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9 Kas›m-15 Kas›m

12 Kas›m 1996
Dersim’in Çemiﬂgezek
‹lçesi’ne ba¤l› Paﬂac›k
Köyü yak›nlar›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada,
bir astsubay ve bir er
Devrim Aslan GÜLER
Erkan D‹LS‹Z
Kadir GÜVEN
ölürken, iki devrimci
gerilla ve yanlar›nda bulunan henüz çocuk yaﬂtaki halk iliﬂkisi Erkan Dilsiz ﬂehit düﬂtü.
Malatya-Pötürge do¤umlu Kadir Güven, 1980 öncesi mücadeleye kat›ld›. Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi içinde çal›ﬂt›. 12 Eylül’den sonra tutsak düﬂtü. Tutsakl›¤› bitti¤inde görevden göreve koﬂtu. 1993 ﬁubat’›nda Dersim da¤lar›nda gerillaya kat›ld›.
Hozat do¤umlu Aslan Güler, gerillaya kat›lmadan önce demokratik alanda çeﬂitli faaliyetlerde bulundu. ‘96 yaz›nda gerillaya kat›ld›.
Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Halk kimdir, düﬂman nedir biliyordu. Faﬂizm onu da katletti.

Muharrem, 1972'de Malatya Do¤anﬂehir Suçat› Köyü’nde do¤du. Akçada¤› Ö¤retmen Lisesi’nde okudu. Devrimci hareketle 1991’de iliﬂki
kurdu. Çeﬂitli alanlarda mücadele etti. Gözalt›lar, k›sa süreli tutsakl›klar yaﬂad›. Aral›k ‘93'te Ayd›n Bulmak ile birlikte Dersim'de gerillaya
kat›ld›. 1996 sonlar›nda tutsak düﬂtü. Ve o günden ölümsüzlü¤üne
kadar da hep direniﬂ içinde oldu.

5 Kas›m 2001 / Küçükarmutlu
Bu resimler, 5 Kas›m 2001’de Küçükarmutlu’da dört devrimcinin yak›larak ve dumandan bo¤ularak
katledildi¤i direniﬂevinde; katliam›n hemen ertesinde çekilmiﬂtir.

Yanm›ﬂ, karaya kesmiﬂ
bir ev; evin içinde kömürleﬂmiﬂ dört ceset.
Ama o kalm›ﬂ; k›rm›z› bir
bayrak gibi...
Bir baﬂka köﬂede, bir
ölüm orucu direniﬂçisinin
bitiremedi¤i çay› ve yar›m
kalm›ﬂ bir cigara yang›n›n
isine bulanm›ﬂ, biraz
önceki hayat›n ve
direniﬂin kan›t› olarak
öylece duruyor...
Hayat ve direniﬂ;
yang›nlar›n ortas›ndan
yar›nlara yürüyor...

Muharrem ÇET‹NKAYA Büyük Direniﬂ’te 5. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. Küçükarmutlu direniﬂ
mahallesine karﬂ› düzenlenen katliam operasyonunun durdurulmas›
için Sincan F Tipi Hapishanesi’nde bedenini tutuﬂturarak, 12 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

Köy boﬂaltmalar›, göçleri, zulmü çok küçük yaﬂta tan›d›. Cihan bir
ﬂehit yak›n›yd›. Dersim'de k›r gerillas› olarak ﬂehit düﬂen Kenan
Gürz'ün kardeﬂiydi. Cihan 1996’dan ‘97 bahar›na kadar Kurtuluﬂ
muhabirli¤i yapt›. ‘97’de Dersim’de gerillaya kat›ld›. 9 Kas›m
1997’de Dersim Pertek’te çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.

Cihan GÜRZ

10 Kas›m
1978’de ‹stanbul Bak›rköy’de Ayd›nl›kç› hainler taraf›nTurgut ‹PÇ‹O⁄LU dan pusuya
düﬂürülerek
katledildi. 1959 do¤umlu Turgut,
Liseli DEV-GENÇ kadrolar›ndan biriydi.

Eyüp Belediyesi’nde
mühendis olarak çal›ﬂan K›ymet 13
Kas›m 1993’te ‹stanbul Kartal’da geçirdi¤i trafik kazaK›ymet HANO⁄LU s›nda aram›zdan ayr›ld›. K›ymet 1967
do¤umludur. ‘91 y›l›ndan itibaren BEMSEN’de örgütlü olarak memurlar›n hak alma mücadelesinde yer alm›ﬂt›r.

Tarih Yazanlar

Kadir Güven:

KIRK YAﬁIN ‹Ç‹NDE ÇARPAN BÜYÜK YÜREK
18 y›ll›k devrimci... Cepheli... Kesintisizlik, zorluklar› aﬂmadaki kararl›l›k, saf ve temiz inanç, samimiyet; ihanetler karﬂ›s›ndaki devrimci tav›r, ac›lar, sevinçler ve sevgilerle dolu bir yaﬂam; Kadir Güven.
... Uzun y›llar, önemli görevler alarak sürdürür mücadelesini.
1993 y›l›nda, hareketimizde ç›kan ihanet sürecinde, Dersim
k›rsal›na istihdam edilece¤i kendisine söylendi¤inde, sevinçlidir, coﬂkuludur. Ve ekler; "Yaﬂad›¤›m›z süreç darbecilik sürecidir. Gerillaya gitmek, hareketi sahiplenmektir. Bunun için,
hareketimin gönderece¤i her yere gitmekte gönüllüyüm." Bu
coﬂkuyla ve inançla koﬂar Dersim da¤lar›na.
K›rsalda bir tak›m zorluklarla karﬂ›laﬂaca¤›n› bilir. Ancak O,
tüm zorluklar›, beklenenden daha k›sa sürede iradesi ve inanc›yla aﬂmas›n› bilir.
"Bir k›ﬂ vakti ya¤an, yar›m metreye kadar birikmiﬂ karda
uzun bir yol yürüdük. Birlikten ayr›l›rken, karda daha rahat
yürüyebilmek için çantalar›m›z› almam›ﬂt›k. Kadir Abi, dükkan
dedi¤imiz içi dolu onlarca kilo a¤›rl›¤›ndaki çantas›n› yan›na
alm›ﬂt›. Yol, zorlu ve yorucuydu. Üstelik iz b›rakmamak için
derede, suyun içinde yürüyorduk. Bu durum, yorucu ve so¤uk
yolculu¤umuzu daha da a¤›rlaﬂt›r›yordu. Biz üç arkadaﬂ, Kemal Abi’den onlarca yaﬂ daha gençtik. Ancak, yaﬂl› olmas›na
ra¤men, bizden daha h›zl› yürüyordu. Kemal Abi’nin bu güçlülü¤ünü gördü¤ümde ﬂaﬂ›rm›ﬂ ve sormuﬂtum 'Kemal Abi sen
nas›l yürüyorsun bu karda? Çantan› ver biz taﬂ›yal›m yürürken' demiﬂtim. 'Yok can›m kardeﬂim, ben taﬂ›r›m, fazla ›srar
etme' diyerek, çantas›n› taﬂ›mam›za izin vermedi. Biraz yürüdükten sonra boﬂalt›lm›ﬂ bir köyde mola verdik. Kemal Abi’ye
ayn› soruyu tekrar sordum. Onun cevab› k›sa ve anlaml›yd›:
'Bak düﬂman askeri bizden daha iyi besleniyor ve daha kuvvetli, s›cak elbiseleri var. Ancak bu havada ad›m dahi atm›yorlar. Sence neden?' Bu soruya 'korkudan' cevab›n› vermiﬂtim.
O ise, 'do¤ru düﬂman bizden korkuyor. Ancak, bu onlar›n
operasyon yapmalar›n› da engellemiyor. Bizi düﬂman askerinden güçlü k›lan, inanc›m›z ve güçlü irademizdir. ‹ﬂte bizi zorlu yollardan yürüten de budur'... "
Evet yoldaﬂ›m, inanç ve irade... Buradan ald›¤›n güçle, hayk›r›yordun kuﬂatmada “As›l siz teslim olun” diye.
O, önderli¤e de ayn› inançla ba¤l›yd›. Düﬂman›n, önderli¤imize yapt›¤› çirkef sald›r›lara, yer yer oportünizm de ayr› bir
cepheden sald›rarak ortak olur. O, bilir ki, önderli¤imize yap›lan “küçük” de olsa, her sald›r› ﬂehitlerimize, yoldaﬂlar›m›za, Parti-Cephe’ye ve devrime yap›lan bir hakarettir. Bu bilinçle sahiplenir önderli¤ini. Ve ayn› bilinçle de¤er verir yoldaﬂlar›na. O'nun, sevecen, sakin ve mütevazi görünümüne aldan›p, yan›nda bir hata yapt›n m›, tavizsiz, sert eleﬂtirilerle
karﬂ›laﬂ›rd›k. Yap›lan yanl›ﬂlara, hatalara karﬂ› uzlaﬂmaz oldu¤u gibi e¤itici yaklaﬂ›p, bize do¤ruyu göstermesini de bilirdi.
‹nsanlar› çal›ﬂmalara teﬂvik etmek için ilginç ilginç yöntemlere
baﬂvururdu. Bir keresinde, Parti program›n› çal›ﬂ›yorduk. Kemal Abi sessizce yan›m›za sokulup, bize ceviz içi uzatt›. Bunu
gören di¤er yoldaﬂlar da istediler. Kemal Abi, “size yok” deyince, arkadaﬂlar “neden?” diye sordular. Gülerek cevap verdi. “Onlara bak›n ne güzel çal›ﬂ›yorlar, siz boﬂ oturup bir ﬂey
okumuyorsunuz, çal›ﬂ›n size de vereyim” diyerek, ince eleﬂtiri de yapard›. (...) K›rk yaﬂ›n içinde çarpan o büyük yüre¤in
ve bilincin ayd›nlat›yor yolumuzu. “Can›m kardeﬂim” deyiﬂindeki s›cakl›k hala s›ms›cak ve taptaze belleklerimizde.
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Ne Tezkere, Ne ABD
Sorunlar› Çözemez!
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Kuzey Irak’a sald›r› için
TBMM’den tezkere ç›kar›lmas› ve
soruna iliﬂkin politikalar›n ABD’ye
endekslenmesiyle ilgili geliﬂmeler
üzerine bir aç›klama yay›nlad›.
Aﬂa¤›da 1 Kas›m 2007 tarihli, 94
No’lu bu aç›klamay› sunuyoruz:

Ülkemiz günlerdir bir “savaﬂ”
havas›nda.
TBMM’den
17
Ekim’de oligarﬂinin tüm kesimlerinin ittifak›yla ç›kar›lan tezkereyle birlikte, iktidara “s›n›r ötesi operasyon” yetkisi verildi. O günden
bu yana, asal›m, keselim, vural›m
diye yüksek perdeden ba¤›r›yor iﬂbirlikçi koro. Televizyonlar›n ana
haber bültenleri “savaﬂ bölgesindeki” muhabirlerine ba¤lan›yorlar.
Savaﬂ bölgesi bazen Hakkari, bazen ﬁ›rnak, bazen Zaho, bazen Erbil oluyor. Oligarﬂinin hedefinde,
gerek s›n›r içindeki, gerekse de s›n›rlar›m›z d›ﬂ›ndaki Kürt milliyetçi güçler ve Kürt halk› var.
‹ﬂte bu savaﬂ ortam›nda, hem
sald›ran iﬂbirlikçi oligarﬂi, hem
sald›r›n›n hedefindeki Kürt milliyetçi güçler cephesinde, s›k s›k ayn› isim duyuluyor: Ame r ik a B i rle ﬂik Devletle r i!
Mevcut ortamda hem oligarﬂi,
hem Kürt milliyetçi güçler,
ABD’yi kendi yan›na çekmeye,
kendi politikalar›n› ABD’ye be¤endirmeye çal›ﬂ›yor. Oligarﬂi, sald›r› için ABD’den izin istiyor. Barzani, “ABD bizi korumal›” diye
aç›klama yap›yor. PKK, “Bize sald›rmak ABD’nin ç›kar›na de¤ildir” diyerek ABD’yi iknaya çal›ﬂ›yor... Ve iﬂte çözümsüzlük de burada ortaya ç›k›yor. Çünkü, Amerikan emperyalizminin oldu¤u yerde, hiçbir sorunun çözümü yoktur.

4

GÜNDEM

Amerikan emperyalizminin oldu¤u yerde, daha fazla kan dökülmesinden, halklar›n daha fazla ac› yaﬂamas›ndan baﬂka bir sonuç ç›kmaz.
O halde, bir an durup düﬂünülmelidir; neden bu sorunun oda¤›na ABD yerleﬂtiriliyor? Kim, neden ABD’den medet umuyor?..
Bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz çok aç›kt›r ve bu sorunun ad›,
Kürt ulusal sorunudur. Bu sorun,
tezkerelerle veya ABD’nin ﬂu veya bu biçimdeki müdahaleleriyle
mi çözülecek?
H a k l a r v e Ö z gü r l ü k l e r C e p he si olarak, herkesi ﬂovenist hezeyanlardan kurtularak, milliyetçi
kal›plardan ç›karak, sebepleri ve
sonuçlar›yla bu soruyu tart›ﬂmaya
ça¤›r›yoruz.
Kürt sorunu, gelip bir yerde t›kanm›ﬂt›r. Oligarﬂinin s›n›r ötesi
operasyonlar›, 80 y›ld›r baﬂvurdu¤u di¤er yöntemler, sorunu büyütmekten baﬂka sonuç vermeyecektir. Barzani milliyetçili¤inin ABD
iﬂbirlikçili¤i tarz› da Kürt sorununun çözümü de¤ildir. Öte yandan,
Kürt milliyetçi hareketin Kürt halk›n›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂunu
sa¤lamaktan uzak stratejisi, taktikleri ve eylem tarz›yla, sorunu çözemeyece¤i ortadad›r. Öyleyse, milliyetçili¤in çizdi¤i bu s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›karak tart›ﬂma gere¤i aç›kt›r.

Oligarﬂinin politikalar› onlarca
y›ld›r çözüm getirmedi.
Tezkere de çözümsüzlü¤ün bir
parças› olmaya mahkumdur
Oligarﬂinin s›n›r ötesi operasyon için TBMM’den tezkere ç›kartmas›, bugüne kadar onlarca

kez baﬂvurulan bir yönteme tekrar
baﬂvurulmas›ndan baﬂka bir anlam
taﬂ›mamaktad›r.
Devletin aç›klamalar›na göre,
bugüne kadar 24 s›n›r ötesi operasyon yap›lm›ﬂt›r. TBMM’nin 25. s›n›r ötesi operasyon için tezkere ç›karmas›, sadece 24 operasyonla
sorunun çözülemedi¤ini kan›tlar.
24 operasyonla sonuç alamayanlar›n 25’nci operasyonla sonuç alabilmesi için bir neden yoktur.
Egemen s›n›flar, 84 y›ld›r Kürt
sorununda “ilh a k , i m ha, ink a r ve
asi m i las y o n ” çizgisini sürdürüyor. Tezkere, ayn› çizgide defalarca baﬂvurulmuﬂ yöntemlerin bir
tekrar›d›r. Bu çizgide, onlarca katliam vard›r. Bu çizgide, onbinlerce
infaz, faili meçhul, kaybetme vard›r. Bu çizgide, bitmek bilmeyen
ola¤anüstü haller, SS kararnameleri, köylerin yak›lmas›, milyonlarca
yoksul Kürt’ün topra¤›ndan sürülmesi vard›r. Oligarﬂi, yeni bir s›n›r
ötesi operasyonla ne siyasal anlamda, ne de askeri anlamda “kesin” bir sonuç alamayaca¤›n› biliyor. Kald› ki, oligarﬂinin “sonuç”tan anlad›¤› sadece katletmektir. Fakat katledip “sonuç” alsa da,
sorun yine ortada durmaya devam
edecektir. Oligarﬂi, bir yandan, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalarla beklenti içine
soktuklar› kitleyi tatmin etmek,
bir yandan ABD’yle ve Irak’la iliﬂkilerde bask› unsuru olarak kullanmak ve koﬂullar uygun oldu¤u
takdirde de Kürt milliyetçi hareketine askeri bir darbe vurabilmek
amac›yla, s›n›r ötesi operasyonu
gündemde tutmaktad›r.
AKP
ve
Genelkurmay,
TBMM’den yetki almalar›na karﬂ›n, ABD’den “izin” alamam›ﬂlard›r. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
Washington’a gidiﬂ nedenlerinden
biri de budur. Oligarﬂi, ABD’den
“demokr atik bir çözüm” için de¤il, katliam için izin ve yard›m istiyor. Hiçbir konuda kendi iradesi
olmayan oligarﬂinin bu konuda da
bir iradesi yoktur. ABD ise, katlia4 Kas›m 2007

