ferhat Gerçek’in polisler
taraf›ndan vurulmas›na ses
ç›karmamak, desteklemek,
“biz oligarﬂinin bas›n›y›z,
biz oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›-

Bas›n özgürlü¤ü,
Ferhat’›n dergi
satma
özgürlü¤üdür!
n›n yan›nda taraf›z” demektir.
Bu demektir ki, bu kesimler bas›n özgürlü¤ünden sözettiklerinde
salt düzenin ﬂakﬂakç›s› bas›n
i ç i n ö z g ü r l ü k i s t e m e k t e d i r l e r.
De¤ilse, düzeni de¤iﬂtirmekten sözeden seslerin susturulmas› konusunda herkesten daha “silahﬂör” olduklar›n› göstermiﬂlerdir.
Oysa, yazd›klar› zaman san›rs›n›z ki, en demokrat onlard›r, hepsi,

lar ve bu ülkede gerçekten düﬂünce,
bas›n, örgütlenme özgürlü¤ü olup
olmad›¤›na karar versinler.
Bu ülkede tart›ﬂmas›z ve her daim kullan›labilen tek özgürlük, devletin öldürme özgürlü¤üdür. Bu
“özgürlü¤ün” her zaman kullan›labilmesi de, “polisin elini so¤utma yal›m” anlay›ﬂ›n›n sonucudur.
Fakat bu kurﬂunlar›n tek sorumlusu polis de¤ildir; polis sokakta
kurﬂunlamakta, an›nda burjuva bas›n ve televizyonlar devreye girerek, ekranlardan, gazete sayfalar›ndan t ü m h a l k › k u r ﬂ u n l a m a k t a d › r l a r. Örne¤in, oligarﬂinin televizyonlar›, haber bültenlerinde Ferhat’›n kurﬂunlanmas›n›, “bildiri da ¤›tan teröristlere polisin müdaha lesi”... ﬂeklinde verdiler.
bas›n özgürlü¤ünün as›l olarak muhalif olanlara özgürlük verilmesi anlam›na gelece¤ini uzun uzun yazabilirler. Fakat yaﬂam›n gerçe¤inde,
onlar›n tahammül gösterebilecekleri en ileri muhalefet düzeniçi muhalefettir.
Bu nedenle, Ferhat’›n vurulmas›na itiraz etmiyorlar. Önceki Ferhatlar’›n vurulmas›na itiraz etmedikleri gibi... Ferhat’› vuran polisin
tutuklanmamas› karﬂ›s›nda “bu nas›l adalet” diye manﬂetler atm›yorlar. Sessizlikleriyle, düzenin Ferhatlar’› vurma politikas›n›n destekleyeni durumundad›rlar.
301 kalks›n diyenler; Ferhatlar
sokak ortas›nda vurulduktan ve siz
buna ses ç›karmad›ktan sonra
301’in kalkmas› ne ifade eder! 301
as›l olarak kafalar›n›zdad›r, kafalar›n›zda bas›n özgürlü¤ü olmad›¤› sürece bu ülkenin 301’i eksik olmayacakt›r. Bu 301 kalkacak fakat yerine yenisi getirilecektir.
Hay›r, ilkelerimiz var diyorsan›z,
Ferhat’› vuran polisin tutuklanmas›n› isteyin.
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Bu haberi yapan kafa, olay›n asl›n› ö¤renmeye gerek bile duymuyor ya da gerçe¤i biliyor, fakat, zihniyeti öyle ki, düzene muhalif içerikte bildiri da¤›tan, dergi satan herkesi terörist olarak görüyor. Bu kafa, bu ülkede devrimcilerin, ilericilerin yaﬂamas›na bile tahammül
edemiyor. Demokrat geçiniyor, sokak ortas›nda dergi da¤›tanlar›n
kurﬂunlanmas›na arka ç›k›yor.
Yukar›daki cümle ATV Spikeri Ali
K›rca’dan al›nm›ﬂt›; ama K›rca yaln›z de¤il, tüm TV haberlerini izleyin, hiçbiri gerçe¤i vermiyor, hiçbiri Ferhat’›n yasal bir dergi satarken,
polislerin hiçbir gerekçeye dayanmadan gelip kurﬂunlad›klar›n› söylemiyor.
ﬁimdi bu gazeteciler, ellerine fiili anlamda silah alm›yorlar diye,
kurﬂunu s›kan polisten farkl› bir
yerde mi durmaktad›rlar? Hay›r,
burjuva bas›n›, savc› ve hakimleri,
hükümetleri, düzen partileri, bürokratlar› o kurﬂunu s›kan polisle birlikte, bu düzende muhalif tüm seslerin susturulmas›nda hemfikir durumdad›rlar.
ﬁimdi, savc›lar, hakimler, kendilerini ellerindeki yasalar› uygulamakla yükümlü görüyor mu? Hay›r,
hiçbir yasayla Ferhat’›n kurﬂunlan-

* 23 Ekim’de Sar›gazi Liseli
G e n ç l i k y a k l a ﬂ › k 6 0 l i s e ö ¤ r enci siyle yürüyüﬂ yaparak, Ferhat
Gerçek’i vuran polislerin tutuklanmas›n› istedi. Ferhat’› vurarak
gençli¤i y›ld›raca¤›n› sananlara,
Sar›gazi sokaklar›n› sloganlar›yla
i n l e t e r e k F e r h a t l a r ’› e ng e lle y e me yeceklerini gösteriyorlard›.
* Ç H D ‹ s t a n b u l ﬁ u b e s i’ne
üye avukatlar da 19 Ekim günü
Bak›rköy Adliyesi’nde Ferhat’›n
vurulmas›yla ilgili suç duyurusunda bulunarak, P olis Vazife ve
mas› izah edilemez. Polisin, kasten
öldürme amaçl› olarak Ferhat’› kurﬂunlad›¤› aç›kt›r. Fakat, hiçbir savc›
veya hakim bu polisin tutuklanmas›
için harekete geçmiyor. Neden?
Muhalif güçlere karﬂ› tutuklamak
için yasalar bulmakta pek yetenekli
hakimler, neden bu kasten öldürmeye teﬂebbüs eyleminin failini tutuklam›yorlar?
Peki, bu ülkenin Baﬂbakan’›,
bakanlar›, milletvekilleri, Ferhat’›n
vuruldu¤unu duymad›lar m›? Oysa,
kendileri aleyhinde bas›nda bir köﬂeye s›k›ﬂm›ﬂ üç sat›rl›k haberleri
bile takip ediyor, an›nda dava aç›yorlar. Ferhat’›n vurulmas›na iliﬂkin

Selahiyetleri Kanunu’nda de¤iﬂiklik yap›larak polisin yetkilerin i d a r a l t ›lmas›n›, Gerçek’in
vurulmas›n›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n› talep ettiler.
neden bir aç›klama yok? Madem
eleﬂtirmiyor, k›nam›yorlar, savunsunlar o halde; biz sokak ortas›nda
dergi satan› vururuz desinler.
Ferhatlar’›n hesab›n› sorabilmemiz için bize yasalar içinde hangi
yol sunulmaktad›r? Bizler, Ferhatlar’›n, devletin silahland›rarak halk›n
üzerine sald›¤›, polis ad› alt›ndaki
çeteler taraf›ndan rahatl›kla kurﬂunlanabildi¤i bir ülkede yaﬂamaktay›z. Ve bu düzen bizlere yasalar yoluyla Ferhat’›n hesab›n› sorma olana¤› vermemektedir. Bize denmektedir ki; örgütlenip kendi gücünüzü
oluﬂturmad›¤›n›z sürece bizim düzenimizde size adalet yok.

Yürüyüﬂ Yine
Sokaklarda!

Devrimci Mühendis
Hasan Bal›kç› An›ld›

21 Ekim’de Yürüyüﬂ Dergisi okurlar›
derginin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› ‹zmir’in köylerinde ve mahallelerinde yapt›lar.
Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta ‹zmir’in
Uzundere Köyü ve Cennetçeﬂme Mahallesi’ndeydi. Dergi tan›t›m›nda yap›lan konuﬂmalarda, referandumun seçiminin halk›
aldatmaya yönelik oldu¤u yap›lacak anayasa de¤iﬂikli¤inin halka
sorulmadan, tart›ﬂmadan
emperyalizm ve iﬂbirlikçileri istedi¤i için yap›laca¤›n›n anlat›ld›¤› dergi tan›t›m› ve sat›ﬂ›nda
Ferhat Gerçek’ in s›rt›ndan vuruldu¤u anlat›ld›.

Büyük ﬂirketlerin elektrik kaçakç›l›¤›na, yolsuzlu¤una karﬂ› verdi¤i mücadelede Tedaﬂ taraf›ndan
Urfa’ya sürgün edilen, 18 Ekim 2002’de Urfa’da
çetelerce katledilen Hasan Bal›kç› Adana’n›n
merkeze ba¤l› Kay›ﬂl› Köyü’ndeki mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Hasan Bal›kç›’n›n mühendis arkadaﬂlar›n›n da konuﬂma yapt›¤›
anmaya EMO, ‹MO,TMMOB, KESK, Adana Temel Haklar ve ﬁakirpaﬂa Temel Haklar üyeleri ile ailesinden yaklaﬂ›k 100 kiﬂi kat›ld›.
Adana Temel Haklar Ve Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› ﬁemsettin
Kalkan mezar› baﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada bir insan yaﬂam›n›n öneminin uzun yaﬂamak olmad›¤›n›, Hasan’›n k›sa yaﬂam›nda onurlu bir
yaﬂam› tercih etti¤ini ve O’nu sahiplendiklerini söyleyerek Hasan
Bal›kç›’n›n onurlu bir yaﬂam› seçti¤ini söyledi.
Hasan Bal›kç›’n›n eﬂi ﬁengül Bal›kç› da “Sizleri burada gördükçe
Hasan’›n yaﬂad›¤›n› düﬂünüyorum” diyerek, an›s›na bir ﬂiir okudu ve
duygular›n› ifade etti.

Say›: 128
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‹nfaz Edilen Bülent KARATAﬁ’›n Babas› ve Eﬂi Anlat›yor:

‘diyorlar ki devrimcilerden uzak dur!’
27 Ekim günü Hozat’ta infaz
edilen Bülent KARATAﬁ’›n babas›
B›ra KARATAﬁ ve eﬂi Güler KARATAﬁ ile görüﬂtük. Bülent’in nas›l
biri oldu¤unu, nas›l katledildi¤ini,
daha önemlisi neden katledildi¤ini,
cenaze törenini anlatt›lar. Anlat›mlar›nda Dersim gerçe¤i, ülkemiz
gerçe¤i var.



Bülent’in yaﬂam›ndan k›saca
ba hse de r mis iniz?

B› r a K a r a t a ﬂ : Fakir bir adamd›.
Hiç kimseye zarar› yoktu. 4-5 ay
içerde kalm›ﬂt› 1999’da. Buralarda
içeri girmeyen adam var m›? ‹çeri
girip ç›km›ﬂsa ne olmuﬂ? Herkes girip ç›kabilir. Bu, suçlu olmak demek de¤ildir. Fakir bir adam oldu¤u
için, keyfi olarak öldürdüler. Helikopterle gezdirmiﬂler, sözde kurtarmak için. Üstü ç›plakt› zaten. Soymuﬂlar ki kurﬂun izi belli olmas›n.
Elinde silah› yoktu, savunmas›z bir
insand› ve vurdular. ﬁimdi diyorlar
ki teröristti. 1982’ de Hozat’a geldik
Taçkirek’ten. 25 senedir buraday›z
yani. Ben kahve çal›ﬂt›r›rken o da,
hem okuluna gider, hem bana yard›m ederdi. Emekçi bir çocuktu.
Herkese iyili¤i dokunurdu.
G ü l e r K a r a t a ﬂ : Dürüsttü, kiﬂilikliydi, onurluydu. Kimseye zarar›
yoktu. Herkes taraf›ndan sevilirdi.
Ailesine, evine, arkadaﬂlar›na ba¤l›yd›.



Böyle bir bölgede duyarl›-demokrat bir kiﬂi olarak yaﬂaman›n
zorluklar› neler?

B › r a K a r a t a ﬂ : Burada s›radan
bir insan olarak bile yaﬂamak çok
zor. Çünkü bu memleketi öyle bir
hale getirdiler ki, bizim insanlar›m›z içinden bile zarar verenler var.
‹ﬂbirlikçiler var. Bülent’in öldürülmesinden sonra Tugay Komutan›
esnaf› ça¤›rm›ﬂ toplant› yapm›ﬂlar.
Giden esnaflar olmuﬂ mesela. Bütün bir Hozat’a gidip sorun, bir tanesi bile ç›k›p demez Bülent kötü
biriydi diye. Biz fakirdik, köylüydük, elden gelene kadar o¤lumuza
iyi bakt›k. Herkes gibi olsan da, bir
ﬂey yapmasan da ölüm gelip seni
bulabiliyor. ‹ﬂte bak, k›ﬂ ihtiyac›
için gidiyorsun, savunmas›z ﬂekilde
öldürülüyorsun. Soruyorum, bu na s›l hükümettir? ﬁimdi de Cumhurbaﬂkanl›¤› için seçim yap›p özgürlük getiriyorlarm›ﬂ. Benim oyum
hiçbirine de yoktur.
G ü l e r K a r a t a ﬂ : Burada hayvanlar bizden daha iyi muamele görüyor. Sürekli eziliyor, sömürülüyoruz. Mesela elinde bomba patlayan
çocuklar oldu, may›na basarak ölen
inekler oldu. Geliﬂigüzel koyup insanlara da söylemiyorlar. S›radan
insanlar bile hedef haline gelmiﬂ.
‹lerici insanlar içinse yaﬂam daha
zor. Hatta yaﬂama hakk› bile yok...



B üle nt ne g ibi b as k›la rla y üz
yüzeydi?
B› r a K a r a t a ﬂ : Çok zaman‘ﬁimdiye kadar
d›r
bunu (Bülent’i) takip ediHozat’ta çok
yordu polis. Son zamanda da,
kiﬂi öldürüldü.
Tuncay isminde bir uzman çaBen bu kadar
vuﬂ vard›. Yani belki gerçek iskalabal›k
mi de¤ildir, ben bilemem tabii.
cenaze görme- ‹ﬂbirli¤i teklif ediyorlard›, tehdim. Kalabal›¤› dit ediyorlard›. Tehditler yüzünden telefon numaras›n› degördüm, be¤iﬂtirmek zorunda kald›. Kaç
nim o zaman
ac›m hafifledi.’ ay ev telefonunu açt›rmad›.
Hep takip ediyorlard›. Bir-iki
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defa a¤›z münakaﬂas›, davas› oldu.
Bir gün Bülent’i göz önünde görmediklerinde sa¤a sola nerededir,
diye soruyorlard›. Ben iki kere suç
duyurusunda bulundum.
G ü l e r K a r a t a ﬂ: Biz 2001’de evlendik, daha öncesini pek bilmiyorum ama 2002’de kaynanam›n evini
aram›ﬂlard›. Hem de camdan eve giriyorlar kimse yok diye. Bizim evi
de Bülent’ten bal alaca¤›z bahanesiyle sürekli polisler gelip soruyorlarm›ﬂ. Ad›m ad›m takip ediliyordu
zaten. Köye gitti¤inde bile hemen
Hozat’ta “Nerede, yine mi Taçkirek’e gitti?” diye soruyorlard›. Panzer hep evimizin önünde bekliyordu. Aral›k’ta 3-4 tane sivil giyimli
tim geldi Taçkirek’e. Evin karﬂ›s›na
geçip köylülerden ayran isteyip evimizi gözetlediler. Bülent onlar›n
kim oldu¤unu anlam›ﬂt›. Aral›k’ta
gözalt›na al›nd›¤›nda Bülent’e demiﬂler ki “O gün köye gelen bizdik.
Bizi tan›d›n m›?” Gözalt›ndan b›rak›ld›ktan sonra Tunceli’den Tuncay
isimli biri sürekli ar›yordu. Bülent
kurtulmak için ‹stanbul’day›m diyordu... Bir keresinde sivil polisler
kap› önüne kadar gelip bizi dinlemiﬂlerdi ocak ay›nda. Bu olaydan
sonra emniyet müdürlü¤üne ﬂikayete gittim. “Kimi kime ﬂikayet ediyorsun? Burada devlet biziz” diyerek kovdu beni. Karﬂ› evde bir uzman çavuﬂ oturuyordu, sürekli evi
izliyordu. Ben bir gün dayanamay›p
“Niye bak›p duruyorsun? Seni savc›l›¤a verece¤im” dedim. Benim iki
çocu¤um var, hemen b›rak›p ç›kamad›m diye onlar benden önce gidip ﬂikayet etmiﬂler. Kap›ya polis
gelip Bülent’in 1999’da kay›ts›z bir
gözalt›s›n› hat›rlatarak “Biz Bülent’
i iyi tan›r›z. Sen bizim kim oldu¤umuzu biliyor musun?” dediler. Bizden ﬂikayetçi olup dava açt›lar. Uzman Çavuﬂ Mustafa Dinç ile olan
davam›z hala sürüyor.
Olaydan iki gün önce, olay yeri-
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ne gitmiﬂlerdi. O gün panzer evin
yan›ndan hiç ayr›lmad› gece boyunca. Olaydan bir gün önce de beni sivil polisler gitti¤im her yerde takip
ettiler. Olay günü akﬂam saat 6-7 gibi annemgilden eve geldim. Evin
önünde kalabal›k vard›. Akrabalar
ilkin Bülent’in öldü¤ünü söylemediler. Sadece Elaz›¤’da hastanede
oldu¤unu söyleyip beni Pertek’ten
geri gönderdiler iyidir diye. ‹ki saat
sonra cenazesi geldi…



Olayda yaralanan ve tutukla n a n A. R › z a Ç ‹ Ç E K , o la y ›n n a s› l
ge rçe kl eﬂ ti ¤i ni a nla t t› . S iz , hukuki
olarak bir giriﬂimde bulundunuz
mu?

B › r a K a r a t a ﬂ : R›za konuﬂmadan önce de olay›n yarg›s›z infaz oldu¤u belliydi. Olaydan yar›m saat
sonra “iki terörist vuruldu, karﬂ›l›kl› çat›ﬂma oldu” gibi ﬂeyler söylendi. Bunun böyle olmad›¤›n› herkes
biliyordu, R›za da anlatt› zaten.
E¤er tutuklanm›ﬂ ya da davas› sürüyor diye insan terörist oluyorsa, onu
vurmak gerekiyorsa ben de Bülent’le yarg›lan›yordum. Burada
yarg›lanmayan,
tutuklanmayan
adam m› var? O zaman gelip hepimize teker teker s›ks›nlar. Yak›n
mesafeden s›km›ﬂ o¤luma, keyfi öldürmüﬂ, yarg›s›z infaz yapm›ﬂ yani.
Kaçm›ﬂ diyorlar bunlar için. E¤er
kaçsayd› a r k a d a n v u r u l u r d u ; ama
bunlar önden vurulmuﬂ, Baﬂhekim
de söyledi zaten... Davay› takip için
avukatlara vekalet verdik sadece.
ﬁimdilik asker- polis bize yanaﬂmad›. Belki kafaya takm›ﬂlard›r, ben

bilemem ki. ﬁimdilik biz onlardan uzak, onlar bizden uzak. O¤lumun k›rk› geçtikten sonra bir
dilekçe yazaca¤›m. “Aileme bir
zarar gelirse sorumlusu hükümettir” diyece¤im.
G ü l e r K a r a t a ﬂ : Biz suç duyurusunda bulunmad›k daha. Davayla ilgilenen avukat akrabam›z
var, Tunceli’deki avukatta vekaletimiz var. ‹stanbul’dan Halk›n Hukuk Bürosu da takipçisi olaca¤›n›
söyledi. Bülent’i yarg›s›z infaz yapt›lar. Orada kimlik kontrolü yapm›ﬂlar iki kez. Bülent Karataﬂ oldu¤unu
bilerek vurdular. R›za’n›n tutuklanmas›n› ise hala akl›m alm›yor. Önce
öldürmeye kalk›yorlar, sonra ölmedi diye tutukluyorlar. Hak, hukuk,
adalet bu mudur?



Si zc e B ü l e n t’ i n i n f az ed i lm e si nin nedeni neydi?

B › r a K a r a t a ﬂ : Sen devrimcilere
yard›m ediyorsun diyerek öldürdüler. S›rf devrimcileri sevdi¤i için yani. Asl›nda herkese demek istiyorlar
ki sizin sonunuz da Bülent gibi olur.
Seni-beni ay›rmadan diyorlar ki
devrimcilerden uzak dur.
G ü l e r K a r a t a ﬂ : Asl›nda bu
olay, tüm halka, devrimcilere, demokratlara bir gözda¤›d›r. ‹nsanlar›
düﬂüncelerinden cayd›rmak istiyorlar. Biz gerçek adalete inan›yoruz.
Elbet bir gün katillerinin bulunup
cezaland›r›laca¤›na inan›yoruz.

 Hozat’ta 1980’den sonra kald›r ›lan e n ki tlese l ce naz e Bülent’ inki

Komisyonun Beytüﬂﬂebap Raporu
Beytüﬂﬂebap’ta 12 kiﬂinin öldürüldü¤ü katliama iliﬂkin Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’na ba¤l› alt komisyon raporunda “Katliam› PKK yapt›” denildi. Rapora,
DTP Milletvekili Ak›n Birdal ﬂerh koyarak, “Yetkililerle
g ö r ü ﬂ m e le r d e b i r k a n a a t b i l d i r m e l e r in e k a r ﬂ › n i k n a
edici bir delil ve belge sunamam›ﬂlard›r" dedi.
Komisyon üyeleri, köylülerle görüﬂmeleri sonras›
yapt›¤› ilk aç›klamalar›nda katliam› PKK’nin
yapt›¤›na dair bir sonuca varamad›klar›n›
söylemiﬂlerdi. Birkaç günlük ﬂovenist k›ﬂk›rtma
ortam›nda komisyon da sonuca varm›ﬂ anlaﬂ›lan.

Say›: 128

‘S›radan
insanlar bile
hedef haline
gelmiﬂ. ‹lerici insanlar
içinse yaﬂam
daha zor.
Hatta yaﬂama hakk›
bile yok.’
o l d u . B u ka t › l › m › ve s a h i pl e nm e yi
nas›l de¤erlend iriyo rsunu z?
B › r a K a r a t a ﬂ : ﬁimdiye kadar
Hozat’ta çok kiﬂi öldürüldü. Ben bu
kadar kalabal›k cenaze görmedim.
Cenaze beni rahat ettirdi biraz; çünkü halk girdi. Esnaflar daha çok kat›lsayd› iyiydi tabii. Baz› esnaflar,
cenazeye geleceklerine tugay komutan›n›n toplant›s›na gittiler. Yine
de sahiplenme çok iyiydi. Kalabal›¤› gördüm, benim o zaman ac›m hafifledi. Halka, cenazeye kat›lan, yan›m›zda olan herkese teﬂekkür ediyorum bizi yaln›z b›rakmad›klar›
için.
G ü l e r K a r a t a ﬂ : Bülent böyle
bir ölümü hiç hak etmedi. Bazen kalabal›k bir cenaze töreni istedi¤ini
söylerdi. Ne diyeyim kalbi çok temizmiﬂ. Gerçekten de istedi¤i gibi
oldu. Esnaflar kepenk kapatsa daha
iyi olurdu tabi. Yine de bizim tahminimizden çok kalabal›k oldu. Bülent bunu hak eden biriydi. Gerçekten sahiplenildi¤imizi hissettik. D›ﬂar›dan da kurumlar gelip bas›n
aç›klamas› yapt›lar, çok iyi oldu.
Cenazeye kat›lan herkese, kurumlara ve özellikle de Hozat gençli¤ine
çok teﬂekkür ediyorum.

Polisin öldürme özgürlü¤ü
Bir y›l önce Adana Ceyhan’da 'dur' ihtar›na
uymad›¤› gerekçesiyle Murat Kasap'› öldüren polis Halil ‹brahim Y›ld›r›m'›n yarg›lanmas›na Kaymakaml›k taraf›ndan izin verilmedi.
Kaymakaml›k, olay› incelemek için ‹lçe
Emniyet Amirini görevlendirmiﬂ, emniyet amiri polisin
Murat Kasap’› kas›t olmadan vurdu¤una kanaat getirmiﬂ. Oligarﬂinin hukukunda polisi polis soruﬂturuyor.
Bu ülkede insana verilen bir de¤er var m›? ‹nsan
öldürmenin böylesine ucuz aç›kland›¤› bir ülke daha
bulunabilir mi!
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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:
Kamil Tekin SÜREK (EMEP GYK Üyesi)
Hüseyin KARABULUT (TKP ‹st. ‹l Baﬂkan›)

Cezmi ERSÖZ (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 ‹çin bir anayasam›z olmad›. Sizce böyle
bir anayasam›z›n olabilmesi için ne yapmal›? Bunun
yolu nereden geçiyor?

EMEP GYK Üyesi Kamil Tekin SÜREK:

oldu. Sovyetler Birli¤i'nin y›k›lmas›ndan sonra as›l tercih,
sermayenin önündeki her türlü engelin
aç›lmas›, sermayenin serbest dolaﬂ›m›
ve Amerika'n›n yeni BOP denen projesine uygun siyasal düzenlemeler yapmak istiyor, Türkiye'de, Ortado¤u'da,
Asya'da. AKP'nin getirdi¤i bu anayasa
de¤iﬂikli¤i de, hem biraz önce bahsetti¤im küresel yani sermayenin arzular›na uygun, bir taraftan da BOP’a uygun. Esasen burjuvazinin de iste¤i bu
ﬂekildedir. Çünkü 1990'lar›n baﬂ›ndan
itibaren TÜS‹AD 3-4 kere anayasa de¤iﬂikli¤i için raporlar, taslaklar haz›rlatm›ﬂt›r. TOBB ve burjuvazinin di¤er
birtak›m kurumlar› anayasa taslaklar›
haz›rlatm›ﬂt›r. Yani burjuvazinin gündemindeydi anayasa de¤iﬂikli¤i, AKP
ﬂimdi bunu gündeme getirdi.