ma izin vermedi¤inde de, verdi¤inde de yine ve sadece kendi ç›karlar› do¤rultusunda davranm›ﬂ olacakt›r. “Kürt sorununu ABD k›ﬂk›rt›yor” düﬂüncesiyle ABD’ye
tepki duyup meydanlara ç›kanlar,
bu gerçe¤i de iyi görmelidirler.

ABD hiçbir halk›n koruyucusu
olamaz; hiçbir ulusun ve
ülkenin sorunlar›n› çözemez!
ABD, tüm Ortado¤u halklar›n›n düﬂman›d›r. Bu tart›ﬂ›lmayacak kadar aç›kt›r. Ama bu gerçek
unutulmuﬂtur. Bu gerçe¤in unutulmas› bir gaflettir. Bu o kadar aç›k
bir gerçektir ki, normal koﬂullarda
aç›klanmaya, kan›tlanmaya bile
gerek duyulmaz. ABD tarihine,
dünyan›n bugünkü haline bakanlar, orada sadece ve sadece bu gerçekle karﬂ›laﬂ›rlar. Fakat iﬂte buna
ra¤men bu gerçek unutulmuﬂ ve
unutturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. ‹ﬂbirlikçi oligarﬂik iktidarlar›n böyle
yapmas› do¤ald›r. Do¤al olmayan,
halk ad›na mücadele etti¤ini söyleyenlerin de ayn› ﬂeyi yapmas›d›r.
‹ﬂbirlikçi oligarﬂi, ABD’ye aç›kça,
bizi kullan›n, bize daha çok görev
verin diyor. Peki Kürt milliyetçi
hareketi ne diyor? Abdullah Öcalan, “sorunu çözmezseniz, PKK’yi
baﬂkalar› kullan›r” derken ne demek istiyordu ve nas›l söylenebiliyordu böyle bir ﬂey? ABD’nin
BOP projesine dahil olmak m› isteniyor, son süreçteki eylemler, böyle bir politika do¤rultusunda m›
yap›l›yor; bilemiyoruz. Fakat gördü¤ümüz odur ki, bütün bu geliﬂmeler, bölgede ABD’nin etkisini
art›rmakta, onun politikas›n›n önünü açmaktad›r. Siyasi bir körlük
içinde emperyalizmin de¤iﬂti¤i teorilerini yap›p, ABD emperyalizminin bölgeye müdahalelerini
“diktatörlükleri y›kmak, halklar›
özgürleﬂtirmek” olarak de¤erlendirenler, emperyalist tahakkümü
meﬂrulaﬂt›rman›n tarihi sorumlulu¤unu da taﬂ›yacaklard›r.
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Bir sorunla
karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤umuz çok aç›kt›r
ve bu sorunun ad›,
Kürt ulusal sorunudur.
Bu sorun, tezkerelerle,
veya ABD’nin ﬂu veya
bu biçimdeki
müdahaleleriyle mi
çözülecek?

ABD bir halk›n kurtuluﬂunu
sa¤layamaz. Sa¤lar diye düﬂünülüyorsa, bu düﬂünce çok ciddi bir biçimde sorgulanmal›d›r. Emperyalizmin bir asr› aﬂk›n tarihinde böyle bir ﬂey görülmüﬂ müdür? Görülmemiﬂse, emperyalizme böyle bir
misyon yüklemek, m a z u r ve m asum görülemez. Öyle bir demokratik emperyalizm ki; ülkeleri iﬂgal ediyor. Öyle bir demokratik
emperyalizm ki kendine tabi olan
veya tabi olmaya haz›r güçlerden
birini kullan›yor, ötekini katlediyor.
ABD neyin peﬂinde? Bunu herkes biliyor. ABD, Ortado¤u’da
emperyalist tahakkümü pekiﬂtirmek, tekellerin ç›karlar›n› korumak peﬂindedir. Bunun için iﬂgallere, katliamlara baﬂvurmakta, Guantanamo, Ebu Garip gibi iﬂkence
merkezleri ve kukla hükümetler
kurmaktad›r. ABD, Ortado¤u’daki
ç›karlar› için tüm ülkeleri, örgütleri, halklar› nas›l kullanaca¤›n› düﬂünür. Buna bölgedeki tüm güçler
dahildir. Kullan›lmay› kabul eden
herkesi kullan›r, iﬂbirli¤i yapmaya
haz›r herkesi hizmetine sokar.
ABD, hiçbir halk›n kendi kaderini tayin hakk›n› savunamaz. Savunabilece¤ini düﬂünmek, gafletin
bir baﬂka yan›d›r. Hiçbir halk,
halktan yana hiçbir örgüt, ABD’ye
güvenemez. Güvenirse, kullan›l›r.
Türk, Kürt, Arap, Fars, tüm Ortado¤u halklar›, ABD’nin Ortado¤u’ya her türlü müdahalesini reddetmelidir. Ülkemizin emperyaliz-

me ba¤›ml›l›k sorununun, Kürt sorununun, Ortado¤u’nun kaderini
kendi ellerine almas›n›n ç›k›ﬂ noktas› budur.