‘Halk›n iradesi meclise yans›m›yor’

1)

Bir anayasa sizce neleri içermeli ve
nas›l yap›lmal›?
Kamil Te k i n S ü re k : Gerek burjuva anayasalarda gerekse sosyalist ülkelerin ya da halk cumhuriyetlerinin
anayasalar›nda bir haklar ve özgürlükler bölümü oluyor. Bir de devletin
mevcut sistemin idari yap›s›n› tarif
eden bölümü. Dolay›s›yla klasik olarak anayasada bunlar olmas› laz›m.
Anayasa tarihte çeﬂitli ﬂekillerde yap›lm›ﬂ. Sovyet 1936 Anayasas› örne¤i
var. Sovyet Anayasas› için 1.5-2 sene
süren bir tart›ﬂma var. Sovyetler meclisinde anayasayla ilgili bir komisyon
oluﬂuyor. O komisyon bir taslak haz›rl›yor ve bunu halka sunuyorlar. Halka
dedi¤im yani böyle genel bas›n kamuoyu arac›l›¤›yla de¤il, bütün iﬂletmelere, fabrikalara, okullara, yani insanlar›n bulundu¤u her yere bu taslak
gönderiliyor ve orada tart›ﬂ›l›yor belli
bir süre içinde oran›n önerileri tekrar
meclise gidiyor. O önerilerle yeniden
anayasa düzenleniyor... Böyle bir süreç izleniyor. En demokratik olan› elbette budur. ﬁimdi Türkiye aç›s›ndan
yasal olarak meclis bir anayasa de¤iﬂ-

24

RÖPORTAJ

tirebilir. Ama Türkiye'de halk›n iradesinin tam anlam›yla meclise yans›d›¤›
iddia edilemez. Böyle bir meclisin
yapt›¤› anayasan›n da halk›n iradesini
tam anlam›yla yans›tan bir anayasa oldu¤unu söylemek mümkün de¤il.

2)

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

S ü re k : AKP'nin gündeme getirdi¤i
anayasayla 12 Eylül Anayasas› aras›nda, halk›n haklar› ve özgürlükleriyle ilgili bölümler hemen hemen ayn›, hiç
de¤iﬂmemiﬂ. Dolay›s›yla AKP' nin
gündeme getirdi¤i bu taslakta da 12
Eylül Anayasas›’yla bir fark olmamas›
sebebiyle halk›n da hak ve özgürlüklerinin güvence alt›na al›nd›¤›n› söylemek mümkün de¤il. Birtak›m özgürlükler yaz›l›yor ondan sonra da 2. F›krada, 3. F›krada da bu özgürlüklerin
nas›l k›s›tlanaca¤› yaz›yor. Bu yüzden
de bu tasar›ya karﬂ› ç›kmak gerekir.
Zaten AB'ye giriﬂ sürecinde anayasa
de¤iﬂikli¤i AB taraf›ndan gündeme getirilmiﬂti. Bu nedenle, yani anayasa de¤iﬂikli¤inin gündeme getirilmesinin
nedenlerinden bir tanesi budur. Bir de
dünyadaki kapitalist emperyalist sistem aç›s›ndan birtak›m de¤iﬂiklikler

3)

AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’ oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer
almamas›na ne diyorsunuz?
S ü rek: Anayasalar ideolojisiz olmaz, tam tersine belli ideolojilerin hukuki anlamda billurlaﬂm›ﬂ ifadesidir.
AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasa
da liberal, neo-liberal ideolojinin ifadesi bir anayasad›r. Dolay›s›yla, örne¤in, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar oldu¤u bir
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sistemin anayasas› da, iﬂçi s›n›f›n›n
ideolojisine uygun olacakt›r. Dolay›s›yla ideolojisiz anayasa olmaz.
Ba¤›ms›zl›k meselesine gelince,
burjuvazi küresel olarak bütün sistemlerin birbirine ba¤l› olmas› gerekti¤ini
savunuyor. Zaten emperyalist kapitalist sistemde de bu böyledir. Dolay›s›yla böyle bir sistemin anayasas›nda,
neo-liberal bir anayasada ba¤›ms›zl›ktan söz edilmesi mümkün de¤ildir.
Hatta, 1982 Anayasas›’ndan farkl› olarak, devlet egemenli¤inin uluslararas›
sözleﬂmelere göre k›s›tlanabilece¤inden söz ediliyor. Yani, AB'ye girilirse
egemenlik bu birlik içinde k›s›tlanabilir deniyor. Dolay›s›yla, ba¤›ms›zl›kla
ilgili böyle negatif bir düzenleme var.
Sözde varoldu¤u söylenen ba¤›ms›zl›¤›n s›n›rlanmas›na iliﬂkin bir madde de
var. Ba¤›ms›zl›k konusunun anayasada yer almas› durumunda, anayasan›n
ilk maddelerinde, anayasan›n baﬂ›nda
olmas› gerekir. Yani, tarif edilen devlet
ba¤›ms›z demokratik halkç› bir devlettir gibi bir ﬂeyler olmas› laz›m.

4)

‹lerici, demokrat güçler anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini
olabilir mi?
S ü rek: ﬁimdi bir halk anayasas›
bugünden oluﬂturmak mümkün de¤il
diye düﬂünüyoruz. Onun için bizim
aç›m›zdan ilerici, halkç› bir anayasa
tasla¤› haz›rlamak de¤il yap›lmas› gereken. Yap›lmas› gereken halk›n taleplerinin öne ç›kart›lmas› ve bu yap›lacak olan anayasada bu taleplerin yer

AKP'nin getirdi¤i bu anayasa
de¤iﬂikli¤i de, hem sermayenin
arzular›na uygun, bir taraftan
da BOP’a uygun. Esasen
burjuvazinin de iste¤i bu
ﬂekildedir.
almas› için halk›n mücadelesinin örgütlenmesi. Taleplerinin örgütlü bir
ﬂekilde ileri sürülmesi diye düﬂünüyoruz. Çünkü ilerde kurulacak bir halk
iktidar›n›n anayasas›n› bugünden haz›rlamak çok do¤ru ve demokratik bir
yöntem de¤ildir diye düﬂünüyoruz. O
yüzden yani halk iktidar›n› kurdu¤u
zaman zaten kendi demokratik yollar›yla, yöntemleriyle anayasas›n› oluﬂturacakt›r. Kurumlar›yla, organlar›yla
oluﬂturacakt›r.
"Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve uluslar›n haklar›n› ve tüm halk›n özgürlü¤ünü esas alan bir anayasa" talebi bizim için karﬂ› ç›k›lacak bir öneri de¤il.
Yani bu temelde ya da baﬂka birtak›m
talepler temelinde biraraya gelinebilir.
Yani, sonuç olarak, buna bir itiraz›m›z
olmaz, ama bütün herkesi de bunun etraf›nda birleﬂtirelim, bunun etraf›nda
birleﬂmeyenler d›ﬂta kals›n diye bir
zorlama olmaz. Yani biraz önce bahsetti¤im gibi haklar›n ve özgürlüklerin
anayasada yer almas›, geniﬂletilmesi
konusunda mücadele etmek isteyen,
ç›kar› olan kesimler biraraya geldi¤i
zaman kendi ortak paydalar›n› oluﬂtururlar.

5)

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

S ü re k : Yukarda aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m gibi, yap›lmas› gereken, halk›n

hak ve özgürlük taleplerinin yeni anayasada yer almas› için mücadele etmektir. Sadece hak ve özgürlükler de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik ve sosyal
haklar›n›n da yeni anayasada yer almas› için mücadele etmek gerekir. E¤itim
ve sa¤l›¤›n paras›z ve devlet taraf›ndan
verilmesi, lokavt›n yasaklanmas›,
grev-genel grev-hak grevi-dayan›ﬂma
grevinin, memurlar›n toplu sözleﬂme
ve grev hakk›n›n kabul edilmesi, isteyen herkese devlet taraf›ndan bir iﬂ verilmesi, herkese emeklilik hakk›, haftada iki gün tatil, y›ll›k bir ay tatil gibi
haklar›n herkese uygulanmas›, haftal›k
çal›ﬂma saatinin 35 saate indirilmesi,
herkese oturabilecek bir konutun devlet taraf›ndan sa¤lanmas›, emeklilik
yaﬂ›n›n kad›nlarda 50 erkeklerde 55
yaﬂ›na indirilmesi, çocuklar›n 18 yaﬂ›na kadar çal›ﬂmas›n›n yasaklanmas›,
11 y›ll›k e¤itimin zorunlu ve paras›z
olmas›, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin
devlet taraf›ndan verilmesi, özel hastane, okul ve dersanelere izin verilmemesi, vb. vb. Bunun d›ﬂ›nda kad›nlar
için çeﬂitli haklar. Kreﬂ hakk›, do¤um
izni hakk›. Tabii, en baﬂta Kürt Sorunu'nun çözümü için bir formülasyon
gerekir. Herkese anadilde e¤itim hakk›, kendi kültürünü ve dilini geliﬂtirme
için olanaklar›n yarat›lmas›, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, anayasadan Türk etnik vurgusunun ç›kar›lmas›
ve bütün uluslar›n ve milliyetlerin ortakl›¤›na vurgu yap›lmas› vs. vs.
Bunlar ve benzeri bir dizi talep, biraz önce bahsetti¤im partiler ve örgütler taraf›ndan savunulmal› ve anayasaya konulmas› için mücadele edilmeli
diye düﬂünüyoruz.

TKP ‹stanbul ‹l Baﬂkan› Hüseyin KARABULUT:

‘Halk için anayasa halk›n örgütlü mücadelesi ile elde edilebilir’

1)

Bir anayasa
sizce neleri
içermeli ve nas›l yap›lmal›?
H ü s e y i n K a r a b u l u t : Dilerseniz
sorunuzun ikinci bölümünden baﬂlayal›m. Anayasa, ad›ndan da anlaﬂ›laca¤›
üzere devlet kurarak bir arada yaﬂayan

Say›: 128

toplumsal kesimlerin hangi koﬂullarda
birarada yaﬂayacaklar›n›n çerçevesini
ortaya koyan, hem tek tek bireylerin,
hem de toplumsal kesimlerin hak ve
sorumluluklar›n› belirleyen ana sözleﬂmedir. Dolay›s› ile bir anayasa toplumun farkl› kesim ve gruplar›n›n, örgütlenmeleri ve temsilcileri arac›l›¤› ile
kat›lacaklar› gerçek bir tart›ﬂma süreci-

nin ürünü olmal›d›r.
ﬁimdi “özgürlükçü” arkadaﬂlar k›zacak ama bence bir anayasa nelerin
“özgür” oldu¤unu hükme ba¤lad›¤›
gibi, nelerin “yasak” oldu¤unu da
hükme ba¤lar/ba¤lamal›d›r. Bu nedenle ben özellikle bizim için çok önemli
olan bir yasaktan baﬂlamak istiyorum.
Öncelikle insan›n insan› sömürmesine

RÖPORTAJ

25

yol açabilecek iﬂ, iﬂlem ve düzenlemeler kesinlikle yasaklanmal›d›r. ‹ﬂsizlik
yasaklanmal›, çal›ﬂma hakk› devletin
her yurttaﬂa sa¤lamak zorunda oldu¤u
bir hak olarak yer almal›d›r anayasa
metninde. Ulusal-etnik kökenin bir
ayr›cal›k ya da d›ﬂlanma-ezilme nedeni yap›lmas› yasaklanmal›. Bu topraklarda yaﬂayan tüm etnik-ulusal topluluklar›n dil ve kültürleri devlet güvencesi alt›na al›nmal›; anadilde e¤itim
tüm ulusal-etnik topluluklar için anayasal bir hak olarak tarif edilmelidir.
Siyasal yaﬂam ve devlet iﬂlerinin tümüyle ya da bir bölümüyle dine dayand›r›lmas› yasaklanmal›d›r. Dinsel
inanç bireysel bir tercihtir. Bu nedenle
her yurttaﬂ herhangi bir dine inanmakta veya hiçbir dine inanmamakta özgür olmal›d›r. Lokavt yasaklanmal›,
sendikalaﬂma ve grev hakk› anayasal
güvence alt›na al›nmal›d›r.
Ülkemizin emperyalizmin ekonomik, askeri, mali, kültürel ve siyasal
örgütlenmelerine üye olmas› yasaklanmal›; bütün halkç›, anti-emperyalist, devrimci ve sosyalist iktidarlarla
dayan›ﬂma içinde olaca¤› hükme ba¤lanmal›d›r. Tüm yurttaﬂlar, etnik veya
toplumsal köken, ›rk veya dil, cinsiyet, cinsel tercih, e¤itim, dinsel inanç,
meslek veya görev ayr›m› gözetilmeksizin yasalar önünde eﬂit olmal›d›r.
Tüm yurttaﬂlar›n inanç ve düﬂüncelerini serbestçe ifade etmeleri, anlat›m,
propaganda ve örgütlenme özgürlü¤ü
güvence alt›na al›nmal›; insan›n insan›
sömürmesini aç›k ya da dolayl› biçimde savunan, savaﬂ k›ﬂk›rt›c›s›, din istismarc›s›, ›rkç› ve faﬂist düﬂünceler
toplumun özgür geliﬂiminin önünde
engel oluﬂturduklar› için propaganda
ve örgütlenme özgürlüklerinden yararlanamamal›d›r.

2)

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

K a r a b u l u t : Bugün AKP taraf›ndan
gündeme getirilen “yeni anayasa” haz›rl›klar›n›n emekçi halk›n ç›karlar› ile
hiçbir ba¤› bulunmamaktad›r. AKP hükümeti, 12 Eylül Anayasas›’n›n olumsuzlu¤unu bambaﬂka bir yerde aramakta ve merkeze “bireysel özgürlükleri” koyarak konuyu sapt›rmaktad›r.
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Ba¤›ms›zl›k, bir ülkede yaﬂayan
halk›n kendi kaderi üzerinde söz
sahibi olmas›n›n en önemli
koﬂuludur. Piyasa güçlerine ve
emperyalist devletlere itaat eden
bir ülke ba¤›ms›z ve egemen
olamaz. Bu nedenle anayasada
ve de¤iﬂtirilemez maddeler
aras›nda mutlaka yer almal›d›r.
Oysa 12 Eylül Anayasas›’nda bask› alt›na al›nan, hatta yok edilen toplumsal
hak ve özgürlüklerdir.
AKP “yeni anayasa”y›, 12 Eylül’den bu yana ve 12 Eylül Anayasas›’n›n da yard›m›yla örgütsüzleﬂtirilen
toplumun, piyasa güçleri taraf›ndan
bütünüyle teslim al›nmas›n›n yasal dayanaklar›n› güçlendirmek için gündeme getirmektedir.

3)

AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’ oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer
almamas›na ne diyorsunuz?
K a r a b u l u t : Bunu geniﬂ halk kesimlerini aldatmak için söylediklerini
biliyoruz. Diyelim ki anayasan›n tan›m› gere¤i ideolojisiz olamayaca¤› gerçe¤ini bir yana b›rakt›k. ‹yi de “tüccar
zihniyetli” ve de “›l›ml› ‹slamc›” bir
parti taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ olan bir
anayasa nas›l olur da “ideolojisiz”
olur? AKP’nin anayasas› piyasac›, iﬂ birlikçi ve gerici bir zihniyet taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Ve bu zihniyet anayasa tasla¤›nda çok aç›k görülmektedir.
Ba¤›ms›zl›k, bir ülkede yaﬂayan
halk›n kendi kaderi üzerinde söz sahibi olmas›n›n en önemli koﬂuludur. Piyasa güçlerine ve emperyalist devletlere itaat eden bir ülke ba¤›ms›z ve
egemen olamaz. Bu nedenle anayasada ve de¤iﬂtirilemez maddeler aras›nda mutlaka yer almal›d›r.

4)

‹lerici, demokrat güçler anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini
olabilir mi?
K a r a b u l u t : Devrimci, ilerici güçler
olarak bu “anayasa” tart›ﬂmas›n› bir

düzen tart›ﬂmas ›na dönüﬂtürmek imkan ve sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›yay›z. Süreci bu ﬂekilde de¤erlendiren
devrimci, ilerici güçlerin gerek ayr› ayr›, gerekse de birlikte yürütecekleri çal›ﬂmalar›n sürece do¤ru ve devrimci bir
müdahale olaca¤›n› düﬂünüyorum. Partimiz sürece bu anlamda bir müdahalede bulunabilmek, anayasa tart›ﬂmas›n›
bir düzen tart›ﬂmas›na dönüﬂtürmek
amac›yla iﬂçiler, emekçiler, köylüler,
ayd›nlar taraf›ndan tart›ﬂ›lmas›, geliﬂtirilmesi ve gerici, iﬂbirlikçi, piyasac›
burjuva anayasa giriﬂimlerine karﬂ› bir
seçenek haline getirilmesi için Toplumcu Anayasa tasla¤›n› tart›ﬂmaya açm›ﬂ
bulunmakta.
Hem bizim yürüttü¤ümüz bu çal›ﬂman›n ve hem de Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan önerilen Halk
Anayasas› Tasla¤› çal›ﬂmas›n›n, içerikte kimi farkl›l›klar bar›nd›rmakla
birlikte, sürece hangi perspektif ve
araçlarla müdahale edilmesi gerekti¤i
konusunda önemli ve do¤ru aç›l›mlar
oldu¤unu düﬂünüyorum. ﬁu anda ayn›
konuda farkl› çal›ﬂmalar yürütmemizi
bir zaaf olarak de¤erlendirmiyorum.
Yürütülmekte olan çal›ﬂmalar›n h›z›n›
kesmeden, sürece birlikte müdahale
konusunda aray›ﬂlar› sürdürmekte ve
olanakl› her durumda ortak pratikleri
hayata geçirmekte yarar oldu¤unu düﬂünüyorum.

5)

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

K a r a b u l u t : Belki çok beylik bir
söz olacak ama bunun örgütlenip mücadele etmekten baﬂka bir yolu yok.
Halk için bir anayasa ancak halk›n örgütlü mücadelesi ile elde edilebilir.
E¤er birileri bunun d›ﬂ›nda bir yoldan
ya da yollardan söz ediyorsa; iﬂte,
“AB süreci bizi acayip demokratikleﬂtirecek, bu sayede demokratik bir anayasam›z olacak” ya da “AKP askerin
defterini dürecek, sivil bir anayasam›z
olacak” vb. bilelim ve emin olal›m ki
bunlar bizden de¤ildir. Bilerek ya da
bilmeyerek egemenlerin de¤irmenine
su taﬂ›maktad›rlar. Emekçi halk›n örgütlü gücünden baﬂka hiçbir güç
emekçiler için, halk için bir anayasa
yapmaz.
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Cezmi ERSÖZ (Yazar):

‘Ba¤›ms›zl›k
konusunun tart›ﬂ›lmas› laz›m’

1)

Bir anayasa
sizce
neleri
içermeli ve nas›l yap›lmal›?
Cezmi Ersöz: Anayasa öncelikle
uzmanlardan oluﬂan bir kurucu meclis
taraf›ndan yap›lmal›. Daha sonra meclise sunulmal›, mecliste tart›ﬂ›ld›ktan
sonra medyaya ve kamuoyuna tan›t›lmal›. Çok geniﬂ bir tart›ﬂma ortam› yarat›lmal›, anayasa sorgulanmal›. Ard›ndan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar, bireyler devreye
girmeli, onlar›n da görüﬂleri al›nmal›,
en sonunda halka sunulmal›. ﬁu anda
AKP’nin haz›rlad›¤› anayasa bu söyledi¤im süreçlerden eksik. Kapal› kap›lar ard›nda yap›l›yor. Kurucu meclis
diye bir ﬂey yok bu anlamda.
Anayasada türban ve laikli¤in ön
plana ç›kar›lmas› yanl›ﬂ bence. Anayasada temel al›nmas› gereken demokratikleﬂme. Demokratikleﬂme temel
al›nd›¤› zaman türban ve laiklik meselesi zaten çözülür. Anayasa tüm yasalar›n üstünde olan, tüm yasalar› belirleyen bir çat›d›r. Bu çat›n›n sütunlar›n›n da demokratikleﬂmenin üzerinde
yükselmesi laz›m. Demokratikleﬂme
art› birey hak ve özgürlükleri temel
al›nmal›.

2)

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

Ersöz: ﬁu ana kadar yeterli bilgi sahibi de¤iliz. Dini e¤itimle, türbanla ilgili maddeler rahats›z edici, anayasaya
taﬂ›nmas› sak›ncal›. Türban anayasal
bir mesele de¤ildir. Onun d›ﬂ›nda en
büyük sorunlardan biri Kürt sorunu.
1921 Anayasas›’ndaki madde, -ki çok
ilerici bir madde o- “devlet her türlü
farkl› dil ve kültürlere sayg› duymal› ve
önünü açmal›” maddesi var. Bu ülkede
bir Kürt kültürü var, Kürt dili var. Devletin bu dile, kültüre sayg› duymas›, korumas› gerekiyor.

3)

AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’ oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer
almamas›na ne diyorsunuz?
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E r s öz : ‹deolojisiz olmas› mümkün
de¤il. Maddenin tabiat›na ayk›r›. Biz
ne kadar tart›ﬂ›rsak tart›ﬂal›m, sonuçta
anayasay› hakim s›n›f yapar. Dolay›s›yla hakim s›n›f da ﬂu veya bu oranda
kendi ideolojisini oraya geçirir. Bizim
derdimiz farkl› kesimler için, marjinaller için, az›nl›klar için alabildi¤ince
geniﬂ özgürlük alanlar›n›n aç›lmas›n›
dayatmak.
Kesinlikle ba¤›ms›zl›k konusunun
tart›ﬂ›lmas› laz›m. Çünkü Türkiye'nin
ba¤›ms›zl›¤› ﬂu anda tehlikede. Kültürel bir bask› alt›nda Türkiye. Ekonomik siyasi olmaktan çok Türkiye kültürel ba¤›ms›zl›¤›n› kaybediyor. Emperyalist bir kültürün bask›s› alt›nda.
Bu konuda da bu yozlaﬂmay›, kültürel
istilay› engelleyecek maddeler olmas›
laz›m anayasada.

4)

‹lerici, demokrat güçler anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini
olabilir mi?
E r s ö z : Bütün devrimci, demokratik güçlerin, düﬂüncelerini dile getirece¤i ortak bir platformda biraraya gelmesi gerekiyor. Konuyu halka taﬂ›mas›, bilinçlendirmesi gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti’ne yurttaﬂl›k
ba¤›yla ba¤l› olan herkes din, ›rk, kültür fark› olmaks›z›n TC vatandaﬂ›d›r.
Bu maddenin girmesi laz›m. Kürt kimli¤ini yok sayan maddelerin ç›kart›lmas›, Kürt kimli¤inin anayasal güvenceye al›nmas› gerekiyor. MGK anayasal organ olmaktan ç›kar›lmal›d›r. Genelkurmay, Milli Savunma Bakanl›¤›’na tabi olmal›d›r. Askeri Yarg›tay
kald›r›lmal›, Yarg›tay'a dönüﬂtürülmeli. YÖK anayasal organ olmaktan ç›kart›lmal›, yerine üniversiteler aras›
koordinasyonu sa¤layan bir birim
oluﬂturulmal›. Birey hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engeller kald›r›lmal›. Bunlar olmazsa buna demokratik
bir anayasa diyemeyiz. Bana kalsa ben
bir sosyalist olarak militarizmin kald›r›lmas›n›, dünyaya evrensel bar›ﬂ gelmesini, mülkiyetin kald›r›lmas›n› filan

isterim. Bütün özel ﬂirketlerin kamulaﬂt›r›lmas›n› isterim mesela.
Yeni anayasa için toplumdaki marjinaller de benim anayasam demeli. ‹nsanlar istedikleri gibi
cinsel kimliklerini yaﬂayabilmeli. Bir
di¤er konu da çevreyle ilgili devletin
bir düzenlemesi yok. Yine vicdani red
hakk›. Bu hakk›n› kullanmas› laz›m.
Yoksullu¤un, yoksulun oldu¤u yerde
adaletten de demokrasiden de sözedilemez. Askeri bütçeyi kesecek, Diyanet ‹ﬂleri'nin bütçesini kesecek. Yerel
idareler güçlendirilmeli. Sendikal haklar önündeki s›n›rlar kald›r›lmal› kesinlikle. Polis hak ve selahiyetleri kanunu s›n›rland›r›lmal›. Hrant Dink cinayeti, Bayrampaﬂa operasyonu... bütün karanl›k davalar ayd›nlat›lmal›. F
Tiplerinin demokratik bir ülkede varl›¤› sonuna kadar sorgulanmal›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda bahsetti¤iniz "Ba¤›ms›zl›¤› demokrasiyi uluslar›n haklar›n› ve halklar›n özgürlü¤ünü
esas alan bir anayasa" maddesi temelinde birleﬂmek zor de¤il. Akl›n yolu
birdir. Ve bu savunulmas› gereken bir
madde. Ve bu madde temelinde birleﬂilebilir ve bu sa¤lam bir birleﬂme olur.

5)

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

E r s ö z : Halk›n bilinçlenmesi laz›m.
Böyle bir halk›n kendi anayasas›n›
yapmas› bana çok zor geliyor. Halk›m›z hakim ideolojiler taraf›ndan yozlaﬂt›r›lm›ﬂ, e¤itimsiz b›rak›lm›ﬂ. ‹zlenen dizilere, halk›n beklentilerine bak›n. Devrimcilere burda çok iﬂ düﬂüyor. Halk›, kendi eme¤ine sahip ç›kmas› için bilinçlendirmesi gerekiyor.
Örgütlü mücadeleden geçer bu. Bugün
maalesef bunu göremiyorum. Yak›n
zamanda da olaca¤›n› sanm›yorum.
Biz de bir emekçi anayasas›n›n oluﬂmas› yolunda sab›rla metanetle yorulmadan çaba harcamam›z gerekiyor,
bunun temeli de örgütlenme. Ama biz
de demokrat olmal›y›z. Önce devrimciler farkl› kültürlere, kimliklere, etnik
yap›lara cinsel kimliklere sayg› duymal›.
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YÖK’e Hay›r!
Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim!
GENÇL‹K O LARAK;
BU 6 KASIM’DA DA
YÖK’ÜN ÖNÜNDE
YÖK’ÜN KALDIRILMASINI ‹STEYEL‹M H ALK
‹Ç‹N B ‹L‹M H ALK ‹ Ç‹N
E⁄‹T‹M TALEB‹N‹
HAYKIRALIM!