Milliyetçi stratejiler, emper
yalist müdahaleleri onayla
yan politikalar, halka zarar
veren eylem biçimleri;
ﬂovenizmi güçlendiren
unsurlard›r!

-

-

Emperyalizm gerçe¤i, her zamankinden daha fazla ortadayken,
ülkemiz tarihinin en iﬂbirlikçi iktidarlar›, en iﬂbirlikçi generalleri,
kitleleri, ﬂovenist ve milliyetçi temelde seferber edebilmektedirler.
Ülkemizi yönetenlerin hiçbir ulusall›¤› yoktur. Hiçbir ulusal politikalar› yoktur. Ulusal onurlar›, duygular› yoktur. Ama buna ra¤men
ﬂovenizmi kullanabilmekte, geniﬂ
kitleleri etkileri alt›na alabilmektedirler. Bu çeliﬂkiyi aç›klayan nedenlerden biri, Kürt milliyetçili¤inin bugüne kadar izledi¤i çizgidir.
Ulusal bir hareket, ulusal ba¤›ms›zl›¤› ve haklar› için verdi¤i
mücadelede, di¤er halklar nezdinde bir sayg›n l›k yaratmal›d›r. E¤er
yaratm›yorsa, o hareketin s t r a tej i k , t a k t i k h a t t › n da, ey l e m t a rz›nd a bir eksiklik, yanl›ﬂl›k var demektir. Halklarda yarat›lan sayg›n›n temeli, devrimci ilke ve kurallard›r. Mücadeleyi bu ilke ve kurallarla de¤il de farkl› kayg›larla
yürütmeye baﬂlayanlar, böyle bir
sayg›nl›¤› da yaratamazlar. Kürt
ulusal güçlerinde ve solun çeﬂitli
kesimlerinde bugün meselenin bu
yan›n› sorgulamak söz konusu de¤ildir.
Oligarﬂi elbette ﬂovenizmi körükleyecek, kitleleri faﬂizmin taban› haline getirmeye çal›ﬂacak. Ulusal haklar ve s›n›fsal taleplerle sürdürülen mücadeleyi zay›flatmak
için halklar› birbirine düﬂürmek isteyecek. Bu do¤ald›r. Bunlar, oligarﬂik diktatörlüklerin her yerde,
her zaman baﬂvurdu¤u yöntemler-
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dir. ‹lerici, yurtsever güçler, oligarﬂinin bu yöntemleri karﬂ›s›nda
“ k a hr olsun olig a rﬂi” demekle yetinemezler. Oligarﬂinin bu yöntemlerinin etkili olmas›n›n önüne geçecek politikalar› geliﬂtirmek, ﬂovenizmi pekiﬂtirecek politikalar›
eleﬂtirmek görevleri vard›r.
Bugün meydanlara bakan herkes, PKK’nin son eylemlerine karﬂ› ortaya ç›kan gösterilerin,
1984’ten bu yana rastlanmayan bir
yayg›nl›kta oldu¤unu görecektir.
‹ﬂte bu noktada, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar karﬂ›s›nda, oligarﬂinin mahkum edilmesiyle yetinilmeyip, bu
tepkinin geliﬂmesine uygun zemin
haz›rlayan stratejiler, politikalar,
eylem tarzlar› da sorgulanmak durumundad›r.
Y›llard›r do¤rudan halk› hedef
alan katliamlar, bir eylem tarz› olarak savunuldu ve uyguland›. Bütün bunlar›n hiçbir olumsuz sonucu olmayacak m›yd›? ABD sopas›yla oligarﬂiyi tehdit ederken,
“çözün yoksa ABD Irak’taki gibi
Türkiye’ye de müdahale eder” deyip bunu adeta onaylarken, bu söylem ve politikalar›n nas›l bir sonuç
do¤uraca¤› bilinmiyor muydu?
Bilmiyorlar idiyse, gaflet, biliyorlarsa ve bilerek bu söylem ve politikaya devam ediyorlarsa, kendi
halk›n›n da ç›karlar›na karﬂ› bir tutum içindedirler. Her ulusal hareket, her devrimci hareket, yapt›klar›n›n hangi sonuçlar› yarataca¤›n›
bilmek ve öngörmek zorundad›r.
“Biz ABD’nin bölgedeki politikalar›na bir ﬂey demiyoruz” demek, nas›l bir ulusall›kt›r? Niye
demiyorsunuz? Halklar›n ç›karlar›n› savunanlar, nas›l ABD’nin politikalar›na bir ﬂey demeyebilirler?
ABD’ye bir ﬂey denilmezse, ABD
sopas›n› sallamak büyük politika,
ak›ll› taktik san›l›rsa, sab › rl a h a l kla r › n b i r li¤ini ve devr i m ci iktid ar › n › ö r mek ye r i n e h a l k a z a r a r
ver en eyl e m t a r z›nda ›s r a r edil i rse, iﬂte bu sonuç ç›kar ortaya.
Bak›n nereye gelindi? Bak›n ﬂove-
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Birlikte örgütlenme,
birlikte mücadele
ve birlikte iktidar;
halklar›n ç›kar›na
devrimci bir
çözümün
ana halkalar›d›r.

nizm geniﬂ kesimleri nas›l teslim
al›yor. Bu sonuç, görülmeyecek
bir ﬂey de¤ildi. Fakat ›srarla görülmek istenmedi. Uyar›lara ›srarla
kulaklar kapand›. Y›llard›r eleﬂtirdi¤imiz, yanl›ﬂl›¤›na, sonuçlar›na
dikkat çekmeye çal›ﬂt›¤›m›z buydu iﬂte.
Askeri anlamda da, politik anlamda da halka zarar veren eylem
tarz›, halklar nezdinde sayg›nl›¤›
ortadan kald›ran p r a g m a tik ve
b e nm e rkez ci yöntemler, emperyalistler aras›nda ve düzen içinde ittifaklar arayan taktikler, d üzeniçi
çöz ü m s t r a tejisinin, milliyetçili¤in sonuçlar›d›r. Sebepleri ve sonuçlar› itibariyle bu strateji sorgulanmal›d›r.