YÖK’e Karﬂ› Mücadele; Gençli¤in
Onuru, Gururu, Görevidir!

12 Eylül Cuntas›’ndan günümüze, gençlikle ilgili hemen hemen
hiçbir de¤erlendirme yoktur ki,
içinde YÖK geçmesin. Cuntan›n
gençli¤e yönelik savaﬂ›n›, kuruluﬂundan itibaren YÖK üstlenmiﬂti.
Gençli¤in baﬂ›na ony›llard›r bela
olan YÖK, 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n e¤itim alan›ndaki kurumlaﬂmas›yd›.
Bugün YÖK’e karﬂ› mücadeleyi
yürütenler, YÖK kuruldu¤unda henüz daha do¤mam›ﬂlard›. YÖK, 26
y›ld›r, dünün, bugünün ve yar›nlar›n
gençlerinin gelece¤ini yoketme savaﬂ› sürdürüyor. Gençlik, bu nedenle 26
y›ld›r YÖK’e karﬂ› mücadele ediyor.
Bunca zamand›r gençli¤in gelece¤ini karartan bu kurum neden ve
nas›l kuruldu?
Düzenin istedi¤i gençlik tipi hiçbir hak talebinde bulunmayan, düﬂünmeyen, duyarl›l›klar› olmayan,
apolitik bir gençlikti ve YÖK bu
gençli¤i yaratmakla görevliydi.
YÖK’ün program›; 12 Eylül Cuntas›’n›n, binlerce ö¤retim üyesi ve ö¤renciyi okuldan atarak, tutuklayarak, gençlik örgütlenmelerini kapat›p yasaklayarak yapt›¤› “temizli¤in” ard›ndan bu durumu kal›c›laﬂt›racak ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtu.
E¤itim sistemi öyle düzenlenmiﬂti ki, ö¤renci gençlik derslerden
baﬂ›n› kald›ramaz hale getirildi. Fakat bunca yo¤un çal›ﬂmaya ra¤men,
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e¤itim kalitesi aç›s›ndan dünya s›ralamas›nda ilk 500’e dahi giremeyen
üniversiteleri yaratt›.
12 Eylül’ün bask›-terör, iﬂkence,
okuldan atma gibi uygulamalar›n›
süreklileﬂtirerek, gençli¤i zapturapt
alt›na almaya çal›ﬂt›.
Yozlaﬂt›rma, dejenerasyon yaratma politikas› gençli¤in üzerinde düzenli olarak uyguland›, öyle ki, okul
yönetimleri üniversitelerde içki partileri düzenledi, uyuﬂturucunun
yayg›nlaﬂmas›na göz yumuldu, polis eliyle teﬂvik edildi.
K›sacas›, düzen için tehlikesiz
gençlik yaratma hedefine, üniversitelerde YÖK arac›l›¤›yla yüründü.

12 Eylül’ün YÖ K il e b aﬂ ard›¤›, e¤itimde faﬂist yöneti min kurumlaﬂt›r›lmas›d›r
Elbette YÖK’ten önce üniversitelerde hiçbir sorun yoktu, hepsi
YÖK ile geldi denemez. Fakat,
YÖK’ün ve dolay›s›yla YÖK arac›l›¤›yla 12 Eylül’ün en büyük baﬂar›s›, okullarda yaratt›¤› faﬂist kurumlaﬂman›n yan›nda, bu e¤itim sistemine karﬂ› mücadeleyi en geri noktalara kadar itmeyi baﬂarm›ﬂ olmas›ndad›r.
Bu nedenledir ki, bir dönemler
kimsenin akl›ndan bile geçiremedi¤i uygulamalar, bugün hayata geçirilebilmektedir. Örne¤in, kimi üni-

versitelerde ö¤rencilerin kendi fakülteleri d›ﬂ›ndaki fakültelere girmesi bile yasaklanabilmiﬂtir. Ki
bunlar düzenin nihai hedefi de de¤ildir, bask› politikas›n›n bir s›n›r›
yoktur. Hayata geçirebildi¤i her uygulamay› bir yenisi izleyecektir.
Mücadelenin geriletilmesine paralel olarak da, ad›m ad›m gerici-faﬂist e¤itim sistemi kurumlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu e¤itim sisteminin bütününe
karﬂ› mücadele etmeden, örne¤in islamc›lar›n salt baﬂörtüsüne karﬂ›
ç›kmas› gibi, sadece kimi uygulamalar›na karﬂ› yürütülen mücadele
gençli¤in sorunlar›n› çözmekten
uzak olacakt›r.

YÖK’ün yerine AKP’nin
YÖK’ünü koymak gençli¤in
sorunlar›n› çözmez
Gençlik YÖK’e karﬂ› mücadele
ederken, YÖK’ün kald›r›lmas›n› isterken, “cuntan›n y›pranm›ﬂ YÖK’ü
gitsin, yerine AKP’nin YÖK’ü gelsin” demiyor. Gençlik YÖK’ün kald›r›lmas›n› ve halk için bilim üreten,
halk için e¤itim veren kurumlar›n
getirilmesini istemekte ve bunun
mücadelesini yürütmektedir.
YÖK kald›r›l›yor gibi yap›larak,
yerine getirilen kurumlarla okullarda gerici-faﬂist e¤itim sistemi devam ettirildi¤i sürece gençli¤in sorunlar› sürüyor olacakt›r.
Bu nedenle, gençli¤in talebi bir
isim de¤iﬂikli¤iyle geçiﬂtirilemez,
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YÖK’te somutlanan e¤itim sistemi
de¤iﬂtirilmelidir.
Soruﬂturma terörüne son verilmelidir, ö¤renci gençli¤in örgütlenme
ve mücadele hakk› tan›nmal›, bask›lar ve yasaklara son verilmelidir.
E¤itim kurumlar›ndaki k›ﬂla disiplinine son verilmeli, gençli¤in
politik, üretken, halk›n›n ve ülkesinin sorunlar›na duyarl› bir kimlik
kazanmas›n›n önüne dikilen engeller kald›r›lmal›d›r.
E¤itim, gerçek anlam›yla paras›z
olmal›, tüm halk çocuklar›n›n e¤itimden eﬂit yararlanma haklar› sa¤lanmal›d›r.
Ö¤renci gençli¤in sorunlar› çoktur ve talepleri de bu çerçevede
uzun listeler oluﬂturacak kadar fazlad›r. Fakat bugün aç›s›ndan en güncel olan›, YÖK sultas›na son vermek ve AKP’nin anayasa de¤iﬂiklikleriyle YÖK’ü kald›r›yor görüntüsü alt›nda kendi YÖK’ünü kurumlaﬂt›r›p meﬂrulaﬂt›rmas›n›n önüne
geçmek oluﬂturmaktad›r.

Y Ö K p ro g r a m › n › h a y a t a
geçirirken elbetteki dikensiz
gül bahçesinde de¤ildi
YÖK, kuruluﬂundan itibaren
gençli¤in mücadelesiyle de karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. O günden bu yana YÖK’e
karﬂ› say›s›z eylem, direniﬂ örgütlenmiﬂtir. YÖK’ün uygulamalar›na
boyun e¤ilmemiﬂ ve gençli¤in sistemin çarklar› aras›nda ezilmesine
karﬂ› durulmuﬂtur. Gençlik bu mücadele içinde birçok bedel ödemiﬂ,
fakat bu mücadele sayesindedir ki,
gelece¤inin YÖK taraf›ndan teslim
al›nmas›na izin vermemiﬂtir.
Bugün halen mücadeleyi sürdüren bir gençlik kitlesi vard›r ve bugünkü mücadele, gençli¤in YÖK’e
karﬂ› bugüne kadar verdi¤i mücadelenin üzerinde yükselmektedir.

YÖK'e karﬂ› mücadele, gençli¤in örgütlenme h a k k › n ›
savunmakt›r
Gençli¤in YÖK ile birlikte gasbedilen haklar›n›n baﬂ›nda örgütlenme hakk› gelmektedir. Tüm halk ke-

Say›: 128

Liseli, Üniversiteli
Gençlerimiz!
YÖK, sizin düﬂman›n›zd›r.
YÖK, ülkemizin, halk›m›z›n
düﬂman›d›r.
Çünkü YÖK; bu ülkeyi,
yoksul halk› ve halk›n
çocuklar›n› sömüren düzenin
üniversitelerdeki
temsilcisidir.
Liseli, Üniversiteli
Gençlerimiz!
‹ﬂte bu nedenle,
YÖK’e karﬂ› mücadele, senin
kendi mücadelendir.
YÖK’e karﬂ› mücadelede
yeralmak, gençli¤in kendi
gelece¤ine sahip ç›kmas›d›r.
simlerinin en do¤al hakk› olmas›
gereken örgütlenme hakk›, bugün
birçok kesim için oldu¤u gibi gençlik için de biçimsel olarak tan›nan,
fakat pratikte yokedilen bir hak durumuna getirilmiﬂtir.
Dernek kurmak serbest, fakat
derne¤e üye olanlara cezalar haz›r,
dernek kurmak serbest fakat bir bas›n aç›klamas› bile yapmamak koﬂuluyla. Güya yasalarda varolan örgütlenme hakk›, dernekleri terörize
ederek, çeﬂitli biçimlerde bask› uygulayarak iﬂlevsizleﬂtirilmektedir.
Demokrasicilik oyunu çerçevesinde
örgütlenme hakk›na itiraz edilememekte, fakat tüm örgütlenmelerin
faﬂist, mevcut e¤itim sistemine itiraz etmeyen örgütlenmeler olmas›
dayat›lmaktad›r. Bunun d›ﬂ›ndaki
örgütlenmeler devletin hedefi haline gelmektedir.
Bugün okullardaki YÖK düzeni,
gençli¤in akademik- demokratik talepli mücadelesine bile tahammül
edememektedir. Oysa gençli¤in örgütlenme hakk›n›n tan›nmas›, salt
akademik mücadele ile de s›n›rlanamaz. Bu, gençli¤e “ülke sorunlar›
sizi ilgilendirmez, siz derslerinize
ç a l › ﬂ m a y a b a k › n ” yaklaﬂ›m›d›r.
Gençli¤in politika yapma hakk›n›n
elinden al›nmas›d›r. Oysa, ayn›
gençlik bu ülkenin gerçekten gelece¤i olarak görülmekteyse, ülkenin

sorunlar›na duyars›z kalarak nas›l
gelece¤imiz olacakt›r? Kendisini
nerede nas›l e¤itecek? Aç›k ki, bu
düzenin sahipleri gençli¤i gelecek
olarak görmüyor, tersine gençlikten
korkuyorlar.
Gençlik, gelece¤imizdir. Gençlik gelecek olma misyonunu kazanmak için, YÖK’e karﬂ› mücadele etmekte, örgütlenme hakk›n› savunmaktad›r.

YÖK'e karﬂ› mücadele, h a l k
için bilimsel e¤itimi savun makt›r
Mevcut e¤itim sistemi halk›n sorunlar›n› çözmeye, ihtiyaçlar›na cevap vermeye yönelik de¤ildir, bilimsel çal›ﬂmalar, tekellerin kar›na
göre düzenlenmektedir.
Oysa e¤itimin, küçük bir az›nl›k
oluﬂturan oligarﬂinin ç›karlar› çerçevesinde düzenlenmesinin faturas›n› halk ve gençlik ödemektedir.
Oligarﬂinin ç›karlar› çerçevesinde düzenlendi¤i için, e¤itime, sadece oligarﬂinin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak eleman› yetiﬂtirecek kadar
kaynak ayr›lmakta, halk›n büyük
kesimi için e¤itim olana¤› sunulmamaktad›r.
Yine ayn› çarp›k sistemin sonucu olarak, üniversitelerden mezun
olan milyonlarca ö¤renci iﬂ bulamamakta, iﬂsizler ordusuna kat›lmaktad›rlar.
Gençlik halk›n ihtiyaçlar›na cevap vermek için okuma, ö¤renme
hakk›n› savunmal› ve bunun için
YÖK’e karﬂ› mücadele etmelidir.

YÖK'e karﬂ› mücadele, o k u l lar›n güvenlik ad› a l t › n d a
k›ﬂlaya çevrilmesine, soruﬂ t u r m a l a r a , o k u l d a n a t m a l ar a , p o l i s - i d a re iﬂbirli¤ine
karﬂ› mücadeled i r
Günümüzde, e¤itim kurumlar›
olmas› gereken okullar, adeta oligarﬂinin ö¤renci gençli¤i sindirdi¤i,
bask› alt›na ald›¤›, tektipleﬂtirerek,
itaatkar kiﬂilikler yaratmaya çal›ﬂt›¤› “k›ﬂlalar” haline getirilmiﬂtir.
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Her okulda, liselerde bile özel
güvenlik birimleri, polisler cirit atmakta, ö¤renciler üzerinde terör estirmektedirler. Her okulda sivil polisler, ö¤renciler hakk›nda istihbarat
toplamakta, nereye gitti, nerede
oturdu, kiminle konuﬂtu... takip etmekte, okul yönetimi ile birlikte bu
istihbaratlar çerçevesinde ö¤renciler okullardan at›lmakta, çeﬂitli disiplin cezalar›na çarpt›r›lmaktad›r.
Ö¤renci gençli¤i hak arama mücadelesinden, halk için e¤itim mücadelesinden vazgeçirmek için, ö¤rencilerin her eylemine sald›r›lar,
ö¤rencilerin iﬂkenceden geçirilmesi, katletmeler, faﬂist sald›r›lar›n örgütlenmesi gibi onlarca yöntem uygulanm›ﬂt›r, uygulanmaktad›r.
Bu yanlar›yla düﬂünüldü¤ünde
YÖK’e karﬂ› mücadele etmek, ö¤renci gençli¤in, oligarﬂinin tek tip,
itaat eden kiﬂiliksiz, kimliksiz ö¤renci yaratma politikas›na karﬂ›, ki-
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YÖK'e karﬂ› mücadele, genç li¤in mev cut anaya sa t a r t › ﬂ malar›na müdahalesidir
Emperyalizm ve oligarﬂinin iktidar partisi AKP, yeni bir anayasa
haz›rl›¤› içindedir. Amaç, y›pranm›ﬂ
12 Eylül Anayasas›’n› farkl› biçimde yeniden yazarak, sürdürmektir.
Anayasan›n de¤iﬂtirilecek maddelerinden birisi de YÖK ile ilgili maddesidir.
Fakat AKP iktidar› anayasan›n
bütününde oldu¤u gibi YÖK’ün de
özünü de¤iﬂtirmeyecek, kendi
YÖK’ünü yaratmak isteyecektir.
Ö¤renci gençlik buna izin vermemeli, AKP’nin bu politikas›n›,
yeni oluﬂturmak istedi¤i “YÖK”ü
daha bu aﬂamada teﬂhir ederek savunulamaz hale getirmelidir.

YÖK’e karﬂ› mücadele etmek,
bu yan›yla gençli¤in anayasa tart›ﬂmalar›na müdahale etmesi anlam›na
da gelmektedir. Gençlik ne cuntan›n, ne de AKP’nin YÖK’ünü istememektedir. Gençlik; halk için bilim, halk için e¤itim istemektedir.
Ony›llard›r, gençli¤in devrimci,
halk›n› ve vatan›n› seven, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunan,
yüksek ahlaki de¤erlere sahip ç›kan
kimli¤ini yoketmek için u¤raﬂmaktad›rlar. Gerçek olan, bu çabalar›nda mesafe katetmiﬂ olmalar›d›r.
Gençlik YÖK’e karﬂ› yürüttü¤ü mücadele içerisinde, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen, halk için demokrasi isteyen, halk›n yoksullu¤una karﬂ› sosyalizmi isteyen gençlik kimli¤ini tekrar kazanacakt›r.
Gençlik YÖK'e karﬂ› mücadeleyi tüm kararl›l›¤›yla sürdürecek ve
gericili¤in engellemelerine karﬂ› gelece¤ini kazanacakt›r.
s›m’›n gelenekselleﬂtirilmesinde etkili oldu.
 6 Kas›m 1994: ‘94
boykotunun en önemli
özelli¤i aktif boykot
olarak hayata geçirilmesidir. Önemli bir
gençlik kitlesi boykot
günü okullar›na gelmiﬂ,
forumlar, yürüyüﬂler,
ﬂenlikler düzenlemiﬂ,
derslere girmemiﬂtir.
Boykota, Demokratik Lise ‹çin
Mücadele Komiteleri(DLMK) liselerde boykotla, gecekondu halk›
gösterilerle ve esnaf kepenk kapatmayla destek verdi.
 6 Kas›m 1995: Boykot, pek
çok okulda yürüyüﬂler, forumlar
ve ﬂenliklerle gerçekleﬂtirildi.
 6 Kas›m 1996: ‹ktidar günler
öncesinden tüm ülkede yüzlerce
ö¤renciyi gözalt›na ald›, onlarca
okulda sald›r›lar yaﬂand›. Yüzden
fazla ö¤renci sald›r›lar sonucu hastanelere kald›r›ld›. ‹ki bine yak›n
ö¤renci gözalt›na al›nd›. Boykot
buna ra¤men gerçekleﬂtirildi.
-devam edecek-

6 Kas›m Eylemlerinin Kronolojisi

Genç, 1981 y›l›nda,
YÖK henüz anayasal bir kurum de¤ilken,
YÖK’ün misyonunu tahlil ederek “YÖK'e Hay›r” Kampanyas› baﬂlatt›.
Kampanyan›n iki temel
slogan› ﬂunlard›: “Cunta
Bilim, Özgürlük Düﬂman›d›r”, “Üniversitelerin
Faﬂistleﬂtirilmesine ‹zin
Vermeyece¤iz”. Kampanyada YÖK merkezi Dev-Genç taraf›ndan bombaland›.
 1984-1985: At›lmalara, tek tip
dernek yasas›na ve okullardaki sorunlara karﬂ› eylemler yap›ld›.
 1987: Nisan eylemlerinde
gençlik, taleplerini caddelere,
alanlara ç›karak hayk›rm›ﬂt›.
 1988: 18 Nisan’da ‹.Ü. rektörlük iﬂgaliyle gençli¤in mücadelesi
yeni bir boyut kazand›.
 6-13 Kas›m 1989: “ YÖK’ü
P r o t e st o ve D e mo k r a t i k Ü n i v e r s i te ‹çin Mücadele Haftas› ” çerçevesinde, YÖK’e karﬂ› kampanya
yürütüldü.
 6 Kas›m 1990: “YÖK’e Ha-
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ﬂili¤ini, demokratik bir ortamda ö¤renim görme haklar›n› savunmakt›r.

y›r” ﬂiar›yla birçok okulda yüzde
yüzlük kat›l›mla 12 Eylül sonras›
ilk defa boykot yap›ld›. 6 Kas›m
ve sonras› yüzlerce gözalt› yaﬂand›
ve 10 kiﬂi tutukland›.
 6 Kas›m 1991: Boykot haz›rl›¤›yla TÖDEF'in Gençlik Kurultay›
çal›ﬂmalar› birlikte yürütüldü. 34
ilin gençlik önderleri gözalt›na
al›nd›, tutukland›, ama 6 Kas›m
boykotu buna ra¤men gerçekleﬂtirildi.
 6 Kas›m 1992: YÖK’e karﬂ›
boykot sürdü. Okullarda polis jandarma iﬂgali yaﬂand›. Boykot 41
ildeki yayg›nl›¤›yla, çok yönlü
sürdürülen kampanyas›yla 6 Ka-
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Sevgili okurlar›m›z, merhaba. Sohbetimize, iktidar perspektifinin çeﬂitli konularda nas›l
somutland›¤›n› ele alarak devam
edece¤iz. Hamide arkadaﬂ›m›z
sohbetimizin devam›nda da bizimle.
Geçen bölümün sonunda belirtti¤imiz gibi, Özlem, “iktidar
iddias› taﬂ›yan bir örgütün sahip
olmas› gereken özellikler” konusunda, siyasal aç›dan anti-emperyalist, anti-oligarﬂik olmas›
gerekti¤ini anlatm›ﬂ, ancak mücadele biçimi ve örgütlenme aç›s›ndan bölümü kalm›ﬂt›. ﬁimdi bu bölümden devam etmek üzere, sözü Özlem’e veriyorum.
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Konu: ‹ktidar
Perspektifi -2-

layay›m isterseniz. ‹ktidar perspektifi, ayn› zamanda st r a t e j i k
ve t a k t i k olan›, t emel ve t ali
olan› ay›rt edebilmektir. Politikalardaki, mücadele ve örgütlenme biçimlerindeki birçok sapma,
ço¤unlukla bunlar›n birbirine
kar›ﬂt›r›lmas›n›n bir sonucudur.
Bunlar kar›ﬂt›r›ld›¤›nda, biri, di¤erinin yerine geçirildi¤inde,
neyin niçin yap›ld›¤› belirsiz hale gelir; amaç kaybolur veya bulan›klaﬂ›r ve elbette sonuç olarak bu bulan›kl›¤›n oldu¤u yerde iktidar
perspektifi diye bir ﬂey
de kalmaz.
ﬁu veya bu alanda,
mesela memur alan›nda
grevli, toplu sözleﬂmeli
sendika hakk›n›n kazan›lmas› veya hapishanelerde bir sald›r›n›n püskürtülmesi veya üniversitelerde anti-demokratik uygulamalara, kurumlara son verilmesi, bu
ve benzeri hedefler, talepler, ancak
stratejik hedefle, yani baﬂka deyiﬂle
iktidar perspektifiyle bütünleﬂtirildi¤inde devrimi geliﬂtiren bir muhteva kazan›rlar. De¤ilse, yukar›da
sözü edilen talepler kazan›ld›¤›nda
dahi, o mücadele, bizi iktidara götüren bir basamak oluﬂturmaz.

‹ktidar perspektifi, her
an›nda ne yapt›¤›n› ve
ne yapaca¤›n› bilmektir!

Özlem: Evet, bu bölümü tamamlamak üzere ﬂunu söyleyeyim. ‹ktidar iddias› ve perspektifine sahip bir siyasi hareket için,
ülkemiz koﬂullar›nda alternatif olman›n belirleyici iki koﬂulu, silahl›
mücadele ve illegal örgütlenmedir.
Ülkemizde bunlar olmaks›z›n bir
hareketin maddi anlamda alternatif
oldu¤u iddias›nda bulunmas› sözkonusu olamaz. Elbette burada kastetti¤imiz her ikisinin de stratejik bir
olgu olarak ele al›nmas›d›r. Zaman
zaman zorunluluklar nedeniyle k›smi bir illegaliteye baﬂvurulmas› veya dönemsel olarak zaman zaman
silahl› eylemler yap›lmas›, kastetti¤imiz stratejik anlay›ﬂ›n karﬂ›l›¤›
de¤ildir. Silahl› mücadelenin iktidar
hedefiyle ve stratejik bir anlay›ﬂla
ele al›nmas›n›n iki önemli ölçütü
vard›r; birincisi silahl› mücadele ve
askeri örgütlenmenin, halk savaﬂ›
ve halk ordusu yaratma anlay›ﬂ›yla
ele al›nmas›; ikincisi ise, silahl› mücadeleyi savunan ve uygulayan bir
hareketin emperyalizmin ve oligarﬂik diktatörlü¤ün yo¤un sald›r›lar›na maruz kalaca¤› aç›k oldu¤una
göre, her ikisinde de ›srar ve kararl›l›k gösterilmesidir. Bu ›srar, iktidar perspektifinin gere¤idir.
‹ktidar perspektifine sahip olmaman›n yolaçt›¤› sonuçlar›n baﬂ›nda,
temel-tali iliﬂkisini, legal-illegal
Say›: 128

alan iliﬂkisini, silahl› mücadele-demokratik mücadele iliﬂkisini d o ¤ r u
k u r a m a m a k gelir.
E¤er iktidar perspektifinizde net
de¤ilseniz, legal olanaklar›n cazibesine kap›labilir veya tersinden o alan›n imkanlar›n› elinizin tersiyle itip
illegaliteye hapsolabilirsiniz. Legalizme veya fokoculu¤a savrulabilirsiniz. Devrimci hareketin tarihi, bu
aç›lardan sapmalar›n d›ﬂ›nda bir hat
çizilebildi¤ini gösterir.
‹ktidar perspektifi kendini, sadece silahl› mücadele alan›nda de¤il,
her alanda somutlamal›d›r. Demokratik alanda, ideolojik mücadelede,
hapishanelerde, k›sacas› her yerde
iktidar perspektifli bir mücadele anlay›ﬂ› ﬂekillenmelidir. Nitekim, bu
alanlarda da devrimci hareketle reformizmin, oportünizmin çizgisi
aras›nda bariz farklar vard›r. Demokratik alandaki direnme gelene¤i, y›llard›r devrimciler taraf›ndan
sürdürülmüﬂtür, ancak sol da y›llard›r bu çizgiyi benimsememe konusunda ›srarl›d›r. Sorun, meﬂrulu¤un
nas›l alg›land›¤› sorunudur ve kendi
meﬂrulu¤unu s›n›f mücadelesinde
karﬂ›-devrime dayatmayanlar›n iktidar iddialar› da zay›f veya yoktur.

K e m a l : Ben de Özlem arkadaﬂ›n anlatt›klar›n› ﬂu aç›dan tamam-

E¤er sömürü ve zulüm düzenine
ancak halk›n silahl› savaﬂ›yla son
verilebilir diye tespit ediyor ve bunu bir strateji olarak ilan ediyorsan›z; o halde her alandaki mücadele
ve örgütlenmeler, halk›n bu savaﬂ›n›
geliﬂtirmeye hizmet etmelidir.
Da¤›t›lan bir bildiri, duvara yaz›lan bir yaz›, bir dergi, bir dernek,
gerçekleﬂtirilen bir direniﬂ, k›sacas›,
mücadelenin ve örgütlenmenin bir
parças› olarak yapt›¤›m›z her ﬂeyin
stratejiyle, iktidar perspektifiyle bir
ilgisi vard›r, olmal›d›r. O bildiriyle,
duvar yaz›s›yla, dergiyle, dernekle,
biz esas olarak devrimi geliﬂtirmeyi
hedefliyoruz; o s›radan küçük faaliyetler, büyük bir hedefi gerçekleﬂtirmenin ad›mlar›d›r.
Burada anlatmak istedi¤im ﬂudur; gözümüz sadece yapt›¤›m›z›
görür, beynimiz günlük iﬂlerden
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ötesini düﬂünmezse, her ﬂey basit,
yüzeysel görünecektir. Ama bunun
tersine yapt›¤›m›z küçük-büyük her
ﬂeyde, devrimi ve iktidar› görürsek,
onu düﬂünürsek, o zaman yapt›¤›m›z her ﬂey gerçek anlam›na kavuﬂacakt›r. ‹ktidar perspektifine sahip
olmak da budur bir yerde.

H a m i d e: Reformist, revizyonist kesimlerde, ço¤u zaman militanca mücadelenin, faﬂizm karﬂ›s›ndaki direniﬂlerin küçümsendi¤ini
görürüz; bunu “macerac›l›k” veya
“kaba devrimcilik” gibi kavramlarla
mahkum ederler. Asl›nda o tav›r ve
politikalar› reddederek alternatif olmaktan uzaklaﬂt›klar›n›n ço¤u zaman fark›nda bile de¤illerdir.
Türkiye solunda halk savaﬂ›ndan
ayaklanma savunuculu¤una... ayaklanmac›l›ktan legal particili¤e... iﬂçicilikten gecekondular›n keﬂfine...
ba¤›ms›zl›ktan otonomiye... devrimden bar›ﬂa... savrulmalar›n nedenleri aras›nda, iktidar perspektifinden
uzaklaﬂma veya o perspektife hiç sahip olmama vard›r. Ve ben, Halk
Anayasas› karﬂ›s›ndaki küçümseyici, yok say›c› tutumlar›n›n kayna¤›n›n da ayn› oldu¤unu düﬂünüyorum.
“Militan çizgi” aç›s›ndan ﬂunu
belirtelim ki, alternatif olmak, her
koﬂulda direnme çizgisinde durabilmektir. Faﬂizmin zulmü karﬂ›s›nda
teslimiyet çizgisi izliyorsan›z, karﬂ›-devrimci rüzgarlar karﬂ›s›nda bir
o yana, bir bu yana savruluyorsan›z,
ihanetler, darbeler yalpalaman›za
yol aç›yorsa, orada elbette bir alternatiften söz edilemez.
M a z l um : Evet, Hamide önemli bir noktaya de¤indi. Direniﬂleri,
ödenen bedelleri küçümseyip, küçücük kazan›mlar›, zaferleri alabildi¤ine abartanlara bak›n; orada
mutlaka iktidar perspektifinden
uzakl›¤› görürsünüz. Küçük kazan›mlar, zaferler, devrim mücadelesinde elbette önemsiz de¤ildir, fakat
iktidar hedefi olan bir siyasi hareket
bunlarla yetinemez. Bunlarla yetinilmesini, geçmiﬂ baﬂar›lar›yla övünülmesini bir çizgi haline getiremez. Getiriyorsa, orada iktidar he-
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definin yerini grupçuluk, rekabetçilik alm›ﬂ demektir. Onun art›k tüm
k›yaslar›, oligarﬂiyle de¤il, sol’lad›r.
Oportünizmin abart›c›l›¤›n›n kökeninde de bu vard›r.
‹ktidar perspektifindeki netli¤i
ve kararl›l›¤› göstermesi aç›s›ndan,
Yeni Çözüm’de yay›nlanan bir yaz›dan ﬂu bölümü aktarmak istiyorum:
“... Öyle san›l›yor ki, devrimciler aç›s›ndan al›nabilecek tek k›stas, biz mi daha güçlüyüz, yoksa d›ﬂ›m›zdaki sol mu? Bu türden k›yaslamalar›n baz› durumlarda anlam›
elbette vard›r. Ne var ki, s›n›f mücadelesinin ﬂimdiki aﬂamas›nda genel
solun (d›ﬂ›m›zdaki solun) gücü göz
önüne al›nd›¤›nda k›yaslamada bulunman›n fazla bir önemi olmad›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. ...
Bu çerçevede, devrimci solun temel hedefi, sol içinde güçlü olmak,
onun içinde iktidar olmak gibi bir
düﬂünceyi savunmak olamaz. Böylesi bir düﬂünce, Devrimci Hareketin etki alan›n› s›¤laﬂt›r›r, onun gücünü oldu¤undan daha güçsüz görmeye yol açar. Devrimci bir hareketin temel hedefi, siyasi iktidar› almaya yönelik olacak kadar ileri boyutta olmal›d›r.
... D›ﬂ›m›zdaki solun bütününden
güçlü oluﬂumuzdan hareketle küçük burjuvaca kibirlenmenin devrimci aç›dan fazla önemi olmad›¤›
bilinmelidir. ﬁöyle diyelim: Sözün
geliﬂi, solun bütünü yüz kiﬂi, bunun
doksandokuzu devrimci solcu ya da
onbin kiﬂinin dokuz bini devrimci
solcu... En iyimser ifadeyle bununla

Devrimci solun temel hedefi, sol için de güçlü ol mak, onun içinde ikti dar olmak gibi bir düﬂünceyi savunmak olamaz. Devrimci bir hareketin temel hedefi, siyasi iktidar› almaya yöne lik olacak kadar ileri
boyutta olmal›d›r.
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güçsüz solun içinde güçlü solcu olunur, baﬂka bir ﬂey olunmaz.” (Yeni
Çözüm, say›: 21, 1989 ﬁubat)
Demek ki, esas kavga kimleyse,
e¤er bir k›yas yap›lacaksa, onunla
yap›lacak. Biz iktidar›, egemenlerin
elinden, insiyatifimizle, öncülü¤ümüzle, savaﬂ›m›zla söküp alaca¤›z.
‹ktidar iddias› budur.

K e m a l : ‹ﬂte bu noktada iktidar
perspektifine sahip olmak, ihtilalci
insiyatifin rolünü yerli yerine oturtmaktan geçer.
‹htilalci insiyatifin rolü, özellikle Türkiye devriminin yolunun netleﬂtirilmesi sürecinde en yo¤un tart›ﬂ›lan konular›n baﬂ›nda gelmekteydi. Reformizm ve devrimci çizginin ayr›ﬂmas›nda bir bak›ma bu
tart›ﬂma da aﬂ›ld›. Ancak 1970’li
y›llarda konu mücadelenin çeﬂitli
alanlar›na iliﬂkin d e t e rm i n i z m ve
volantirizmin (kendili¤indenlik ve
iradili¤in) boyutlar› bak›m›ndan tart›ﬂ›lmaya devam edildi. Reformist
cenah, özellikle öncü savaﬂ› anlay›ﬂ›n› “aﬂ›r› iradeci” ilan ederek kendi pasifizmini hakl› gösterme çabas› içinde oldu. Oysa emperyalizme
ba¤›ml›l›¤›n derinleﬂti¤i, milli krizin sürekli oldu¤u bir ülkede, kitlelerin durumu dönemsel olarak de¤iﬂse de, nesnel olarak milli krizin
ve devrimci durumun varl›¤› de¤iﬂmemektedir. Bu anlamda da sorun
devrimci güçlerin sürece müdahaleleridir. Yeterince güçlü olmayan
devrimci alternatifin kendisidir.
Karﬂ›m›zdaki düzen, tüm politik,
kurumsal zay›fl›klar›na, açmazlar›na, çürümüﬂlü¤üne, yozlaﬂmas›na
ra¤men, kendili¤inden çözülecek
veya y›k›lacak de¤ildir. Devrimci
bir alternatif sürecin geliﬂimini belirlemeye baﬂlamad›¤› sürece, düzen, emperyalistlerin deste¤i, burjuvazinin ekonomik, politik manevralar› ve onlarca y›ll›k devlet tecrübesiyle varl›¤›n› sürdürecektir.
‹radi yan› reddedip kendili¤indenli¤e boyun e¤en asl›nda, düzene
boyun e¤miﬂ olur. ‹htilalci inisiyatifin rolünü reddedenler, statükocudurlar. Buna karﬂ›l›k iktidar› hedef28 Ekim 2007

leyenler, s t a t ü l e r i n k › r › l m a s › n d a n ,
krizlerin derinleﬂmesinden, sistemdeki
istikrars›zl›klardan
k o r k m a z l a r ; tersine, bilirler ki alt
üst oluﬂlar, bir devrimi yak›nlaﬂt›ran
unsurlara dönüﬂtürülebilir.
Halk›n hoﬂnutsuzlu¤unun, öfkesinin kendili¤inden ayaklanmalara,
küçük çapl› hareketlere dönüﬂmesi,
s›n›flar mücadelesinde s›k karﬂ›laﬂ›lan bir durumdur. Böyle bir durumda devrimci bir hareketin yaklaﬂ›m›
ne olmal›d›r? Bu soruya verilecek
cevap da iktidar iddias› ve perspektifiyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
Gazi ayaklanmas› bu aç›dan
önemli bir örnekti. ‹ktidar diye bir
derdi olmayanlar, daha ilk andan
“ortam› yat›ﬂt›rmay›”, “halk› sakinleﬂtirmeyi” düﬂündüler, “sa¤duyu” ça¤r›lar› yapt›lar. ‹ktidar hedefli devrimci bir bak›ﬂ aç›s›yla yap›lmas› gereken ise, halk›n ayaklanmas›n› geliﬂtirmekti. Reformizmle
devrimcilik, iﬂte bu noktada, iktidar
perspektifi aç›s›ndan ayr›l›rlar birbirlerinden. Gazi ayaklanmas› sadece bir örnektir. Statükolar› sarsan,
de¤iﬂtiren her geliﬂme karﬂ›s›nda bu
iki tav›r karakteristiktir.

Özle m : ‹ktidar perspektifi
“dönemsel” karakterli hareketlerle,
sürecin bütünü aç›s›ndan kal›c›laﬂacak hareketleri de ay›rdeden özelliklerden biridir bu anlamda de¤il
mi? Çeﬂitli hareketler, dönemsel
olarak önemli baﬂar›lar da elde edebilirler, fakat iktidar perspektifleri
yoksa, kitlesellik aç›s›ndan veya askeri anlamda, politik anlamda elde
edilmiﬂ baﬂar›lar da kal›c›laﬂamaz,
bu baﬂar›lar, onlar› iktidara götüren
ad›mlara dönüﬂemez.

H a m i d e : Solda yayg›n olarak
görülen benmerkezcilik ve siyasal
d a r gö rü ﬂl ü l ük de iktidar perspektifinden uzakl›¤›n bir yans›mas›d›r.
‹ktidar› hedefleyen, tüm halk kesimlerini birleﬂtirmeyi de hedefler.
Çünkü tüm halk› birleﬂtirmeden, asgari düzeyde örgütlemeden iktidar›n devral›namayaca¤› aç›kt›r.
‹ktidar› isteyenler, tüm halk güçSay›: 128

lerinin birli¤ini ve bunun bir parças› olarak da solun birli¤ini hedeflerler. Kendi gündem ve taleplerini dayatmazlar. Burjuvazinin çeﬂitli kesimleriyle, düzen güçleriyle ittifak
aray›ﬂ›nda olan sol kesimlerin ise,
iktidar diye bir hedefleri olmad›¤›ndan emin olabilirsiniz. Yani baﬂka
bir deyiﬂle, ittifak politikalar› ve tercihleri, bir hareketin iktidar perspektifine sahip olup olmad›¤›n›n da
önemli göstergelerinden biridir.
Mesela, Kürt milliyetçili¤i, solu ço¤unlukla “ikincil ittifaklar›n ikinc i l h a l k a s › ” olarak tan›mlarken,
devrimci hareket tam tersine Kürt
milliyetçi hareketiyle ittifak› her zaman gerçekten isteyen olmuﬂtur. Bu
da iﬂte yine ayn› ayr›m noktas›n›n
sonucudur. Devrimci hareket iktidar
perspektifiyle bakarak de¤erlendirmektedir bu ittifak›.
‹ktidar perspektifine sahip olmayanlar, birliklerde baﬂka güçleri
kullanma hesab› yapar, birlikleri
yaslan›lacak bir güç bulma arac›
olarak görür. Oysa iktidar perspektifiyle bakanlar için, birlik, devrimi
güçlendirecek bir araçt›r. Biz Halk
Anayasas›’n› da böyle bir araç, böyle bir zemin olarak görüyoruz. Hem
solu, hem halk›n her kesimini birleﬂtirecek bir zemindir.

K e m a l: ‹ktidar perspektifinin
hayat›n çeﬂitli alanlar›nda somutlanmas› gerekti¤inden sözetmiﬂtik
biraz önce. Stratejilerde, örgütlenme biçimlerinde, birlik anlay›ﬂlar›nda oldu¤u gibi, devrimcilerin kendi
somutunda da iktidar perspektifinin
bir yans›mas› vard›r. Bunun, tek tek
Kongrede vurguland›¤› gibi,
her taraftar›n
bir militan ve
kadro, her kadronun bir
yönetici, her yöneticinin
bir önder olma perspektifiyle hareket etmesi de iktidar perspektifinin tek tek
herkeste somutlanmas›n dan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
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devrimciler, özellikle kadrolar somutunda bir karﬂ›l›¤› vard›r. Nedir
bu karﬂ›l›klar, isterseniz, ﬂimdi konunun biraz bu yönüne geçelim.
Buyur Özlem.

Özlem: Her yönetici kadro, ikt i d a r a l t e r n a t i f i olma bilincini kendinde somutlamal›d›r en baﬂta; yönetti¤i alandaki kadrolar, taraftarlar
ve tüm birimi, alan›, onda o iktidar
iddias›n› görebilmelidirler. Orada
yap›lan her plan, program, her e¤itim, her eylem, iktidar iddias›n›
yans›tmal›, içermelidir.
Alternatif olman›n bilincine varmak, her koﬂul alt›nda devrim iddias›n› sürdürebilmektir. Her koﬂul alt›nda, nesnelliklere, zorunluluklara
teslim olmadan iktidar olma iddias›,
perspektifi ve somutlu¤uyla hareket
etmektir. Bu perspektife sahip olmak, kadronun 24 saatini belirler.
Bu perspektife sahip bir kadro, yaﬂam›n›n her an›n› devrimin yarar›na
kullan›r. Her an›nda devrime kafa
yorar. Her an›nda örgütlenmeyi geliﬂtirecek ad›mlar› düﬂünür. Kongrede vurguland›¤› gibi, he r t a ra ft ar›n bir militan ve ka dro, he r kadro nun bir yö netici, her yöneticinin
bir önder olma perspektifiyle hareket etmesi de iktidar perspektifinin
tek tek herkeste somutlanmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu hayata geçirilebildi¤i; her taraftar, kadro, yönetici bu düﬂüncelerle hareket etti¤i
ölçüde, iktidar bilincinin yayg›nlaﬂt›¤›ndan, içselleﬂtirildi¤inden sözedilebilir.
H a m i d e: Bu içselleﬂmenin bir
yans›mas›yla ben devam edeyim.
‹ktidar perspektifi ve iddias›n› soyut
sözlerden ç›kar›p hayat›n içine getirdi¤imizde onun ilk yans›mas› da
planl›l›k, p rograml›l›k’t›r. Neden?
Çünkü plans›z, programs›z bir çal›ﬂma, en fazla g ü n ü k u r t a r m a y a
hizmet eder. Ad› üstünde; günü kurtarmak! Böyle bir çal›ﬂma tarz›yla
iktidar bir yana, yar›n› bile kazanmak mümkün olmaz de¤il mi? ‹ktidara yürümek, iktidar› devralacak
gücü, hergün biraz daha büyütmek
demektir ayn› zamanda. Plans›z,
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programs›z bir çal›ﬂma elbette bu
büyümeyi sa¤layamaz. Mesele ﬂu
yan›yla da oldukça aç›kt›r asl›nda:
K›sa vadeli program hayata geçirilemezse elbetteki “uzun vade” diye, strateji diye bir ﬂey de sözkonusu olmayacakt›r.
Oligarﬂi her alanda devrimci faaliyeti engellemeye, sekteye u¤ratmaya çal›ﬂ›yor. Fakat mesele, buna
ra¤men planl› ve programl› olmakta
›srar etmektedir. Bir alanda, birimde
insanlar de¤iﬂse de planlar, programlar yar›m kalmamal›. ‹ktidar hedefi, baﬂka deyiﬂle iktidar yürüyüﬂü,
kendini bir anlamda da bu devaml› l›kta gösterir. Bu anlamda, bir plan›n, program›n varl›¤›, o görevi
devralacak insanlar›n onu devam ettirebilmesi demektir. Bu ise, insanlar de¤iﬂse de, o birimin ö n ü n d e k i
hedeflerin kaybolmamas›, yani örgütsel geliﬂimin istikrar kazanmas›d›r. ‹ktidar hedefine sahip olmak da
örgütsel geliﬂimin istikrar kazanmas›nda somutlan›r zaten.

M a z l u m : ‹ktidar› düﬂünen ve
hedefleyen bir devrimcinin g ü n l ü k
y a ﬂ a m › da, iktidar perspektifini
ﬂöyle ya da böyle yans›t›r. Devrimcili¤i ele al›ﬂ›, faaliyetlerini yürütüﬂ
tarz›, iktidar perspektifinin ne kadar
içselleﬂtirilip içselleﬂtirilmedi¤ini
bize az çok gösterir.
Kadrolaﬂmadan kitle çal›ﬂmas›n›
yürütme biçimine, demokratik merkeziyetçili¤in nas›l uyguland›¤›ndan, sorunlara yaklaﬂ›ma kadar, bütün bu konular, halk›n bizi “ i k t i da r” a ç › s› n da n s › na d › ¤› alanlard›r.
Bunlar› do¤ru devrimci bir anlay›ﬂla yapmak, iktidar iddiam›zdaki tutarl›l›¤›n, ciddiyetin ifadesi olur.
Gerek politikalar›m›z, gerekse
de özellikle kadrolar›n, yöneticilerin çeﬂitli konulardaki yöntemleri,
tav›rlar› karﬂ›s›nda, kitleler ﬂu soruyu sorarlar genellikle: “ E¤er ﬂimdi
böyle yap›yorlarsa iktidara gelince
nas›l yaparlar?..” ﬁu ya da bu politikam›z, ﬂu ya da bu yöntemimiz,
e¤er kitlelerde “bunlar iktidar olsa,
bunlar da yer... bunlar da adaletsiz
olur... bunlar da kendilerine ayr›cal›k sa¤lar... baﬂ›m›za diktatör kesi-
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lir...” gibi düﬂüncelere yolaç›yorsa,
o noktada, o kitleleri devrim ve sosyalizm mücadelesine katmak hemen hemen imkans›zlaﬂ›r. Bugün
reformizm, “Allah bunlar›n iktidar›ndan bizi korusun” dedirtiyorsa,
iﬂte bunlar›n sonucudur.
Sol içi ﬂiddete baﬂvuranlar›n da
bu noktada iktidar perspektifinden
uzak oldu¤unu ekleyebiliriz. Sol içi
çat›ﬂmalar karﬂ›s›nda kitlelerin
“bunlar iktidara gelirse bugünkü
partilerden beter birbirlerini yerler”
diye düﬂünece¤i aç›kt›r de¤il mi!
Verilen bir sözün yerine getirilmemesi, sorunlar karﬂ›s›nda ortaya
koydu¤umuz adaletin ölçüleri, yapt›¤›m›z iﬂlerde ve girdi¤imiz iliﬂkilerdeki ciddiyet veya ciddiyetsizlik,
sayg› veya sayg›s›zl›k gibi unsurlar,
hepsi bizim iktidar›m›za yönelik
düﬂüncelere, yarg›lara kaynakl›k
edecektir. O halde bir devrimcinin
iktidar perspektifiyle düﬂünmesi,
iktidar perspektifiyle yaﬂamas›, bütün bunlarda devrimci bir tarz› ortaya koymas› demektir. Bu konularda
yapaca¤›m›z her hata, hem kiﬂi olarak bizi, hem örgütü, iktidar hedefi
ve iddias›ndan uzaklaﬂt›racakt›r.
Böyle alg›lanmas› do¤ald›r; çünkü
bir devrimci, bir kadro ve yönetici,
“ i k t i d a r alternatifi olan bir ö r g üt ü n ” kitleler önündeki temsilcisi
durumundad›r. Yani o sadece kendi
de¤il, bir örgütün temsilcisi, gelecekteki iktidar›n göstergesidir.
‹ﬂte bu nedenledir ki, devrimci
bir kadro, “ i k t i d a r › a l m a y a a d a y ”
oldu¤unun bilinciyle davranmal›d›r.

H a m i d e: Bizim Halk Anayasas› Tasla¤›’yla ilgili olarak arkadaﬂlar›m›za söyleyece¤imiz bir
‹ktidar perspektifinin
günlük anlamdaki en
somut, en aç›k karﬂ›l›¤›
neyi, niçin, nas›l yapaca¤›m›z›, hangi ad›m› ataca¤›m›z›, nereye gitti¤imizi bilmektir.
t›n
Haya ki
e
d
n
i
‹ç
‹
TEOR

nokta da budur iﬂte. O tasla¤› halka
götürürken, oradaki devrimci program› uygulama iddias›na, ciddiyetine sahip insanlar olarak götürmeliyiz. Kitleler, o devrimci programda,
devrimci hareketi, devrimci hareketin kadrolar›nda, taraftarlar›nda da o
devrimci program› görmeliler. Bu,
hem Halk Anayasas›’na, hem devrimci harekete sempatiyi büyütecek, iktidar iddiam›z› güçlendirip
somutlaﬂt›racakt›r.

K e m a l : ‹ktidar perspektifi baﬂl›kl› sohbetimizi de burada toparlayal›m. Birkaç nokta daha ekleyim
sonuçland›rmadan önce. ‹ktidar
perspektifi, politikada öngörülü olmakt›r. Gündeme getirdi¤imiz politikalar, yapt›¤›m›z eylemler hangi
sonuçlar› yaratacakt›r; oligarﬂi neyi
niçin yap›yor, hangi sonucu almak
istiyor, bunlar› tespit edebilmektir.
Bu sorulara do¤ru cevaplar vermek
ise i k t i d a r perspektifiyle bak›labildi¤inde mümkündür. Oligarﬂinin
her politikas›n›n, ad›m›n›n oda¤›nda i k t i d a r vard›r. Bunu bildi¤imizde oligarﬂinin davran›ﬂlar›n›, politikalar›n› do¤ru yorumlamak ve karﬂ›s›nda do¤ru devrimci politikalar
üretmek mümkün hale gelir. Bu
perspektif kayboldu¤unda, burjuvazinin ülkemizde ve dünyada belki
yüzlerce örne¤i görülmüﬂ bayat demagojik manevralar›na bile aldan›labilir rahatl›kla. Bizim de küçük
veya büyük, att›¤›m›z her ad›m›n
hedefinde iktidar olmal›d›r.
Oligarﬂinin ve emperyalizmin
karﬂ›s›na, her ad›m›n› halk›n devrimci iktidar› perspektifiyle atan bir
politik çizgiyle ç›kmal›y›z. Diyebiliriz ki; iktidar perspektifinin günlük anlamdaki en somut, en aç›k
karﬂ›l›¤› neyi, niçin, nas›l yapaca ¤ › m ›z › , h a n g i a d › m › a t a c a ¤ › m › z › ,
n e reye gitti¤imizi b i l m e k t i r. Sohbetimizi noktalarken, Hamide arkadaﬂ›m›za katk›s› için teﬂekkür ederek tüm Yürüyüﬂ okurlar›na da hoﬂçakal›n diyoruz.
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20 EK‹M: Büyük Direniﬂ’in Y›ldönümünde
Ölüm Orucu ﬁehitleri An›ld›
Türkiye ve dünya tarihinde ilk
olan ve 7 y›ll›k sürecinde 122 dev-rimcinin ölümsüzleﬂti¤i direniﬂin
y›ldönümü nedeniyle anma etkin-likleri düzenlendi. HÖC’lüler; k›z›l
bayraklar›yla, umutlar›yla ve 7 y›l
süren direniﬂ destan›nda kazan›lan
zaferin gururuyla ﬂehitlerin baﬂu-cundayd›lar. Nice kahramanl›k ör-ne¤iyle dolu olan ve zaferle taçla-nan ölüm orucu direniﬂinde tarihe
122 kahraman olarak adlar›n› yazd›-ran Büyük Direniﬂ’in ﬂehitleri için
Anadolu’’nun dört bir yan›nda anma
etkinlikleri düzenlendi.

Cebeci’nin yönü hep
d ev r im i gö s te rm iﬂ t ir...
Büyük Direniﬂ ﬂehitlerinin bir-ço¤unun bulundu¤u ‹ s t a n b u l Gazi
Mahallesi’ndeki Cebeci Mezarl›-¤›’nda yap›lan anmada 122’ler se-lamlan›rken sosyalizmin k›z›l bay-ra¤›n›n her daim dalgaland›r›laca¤›
sözü verildi. Haklar ve Özgürlükler
Cephesi üyeleri, 20 Ekim’de mezar-l›¤›n giriﬂinde biraraya gelerek
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-mez” pankart› arkas›nda ﬂehitlerinin
huzuruna yürüdüler. “Zaferi ﬁehit-lerimizle Kazand›k, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar›y-la Cebeci Mezarl›¤›’’n› inleten 300
kiﬂilik HÖC kitlesinin ayak sesleri
bütün mezarl›¤› sararken anmaya
kat›lanlar›n yüzünde zaferin coﬂku-su, en de¤erlilerini topra¤a verme-nin buruklu¤u vard›. Bayramlarda
olsun, anmalarda olsun ne zaman ki
bu yol böylesine ad›mlan›rsa her
defas›nda da ayn› duygu sarar yü-rekleri. Biraz buruk olsa da bir yan›-m›z, di¤er yan›m›z kavgan›n, zafe-rin güzelli¤inde ve devrimin coﬂku-sunda. Cebeci’nin yönü hep devri-mi göstermiﬂtir yolunu ad›mlayan-lara.
Kortej halinde yürüyen kitlenin
en önünde 30 kiﬂilik temsili tek tip-ler, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-Say›: 128

yalizm kavgas›nda düﬂen 122 kah-raman›n resminin bulundu¤u pan-kart, hemen ard›nda “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” pankart› ar-kas›na k›z›l bayraklarla görkemli
bir ﬂekilde sloganlarla yüründü. 7
y›ll›k direniﬂinin her aﬂamas›nda
yeralan TAYAD’l›lar da öfkeli ve
inançl› ad›mlar›yla, gururlu ve va-kurlu duruﬂlar›yla anmadaki yerleri-ni ald›lar.
Mezarlar›n baﬂ›na gelindi¤inde
sloganlar daha gür hayk›r›ld›. Her
mezar›n baﬂ›nda bir tek tipin bekle-di¤i anma 122 ﬂehidin nezdinde tüm
devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg›
duruﬂuyla baﬂlad›. Sayg› duruﬂunun
ard›ndan HÖC ad›na Lerzan Caner
bir konuﬂma yaparak ﬂehitleri and›.
Caner konuﬂmas›nda “‹ﬂte b›rakt›¤›-n›z mirasla vars›n›z; sizinle dalgala-n›yor sosyalizmin bayra¤›. Devrime
yürüyen kortejlerin bayraklar›nda
siz dalgalan›yorsunuz. ﬁimdi siz bi-zim onurlu geçmiﬂimizsiniz. Fakat
siz ayn› zamanda gelece¤imizin en
güçlü, en görkemli temsilcileri ola-rak aram›zdayd›n›z, ﬂehitlerimiz ge-lece¤imizdir sözü, sizin aln›n›zdaki
y›ld›zda ve a¤z›n›zdaki devrim ve
sosyalizm ﬂiar›nda somutland›. Siz
geleceksiniz” diye seslendi ﬂehitle-re.