Milliyetçili¤in çözümü
yoktur! Çözüm, halklar›n
birlikte mücadelesinde,
bu mücadeleyle kuraca¤›
devrimci halk iktidar›ndad›r
T ü r k v e K ü r t h a lk›! Evlat ac›s›na son vermek için, ba¤›ml›l›¤a
ve faﬂizme son vermeliyiz.
T ü r k v e K ü r t h a lk›! Ba¤›ms›z
bir ülkede, özgür halklar olarak yaﬂayabilmek için, birleﬂmeliyiz.
T ü r k v e K ü r t h a lk›! Açl›ktan,
iﬂsizlikten dil yasaklar›na kadar
uzanan tüm ekonomik, siyasal,
sosyal, ulusal, kültürel sorunlar›m›z›n çözümü için birlikte örgütlenmeli ve mücadele etmeliyiz.
Halk›m›z; yukar›da k›saca özetlemeye çal›ﬂt›k ki, sorunlar›m›z›n

çözümü, ne s›n›r ötesi operasyon
tezkeresi, ne Amerikan müdahaleleri olamaz. Öyleyse ne olmal›?
B i r : Bir halk›n topraklar› ilhak
edilmiﬂ, dili yasaklanm›ﬂ, ony›llarca asimilasyona maruz b›rak›lm›ﬂsa, o halk›n taleplerine katliamlarla cevap vermek, adil de¤ildir, dem o k r atik de¤ildir, sorunu çözücü
de¤ildir. Türk halk›, Kürt halk›n›n
tüm ulusal haklar›n›n tan›nmas›n›
savunmal›d›r. Katliam politikas›n›
savunmak, Kürt halk›yla b i rlikte
ya ﬂa m a y› ‹S T EM E M E K demektir.
‹ k i : H epimiz hem fik i r olm al›y›z ki, iﬂ b i r lik çi li ¤ i n m a ze r et i
ola maz! Bush’un a¤z›na bakan
kim olursa olsun, -ister Tayyip Erdo¤an, ister Barzani veya Talabani- o iﬂbirlikçili¤i reddetmeliyiz.
Barzani, Talabani veya bir baﬂkas›, “ABD bizi korusun” dedi¤i
noktada, ortada uluslar›n kendi kaderini tayin hakk› yoktur. Onun yerine, bir halk›n kaderini, gelece¤ini, onurunu bir emperyalistin eline
teslim etmek vard›r. Uluslar›n kaderini tayin hakk›, bir halk›n özgürce geliﬂmesi demektir. “Saddam’› tek baﬂ›m›za y›kacak gücümüz yoktu, onun için ABD’yle iﬂbirli¤i yapt›k” düﬂüncesinde olanlar›n, iradelerini, geleceklerini
Amerikan emperyalizmine teslim
etti¤i bir yerde nas›l, bir halk›n özgürce geliﬂmesinden, kendi kaderini tayin hakk›ndan sözedilebilir?
Hiçbir gerekçe, dünya halklar›na
kan kusturan Amerikan emperyalizmiyle iﬂbirli¤ini hakl› ve mazur
gösteremez. ABD’yle iﬂbirli¤i, b a¤›m s›z l›¤› ve dem o kr asiyi ‹S T EM E M E K demektir.
Üç: Halklar›n kardeﬂli¤ini savunanlar, h a lka zar a r ver en hiçb i r
ﬂeyi savunamazlar. Bu anlamda,
halka zarar veren eylem çizgisini
sürdürmek, “Türk halk›yla birlikte
olmama” aç›klamas› anlam›na gelir. Halklar›n kardeﬂli¤ine ve bir
bütün olarak Türkiye soluna zarar
veren, örgütlenme zeminini daral4 Kas›m 2007

tan, meﬂrulu¤unu tart›ﬂ›l›r hale getiren bu çizgi terkedilmelidir.
D ö r t : ﬁovenizmin her alan› kuﬂatt›¤› böyle bir dönemde, ilerici,
devrimci, demokrat kesimler, halktan yana olan güçler, ﬂovenizmin
bask›lanmas›na beyinlerini teslim
etmemelidirler. “Sevr hortluyor”,
“Türkiye bölünüyor” teorileriyle
politika belirlemek, oligarﬂiyle ayn› söylemi kullanmakt›r. Misak-›
Milli’yi mutlaklaﬂt›rarak “aman
bölünmeyelim” politikas›n› savunmak, solun de¤il, oligarﬂinin kayg›lar›na denk düﬂer. Biz ayr›l›¤a
da, birli¤e de sadece halklar›n ç›karlar›, emperyalizm karﬂ›s›ndaki
konumu aç›s›ndan bakar›z. Biz
Kürt ve Türk halk›n›n birli¤inden,
tek devlet çat›s› olmas›ndan yanay›z. Fakat bu da dayat›lamaz.
Halklar, buna özg ü r i r ade ler i y le
karar verirler.
Beﬂ: E¤er, sorun bugüne kadar
çözümsüz kalm›ﬂsa, e¤er bugün
ﬂovenizm bu kadar güçlenmiﬂse,
e¤er bugün Kürt halk›n›n ulusal ta-