Aç›klaman›n ard›ndan okunan
ﬂiir kitlenin dile getiremedi¤i duy-gular›n› yans›t›rken Canan ve Zehra
Kulaks›z’› ölüm orucu direniﬂinde
ﬂehit veren Ahmet Kulaks›z duygu-lar›n› anlatt›: “Onlar bize güvendi-ler. Ben bu güvenin boﬂa ç›kmas›n›
istemiyorum. 122 kahraman›m›z›n
aln›ndan öpüyorum” diyerek herke-sin bu güvene lay›k olmas› gerekti-¤ine vurgu yapt›.
Anmaya kat›lan Grup Yorum
Korosu da türküleriyle, marﬂlarla
selamlad› zaferi.
Mezarlara karanfiller b›rakarak
mezar taﬂlar›n› öpen, sayg› nöbetle-rinde duran HÖC’lüler, anman›n bi-timiyle yeniden kortej oluﬂturarak
mezarl›¤›n ç›k›ﬂ›na kadar kortej ha-linde yürüyerek mezarl›ktan ayr›ld›-lar.

“Zaferi ﬁehitlerimizle
Kazand›k”
Dünyada eﬂi benzeri görülmemiﬂ
bir 7 y›l›n ard›ndan zaferle taçlanan
direniﬂin ﬂehitleri için A n k a r a
HÖC Temsilcili¤i de Karﬂ›yaka Me-zarl›¤›’nda ayn› gün bir anma dü-zenledi. Saat 13.30’da Ümüﬂ ﬁahin-göz, Cafer Tayyar Bektaﬂ, ‹rfan Or-takç›, Ali ‹hsan Özkan ve Melek
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Birsen Hoﬂver’in mezarlar› ba-ﬂ›nda yap›lan anmada “Zaferi
Sizle Kazand›k. Nihai Zafere
Sizle Yürüyece¤iz” pankart› aç›l-d›. 7 y›lda halk sevgisinin, vatan
sevgisinin, yoldaﬂ sevgisinin,
umut sevgisinin ne oldu¤unu tari-he nakﬂeden ﬂehitlerin an›ld›¤› an-mada beyaz baﬂörtüsü ve k›z›l al›n
band› ile zaferi beraber kucaklayan
TAYAD’l› bir ana “sizler bu çiçek-lerden daha güzelsiniz” diyerek sa-r›, k›rm›z› karanfiller b›rakt›
Ümüﬂ’ün kuca¤›na.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-mez, Zaferi ﬁehitlerimizle Kazand›k,
Yaﬂas›n Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer” slo-ganlar›n›n at›ld›¤› anma ‘Bize Ölüm
Yok’ marﬂ›yla sona erdi. Mezarl›kta-ki anman›n ard›ndan Ankara Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde
ﬂehitler için helva da¤›t›ld›.

M e z a r A n m a s›n d a G ö zal t ›
ﬁehitlerin an›lmas›na tahammül
edemeyen jandarma M a l a t y a ’da
yap›lan anmaya kat›lanlar› gözalt›-na ald›. 20 Ekim günü saat 16.00’da
Malatya HÖC Temsilcili¤i ﬁengül
Akkurt’un mezar› baﬂ›nda bir anma
düzenledi. “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” pankart› açan
HÖC’lüler “Selam olsun bedenle-riyle yapt›klar› barikatlarda zaferi
halka arma¤an edenlere” sözleriyle
ﬂehitlerini and›lar.
Anmadan ayr›lan HÖC’lülerden
Adem Y›ld›z, Sevcan Göktaﬂ, Seval
Yavuz ve Nurcan Hanbayat mezar-l›ktan ayr›l›p durakta beklerken jan-darma taraf›ndan gözalt›na al›nd›.
HÖC’lülere J‹TEM taraf›ndan ajan--
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laﬂt›rma teklifleri yap›ld›.

B i r C a n › m Va r F e da O l s u n
H a l k › m a D i y e n l e r A n›ld ›. . .
A n t a l y a HÖC Temsilcili¤i de
Tevfik Durdemir Halk Sahnesi’nde
düzenledi¤i bir etkinlikle “Bir Ca-n›m Var Feda Olsun Halk›ma” diye-rek ölümsüzleﬂen Büyük Direniﬂ’in
ﬂehitlerini selamlad›. 20 Ekim’de
saat 15.30’da baﬂlayan anma etkin-li¤inde herhangi bir eylemin ölçüle-riyle k›yaslanamayacak kadar uzun
olan direniﬂin tarihsel yönüne vurgu
yap›ld›. Mehmet Ali U¤urlu taraf›n-dan yap›lan konuﬂmada “Türkiye
devrimci hareketi karﬂ›-devrimin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda eﬂine ender
rastlan›r bir direniﬂi gerçekleﬂtirme-nin gururuna sahiptir” sözleriyle
direniﬂin büyüklü¤ü vurgulan›rken
ﬁair Sacide Tuncer de ölüm orucu
direniﬂ ﬂehidi Fatma Hülya Tümgan
için yazd›¤› “Bir Damla Deniz Su-yu” ﬂiirini okudu.
TAYAD’l› Aileler, ayn› gün K›ﬂ-lahan Meydan›’nda 20 Ekim’de
yapt›klar› eylemle tecrit kalkana ka-dar mücadelelerini sürdüreceklerini
dile getirdiler. “Hapishanelerde
45/1 Say›l› Genelge Uygulans›n”
pankart› açan aileler yapt›klar› ey-lemde ﬂehitlerin resimleri taﬂ›yarak
onlar› anarken genelgenin takipçisi
olacaklar›n› hayk›rd›lar. “Tecrite
Son” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde
“Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüz-dür, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂi-miz, 45/1 Genelgesi Uygulans›n”
sloganlar› at›ld›.

Dersim ve Elaz›¤’dan Tek
Ses: K a h r a m a n l a r Ö l m e z
Büyük Direniﬂ’in ﬂehitleri Der-sim ve Elaz›¤’da yap›lan anmalarla
da an›ld›. 21 Ekim Pazar günü
HÖC’lüler, D e r s i m'de yap›lan et--

kinlikte 122 ﬂehit nezdinde dev-rim ve sosyalizm kavgas›nda dü-ﬂen tüm ﬂehitler için yap›lan say-g› duruﬂunun ard›ndan bir konuﬂ-ma yap›ld›. ‹ktidarlar›n dünden
bugüne devrimciler üzerindeki
politikalar›ndan, buna karﬂ›n
devrimcilerin yaratt›¤› mücadele
gelene¤inden ve hapishane direniﬂ-lerinden bahsedilen konuﬂma, 2000
Ölüm Orucu' nda yarat›lan ilklere
verilen örneklerin ard›ndan, müca-delede ›srar, ﬂehitlere ba¤l›l›k söz-leriyle bitirildi. Konuﬂmadan sonra
gösterilen filmin ard›ndan müzik
grubunun verdi¤i dinleti ile anma
sona erdi.
Ayr›ca Elaz›¤ Haklar ve Özgür-lükler Cephesi Temsilcili¤i, 23
Ekim’de Elaz›¤ Sün Köyü’nde me-zar› bulunan Hülya ﬁimﬂek’in me-zar›n› ziyaret etti. 2000-2007 Ölüm
Orucu ﬂehitleri nezdinde tüm dev-rim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu ile
baﬂlayan anma “Kahramanlar Öl-mez” marﬂ›yla sona erdi.

B u g ü n l e r d e n Ya r › n a
D i re n e n l e r K a l › r
Tr a b zon Temel Haklar da 20
Ekim günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada 122 insan›n ölümü pahas›na kazan›lan haklar›n uygulanmas›n› isterken 21 Ekim günü ise dernek binas›nda bir anma etkinli¤i gerçekleﬂtirildi. 7 y›ll›k sürecin anlat›ld›¤›, direnmenin önemine vurgu yap›ld›¤› etkinlikte bugünlerden yar›na direnenlerin kalaca¤›n›n vurgusu yap›ld›.
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20 Ekim Yeniden Do¤makt›r
Bugün bir bayram sonras› karﬂ›lad›k 20 Ekim’i. Öfkeli hüznümüz
ç›k›p geldi an›lar›m›zdan. Biz, 7 sene önce, 2000 y›l›n›n 20 Ekim sabah›nda, zaferimizden mutlak emin
olarak kutlad›k bayram›m›z›. Ateﬂler etraf›ndan z›lg›tlar çekip hayaller kurarak, rengarenk gülümsemelerle.
Büyük bir zafer görüyorduk
ufukta. Ama aslolan görmemiz de
de¤ildi; aslolan o anda, o günde
yapmam›z gerekenlerdi. Bu yüzden
aslolan baﬂlamakt›. Baﬂlamak, umut
ve zaferdi.
Te rcih bize aitti. Önümüzdeki
alternatiflerin say›s› da fazla de¤ildi. A l b a t ros kuﬂlar› gibi y›llarca hiç
konmadan, süzülerek, okyanuslarda
savaﬂarak ulaﬂabilirdik ufuktaki zafere. Ya da d e n i z a n a l a r › gibi dalgalar›n sürükledi¤i iradesiz bedenlerle savrulup durabilirdik dalgalar
aras›nda. Albatros olmay› seçtik tereddüt etmeden. Kanatlar›n› kullanabilen herkesi bu uzun yolculu¤a
ça¤›rd›k. Kanatlar›n› k›s›p, uzun boyunlar›n›n üzerinde taﬂ›d›klar› küçük kafalar›n› topra¤a gömenler oldu. Yolculu¤un bedellerinden korkanlar da ç›kt› elbet...
Onlar da zaferi istiyorlard› istemesine ve fakat zafer için göklere,
ucu buca¤› görülmez ve tehlikelerle
dolu göklere yükselmek gereklili¤i
korkutuyordu... Oysa yükselmek,
görüﬂ aç›lar›n› yükseltecek, ileri
sürdükleri gerekçelerin küçüklü¤ünü o yükseklikten daha iyi göreceklerdi... Fakat onlar gelse de gelmese
de biz girecektik bu yola.
Haz›rd›k kadrolar›m›z ve kitlemizle. Azimli ve kararl›yd›k. Korkular›m›z yok muydu bizim de, korku do¤ald›, yaﬂam› sevmiyor muydu, kim sevmezdi ki! Fakat seviyorduk halk›m›z›. ‹deallerimize tutkuyla ba¤l›yd›k.
Ve iﬂte bundan, göçmen kuﬂlar
misali, uçmaya haz›rd›k. S›ras› gelen havalanacakt› gökyüzüne do¤ru.. ‹nanç ve umuttan baﬂka az›¤›Say›: 128

m›z yoktu.
Yolculu¤un gereksiz oldu¤unu
savunanlar iknaya çal›ﬂt›lar bizleri.
Kendilerini ikna edemediklerinin
itiraf›yd› bu ›srar. Zamans›z oldu¤unu söyleyenler de oldu. Oysa ki zaman› biz ayarlam›yorduk. Zaman,
tarihin zaman›yd›. Takvimler, s›n›flar mücadelesinin takvimleriydi. Ve
tarih zamanda hata affetmezdi. O
buyur ediyordu ﬂimdi kavgaya bizi.
Ve daveti kabul etmemek olmazd›.
Haz›rl›klar›n yetersizli¤inden
sözedenler de vard›. Veya “kitlenin
haz›r olmad›¤›”ndan... De¤il mi ki
ilk kurﬂun s›k›lm›ﬂt›, de¤il mi ki,
burjuvaziye savaﬂ ilan›n›z kabulümüzdür denilmiﬂti, “ya teslim olacaks›n›z, ya dövüﬂeceksiniz” diye
karﬂ›m›za ç›kan seçenekler aras›nda
art›k düﬂünecek bir ﬂey yoktu. Elbette bu büyük kavgaya girmeden
önce, yap›labilecek haz›rl›klar›n en
iyisini yapmak ﬂartt›, ama kavgaya
bizim haz›rl›klar›m›z› bekleyin demek de mümkün de¤ildi.
Dinledik, tart›ﬂt›k, söyledik.
Fakat her ﬂey gelip o kelimede
dü¤ümleniyordu. Bedeller. Ölüm
vard› iﬂin ucunda ve zaten eylemin
ad›nda da ölüm vard›. Zaferin karﬂ›l›¤›n› ödemekten kaç›n›l›yordu. Zafer karﬂ›l›ks›z kazan›l›r m›? Devrim
bedel ödemeden büyür mü?.. Tart›ﬂmaya gerek yoktu, s›n›flar mücadelesinde elde edilmiﬂ ve edilecek tüm
zaferlerin bir karﬂ›l›¤› vard›.
Zafer bizi ça¤›r›yordu avaz
avaz. Ve biz zafere koﬂuyorduk h›zl› ve büyük ad›mlarla. Kurtuluﬂa
iliklerimizde hissediyorduk. Kurtuluﬂu varmak için aﬂ›lmas› gereken
say›s›z tepe vard› önümüzde ve iﬂte
bu da onlardan biriydi.
Geri dönmeyecektik.
Gerekirse ölecektik.
K›z›ldere’deki gibi..
Bu zaferi cesetlerimizle kazanacakt›k. Ç›plak gerçek buydu.
Devrim için durum böyleyken,
tek tek devrimciler için neydi peki?

Ölüm yeniden do¤uﬂu olacakt› her birinin.
Hay›r, mistik veya metafizik anlamda de¤il.
Uzak olsun ikisi de bizden. Do¤a ve
diyalektik de öyle der zaten; ölümlerden do¤ar yaﬂam. S›n›flar mücadelesinde biny›llard›r yaﬂamak ve
yaﬂatmak için ölünüyor ve öldürülüyordu.
Yeni bir ﬂey keﬂfedecek de¤ildik
ama bu biny›ll›k kavgay› sürdürecektik. Ölecektik yaﬂamak ve yaﬂatmak için. Ve ölümlerde do¤acakt›
yeni bir yaﬂam.
‹ﬂte bu iki sözün içi doldurulmam›ﬂ oldu¤u için, bu, zorlu ve ancak
onurlu yolculu¤a bizimle birlikte ç›kamad› bir ço¤u. Umutlar›n› kaybetmiﬂlerdi ve art›k di¤er siyasi kay›plar› hesaplayabilecek durumda
de¤illerdi.
Umut, inanç aﬂ›lamal›yd›k biz
insanlara. Milyonlara. Yeni bir insan, yeni bir toplum için zorlu bir
savaﬂa giriﬂecektik. Savaﬂ›n sonunda zaferi hiç göremeyebilirdik de.
Daha bu kavgan›n ilk ad›m›nda da
ölebilirdik. Her an› iﬂkencelerle geçecek zamanlarda yaﬂayabilirdik.
Karanl›klarda yaln›z kalabilirdik.
Dahas›, ayd›nl›k u¤runa gereken
ateﬂ ise, ateﬂ için yak›lacak bedense,
onlar› da feda edecektik.
Zafer için her ﬂeyi göze alm›ﬂt›k.
Ve çünkü zafer için her ﬂeyi göze almayanlar›n zafer kazanma ﬂans›
olamazd›. Bitmeyecektik elbette bu
kavgada. Bizi bitirmek tarihsel ve
siyasal ve de pratik olarak mümkün
de¤ildi fakat, kararl›l›¤›m›z› vurgulamak için dedi¤imiz gibi, “sonuna,
sonsuza, sonuncumuza kadar direnecek”tik. Bedeli biz ödeyecektik.
Ölümü biz yaﬂama çevirecektik.
Umudu, inanc› biz taﬂ›yacakt›k milyonlara. Karanl›¤› y›rtana kadar biz
tutuﬂturacakt›k bedenlerimizi.
Bugün bulundu¤umuz yerden
bak›yoruz zafer için katetti¤imiz
yola. Yola ç›kt›¤›m›z günleri hat›rl›yoruz. 20 Ekim öncesi ne söylediysek yapt›k. Tutuﬂturduk karanl›klar›, yollar› açt›k... Bu yoldan yürünecek zafere..
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Yurtd›ﬂ›
pa Parlamentosu Almanya Berlin ve München
temsilciliklerine faks ve
mailler çekti.
‹ n g i l t e re Tutsak yak›nlar›, Londra’da 19 Ekim’de T.C.
Elçili¤i önünde bir protesto gösterisi yapt›, bildiri da¤›tt› ve 3 günlük
eylem programlar›n› aç›klad›.
Av u s t u r y a Tutsak yak›nlar›, 19
Ekim’de Viyana’da Türk Konsoloslu¤u önünde protesto eylemi yapt›
bildiri da¤›tt› ve Adalet Bakanl›¤›’
na faks çekti.
K ö l n TAYA D K o m i t e , 19
Ekim’de Düseldorf Türkiye Konsoloslu¤u, 20 Ekim’de Dom Kilisesi
önünde protesto gösterisi yapt›, bildiri da¤›tt›.
F r a n k f u r t Tutsak yak›nlar›, çeﬂitli kurumlarla ve Türkiye Adalet
Bakanl›¤›’na mailler ile hapishanelerdeki tutsaklara kartlar gönderdi.
S t u t t g a r t Tutsak yak›nlar›, Baden Wurtenberg’de pankart as›p,
bildiri da¤›tt›ktan sonra Adalet Bakanl›¤›’na faks çekti.
Bel çi k a ’da Brüksel’deki Bourse
Meydan›’nda 20 Ekim günü biraraya gelen tutsak yak›nlar› burada dövizler açarak, bildiri da¤›tt›lar. AB
ülkelerinin, 122 ölümün suç orta¤›
oldu¤unu bir kez daha vurgulad›lar.
B e r l i n Tutsak yak›nlar› 19
Ekim’de Türkiye Konsoloslu¤u
önünde bir protesto gösterisi düzenledi.
P a r i s Tutsak yak›nlar›, 20
Ekim’de Les Halles’de bir stant kurarak, konuﬂmalar yap›p, bildiri da¤›tt›.

Büyük Direniﬂ ﬁehitleri An›ld›
Genelgenin Uygulanmas› Talep Edildi
Bundan 8 y›l önce, Türkiye hapishanelerinden bugün
ç›km›ﬂlard› yola. Önlerindeki
yol ne kadar uzun belli de¤ildi, fakat uzundu, kimler bu
yolda karanfilleﬂecek, kimler
zafer halaylar›na kar›ﬂacak
belli de¤ildi, fakat kalanlar,
zafer halaylar›nda düﬂenleri
omuz baﬂlar›nda hissedecekti, bu kesindi.
Uzun sürdü bu yol, tahmin edilenlerin ötesinde ve
122’ye ulaﬂt› karanfillerimizin say›s›. Onlar her y›l çekilen halaylarda
omuzbaﬂlar›ndayd› yoldaﬂlar›n›n.
Bu 7. y›ldönümüydü Büyük Direniﬂ’in ve Avrupa’da da an›lar›n› yaﬂatmaya bir kez daha and içildi;
Köln de bulunan Anadolu Halk
Kültürevi’nde, 21 Ekim’de anma
toplant›s› yap›ld›.
Av u s t u r y a Graz ﬁehri’nde 20
Ekim’de 40 kiﬂinin kat›l›m›yla anma yap›ld›. Anmada, bir tutsak yak›n› konuﬂma yapt›, sinevizyon gösterisi yap›ld›.
P a r i s Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nde 20 Ekim’de anma etkinli¤i yap›ld›. Anmada ﬂehitler için haz›rlanan k›sa bir film izlendi.
D o r t m u n d K ü l t ü r M e r k ezi’nde, 20 Ekim’de anma yap›ld›.
Anmada sinevizyon gösterimi yap›ld›.
H o l l a n d a, Rotterdam Anadolu
Halk Kültür ve Sanat Derne¤i’nde,
21 Ekim’de anma yap›ld›. Anmada
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ﬂehitler ve direniﬂ üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
Berlin 21 Ekim’de IKAD derne¤inde anma yap›ld›. Anmada sinevizyon gösterimi yap›ld› ve süreci
canl› yaﬂayan bir ölüm orucu gazisi
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde yaﬂad›klar›n› anlatt›.
‹ n g i l t e re direniﬂ ﬂehitlerini Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› genelgenin uygulanmas› için yapt›klar›
eylemde sayg› duruﬂu ve sloganlarla and›lar.
S t u tt g a r t K ü l t ü r ve Sanat
Evi ’nde, 21 Ekim’de anma yap›ld›.
Anmada CD gösterimi yap›ld›.
Bel çi k a ’da BAHKEM'de anma
toplant›s› yap›ld›. Anmaya 20 kiﬂi
kat›ld›.

Genelgenin uygulanmas›
için eylemler
7 y›ld›r direniﬂin yan›nda olan
TAYAD Komite ile Haklar ve Özgürlükler Cephesi, genelgenin uygulanmas› için yapt›klar› eylemlerle, yurtd›ﬂ›nda sorunun takipçisi olmaya devam edeceklerini gösterdiler. Türkiye hapishanelerinde, Adalet Bakanl›¤› genelgesinin uygulanmas› ve 10 saatlik sohbet hakk›n›n
tan›nmas› talebiyle;
D o r t m u n d TAYAD’l› Aileler,
20 Ekim’de ﬂehir merkezinde stant
açarak bildiri da¤›tt›. Almanya Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›klar› ile Avru-

Tu t s a k l a r l a d a y a n › ﬂ m a
20 Ekim’de Berlin Moabit Hapishanesi önünde siyasi tutsaklarla dayan›ﬂma eylemi düzenlendi. Eylemde
'Binali, Olli, Florian, Axel ve Hasan
için özgürlük!' istendi. Yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem, Binali Y›ld›r›m
ile Dayan›ﬂma Grubu - Berlin taraf›ndan düzenlendi. Eyleme de¤iﬂik gruplar›n yan›nda TAYAD Komite de kat›ld›. Moabit Hapishanesi’nde DHKP-C
üyesi olmakla suçlanan Hasan Subaﬂ›
da bulunuyor.
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K ü b a Halk› Sand›k Baﬂ›ndayd›
Küba’da 21 Ekim’de seçimler
vard›. Birkaç ay öncesinden baﬂlayan ve toplumun büyük bir ço¤unlu¤unu kapsayan seçim sürecinin son
aﬂamas› yerel hükümet temsilcilerini
seçmekti.
Küba seçim sistemine göre,
adaylar halk toplant›lar›nda belirleniyor ve 16 yaﬂ›n üstündeki herkes
oy kullan›yor. Seçimlere kat›lan
aday say›s› 37 bin 258 seçilen aday
say›s› 15 bin 236. 37 bin 700 oy
kullanma merkezi binlerce gönüllüyle, ilk ve orta ö¤retim ö¤rencisiyle doldu ve Küba seçimleri dünyadaki en masrafs›z seçimlerden biri oldu. Yetkililerce seçimlerin sorunsuz geçti¤i aç›kland›.
Küba’da parlamento 30 ayl›¤›na
seçiliyor, ancak görevden daha erken al›nabilinir.
Seçimlerle ilgili Fidel Castro bir
aç›klama yapt›:
“ B iz d e k i s e ç i m le r A B D ’ d e k i n in
z›tt›. Oradakiler bir Pazar günü
d e ¤ il , bir Ka s› m a y ›n › n il k Sa l› g ü n ünd e gerçekleﬂ iyo r. O r a d a i l k
e t a pt a ç o k z e n g i n o l m a k v e y a z e n ginlerin deste¤ini arkas›na almak

Portekiz ve Roma’da
Yüzbinler Y ü r ü d ü
Portekiz’in baﬂkenti Lizbon’da
17 Ekim’de, 27 AB ülkesi “AB Anayasas›”n› “reform anlaﬂmas›” ad›yla yeniden ﬂekillendirmek için bir
araya geldi. Toplant›, 200 bin kiﬂinin
kat›ld›¤› gösterilerle protesto edildi.
Portekiz GCTP-Intersindical
Sendikas›’n›n ça¤r›s›yla gerçekleﬂen gösterinin talepleri: “‹ﬂçi düﬂman› AB politikalar›na son verilmesi, iﬂ güvenli¤inin sa¤lanmas› ve
kolektif iﬂ hakk›.”
AB devlet baﬂkanlar›n›n “reform
anlaﬂmas›” üzerine uzlaﬂt›¤› 17
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gerekiyor. Oradaki seçim kampanyala r›n› finans e e tmek iç in büyük
miktarlar gerekiyor. Çünkü onlar
bey in y ›kam ak ta u zman . El bett e
onurlu istisnalar var. Ancak ﬂu bir
ge rç e k ki, mily on lar c a D ola r ’ a s a h i p o l m a d › k ç a , ön e ml i b i r m e v k i y e
g elm ek mü m k ü n d e¤ il .
B aﬂ k an s eç il m e k iç i n , y ü z m il yonlarca Dolar gerekli. Onlarda
tekellerin kasas›ndan ak›yor.
Oyl ar› n a z› nl› ¤› i le hi çbi r a day
seç im le ri k a zan a ma z.
Gi t g id e da ha az v atan d aﬂ o y
kullanmak için sand›k baﬂ›na gidi yor. Onlar çal›ﬂmay› veya zamanl ar › n› b aﬂ ka bi r ﬂ e yl e ge çi r m eyi
tercih ediyor.
Seçim hilesi, dönen dolaplar,
›rkç›l›k, hatta ﬂiddet var.
ﬁ u ço k s›r a d ›ﬂ › v e i n an ›l ma z b ir
tablodur: Vatandaﬂlar›n %90’› seçimlere kat›l›yor, sand›klar ö¤renc ile rin d e ne tim ine te s lim e di lmiﬂ .
Çünkü buras› sald›r›lara ve am bargolara maruz kalan, dünyan›n
“kara lekelerinden.”
B u ﬂ e k ild e b ili nç le r im iz i n g ü ç lü ka slar›n› idma n ettiriyoruz.”
Fidel Castro Ruz
Ekim’de AB anayasas›na karﬂ› çeﬂitli komünist ve ilerici partiler ortak bir bildiri yay›nlad›.
Kapitalizme, tekellere sonsuz
özgürlükler tan›rken, sosyal haklar›
neredeyse ortadan kald›ran anlaﬂman›n 1 Ocak 2009’da yürürlü¤e
geçmesi tasarlan›yor.
20 Ekim’de ise R o m a ’ d a
700.000 kiﬂi, ilerici örgütlerin ça¤r›s›na uyarak meydanlara ç›kt›.
Gösteri sosyal haklardaki k›s›tlamalar nedeniyle yap›ld›. Sosyal haklarda k›s›tlamalar, özellikle emeklilik
yaﬂ›n›n yükseltilmesinde, sosyal
yard›mlar›n k›s›tlanmas›nda ve iﬂ
güvencesinin olmamas›nda yaﬂan›yor. Yaklaﬂ›k 4 milyon iﬂçinin geçici kontratla çal›ﬂt›¤› belirtiliyor.

Stammheim’de
katledilenler an›ld›
18 Ekim 1977'de StuttgartStammheim Tecrit Hapishanesi’nde
katledilen RAF üyeleri Andreas
Baader, Jan-Carl Raspe ve Gudrun
Ensslin 20 Ekim’de Avrupa'n›n de¤iﬂik ülkelerinde an›ld›. RAF’l›lar›n
tecritte katledilmesi o dönem “intihar” olarak yans›t›lm›ﬂt›.
Anma etkinlikleri; Berlin’de Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤› (Network), Brüksel'de K›z›l Yard›m,
Stuttgart'ta Devrimci Eylem Stuttgart ve Zürih'te Devrimci ‹nﬂa taraf›ndan düzenlendi.

ﬁovenist Sald›r›
B r ü k s e l : Faﬂist sald›r›lar›n yaﬂand›¤› yerlerden biri de Brüksel oldu. 21 Ekim’de “Türk Mahallesi”
olarak bilinen Schaerbeek’te bir
grup faﬂist önce ABD Konsoloslu¤u
önünde ›rkç› sloganlar att›, sonra
olaylar› izleyen Gazeteci Mehmet
Köksal’a sald›rd›.
Faﬂist güruh daha sonra, Kürt,
Ermeni, Süryani insanlar›n birlikte
yaﬂad›¤› Saint-Josse Mahallesi’ne
yönelerek Türk bayra¤› ast› ve bakkallar› ya¤malad›.
Polisin müdahale etmedi¤i sald›r›lar›, çeﬂitli kitle örgütleri aç›klama
yaparak protesto etti.

E¤itimciler Açl›k Grevinde
Kosoval› e¤itim emekçileri,
maddi durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi
için açl›k grevine baﬂlad›.
Açl›k grevinin 8. gününe giren
Priﬂtine Üniversitesi ö¤retim görevlileri, ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda görev yapan ö¤retmenler ve
e¤itim çal›ﬂanlar›ndan oluﬂan 50 kadar e¤itimci, sa¤l›k durumlar›n›n
kötüleﬂmesine ra¤men açl›k grevinden vazgeçmeyi düﬂünmüyor.
Direniﬂteki e¤itim emekçilerine
destek olmak amac›yla Kosova'daki
ilk ve orta ö¤retim okullar›nda ilk
dersler yap›lmad›.

DÜNYA

39

ﬂitli k›ﬂk›rtmalarla beyinleri y›kanan, linç kültürü aﬂ›lanan ve
bu yönde faﬂizmin kitle taban›
haline dönüﬂtürülen insanlar bu

¤› süreç bu durumun bir yans›mas›d›r. Okullarda iktidar›n bilinçli olarak t›rmand›rd›¤› faﬂist
sald›r›lar art›k tüm üniversitelere yay›lm›ﬂt›r.
Ayn›
ﬂekilde
üniversite ve lise
gençli¤inin beynini
y›kamak için iktidar›n yayg›n olarak yapt›¤› ﬂovenist politika da gençli¤i olumsuz
yönde etkilemektedir. Yo¤unlaﬂan sald›r›lar›n amac› gençli¤in
tüm örgütlü güçlerini tasfiye etmektir. Organize bir ﬂekilde geliﬂen ve polis-faﬂist-idare iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂen bu sald›r›lar
sonucunda sald›ranlar›n de¤il
sald›r›ya u¤rayanlar›n suçlu durumuna düﬂürülmeye çal›ﬂ›lmas›
her olayda yaﬂad›¤›m›z rutin bir
gerçe¤e dönüﬂmüﬂtür.
Elbette ki ülkemiz halklar› ve
gençlik ﬂovenizmin zehirinden
kurtulacak ve yüzy›llard›r kardeﬂçe yaﬂad›¤› Kürt halk›n› kendisine düﬂman eden emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin yakas›na yap›ﬂacakt›r. Üniversiteler
ve liselerin e¤itim ve bilimsellik
aç›s›ndan durumu ortadayken,
halk›n açl›¤› ve yoksullu¤u gün
geçtikçe artarken iktidar ﬂovenizmle daha ne kadar göz boyayabilir zaten!
Ancak bu durum, gençli¤in
üniversite ve liselerde faﬂizme
ve ﬂovenist sald›rganl›¤a karﬂ›
y›lmadan, b›kmadan, usanmadan mücadelesiyle aﬂ›labilinir.
Çözüm gençli¤in ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi mücadelesine kat›l›m›ndad›r.
KAHROLSUN FAﬁ‹ZM YAﬁASIN MÜCADELEM‹Z, YAﬁASIN
HALKLARIN KARDEﬁL‹⁄‹!

FAﬁ‹ST SALDIRILARI VE PROVOKASYONLARI
ÖRGÜTLEYEN ‹KT‹DARDIR
Faﬂist sald›r›lar t›rmand›r›l›yor. Hakkari’de yaﬂanan çat›ﬂmay› bahane eden faﬂist güruh
ülke genelinde provokasyonlar
örgütlüyorlar. Onlarca demokratik kitle örgütüne yönelik sald›r› giriﬂiminde ve sald›r›larda
bulunuldu. ‹lk sald›r› Bursa’dan
baﬂlayarak ülke genelinde sürülmeye çal›ﬂ›l›yor.
Sald›r›lar, çeﬂitli ilerici, demokrat örgütlülüklerin yan› s›ra
yer yer gençli¤imizin derneklerine de yöneldi. 21 Ekim akﬂam›ndan beri gergin bir ortam›n
hüküm sürdü¤ü Eskiﬂehir'de
TKP'nin bürosu ve Halkevleri’nin yan›s›ra Gençlik Derne¤i de
sald›r›ya u¤rad›.
Yine 21 Ekim günü Zonguldak Gençlik Derne¤i, bir grup faﬂist taraf›ndan talan edilmiﬂti.
22 Ekim 2007 Sal› günü Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde okuyan Gençlik Dernekli Efkan›l
Ataseven isimli ö¤renci rektörlük binas›n›n önünde beklerken
okulun tescilli faﬂistlerinden 15
kiﬂilik bir grubun sald›r›s› sonucu yaraland›. Ataseven’i hastaneye kald›ran arkadaﬂlar› da faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›lar.
Bu sald›r›lar kendili¤inden
geliﬂmiﬂ münferit olaylar de¤ildir. Bu sald›r› haklar ve özgürlükler mücadelesi verenlere
karﬂ› planl›, programl› ve ad›m
ad›m hayata geçirilen yok etme
politikas›n›n bir parças›d›r. Çe-

politikan›n basit birer maﬂas›
olarak kullan›lmaktad›rlar. Her
sald›r›lar›nda “duyarl› ve hassas
vatandaﬂlar” olarak iktidar›n
belirledi¤i gündeme uygun olarak, dü¤mesine bas›lm›ﬂ robotlar misali harekete geçirilmekte
ve gösterilen hedeflere yönelmektedirler.
“Yetkili”lerin aç›klamalar›yla
kitleler önce provokasyona haz›r hale getiriliyor. Polisin yönlendirmesiyle demokratik kurumlara yönlendiriliyor.
Devlet gerek resmi güçleriyle
gerekse de MHP, ülkü ocaklar›,
BBP gibi sivil faﬂist örgütlenmeler arac›l›¤›yla tüm devrimci demokratik kamuoyunu sindirmek
istemektedir. Ülkede körüklenen ﬂovenizmin alt›nda yatan
mant›k da budur. Türk halk› Kürt
halk›na düﬂman olacak halklar
birbirlerini k›racak açl›k, yoksulluk düﬂünülmeyecek… Yükseltilen ﬂovenizmle açl›¤›m›z›, yoksullu¤umuzu unutturmaya çal›ﬂ›yorlar. Böylece kendi iﬂbirlikçiliklerini ve sömürülerini gizleyebileceklerini san›yorlar. ‹ktidar›n
istedi¤i budur.
Faﬂist sald›r›lar iktidar›n her
zaman elinin alt›nda haz›r bulundurdu¤u bir silaht›r. Ne zaman bir konuda ç›kmaza girse
faﬂist sald›r›lar ve provokasyonlarla ç›kmaz›n› aﬂmaya çal›ﬂ›r.
Ayn› ﬂekilde üniversite ve liselerde de biz gençli¤in yaﬂad›-

FAﬁ‹ST SALDIRILARA KARﬁI
6 KASIM’DA
YÖK ÖNÜNDE OLACA⁄IZ!
Gençlik Federasyonu artan faﬂist sald›r›larla ilgili
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bir aç›klama yaparak sald›r›lar›n sorumlusunun YÖK ve
iktidar oldu¤unu söyledi. Mücadelenin demokratik halk
üniversiteleri kurulana kadar devam edece¤inin belirtildi¤i aç›klamada faﬂist sald›r›lara, YÖK’e karﬂ› 6
Kas›m’da YÖK önünde toplanma ça¤r›s› yap›ld›.

28 Ekim 2007

ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹’NDE EYLEM
Uluda¤ Üniversitesi ö¤rencileri, kay›tlar esnas›nda al›nan bandrol ücretine karﬂ› baﬂlatm›ﬂ oldu¤u imza
kampanyas›n› 16 Ekim günü sonland›rarak toplad›klar› 5000 imzay›
Rektörlük’e verdi. Merkez Kütüphanesi önünde saat 12.30’da toplanan ö¤renciler sloganlarla MedikoSosyal binas›na yürüdü. “Bandrol
Ücreti Kald›r›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde sözalan Bar›ﬂ Ç›rpan,
üniversitelerin ticarethaneye ö¤rencilerin ise müﬂteriye dönüﬂtürüldü¤ünü dile getirdi. Aç›klaman›n ard›ndan, toplanan 5 bin imza bir he-

yet taraf›ndan Rektörlük’e götürülürken, ö¤renciler jandarma ablukas› alt›nda oturma eylemi yapt›.
“Bandrol Ücretleri Kald›r›ls›n, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz, Eﬂit, Paras›z, Bilimsel, Anadilde E¤itim”
sloganlar› atan ö¤renciler haklar›na
sahip her koﬂulda ç›kacaklar›n› dile
getirdiler.
Grevde olan Telekom iﬂçilerini “Telekom ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” slogan›yla selamlayan ö¤renciler toplad›klar› imzalar› Rektörlük’e vermelerinin ard›ndan eylemlerine son
verdiler.

12 Eylül
amalar›n
YÖK’ten Tecrit Uygulam as›: lYÖK
Faﬂist Cuntazihnis›’n›n ürünü
yetinin
bir
F ak ü ltel e r A r as› Geçiﬂ Ya sak!
yans›mas›
olan YÖK’ün
oldu¤unun alt›n› çizerek ﬂunlara de26. kuruluﬂ y›ldönümü yaklaﬂ›rken
¤indi: “Amaçlar› aç›kt›r düﬂünmeYÖK üniversiteleri askeri k›ﬂlalara
yen, üretmeyen do¤al›nda sorguladönüﬂtürmeye devam ediyor. Gençy›p, karﬂ› ç›kmayan bir gençlik yalik Federasyonu yapt›¤› yaz›l› aç›kratmak. Tüm politikalar›n› belirlerlamada ‹stanbul Üniversitesi’nde 2
ken ald›klar› k›stas budur. Fakültesenedir fakülteler aras› geçiﬂin yaler aras› geçiﬂ yasa¤› uygularken ve
sak oldu¤unu hat›rlatarak bu uygubunu yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken
laman›n YÖK’ün tecrit uygulamas›
de düﬂündükleri budur.”
oldu¤unu dile getirdi. Hiçbir mant›kl› gerekçesi olmayan bu uygulaYÖK’e karﬂ› mücadele etmenin
ma Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
tüm duyarl› kesimlerin sorumlulu¤u
Kimya-Metalürji Fakültesi’nde de
oldu¤unun kaydedildi¤i aç›klamada
uygulanmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› kayde‘Ne YÖK Ne AKP Demokratik
den Gençlik Federasyonu bu uyguÜniversite” talebine yer verildi.

tikalar›na de¤inerek alternatifin mücadele etmek oldu¤unu belirtti.
ﬁiirlerin okundu¤u etkinlikte Adana Gençlik
Derne¤i müzik grubu da bir dinleti
verdi. Söylenen türküler, çekilen
halaylarla sona eren etkinlikte yozlaﬂmaya karﬂ› bir duruﬂ sergilendi.
*
''Gençlik Umuttur Umudumuzu
Büyütelim'' ça¤r›s›yla ‹skenderun
Temel Haklar Derne¤i’nde gençlik
tan›ﬂma çay› yap›ld›. 20 Ekim’de
yap›lan ve Cemal Y›lmaz'›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›yla baﬂlayan etkinli¤e

GENÇL‹K DERNEKLER‹’NDE
TANIﬁMA TOPLANTILARI
Yeni ö¤renim ö¤retim y›l›n›n
baﬂlamas›yla birlikte ö¤renci gençli¤in etkinlikleri sürüyor. Adana
Gençlik Dernekli ö¤renciler, 21
Ekim Pazar günü dernek binas›nda
bir tan›ﬂma çay› düzenleyerek örgütlü olman›n güzelli¤ini paylaﬂt›lar. Saat 14.30’da baﬂlayan etkinlikte Adana Gençlik Derne¤i Genel
Sekreteri Bilgen Geçgil bir konuﬂma yaparak düzenin gençlik üzerinde uygulad›¤› asimilasyon poli-
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ﬁA‹RABAY KUNANBAY
L‹SES‹’NDE
POL‹SLER K OVULDU
Gazi Temel Haklar ve Liseli
Gençlik, polisin gerçek yüzünü teﬂhir
etmeye devam ediyor.
Daha önce de okullar›n›n önünde
serserileri koruyan, okullara uyuﬂturucuyu sokan polisleri ve serserileri
okullar›n›n önünden kovmuﬂtu. 19
Ekim günü de Gazi Mahallesi’ndeki
ﬁair Abay Kunanbay Lisesi’ndeki Liseli Gençlik ile Gazi Temel Haklar
üyeleri sürekli onlar› taciz eden sivil
polisleri ve akreplerini taﬂlayarak kovalad›. Polis gerçek yüzünün aç›¤a
ç›kmas›ndan rahats›z olup ö¤rencilerin üstüne ateﬂ açarak pervas›zl›¤›n›
gösterdi. Polisleri okullar›ndan istemeyen gençlik eylem boyunca “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› atmas› okul müdürünü rahats›z etti. Ö¤rencilerini korumas› gereken okul müdürü polisin
düﬂtü¤ü durumu hazmedemeyerek
bütün ö¤rencileri iki saat boyunca
al›koydu, aileleri okula ça¤›r›p konuﬂma yaparak mahallenin devrimcilerini hedef gösterdi. Ancak Gazi
halk› devrimcileri de iyi tan›yordu,
okul müdürünün korudu¤u polisleri
de. Ö¤rencilerin de kat›l›m›yla 100
‘e yak›n kiﬂi mahallede yürüyüﬂ yaparak polisi okullar›n önünde istemediklerini dile getirdiler.
gençli¤in, kendine dayat›lan yoz
kültüre alternatif olarak kendi öz
kültürünü sahiplenmesi gerekti¤ine
vurgu yap›ld›.
*
Ayr›ca
Edirne
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri de,
21 Ekim günü tan›ﬂma çay› düzenlendi.
Yaklaﬂ›k iki saat süren tan›ﬂma çay›nda
anayasa tasla¤›ndaki e¤itim ile ilgili bölümlerin üzerinde durulurken,
referandum ve 6 Kas›m YÖK üzerine sohbetler yap›ld›.
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TELEKOM ‹ﬁÇ‹LER‹
HAKLARINI ‹ST‹YOR
Telekom iﬂçileri, grevlerinin 5.
gününde 20 Ekim günü saat 10.00’da
Gayrettepe Türk Telekom binas›
önünde bas›n aç›klamas› yaparak
greve devam ettiklerini duyurdular.
Yaklaﬂ›k 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem coﬂkuyla hayk›r›lan sloganlar ve
çekilen halaylarla baﬂlad›. Eyleme
ÇHD, Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’›n da
aralar›nda bulundu¤u birçok DKÖ
destek verdi. Eylem boyunca “Zafer
Direnen Emekçinin Olacak, Köle
De¤il ‹ﬂçiyiz Sendikayla Güçlüyüz”
sloganlar› hiç eksik olmad›. Eylemin
baﬂ›nda Grup Yorum’un Grev Halay›
türküsü çal›n›rken ﬂube baﬂkan› Levent Dokuyucu eyleme destek veren
kurumlar›n tümünü selamlayan bir
konuﬂma yapt›. Dokuyucu’nun ard›ndan konuﬂan Genel Baﬂkan Ali
Akçan’›n “grev k›r›c›l›¤› aﬂa¤›l›k bir
iﬂtir” derken ordunun Irak’a girmesi
durumunda onlar›n haberleﬂmesini
sa¤lamak için biz kendi ellerimizle
grevi k›rar›z diyerek aç›k kap› b›rakmas› dikkat çekti. ‹ﬂçilerin ise hiçbir
ﬂekilde grevin k›r›lamayaca¤›n› sloganlar›yla hayk›rmalar› Ali Akçan’dan farkl› düﬂündüklerinin ifadesiydi.
***
Telekom grevi Anadolu’da da yap›lan eylemlerle coﬂku ve kararl›l›kla
sürüyor. DKÖ’ler ve devrimciler de
Telekom grevini desteklemek için ziyaretlerde bulundular.

A n t a l y a ’ d a G r e v Coﬂ k u s u
Türkiye genelinde baﬂlat›lan grev
Antalya’da 16 Ekim sabah› “Bu ‹ﬂ
Yerinde Grev Var” pankartlar›n›n Telekom ‹l Müdürlü¤ü, K›z›ltoprak,
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Alanya, Manavgat ve
Kumluca ﬂubelerine
as›lmas›yla baﬂlad›. ‹l
Müdürlü¤ü önünde yap›lan bas›n aç›klamas›yla da grevi duyuran
iﬂçiler
üzerlerinde
“Grev Gözcüsü” yaz›l›
önlükleriyle grev nöbetine baﬂlad›lar.

Ank ar a H Ö C ’ d e n
Tele kom ‹ﬂçile r ine
Dest e k

21 Ekim’de Ulus’taki Telekom iﬂçilerini ziyaret eden Ankara HÖC’lüler Haber-‹ﬂ Ankara ﬁube Sekreteri
Cavit Akbulut ile sohbet ettiler ve
Telekom iﬂçilerine desteklerini sundular. Akbulut ve iﬂçilerle konuﬂan
HÖC üyeleri greve desteklerinin devam edece¤i belirttiler.

Telekom ‹ﬂ çi si ne
BES’ten Zi y a r et
Türkiye genelinde direniﬂte olan
Telekom iﬂçileri 19 Ekim günü BES
Genel Merkezi ve Ankara 2 No’lu
ﬁube yöneticileri taraf›ndan ziyaret
edildi. “Telekom ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” slogan›yla Telekom önüne gelen
BES yöneticileri oradaki Telekom
sözcüsü ile k›sa bir görüﬂme gerçekleﬂtirdiler. BES yöneticileri ziyaret
defterine imza atarak Telekom iﬂçisinin yan›nday›z dediler.

M al a tya HÖC’den
Des tek Zi yar eti
22 Ekim günü Telekom iﬂçilerini
ziyaret eden HÖC’lüler Haber-‹ﬂ
Malatya ﬁube temsilcileriyle sohbet
ettiler. Sohbet s›ras›nda iﬂçiler, direniﬂin amac›n›n onurlu bir ﬂekilde insanca çal›ﬂmak için oldu¤unu aç›klad›lar. Kararl›l›klar›n› vurgulayan iﬂçilere HÖC’lüler de direniﬂ boyunca
her türlü deste¤i sunacaklar›n› belirterek destek verdiler.

gerçekleﬂtirildi. ‹ﬂçilerin, gösterilen
destekten çok memnun kald›klar›
gözlenirken, Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› iﬂçilerle sohbet ederek destek çelengi b›rakt›lar.

K a r s Gençlik Der ne k li
Ö¤ r enci l e rden Des tek
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
ö¤rencileri 22 Ekim Pazartesi günü,
Telekom iﬂçilerini ziyaret edip iﬂçilerle sohbet ettiler. ‹ﬂçiler direniﬂlerinin anlam›n› anlat›rken ö¤renciler de
iﬂçilere direniﬂlerini sonuna kadar
desteklediklerini ve baﬂar› dileklerini
belirterek ziyaretlerine son verdiler.

Özg ü r K ar ade niz’in Sesi
Telekom ‹ﬂ çi ler i y le
Özgür Karadeniz’in Sesi Gazetesi
23 Ekim’de Trabzon’da grev yapan Telekom iﬂçilerini ziyaret etti. Kriz ortam›nda Telekom’un kar›n›n 1.5 milyar
dolar, 2006 kar›n›n ise 2.7 milyar dolar
oldu¤unu belirten iﬂçiler bunun %6’s›
ile bütün taleplerinin karﬂ›lanabilece¤ini anlatt›lar.
‹ﬂverenlerin grevi k›rmak için herﬂeyi yapt›¤›n› belirten iﬂçiler: “Bu ülkede iﬂverenin gelene¤idir grevcileri
halka ﬂikayet etmek. Mesela bizi halkla karﬂ› karﬂ›ya getirmeye çal›ﬂ›yorlar” dediler. Trabzon insan›n›n kendilerine merakla yaklaﬂt›¤›n› baﬂta art
niyetli olanlar›n da anlat›nca kendilerini anlad›klar›n› söylediler. ‹ﬂçiler röportaj› sonland›r›rken mutlaka belirtmelerini istedikleri bir cümle kurdular. Aynen yay›nl›yoruz: “ Bizler daha
çok para için grevde de¤iliz. Çocuklar›m›z›n gelece¤i için birli¤imizi savunmak zorunday›z, bunun için bur aday›z. Bizim yenilgimiz Türkiye’nin yenilgisi olur. Bu bir onur mücadelesi.”

Tr a k ya Kül t ü r M e r kezi’nden
G rev ci ‹ﬂ çiler e Des t e k
21 Ekim günü Telekom iﬂçilerine
destek amaçl› bir baﬂka ziyaret de
Trakya Kültür Merkezi taraf›ndan
28 Ekim 2007

E⁄‹T‹M-SEN AKP’N‹N KADROLAﬁMA
ÇALIﬁMALARINI ANLATTI
‹zmir E¤itim-Sen 19 Ekim günü 1 No’lu ﬁube binas›nda yapt›klar›
bas›n aç›klamas›nda atama yönetmeliklerinde AKP’nin yapt›¤› de¤iﬂiklikler konusunda bas›n› bilgilendirdi. Bas›n toplant›s›nda aç›klamay›
okuyan ﬁube Baﬂkan› Mahir Ulus AKP’nin kadrolaﬂma çal›ﬂmalar›n› daha rahat yapabilmek için sürekli kendi isteklerine uygun Yönetici Atama
Yönetmeli¤i haz›rlad›¤›n› belirterek kendilerinin de 4. kez yasal yollardan bu yönetmelikleri iptal ettirdi¤ini belirtti. Ulus, din dersinin zorunlu
tutulmas›na karﬂ› olduklar›n› ve bu konuda yard›m isteyen ailelere yard›m edeceklerini de sözlerine ekledi.

KESK Bölge Toplant›s› Yap›ld›
Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK) bölge toplant›lar›ndan sonuncusunu ‹stanbul Tabip Odas›’nda yapt›. Yaklaﬂ›k 70 kamu
emekçisinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen ve 17 Ekim’de yap›lan KESK bölge
toplant›s›nda KESK MYK’s›ndan Hasan Hay›r ve KESK’e ba¤l› sendikalar›n yönetimlerinden kamu emekçileri yer ald›.
Toplu görüﬂmelere iliﬂkin de¤erlendirmelerde de bulunan Hay›r, 3 Kas›m Ankara mitingine ve anayasa ile ilgili tart›ﬂmalara da de¤indi.
Hay›r’›n ard›ndan söz alan kamu emekçileri ise yeniden fiili-meﬂru çizgide sendikac›l›k yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.
Devrimci Memur Hareketi’nden kamu emekçileri de Kürt sorununun
çözümüne ve anayasa tart›ﬂmalar›na de¤indi¤i konuﬂmalarda KESK’in
içinde bulundu¤u durumu aﬂmas›n›n devrimci anlay›ﬂla mümkün oldu¤u
belirtilirken, Halk Anayasas› Tasla¤› ile ilgili gözalt› ve tutuklamalardan
da bahsedildi. Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tt›¤› s›rada polis taraf›ndan s›rt›ndan
vurulan Ferhat Gerçek ile ilgili de duyarl›l›k, dayan›ﬂma ça¤r›s› yap›ld›.