lepleriyle yürütülen mücadele böyle bir t›kan›kl›kla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂsa, bunun baﬂta gelen nedeni,
halklar›n birlikte mücadelesinin
sa¤lanamam›ﬂ olmas›d›r.
Alt › : Emperyalist sistem içinde
kalan, oligarﬂinin egemenli¤ini ve
iktidar›n› sürdüren hiçbir strateji,
Kürt halk›n›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂunu sa¤layamaz. Kürt milliyetçi hareketin stratejisi, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤›, oligarﬂik
diktatörlü¤e karﬂ› halk›n iktidar›n›
savunmad›¤› için, Kürt sorununun
çözüm koﬂullar›n› yaratmaktan da
uzakt›r. Bu stratejiyle sonuca ulaﬂmak mümkün de¤ildir. B i r likte
ö r g ü t len m e , b i r lik t e m ü c a d e le
ve birlikte iktid a r ; halklar›n ç›kar›na devrimci bir çözümün ana halkalar›d›r.
Yedi: Halklar›n birlikte mücadelesi ve örgütlenmesinin öncelikli hedefi Devr i m ci Halk ‹ktid ar ›’n›n kurulmas› olmal›d›r. Çünkü, halklar›n özgür iradelerinin ortaya ç›kabilmesi ve sorunun nihai
çözümü, ancak böyle bir iktidarla

VATANSEVER L ‹ K !
Üç gün boyunca Bursa ve ilçelerinde yaﬂananlar
tam anlam›yla bir sald›r›d›r. Bu sald›r› rastgele, sokaktaki bir grup insan›n tepkisi ﬂeklinde aç›klanabilecek kadar basit olaylar de¤ildir. Bu sald›r›lar organize, hedef gösterilerek yap›lm›ﬂt›r. Sald›r›lan ve
yak›lan binalar muhalif kesime ait yerlerdir.
Bu organize sald›r›lar›n hangisi halk›n tepkisi?
Hangisi vatanseverlik? Hangisi milliyetçilik?
G E R Ç E K VATANSEVER B‹Z‹Z!
Derneklerimize sald›ran, sokaklarda dolaﬂan güruh
“vatan bölünmez!” diye hayk›r›yor.
Vatanseverliklerinin ispat› olarak da her yere, her
cama bayrak as›yorlar. Bayrak asmak vatansever
olmak için yeterli mi?
Taﬂ›d›¤›m›z bayra¤›n boyutlar› veya çoklu¤u ile
vatansever olmay›z. Vatanseverlik ba¤›ms›zl›k için
mücadele etmek, bunun için bedel ödemek demektir.
Biz y›llard›r ba¤›ms›zl›k u¤runa mücadele ettik,
bunun için bedel ödedik, ödüyoruz.
VATANSEVERL‹K ONURLU B‹R YAﬁAM
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mümkün olabilecektir. Kürt halk›,
ancak böyle bir iktidarla kendi kaderini tayin hakk›n› kullanabilir.
Bu hakk›n nas›l kullan›laca¤›n› o
günkü koﬂullar tayin eder. Bugün
için aslolan, emperyalizmden, oligarﬂinin diktatörlü¤ünden, faﬂizmden kurtulabilmektir. Çünkü Kürt
sorununun da, tüm di¤er sorunlar›m›z›n da önündeki baﬂ engel bunlard›r.

KAHROLSUN ABD EMPERYAL‹ZM‹!
KAHROLSUN FAﬁ‹ZM!
YAﬁASIN KÜRT VE
TÜRK HALKININ
B‹RL‹KTE MÜCADELES‹ VE
DEVR‹MC‹ ‹KT‹DARI!

Haklar ve
Özgürlükler
Cephesi

‹Ç‹N MÜCADELE ETMEKT‹R !
Biz iﬂçinin , köylünün, yoksul halk›n insanca
yaﬂam› için mücadele ediyoruz.
Biz diyoruz ki; yoksullu¤a karﬂ›, açl›¤a karﬂ›, bizlere dayat›lan onursuz, insanl›k d›ﬂ› yaﬂama karﬂ›
birleﬂelim.
Biz diyoruz ki; açl›ktan, yoksulluktan kurtuluﬂun
yolu onursuz bir yaﬂam de¤ildir. Onurlu, insanca bir
yaﬂam için mücadele edelim.
Ve biz diyoruz ki “halklar kardeﬂtir”. Biz bu yüzden gerçek vatanseverleriz ve kurumlar›m›za yap›lan
sald›r›lar›n mücadelemizin önünü kesmek için
yap›ld›¤›n› biliyoruz. Demokrasi, ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verenler yaln›z de¤ildir. Haklar ve
özgürlükler mücadelemiz devam edecektir.
YAﬁASIN HALKLARIN KARDEﬁL‹⁄‹!
FAﬁ‹ST SALDIRILARIN SORUMLUSU AKP
‹KT‹DARIDIR!
(Geçen hafta, ﬂovenist bir güruhun sald›r›s›na
u¤rayan Gemlik Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’nin aç›klamas›ndan)
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Büyükan›t: ‘O ac›lar› hayal bile edemeyecekleri yo¤unlukta yaﬂataca¤›z’