AKP EMEKÇ‹LER‹N
SA⁄LI⁄INI
H‹ÇE SAYIYOR!
‹zmir SES üyeleri radyasyonla çal›ﬂan iﬂçilerin çal›ﬂma sürelerinin artt›r›lmas›n› yapt›klar› bir eylemle protesto ettiler. 17 Ekim günü ‹zmir ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde yap›lan eyleme
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk›
Tombul da kat›larak destek verdi.
'Sa¤l›kta Dönüﬂüme Hay›r' yaz›l› pankart açan SES’li emekçiler, 'Dikkat
Radyasyon Tehlikesi, Mesai Saatlerinin Uzat›lmas›na Hay›r' ﬂeklinde dövizlerle de tepkilerini gösterdiler. SES
‹zmir ﬁube Baﬂkan› Fahri Demirci’nin
yapt›¤› aç›klamada Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 6 Ekim 2007 tarihinde ç›kard›¤›
yönetmelikle Radyasyonla çal›ﬂan
personelin çal›ﬂma saatlerini 5 saatten
9 saate ç›karmas›yla çal›ﬂanlar›n yaﬂamlar›n› riske etti¤ini söyledi.
Aç›klamada Recep AKDA⁄’› birçok kez uyard›klar›n› belirten emekçiler “AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r” sloganlar›yla yönetmeli¤in kald›r›lmas›n› istediler.

HAKKIMIZI
‹ST‹YORUZ!

Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen’in
memurlara karﬂ› alçakça yalan›
Türkiye Kamu-Sen Genel Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z,
AKP hükümetinin aç›klad›¤› zam oranlar› karﬂ›s›nda " c i dd i b i r ﬂok" yaﬂa d›klar ›n› söyledi; oysa yalan söylüyordu. Çün k ü , Bircan Aky›ld›z imzas›yla hükümete yap›lan teklifte “Kamu görevlisinin
maaﬂlar›n›n Ocak 2008’de yüzde 2 ve Temmuz 2008’de yüzde 2 artt›r›lmas›n› istemiﬂti. Memur Sen de ayn› öneriyi yapm›ﬂt›... Kameralar önünde zevahiri kurtarmak, iﬂbirlikçi yüzlerini gizlemek için artistik ﬂoklar yaﬂ›yorlar.
Memurlarla dalga geçen yaln›z iktidar de¤il, iﬂbirlikçi sendikalar da ayn›s›n› yap›yor.
‹ﬂçinin memurun içinde bulunduklar› durumdan sömürücü s›n›flar›n yan›nda bu sendika a¤alar› da sorumludur. Y›llard›r iﬂçileri oyalamakta, kand›rmakta, görüﬂmelerde iﬂçilerin haklar›n› savunuyor görüntüsü arkas›nda
iﬂçileri memurlar› patronlara, düzene satmaktad›rlar.
Sendika a¤alar› sayesinde, sendikac›l›k da bir sömürü mekanizmas›
haline getirildi. Bunlar yüzünden iﬂçinin-memurun sendikalara güveni
zay›flad›. ﬁimdi de memurlar›n gelecekleri Bircan Aky›ld›z’›n iktidarla
pazarl›k masas›nda duruyor...
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SES ‹zmir ﬁube si üyeleri, 18 Ekim
Perﬂembe günü ‹zmir Ege Üniversitesi
T›p Fakültesi Hastanesi önünde yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile üniversite
dekan›ndan, iki ayd›r maaﬂlar› verilmeyen Öz Erbil Yemek ﬁirketi çal›ﬂanlar› ve yine bir ayd›r maaﬂlar›n› alamayan Öz Örnek ﬁirketi çal›ﬂanlar›n›n
maaﬂlar›n› ödemesini istediler. SES ‹zmir ﬁubesi’nde örgütlü olan çal›ﬂanlar
sabah saat 10.30’da biraraya gelerek
alk›ﬂlarla bas›n aç›klamas›na baﬂlad›lar. Bas›n aç›klamas› “Hakl›y›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz!” sloganlar› ile bitirildi.
Aç›klamadan sonra iﬂçilerden heyet
oluﬂturularak, sendika yöneticileri ile
birlikte dekanla iﬂçilerin maaﬂlar›
ödenmesi talebi ile ilgili olarak görüﬂmeye gidildi.
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Birtan Altunbaﬂ Davas›
16 Y›l Sonra Sonuçland›!
UMUDUN SES‹
‹ZM‹R H ALKIYLA BULUﬁTU!
Grup Yorum ‹zmir Alsancak Fuar Aç›khava Tiyatrosu’nda yaklaﬂ›k 1700 kiﬂiye seslendi. Hava
muhalefeti nedeniyle bir hafta ertelenen konser 19
Ekim günü saat 20.00’de gerçekleﬂtirildi.
Dünyada ve ülkemizde devrim mücadelesinde
ﬂehit düﬂenler için yap›lan bir dakikal›k sayg› duruﬂuyla baﬂlayan konserde ilk olarak ‹zmir Gençlik
Derne¤i Müzik Grubu Grup Gün›ﬂ›¤› k›sa bir dinleti verdi. Ard›ndan Ege Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› Nurhan Y›lmaz bir konuﬂma yapt›. Y›lmaz konuﬂmas›nda anayasa tart›ﬂmalar›na de¤inerek “AKP’nin sivil anayasa diye ortaya att›¤› anayasa, yeni de¤ildir. Yeni anayasan›n
gerçek yüzü polisin s›rt›ndan vurdu¤u 16 yaﬂ›ndaki
Ferhat Gerçek’tir” dedi. Y›lmaz konuﬂmas›n› bitirirken sosyalizm hedefini hep diri tutan, umudu ve
kararl›l›¤› temsil edenleri selamlayarak Grup Yorum’u sahneye davet etti.
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer” sloganlar›yla
sahne alan Grup Yorum ayakta alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
‹lk olarak “Madenciye A¤›t” parças› seslendirildi.
Grup Yorum, F Tipleri’nde tutsaklar›n yaﬂad›klar›
hak ihlallerine ve yaﬂanan son sald›r›lara de¤inerek, yapt›klar› konseri Ferhat Gerçek’e atfettiklerini söylediler. Yorum’un eski ve yeni birçok parças›n›n seslendirildi¤i konserde Latin Amerika ezgilerine ve Anadolu’nun tüm yörelerinden türkülere
de yer verildi. Sinevizyon gösterimleriyle de renklenen konser “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ›ndan
sonra söylenen “Çav Bella” parças› ile bitirildi.
*

G r u p Yo r u m
Çi¤li PSAKD'de
Grup Yorum Çi¤li PSAKD'inde 13 Ekim’de bir
söyleﬂi gerçekleﬂtirdi.
‹lginin yo¤un oldu¤u söyleﬂide Grup Yorum
müzik çal›ﬂmalar›yla ilgili aç›klamalarda bulundu.
Kültürel yozlaﬂman›n halk›m›z üzerindeki olumsuz
etkilerini anlatt› ve en önemlisinin ö¤renmemek
bilmemek, okumamak oldu¤unu ifade etti. Ülke
gündemi ve Yorum’un çal›ﬂmalar›na yönelik sorular›n cevapland›¤› söyleﬂiye yaklaﬂ›k 70 kiﬂi
kat›ld›.
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Hacettepe Üniversitesi ö¤rencisi Dev-Genç’li
Birtan Altunbaﬂ’›, 1991 y›l›nda iﬂkenceyle öldürmekten yarg›lanan biri eski baﬂkomiser dört polis
hakk›nda verilen ceza Yarg›tay taraf›ndan da
onayland›. Eﬂi görülmedik ﬂekilde 1991 y›l›ndan
bu yana süren davan›n aç›l›ﬂ aﬂamas›ndan bu yana geçen süreç, hukuk ad›na skandallarla doludur.
Birtan’› katleden iﬂkenceciler hakk›nda, tüm engellemelere ra¤men 1998 y›l›nda ancak dava aç›labilmiﬂti. Her
duruﬂmas›, "zamanaﬂ›m›na" yönelik oyalamalarla geçirilmiﬂ, kah
san›klara ulaﬂ›lamam›ﬂ, kah eksik evrak yalan›na baﬂvurulmuﬂtu.
Öyle ki, y›llard›r süren dava, Amerika ve Avrupa'n›n bu davay›
kullanarak, "iﬂkence karﬂ›tl›¤›" ﬂovu nedeniyle, hiç gündeminde
olmayan kesimlerin bile gündemine girivermiﬂti. Böylece de ne
kadar “insan haklar› savunucusu” olduklar›n› gösterme f›rsat›
buldular.
Ve tam 16 y›l boyunca süren bu davada, devlet iﬂkencecilerine sahip ç›karak, iﬂkencenin bir devlet politikas› oldu¤unu
göstermiﬂti.
Yarg›tay’›n onamas›yla aralar›nda MHP'li Faruk Bal'›n devlet bakan› oldu¤u dönemde dan›ﬂmanl›¤›n› yapan ve ayn› zamanda MHP’den milletvekili aday› olan Emekli Baﬂkomiser
‹brahim Dedeo¤lu'nun da bulundu¤u 4 iﬂkenceci hakk›nda verilen ceza kesinleﬂti. Normal prosedüre göre iﬂkencecilerin derhal tutuklanmas› gerekiyor. Tabii 16 y›l süren bu davada hiçbir
ﬂey normal prosedüre uygun yürümedi¤i için iﬂkenceci katiller
de tutuklanmayacak. Çünkü yasalar iﬂkencecileri korumakta.
Birtan’›n katillerine verilen bu cüzi hapis cezalar›n›n pek bir
önemi olmasa da, as›l olarak verilen bu cezalar; Türkiye’deki iﬂkencenin onaylanmas› ve devlet eliyle yap›ld›¤›n›n da bir belgesi durumundad›r. Öte yandan göstermelik olarak verilen bu cezalar›n hiçbir katili, hiçbir iﬂkenceciyi aklayamayaca¤›, halklar nezdinde bir gün mutlaka adaletin yerini bulaca¤› da bilinmelidir.

TEZKERE PROTESTO EDİLİYOR!
20 Ekim’de Malatya’da Merkez PTT önünde aralar›nda
HÖC’ün de oldu¤u çok say›da demokratik kitle örgütü taraf›ndan ortak bir bas›n aç›klamas› yap›larak tezkere protesto edildi. “Tezkerenin Kullan›lmas›na Hay›r” pankart›n›n aç›ld›¤›
aç›klama s›k s›k “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i! Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek!” sloganlar› at›ld›.
Polisin sivil faﬂistleri de k›ﬂk›rtarak provoke etmeye çal›ﬂt›¤›
aç›klama at›lan sloganlarla sona erdi.
Tezkereye karﬂ› bir baﬂka protesto da ODTÜ ö¤rencilerinden geldi. S›n›r ötesi operasyon tezkeresinin meclisten geçmesinin ard›ndan, ODTÜ’de ö¤renciler “Halklar›n kardeﬂli¤i için
tezkereye hay›r” yürüyüﬂü düzenlediler. Yaklaﬂ›k 200 ö¤renci
kampüs içinde yürüyerek tezkereyi protesto ettiler.

28 Ekim 2007

Genelge 9 Ayd›r Yürürlükte Ancak Uygulanm›yor

‘10 SAATL‹K SOHBET HAKKI UYGULANSIN’
DHP, ESP, HÖC, ÖMP, Partizan ve Odak Dergisi tecrite
karﬂ› ölüm orucu eylemlerinin
kazan›m› olarak, Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› 45/1 No'lu
genelgenin aradan geçen 9 aya
ra¤men uygulanmamas›yla ilgili
bir bas›n aç›klamas› yapt› ve
Adalet Bakanl›¤›, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü, cezaevi savc›lar› ve cezaevi müdürleri hakk›nda "görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal"den dava aç›lmas› talebiyle Sultanahmet Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.
19 Ekim’de Sultanahmet
Park›’nda yap›lan aç›klamada
"10 Saatlik Sohbet Hakk› Uygulans›n" pankart› aç›ld› ve sloganlar› at›ld›. Grup ad›na Tülay
Eski taraf›ndan yap›lan aç›kla-

mada “Çeﬂitli cezaevlerinde, neden göstermeksizin veya fiziksel imkans›zl›k iddias›yla sürenin on saatin alt›nda kabul ettirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir. ... tecritin hafifletilmesinde
bir ad›m olarak de¤erlendirdi¤imiz bu hakk›n uygulat›lmas›ndan sorumlu olan ve görevini
kötüye kullanan Cemil Çiçek ve
ilgili tüm yetkililer hakk›nda
suç duyurusunda bulunaca¤›z”
denildi. Tutuklu ve hükümlülere
tan›nan haklar›n herhangi bir
koﬂula ba¤lanmadan 10 saat
olarak uygulanmas› istenilen
aç›klamadan sonra suç duyurusunda bulunuldu. Büyük ço¤unlu¤u HÖC’lü olmak üzere 105
kiﬂinin kat›ld›¤› eylem konunun
takipçisi olunaca¤› duyurusuyla
bitirildi.

Kocaeli 1 No'lu
F Tipi’nden
C ezas›z hiç kimse yok
burada.
“Hak gasplar› ve
keyfi tutumlara iliﬂkin
bir geliﬂme var m› diye
sorarsan; onlar g›rla gitmeye devam ediyor. ﬁu
an itibar›yla cezas›z hiç
kimse yok burada. Örne¤in benim k›rk beﬂ günlük ziyaret
yasa¤›m biter bitmez ard›ndan bir
ayl›k mektup yasa¤›n› baﬂlatt›lar.
Neyse, mektup yasa¤› da geçti¤imiz
günlerde bitti. Fakat bu kez de iki
ayl›k baﬂka bir ziyaret yasa¤›n› uygulamaya baﬂlad›lar. Di¤er arkadaﬂlarda da durum farkl› de¤il. Bunlara
ilave edece¤im birkaç ﬂey daha var
ama gerek görmüyorum, ki tahmin
etmeniz zor olmayacakt›r zaten.”
26 Eylül 2007, Edip Tarhan
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Çanakkale Katliam
Davas› n a D e v a m E d i l d i
19-22 Aral›k 2000’de, devlet 20 hapishanede ayn› anda katliam yapm›ﬂ, sonras›nda
ise, sa¤ kalan tutsaklara davalar aç›lm›ﬂt›. Bu
davalardan Çanakkale Hapishanesi katliam
davas›na 22 Ekim günü devam edildi.
Dönemin Çanakkale Baﬂsavc›s› Abdülkadir ‹lhan ve Emniyet Müdürü Bülent Kenaro¤lu’nun talimatl› ifadeleri dosyaya eklenirken, HHB avukatlar›ndan Bark›n Timtik, san›k sandalyesinde olmas› gerekenlerin mahkemeye bir türlü getirilememesine
dikkat çekerek; operasyonun ma¤durlar›n›n
san›k olarak yarg›lanmas›n›n da kabul edilemez oldu¤unu belirtti. Duruﬂma, eksiklerin tamamlanmas› gerekçesiyle 15 Ocak
2008’e ertelendi.

*

E d i r n e F T ipi’nden
“26 Eylül'de genel aramaya geldiler. bizde normaldi. Ama hücrelerinde çiçek vb. yeﬂillik olan, yetiﬂtirenlerinki normal geçmemiﬂ. Daha önce al›nm›yordu. Bu kez "talimat böyle, bitki yetiﬂtirmek yasak.
Hepsi al›nacak" diyerek alm›ﬂlar.
Yeﬂil yasak! Sadece türbelerde görülmesini istiyorlar galiba...
ESP davas›ndan Bayram isimli
arkadaﬂ›n birinci müdürle görüﬂme
taleplerinin reddedildi¤ini geçen
hafta yazm›ﬂt›m. ‹dare yaz›l› cevap
vermiﬂ. Cevapta, önceki taleplerinin
bir k›sm›n›n mevzuata ayk›r› oldu¤unu, sohbet konusu vd. konularda
ellerinden geleni yapt›klar›n›, görüﬂmelerin bireysel yap›lmas› gerekti¤ini... "temsilci" gibi davran›lamayaca¤› gibi ﬂeyler varm›ﬂ.
... Dün havaland›rma kap›lar›n›
kapat›rken, Ekim ay› sohbet saatleriyle ilgili ka¤›tç›klardan verdiler.
Yine sal› 09.00-12.00 ve Perﬂembe

08.45-11.45... Yani 3+3=6 saat. Bir
kez daha "ç›karmayaca¤›z" demiﬂ
oldular.”
30 Eylül 2007, Ali Osman Köse
*

Sincan F T ipi’nden
Sincan F Tipi Hapishanesi idaresi, kendilerine V›zgelir Dergisi
postalanan tüm avukatlara, “ örgüt l e ba ¤ s a¤l a d› kl a r › ge r e kç e si yl e ”
müvekkili ile olan görüﬂmeleri s›ras›nda g a r d i y a n b u l u n d u r m a z or u n l u l u ¤ u getirmeye baﬂl›yor.
Düﬂünebiliyor musunuz?
Bir tutsak avukat›na bir mizah
dergisi gönderiyor. Postayla.
Ve bu düzenin F Tipi hukuku,
sadece bu gerekçeyle avukatlar›
“ ö r g ü t l e b a ¤ s a ¤ l a d› kl a r › g e r e k ç e siyle” suçlay›p, görüﬂleri daha s›k›
denetim alt›na alma zemini
haz›rl›yor. Asl›nda görüﬂmeleri ne
yap›p edip engellemek, denetlemek
peﬂindeler. Minareyi çalm›ﬂlar çoktan, ﬂimdi k›l›f haz›rlama peﬂindeler.
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Mütevaz›l›k
Kongrede yönetici insan tan›mlan›rken, pek çok özelli¤inin yan›s›ra, bir maddede de ﬂu özellikler say›lmaktayd›: “Yönetici insan, ay d›n bi rikimi ne ra¤men kibi rli ol may an, h al kl a ve yol da ﬂl a rla il i ﬂk i lerinde mütev az› o lan, h alktan her
türlü insan› anlayabilen, dinleyen
ve ö¤reten insand›r, halk önderidir.”
Yine kongrede, bu kez bir komutan›n özellikleri say›l›rken de ﬂunlara dikkat çekiliyordu: “Her komutan, gerek halk kitlelerinin, gerekse
savaﬂç›lar›n ö¤retmenidir. Eylemde
yeni komutanlar yetiﬂene kadar gerekti¤inde en riskli yerlerde görev
alarak, özverinin, çal›ﬂkanl›¤›n,
müte vaz ›l › ¤›n en büyü¤ ünü göst e rerek, s›radan savaﬂç›n›n görevlerini yapt›¤› gibi, emir ve talimatlar›yla, planlamas›yla, savaﬂ kurmayl›¤›n› da yapar. ”
Mütevaz› olup olmama, bir yöneticinin niteli¤ini belirleyen en
önemli yanlardan biridir gerçekten
de. Yukar›daki aktard›¤›m›z sat›rlar›n da gösterdi¤i gibi, mesele, birikimine ra¤men kibirli olmamak,
komutanl›¤›na ra¤men bir savaﬂç›n›n görevlerini de üstlenebilmek,
“konumuna ra¤men”, anlayan, dinleyen olabilmek, her koﬂulda emekçi, fedakar olabilmektedir.
Ama mütevaz›l›k konusunun sadece yönetici kadrolar› ilgilendirdi¤i de düﬂünülmesin. Farkl› boyutlarla ve biçimlerde de olsa, her devrimciyi ilgilendiren bir konudur ve
her devrimcinin taﬂ›mas› gereken
bir özelliktir.
S›radan biri için, mütevaz›l›k sadece bir kiﬂilik özelli¤i olarak, onun
karakterinin bir yan› olarak önemlidir. Ama bir devrimci sözkonusu oldu¤unda, mütevaz› olup olmama,
kiﬂisel bir özellik ve sorun olman›n
ötesinde boyutlar taﬂ›r. Devrimcinin
mütevaz› olup olmamas›, olumlu
veya olumsuz politik, örgütsel çeﬂit-
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li sonuçlar yarat›r.
Mütevaz› bir devrimci, kitlelerin, yoldaﬂlar›n›n, çevresindeki herkesin sayg›s›n› sevgisini kazan›r;
mütevaz› oldu¤u için yapt›¤› iﬂi en
iyi ﬂekilde yapmak için, bilmedi¤ini
ö¤renir, eksi¤ini tamamlar, kendini
geliﬂtirir... Yani k›sacas›, mütevaz›
bir devrimci, s›n›f mücadelesi içinde bir devrimcinin olmas› gerekendir. Onun her art›s› devrimin art›s›d›r. Problem, mütevaz›l›¤›n olmad›¤› noktada ç›kar. Bunun fark›nda
olunmad›¤›, dahas›, bu eksikli¤in
gösterilmesine ra¤men kabul edilmedi¤i noktada ise vahim bir sorun
haline gelir.

Mütevaz› olup olmama,
ideolojik bir s o r u n d u r
Mütevaz› olmayan biri ne yapar,
nas›l davran›r?.. En basitinden s›ralarsak; insanlara ü s t t e n bakar. Kendini be¤enmiﬂtir. En iyi oldu¤unu
düﬂünür, insanlarla iliﬂkilerinde onlara karﬂ› üstünlü¤ünü kan›tlamak
iste¤i duyar hep; iliﬂkilerine bu yön
verir. Hiyerarﬂik iliﬂkiler içindeyse,
alt›ndaki insanlar› ﬂu veya bu biçimde ezer. Yetki ve sorumluluk sahibi oldu¤unda ise k›rar, döker, y›kar.
Bütün bunlar›n, mücadeleye, kitle çal›ﬂmas›na, bütün olarak örgüte
büyük zararlar verece¤i aç›kt›r.
Ama bu zararlardan önce ele almam›z gereken, sorunun özünde
“i deolojik bir s o r u n ” oldu¤udur.
Mütevaz› olmamak, halka, insanlara yukar›dan bakmak, burjuva
ideolojisinin bir yans›mas›d›r.
“Baﬂkalar›n› ezmeyi”, “baﬂkalar›n›
ezerek yükselmeyi”, “baﬂkalar›n›
küçültüp kendi üstünlü¤ünü kan›tlayarak kariyer sahibi olmay›” burjuva ideolojisi empoze eder.
Burjuva kültür, üstencidir. Karﬂ›s›ndakini dinlememek veya göstermelik olarak dinlemek, burjuva-

zinin tarz›d›r. Burjuvazi, kendini tarihsel olarak en iyi, en geliﬂmiﬂ, en
eksiksiz s›n›f olarak gördü¤ü için,
bu davran›ﬂ tarz›n› geliﬂtirmiﬂtir. Bu
kültür halka tepeden bakar; burjuvazi, hem s›n›fsal konumu, hem iktidar konumu itibariyle halktan ö¤renecek bir ﬂeyi olmad›¤›n› düﬂünür. Oysa bir devrimci, ideolojik
olarak bunun tam tersini düﬂünmek
durumundad›r. Devrimcinin, hangi
düzeyde, hangi konumda, hangi
yaﬂta olursa olsun, ne kadar okumuﬂ
olursa olsun halktan ö¤renece¤i çok
ﬂey vard›r. ‹yi bir devrimci, her koﬂulda halk›n iyi bir ö¤rencisidir. Boﬂ
böbürlenmelere kap›larak halka yukar›dan bakmaz.
Burjuvazinin yüzy›llard›r dünyada hakimiyet sürdüren bir s›n›f
olarak “da¤lar› biz yaratt›k” tavr›nda olmas›, konumu, kariyeri, burjuva bir anlay›ﬂ içinde kullanmas›, anlaﬂ›l›rd›r. Ama devrim saflar›nda
böyle bir özellik ne anlaﬂ›l›rd›r, ne
de kabul edilebilir.
Yetkiyi eline geçirince, bir konum sahibi olunca “kendini her ﬂeye muktedir sanan” kafa yap›lar›na
devrim saflar›nda yer yoktur. Olmamal›d›r da. Çünkü, onlar, devrimci
hareketin i k t i d a r i dd ia s ›n a, pe rs pektifine en büyük zarar› verenlerdir. Bulundu¤u alanda mütevaz›l›k
bir yana dükal›klar kuranlar, bir
devrimcinin, yöneticinin öncü ve
örne k olma mi syonunu da yerine
getirmiyor demektir. Bulunduklar›
yerlerde kendi çaplar›nda a¤al›k,
ﬂeflik düzeni kuranlar, kitleleri devrimci iktidardan so¤utup uzaklaﬂt›rarak, alternatif olma iddiam›za gölge düﬂürürler. Bu kafa yap›s›na,
böyle bir davran›ﬂa sahip yöneticiler, iﬂte bu nedenle de¤iﬂmeli, de¤iﬂmeye zorlanmal›, o halleriyle
devrim saflar›nda yerlerinin olmayaca¤› aç›kça anlat›lmal› ve gerekti¤inde gösterilmelidir.
Mütevaz› olmayan, dolay›s›yla
ö¤renmesini bilmeyen insan, devrim mücadelesine baﬂka birçok aç›dan da zarar verir.
Devrim mücadelesinin her alan›,
her an› insana yeni bir ﬂeyler ö¤retir.
28 Ekim 2007

Sürekli geliﬂmeler, de¤iﬂmeler olur
ve bunlara iliﬂkin yeni yöntemler,
araçlar, politikalar geliﬂtirmek gerekir. Ama hayattan, savaﬂtan, halktan
ö¤renmesini bilmeyen, kendini h e rﬂe yi bil i r s a n a n , h e r ﬂ e y e m u k t e d i r
sayan insanlar, bu yenilenmeyi ve
geliﬂmeyi sa¤layamazlar. Tam tersine, onlar “eski” yöntemlerde ›srar
ederek geliﬂmenin önünde engel olmaya baﬂlarlar. Oysa, en büyük ö¤retmen, kitaplardaki teorilerin kayna¤›, hayat›n kendisidir.
Hayattan ve yoldaﬂlar›ndan, örgütünden, dünya devrim tecrübelerinden ö¤renmesini ve yenilenmesini bilmeyen, defalarca a y n › h a t a l a r › tekrar eder. Her hata, örgüte ve
devrime zarard›r. Verilen zarar belli
koﬂullar alt›nda vahim olabilir veya
olmayabilir; bu çok önemli de¤ildir.
Önemli olan, mütevaz› olmayan bu
kültürün, bulundu¤u alanda devrimci geliﬂmeyi yavaﬂlatm›ﬂ, hatta durdurmuﬂ olmas›d›r. Mütevaz› olmayan insan, bu yavaﬂlaman›n, gerilemenin nedenlerini bulup gidermeyi
de baﬂaramaz. Çünkü, bu nedenleri
bulabilmesi için “eleﬂtiriye, ö¤renmeye aç›k olmas›” gerekir ki, çok
bilmiﬂ, kendini be¤enmiﬂ birinin
yapamayacaklar›n›n baﬂ›nda da bu
gelir. Oysa, ö¤renmenin heyecan›n›,
devrimi geliﬂtirmenin coﬂkusunu
duyan bir devrimci için, her yeni
geliﬂme, her olay, her insan, bir ö¤renme malzemesidir. Yararlanmas›n› bilen için her insan, kendi ölçüsünde bir hazinedir. Kitleler ise,
hiçbir hazineyle k›yaslanamayacak
kadar büyük bir zenginli¤in kayna¤›d›r. Mütevaz›l›ktan uzak olup
halktan ö¤renmesini bilmeyenler,
iﬂte kendilerini bu en zengin hazineden de mahrum b›rakm›ﬂ olurlar.

Mütevaz› olmamak,
“ y e n i i n s a n ” › n re d d i d i r
Devrimci insan, “yeni insan”d›r.
Yeni insan, ideolojide, politikada,
kültürde, yaﬂam tarz›nda, düﬂünce
yap›s›nda burjuvazinin kirlenmiﬂ
kiﬂili¤inin alternatifidir. Yeni insan,
k o l e k t i v i z m t e m e l i n d e yeni bir
toplumun kuruluﬂuna önderlik edeSay›: 128

cek oland›r. Mütevaz› olmamak, yeni insan›n reddidir. Çünkü mütevaz›
olmayan, kolektif olamaz. Kolektif
bir faaliyetin bir parças› olarak düﬂünüp davranamaz.
O, her ﬂeyden önce karﬂ›s›ndakini dinlemez, onlar›n ne düﬂündüklerine önem vermez. Çünkü kendi düﬂündü¤ü, kendi yapt›¤› iﬂ, kendi
verdi¤i karar, en do¤rudur, ondan
daha iyi baﬂka bir düﬂünce veya
öneri olamaz.
Seçkincidir, müﬂkülpesenttir,
kendini be¤enmiﬂtir. Kitleleri be¤enmez. Dolay›s›yla onlar› e¤itmek,
ona zul gelir. “Ben bilirimci”dir.
Bu o kadar yerleﬂir ki; zaman gelir,
bilmedi¤i bir konuda bile biliyor görünmekten kaç›namaz. Herhangi bir
ﬂeyi bilmemeyi, o konuda yeterince
bilgi sahibi olmamay›, kendisi için
bir “ g u r u r ” sorunu yapar ve mevcut
durumunu gizlemek için elinden geleni yapar. Sorup araﬂt›r›p ö¤renmesi gerekirken, “sorgulayan” olarak
eksikli¤ini örtbas etmeye çal›ﬂ›r.
Çokbilmiﬂlik görünümü alt›nda bilgisizli¤in k›s›rdöngüsü içinde ç›rp›n›p durur. Elbette bu, iliﬂkilerde ve
düﬂüncede bir kirlenmeyi, samimiyetsizli¤i de beraberinde getirir. Safl›k kaybolur. Bu kirlenme ve samimiyetsizlik, ilerlerse, baﬂka sorunlar› da davet eder.
Mütevaz› olmayan kiﬂilikler, ço¤unlukla da kendi zaaflar›n›, yetersizliklerini gizlemek istedikleri için
bu yola baﬂvururlar. Her ﬂeyi bilir
görünürler. Kitlelerden uzak durarak, yoldaﬂça iliﬂkiler geliﬂtirmeyerek, kendini herkese kapatarak,
eleﬂtirilerin önünü keserek asl›nda
baﬂkalar›ndan de¤il, kendilerinden
kaçmaktad›rlar. E¤itmek, yoldaﬂça
iliﬂkiler kurmak, kolektif paylaﬂ›m
içinde olmak yerine, salt konum ve
yetkilerine dayanarak yönetmeye
çal›ﬂ›rlar.
Mütevaz› olmayan, sadece k e ndisinin dinlenmesini ister. Sadece
emirleri yerine getirilsin ister. Ve ﬂu
da ilginçtir; o, talimatlar›n›n “harfiyen” yerine getirilmesini isterken,
kendisine gelen talimatlar› da kafas›na basmazsa uygulamayand›r.

Çünkü o en iyi ve çok bilendir ya.
Mütevaz› olmas›n› bilmeyen,
e¤itmez. Daha do¤rusu e¤itemez.
Dolay›s›yla birlikte çal›ﬂt›¤› insanlar› geliﬂtirmez de. Uzun vadeli, sa b › r ve emek gerektiren hiçbir program ona göre de¤ildir. Karar ve talimatlarla yönetmeyi yeterli san›r. Bir
süre sonra bu yöntem t›kand›¤›nda,
suçlu yine kendisi de¤il, “di¤erleri”dir. Yap›lmayan her ﬂeyde, o söylemiﬂ ama yap›lmam›ﬂt›r, eksiklik
asla kendisinde de¤ildir.
Yukar›da belirtmiﬂtik; mütevaz›
olmamak, kayna¤›n› ka pi ta l iz mde n
al›r. Tersine olarak ise, mütevaz›l›k,
emekçilikten beslenir. “Emekçilik
devrime duyulan kararl›l›k ve inançt›r. Devrimi istemek ve devrim için
savaﬂmas›n› bilmektir.
Emekçi olmak iﬂ yapmakt›r. Yap›lan her iﬂin devrim için at›lan bir
ad›m oldu¤unu bilmektir. Yapt›klar›n› bir görev olarak görmek ve
abartmamakt›r. Hep daha fazla
yapma bilincine sahip olmakt›r. ”
Mütevaz› devrimci, yapt›¤› iﬂin
ne “en iyi”, ne de “en büyük” olmad›¤›n› düﬂünür ve bilimsel olan da
bu düﬂüncedir. Mütevaz› olmayan,
yapt›¤›n› abart›r ve “mükemmel”
görürken, bilimsel de de¤ildir. Oysa, hemen her zaman, yap›lan›n daha iyisini yapman›n mümkün oldu¤unu düﬂünmek gerekir. Bir ﬂeyin
en mükemmelini yapm›ﬂ olmay› düﬂünmek, daha iyisinin, do¤rusunun
olamayaca¤›n› düﬂünmek, geliﬂmeyi inkard›r.
Kendisini aﬂmayan, yenilemeyen bir devrimci baﬂkalar›n› da devrimcileﬂtiremez. Örgütleyemez.
Devrimci, ö¤renmesini bilendir.
Ö¤renen insan ise ayn› hatalar› tekrarlamaz, hayat›n ve mücadelenin
gerisinde kalmaz. Mütevaz› olmamak, verdi¤i politik, örgütsel zararlar›n yan›s›ra, bir devrimci aç›s›ndan “kendi kendini tüketmesine”
de yolaçacak bir zaaft›r. Hep ö¤retmen olmak isteyen ve ö¤renmeyen
birinin önce bildiklerini, sonra
inanç ve coﬂkusunu tüketerek,
önünde sonunda t›kanmas› kaç›n›lmazd›r.
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değin m eler

Sorun Barzaniler’in genlerinde imiﬂ!
“Barzani'nin babas› da Ermeniler'i k›ﬂk›rtm›ﬂ.”
“Tarih Araﬂt›rmac›s› Gökhan Balc›, Genelkurmay
arﬂivlerinde Mesut Barzani'nin babas› Molla Mustafa
Barzani ve amcas› Barzan ﬁeyhi Abdüsselam'›n Ruslar’›n
deste¤i ile Ermeni çetelerini Türkler’e karﬂ› k›ﬂk›rtt›¤›n›n
aç›kça yer ald›¤›n› kaydetti.” (22 Ekim Sabah)
Öyle ya, tüm tarih zaten, Kürtler’in ve Ermeniler’in
size düﬂmanl›¤›yla örülmüﬂ, bu tarihte baﬂka bir ﬂey yok,
devam et tarihin sayfalar›n› kar›ﬂt›rmaya, TTK
Baﬂkan›’n›n izinden yürü, asl›nda Barzani’nin babas›
Ermeni de¤il miymiﬂ mesela, hatta onlar›n soyunda
Yahudilik falan vard›r, hepsi az›l› Türk düﬂman›d›r zaten...
Irkç› kafa babadan o¤ula genlerle geçen tarihsel bir
düﬂmanl›k arama peﬂinde...

Bana dostunu söyle,
sana kim oldu¤unu
sö y l e y e y i m
Türkiye’nin Washington
Büyükelçisi Nabi ﬁensoy,
ABD’de kat›ld›¤› bir televizyon program›nda “Bugün
Irak’ta dost bir hükümet
var” diyor.
Kim o dost; ABD iﬂbirlikçisi! ‹ﬂgalcilerin kuklas›...
ayn› efendinin iki finosunun
birbiriyle dost olmas›nda anlaﬂ›lmayacak bir ﬂey yok, tek
sorun kimi zamanlar önlerine at›lan kemiklerin yetmemesinden ç›k›yor olsa da
efendi bu sorunlar› müdahalesiyle çözüyor...

BAM TELİ çizgiler

Haslet Soyöz, ﬂovenist karikatürün alt›na Naz›m Hikmet’in “Yaﬂamak bir a¤aç gibi
tek ve hür, ve bir orman gibi
kardeﬂçesine” sözlerini yazm›ﬂ... (25 Ekim Milliyet)
Naz›m’›n orman›nda tüm
dünya halklar›na yer var...
Haslet’in Naz›m’›n orman›n›
anlamas›n›n olana¤› yok, o
ancak Naz›m’›n prestijini kullanma derdinde olabilir...

Referanduma zaml› ceza tarifesi
Genel seçimde oy kullanmayana 7.5 YTL ceza hesaplayan YSK, referandumda sand›¤a gitmeyen vatandaﬂa 17
YTL para cezas› verilece¤ini aç›klam›ﬂt›.
AKP kat›l›m› art›rmak için her yolu mübah say›yordu
çünkü. “Ceza” da bir yoldu. Halk›n oy kullanmas›n› bile
tehdit unsuru haline getiren bir sistem... Diyor ki, “oy kullan, yoksa ceza keserim”...

OYAK V E I R A K
OYAK Irak pazar›n› b›rak›yor
diyor gazeteler.
Peki niye b›rak›yormuﬂ?
Sak›n “milliyetçi” duygularla diye sanmay›n.
OYAK Çimento’dan Genel Müdür ‹smail Erkovan,
“Irak’›n çimento sat›ﬂ› aç›s›ndan cazibesini kaybetti¤ini,
bu nedenle baﬂta Suriye olmak üzere ihracatta farkl› kap›lar arad›klar›n›” belirtiyor.
OYAK, Irak’a, 2005’te 600 bin ton, 2006’da da 500
bin ton ihracat yapm›ﬂ. ﬁimdi yeni karl› kap›lar ar›yor.

ÖZÜRLÜ
SÖZLER
- Sana dönerim
- Bana daha dönmedi..

Sömürge f ethetmek y erine,
kitlelerin d urumuyla i lgilenecek y etenekte
tröstler, t atl›
su r eformistlerinin h ayalleri
d›ﬂ›nda n erede v arolabilir
ki?

Lenin
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Do¤ruya Do¤ru -1
Son y›llarda, sorunlar ile bayraklar›n boylar›n›n
büyümesi at baﬂ› gidiyor.
Bir süredir, "‹stiklal Marﬂ›" daha fazla çal›n›r,
reklamlarda bile yer al›r oldu.
Daha çok "‹stiklal Marﬂ›" söylüyor, daha büyük bayraklar çekiyoruz; bu arada borsam›z›n yüzde 70'inden
fazlas›, bankac›l›k sektörünün yüzde 42'si, sigorta
ﬂirketlerinin yar›dan ço¤u yabanc› denetiminde.
Milliyetçi duygular›m›z›n art›ﬂ›yla, ekonomimizde
milli sanayiimizin pay› birbirleriyle ters orant›l›
geliﬂiyor.
... Vars›n als›n teker teker bütün bankalar› gâvurlar!
/ Unutulsun, onur, ba¤›ms›zl›k, namus, emek ne ç›kar!
/ Benim bayra¤›m, marﬂ›m, cennet vatan›m ruhuma
dolar.
Ali Sirmen, Cumhuriyet 21.10.2007

J E T ADALET:
“En zarars›z düﬂünce
toplat›lm›ﬂ ve yak›lm›ﬂ
düﬂüncedir”
Halk Anayasas› Tasla¤›’na savc›lar jet h›zla el koym a karar› ç›kard›lar.
Kitapç›¤a 4 Ekim günü saat 10.30’da el koyma karar› al›nd›... Yani, mesainin 9.00’da baﬂlad›¤› varsay›l›rsa, bu kitap b i r b u ç u k s a a t içinde savc› ve hakim
incelemesinden geçmiﬂ... Bu ne sürat?!
HHB avukatlar› da zaten diyor ki, “ ülkemizde adaletin geç iﬂledi¤ini iddia edenler var ise bu ﬂaﬂ›las› h›z
karﬂ›s›nda ﬂüphesiz yan›ld›klar›n› göreceklerdir!”
Ve zaten bu ülkenin savc›lar›, devrimcilerin ne yazarlarsa yazs›nlar, toplat›lmas› ve yak›lmas› gereken
düﬂünceler taﬂ›d›klar›n› bilirler... Bu yüzden karar
almalar› için bazen saniyeler bile yeter!

Do¤ruya Do¤ru -2
“Türkiye Cumhuriyeti yurttaﬂlar› çarﬂambadan beri
operasyonlara daha aç›k bir hale gelmiﬂtir art›k.
Bu tezkere iﬂte bu operasyonlar için askeri ve
teknik olmaktan çok siyasi ve ideolojik bir ortam›
haz›rlam›ﬂt›r, haz›rlamak için ç›kar›lm›ﬂt›r, ç›km›ﬂt›r.
Bundan böyle kap›lar›m›z daha kolay k›r›lacakt›r.
Bundan
böyle
karakollarda,
hapishanelerde
arkadaﬂlar›m›za daha kolay iﬂkence yap›lacakt›r.
... Yani operasyon... Çarﬂambadan beri baﬂlam›ﬂt›r
art›k belki de. S›n›rlar›m›za do¤ru h›zla ilerlemektedir
devlet ve onun ﬂiddet ayg›tlar›. Hayat›n her alan›
Türkiye'de art›k bir mevzi savaﬂ›n›n sahas› olmuﬂtur.”
Ahmet Tu l g a r (Birgün, 19 Ekim 2007)

Say›: 128

Minareyi Çalan K›l›f›n› Haz›rlar
Malatya'da “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il
Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” yaz›l› Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin haz›rlad›¤› afiﬂleri ast›klar› s›rada
gözalt›na al›n›p, 15 Ekim günü tutuklanan 3 HÖC'lü
serbest b›rak›ld›.
Mahkemeye yap›lan itiraz sonucu Nurcan Hanbayat
ve Seval Yavuz 16 Ekim akﬂam saatlerinde, Adem Y›ld›z ise 17 Ekim'de serbest b›rak›ld›lar.
Serbest b›rak›lan HÖC'lüler gözalt›nda olduklar› s›rada polislerin kendi aralar›nda; “Bunlar› ald›k da, ﬂimdi nas›l bir soruﬂturma baﬂlataca¤›z”, “Bir ﬂey olmaz
buluruz bir ﬂey, mukavemet falan deriz” ﬂeklindeki konuﬂmaya tan›kl›klar›n› belirterek hukuksuzlu¤un, tahammülsüzlü¤ün nas›l bir acizlikle sergilendi¤ini belirttiler.
“Minareyi çalan k›l›f›n› haz›rlarm›ﬂ” misali siz bulursunuz bir ﬂey bundan ﬂüphemiz yok. Hukuk da sizin elinizde yasa da... Bu zihniyettir ki; “Sivil, demokratik anayasa yap›yoruz” diyerek, halk›n anayasas›n› yapmak isteyenleri gözalt›na al›yor, tutukluyor... Bu zihniyettir ki;
‹ﬂkencede öldürdükleri insanlara “intihar etti” diyebiliyor... Bu zihniyetir ki; K›ﬂl›k odununu toplayan köylüyü
vurup, sonra da “dur ihtar›na uymad›” diyebiliyor... Bu
zihniyettir ki; 16 yaﬂ›ndaki Ferhat Gerçek'i sokak ortas›nda s›rt›ndan vurup “kaç›yordu” diyebiliyor…

ESP Bürolar›na Bask›na Protesto
ESP'nin Antep, Antakya ve Malatya Temsilcilikleri’ne
17 Ekim’deki yap›lan polis bask›nlar› protesto edildi.
ESP bürolar›, 26 Ekim'deki MLKP davas›na ça¤r› için
ç›kar›lan afiﬂ ve bildirilerin toplatmas› oldu¤u bahane
edilerek bas›ld›. Malatya ESP, 18 Ekim’de yapt›¤› aç›klamayla gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi. ESP
Temsilcisi taraf›ndan yap›lan aç›klamada “söz, eylem ve
örgütlenme özgürlü¤üne, halklar›n kardeﬂli¤ine yönelik
bu sald›r›lara sesimizi yükseltmeye devam edece¤iz” dedi. Bas›n toplant›s›na HÖC, ‹HD, DTP de destek verdi.

Büyükﬂehir Çal›ﬂ›yor:
‹stanbul’da Ulaﬂ›ma,
Ankara’da Ekme¤e Zam
Suya yüzde 17-134 aras›nda zam yapan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ﬂimdi de toplu ulaﬂ›ma yüzde 16-50
oranlar›nda zam yapt›. Kademeli fiyat sistemi öncesinde ‹stanbul’da akbille 1.25 YTL’ye yap›lan iki yolculu¤un fiyat›, uygulaman›n ard›ndan 1.87 YTL’ye ç›kt›.
Eski uygulamada 2.5 YTL olan dört yolculu¤un fiyat›
ise 3.11’e ç›kt›.
Ankara’da 1 Kas›m'dan itibaren ekmek zaml› tarifeyle sat›lacak. TMO'nun hesaplamalar›na göre, yap›lan
zam yüzde 30'un üzerinde.
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Özgür Tutsaklardan Ferhat Gerçek’e
“ g e rç e k a sl a y e ni l m ez, s u s ma z v e d u rm az . . . ”
Öncelikle geçmiﬂ olsun diyor,
gözlerinden öpüyoruz.
Can›m kardeﬂim, bin y›llar›n özleyiﬂidir bu ve do¤rudur: “Gerçek özgür k›lar!” Bunu ilk söyleyene önce
“‹ﬂte ‹nsan” dediler ve sonra çarm›ha
gerdiler. Fakat yine de baﬂaramad›lar
ve gerçek, kendi yolunda yürümeye
devam etti. Halk›n elinde büyük bir
güce dönüﬂerek, esaret zincirlerini
parçalad› her zaman. ‹ﬂte bundand›r
can›m kardeﬂim, bundand›r o haramilerin gerçeklerden korkmalar›. Ve
korktukça, gerçe¤in en delikanl› ve
b›çk›n ve Ferhad haline kurﬂun s›kmalar› da bundand›r...
C a n › m k a r d e ﬂim !
Onlar, öyle eli kanl› haramiler ki,
yaﬂamdan kaçan ölüm gibi korkarlar
gerçe¤in ayd›nl›¤›ndan. Çünkü, yok
edemedikleri o hakikat ayna tutar yüzlerine. Böylece belli olur kimin nesi
olduklar›. Baﬂlar›nda kimin fesini ve
ellerinde kimin k›l›c›n› taﬂ›d›klar› belli olur bir iyice. Tam da bu ne denle,
her zaman ve her yerde gerçe¤e düﬂman olurlar. Lakin, aciz bir düﬂmanl›kt›r bu. Çünkü, gerçek yok edilemez.
Bu mümkün de¤ildir. Yak›lsa bile,

Kadriye Tülin
BAKIR An›ld›

küllerinden yeniden do¤ar. Do¤muﬂtur ve do¤acakt›r! ‹nsanl›k tarihi, ayn›
zamanda hakikatin zafer tarihidir. De¤ilse, Hammurabi hala kral ve Sezar
hala Roma’da tiran ve Hitler, tekrarlatt›¤› yalanlarla dünya hakimi olurdu.
Olamad›lar, çünkü gerçek asla yenilmez, susmaz ve durmaz...
C a n › m k a r d e ﬂim!
Hakikatin rüzgar›d›r yalan bulutlar›n› da¤›tan. Ve hakikat, halk›n eline
geçtikçe, yalan ve yaygara krall›klar›
ilelebet süremez. Onca ekran ve dijital uyuﬂturucuya sahip olsalar da, yalanlar› bang›r bang›r ortal›¤› kaplasa
da, yaygaralar› ayyuka ç›ksa da, sahibinin sesi kiral›k kalemleri habire pislik yaysalarda... bir türlü rahat edemiyor iﬂte içleri. Çünkü, yalan üzerinde
ancak güvensizlik yükselir. Ki yalan,
haks›zlar›n iﬂidir, iﬂlenen suçlar›n örtüsüdür. Açl›¤›, yoksullu¤u, zoru, zorbal›¤›, sömürüyü, ba¤›ml›l›¤› ve hep
dar kalan geçim dertlerinin niçinini
nas›l›n› gizlemek için imal ederler hiç
durmadan bunca yalan›...
Ve bir gün, bir sokakta “Kral Ç›plak” diye ba¤›rd›¤›nda Ferhadlar, sars›l›r o yalan krall›klar›. Yürüyüﬂ eyle-

Devrimci mimar
mühendis EMO
Yönetim Kurulu
eski üyesi Kadriye Tülin (Ayd›n) Bak›r 23 Ekim günü Hal›c›o¤lu Tokmaktepe'deki mezar› baﬂ›nda an›ld›.
“Tülin Ayd›n Bak›r Ölümsüzdür- Devrimci Mücadelede Mühendis Mimarlar” imzal› pankart›n
aç›ld›¤› anma sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Daha
sonra EMO ‹stanbul ﬁb YK Üyesi Erhan Denizeri, eﬂi Ali Hasan Bak›r ve kardeﬂi Tuncay Ayd›n, Tülin Ayd›n’›n devrimci, mühendis kiﬂili¤ini anlatan konuﬂmalar yapt›lar. Son olarak Devrimci Mücadelede Mühendis
Mimarlar'dan arkadaﬂ› Mehmet Göçebe, Tülin Ayd›n'›n
örgütlü mücadeleyi her zaman
ve her koﬂulda savundu¤unu
söyledi. Konuﬂmalardan sonra
anma sona erdi.
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yen Ferhad’›n hakikatli sesi ç›nlad›
m› o sokaklar da, yald›zl› köﬂklerin de
titrer muktedirler. Çünkü soka¤a ç›kan gerçekten ödleri patlar. Ve o gerçeklere avaz olan Ferhadlar’dan korkarlar en çok. Ki o haramiler, gerçe¤in kulaktan kula¤a f›s›ldanmas›na
bile tahammül edemezken, sokaklar
da hakikati ﬂaha kald›ran Ferhadlar’›n
varl›¤›ndan ürkerler...
Sonras› malum bir destand›r can›m kardeﬂim. Ve Ferhad, gerçe¤in
suyunu ak›tmak için hayata, sokaklara ç›kar art›k. Eyledi¤i Yürüyüﬂ’ün
her ad›m›nda çarpar hakikatin gürzünü. Çarpar, o karanl›k yüzlerine ayd›nl›¤›. Ve o haramiler, kalleﬂli¤in
töresi gere¤i yaparlar yapacaklar›n›.
‹ﬂte yine yapt›lar. Fakat yine yan›l›yorlar. Çünkü, gerçek durmayacak ve
Ferhad, gerçe¤in ta kendisidir..
Can›m kardeﬂim, hasretle kucakl›yoruz.
Selam ve Sevgilerimizle
Bolu F Tipi’ndeki
Özgür Tutsaklar

Yunus G ÜZEL ve
Ahmet Ö ZTÜRK An›ld›
Yunus Güzel ve Ahmet Öztürk
25 Ekim günü TAYAD’l› Aileler
taraf›ndan Antakya Harbiye’deki mezarlar› baﬂ›nda an›ld›.
ﬁehitlerin mezar› karanfillerle
süslendi.
Anmalar ilk olarak Yunus Güzel’in mezar›n›n ziyaret edilmesiyle baﬂlad›. Aileler ad›na Niyazi Harnubo¤lu, Yunus’un hayat›n› anlatan bir konuﬂma yapt›.
Okunan ﬂiirden at›lan sloganlarla katillere duyulan öfke dile
getirilirken “Bize Ölüm Yok”
marﬂ›n›n ard›ndan ailesinin okudu¤u duayla anma sona erdi.

Mersin’de kuﬂat›ld›¤› evde
katledilen Ahmet Öztürk de
ayn› gün an›ld›. ‹lk olarak
Seval Arac› Ahmet’in hayat›n› anlatan bir konuﬂma yapt›.
Okunan ﬂiirin ard›ndan “Tenruh
Eccepha” türküsü söylendi.
Öfkenin hayk›r›ld›¤› sloganlar
at›larak anma bitirildi. Anman›n
bitiminde ayn›
mezarl›kta bulunan Ahmet
Öztürk’ün eﬂi
Yazgülü Güder
Öztürk ve kardeﬂi Hamide
Öztürk’ün mezar›na da karanfiller b›rak›ld›.

28 Ekim 2007