Ne Yapacaks›n›z? Yeni Dersimler,
Halepçeler mi Yaratacaks›n›z?
Oligarﬂinin s›n›rötesi operasyon ile baﬂlatt›¤› seferberlik hali
sürüyor. Bir yandan, da¤lar bombalan›yor, ordu katliam peﬂinde koﬂturuluyor, bas›na sürekli olarak “ ﬂ u r ada ﬂu kadar terörist öldürdük” haberleri gönderiliyor, herkes “daha
büyük” katliam beklentisine sokuluyor.
Di¤er yandan, 31 Ekim’deki Bakanlar Kurulu toplant›s›nda Kuzey
Irak’a yönelik al›nan e k o n o m i k
a m b a r g o karar› tehdit unsuru olarak kullan›l›yor. Kuzey Irak, elektrik, çimento baﬂta olmak üzere ihracat›n kesilmesiyle, s›n›r kap›lar›ndan ticaretin yavaﬂlat›lmas›yla ve
bunun gibi yapt›r›mlarla tehdit edilerek boyun e¤dirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
‹stanbul’da Irak'a Komﬂu Ülkeler Konferans› yap›l›yor, oligarﬂi bu
konferans› da kendisi aç›s›ndan,
Kürtler’e yönelik kararlar ald›rabilece¤i bir zemin olarak kullanmaya
çal›ﬂ›yor.
Tayyip Erdo¤an, generaller eﬂli¤inde ABD’ye görüﬂmeye gidiyor,
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice Türkiye’ye geliyor. Bu trafikte pazarl›¤›n
en önemli parças›n› da Kürtler’e yönelik politikalar oluﬂturuyor.
Bu seferberlik bas›nda da ayn›
h›zla sürdürülüyor. “Türk Ordusu”nun nas›l “teröristlere”, “Barzani’ye” derslerini verece¤i hezeyan
içinde anlat›l›yor. Bu tablodaki en temel söz ise kuﬂku yok ki, Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t’›n “o ac›lar› hayal bile edemeyecekleri boyutta
yaﬂataca¤›z” sözleridir.
Bu sözler, oligarﬂinin Kürt sorununa bak›ﬂ aç›s›n›n özetidir. Oligarﬂi,
kanl› tarihine yeni sayfalar ekleyece¤ini anlat›yor, Kürtler’i bir kez daha
ac›lar içinde bo¤arak dize getirmek
istediklerini anlat›yor bu sözler.

8

ﬁOVEN‹ZM

Bu sözlerin benzerleriyle, Dersimler, Halepçeler yaﬂat›ld› Kürt
halk›na.
Büyükan›t’›n sözlerindeki ruh
hali, Dersim’e karﬂ› 4 May›s
1937’de Bakanlar Kurulu’nda al›nan kararda da vard›. Bu kararda;
“ Sadece taarruz hareketiyle ilerle mekle yetindikçe isyan ocaklar›
daimi olarak yerinde b›rak›lm›ﬂ
olur. Bunun içindir ki, silah kullanm›ﬂ olanlar› ve kullananlar› ye rinde ve sonuna kadar zarar vere m e y e c e k h a l e g e t i r m e k , k öy l e r i k a m i l en (t ü m ü y l e) t a h r ip e t m ek v e a i l ele ri uzakla ﬂt›r ma k lüzumlu gö r ü l m ü ﬂ t ü r. ” (Vecihi Timuro¤lu,
Dersim Tarihi, syf. 47) denilerek
1938 y›l›nda 80 bin Dersim’li katledilmiﬂti.
Elbette, bu katliamlar› da, daha
fazlas›n› da tekrar yapabilirler, fakat
bunda aciz bir halk düﬂmanl›¤› d›ﬂ›nda bir politika bulmak imkans›zd›r. Katliam e¤er oligarﬂi için bir sonuç alma politikas› olarak düﬂünülüyorsa, bunlar›n hepsi denenmiﬂ
ve sonuç vermemiﬂ yöntemler olarak önlerinde durmaktad›r.
Bu yan›yla Büyükan›t’›n söylemlerinde bir yenilik yoktur. Kürt
halk›n›n da, genel olarak halk›m›z›n
da yaﬂamad›klar› ac› zaten kalmam›ﬂt›r.
Türkiye bu süreci esas olarak
1990’larda yaﬂam›ﬂt›. Hizbullah’a
yapt›r›lan katliamlar, kaybetmeler,
faili meçhuller, itirafç›lar›n örgütlenmesi, özel harekat birliklerine
özel yetkiler verilmesi, Batman’da
oldu¤u gibi resmiyet d›ﬂ› özel ordular kurulmas›... Hepsi 1990’l› y›llar
boyunca denendi, köyler yak›ld›,
unutulmayacak ac›lar yaﬂat›ld›.
Dolay›s›yla, oligarﬂik diktatörlüklerin baﬂvuraca¤›, baﬂvurabile-

ce¤i tüm yöntemlere zaten baﬂvurulmuﬂtur. Fakat, Genelkurmay
Baﬂkan› Büyükan›t, tüm bu katliamlar›n, iﬂkencelerin, kay›plar›n,
halka çektirilen ac›lar›n sonuçlar›n›
hala anlamam›ﬂsa, ister 1938 katliam› sonuçlar›na, ister 1990’l› y›llar›n
baﬂlar›ndaki bu uygulamalar›na
baks›n. Sadece bu yöntemlerin çözümsüzlü¤ünü görecektir.
Büyükan›t’›n büyük ac› yaﬂad›klar› sözü de demagojiden ibarettir.
Ölen askerlerin ac›lar›n› yaﬂayan da
halkt›r ve bu ac›lar›n sorumlular› da
Büyükan›t’›n da parças› oldu¤u iﬂbirlikçi oligarﬂidir. Ve bu ac›lar›n
daha katmerlisini zaten 70 milyon
halka ony›llard›r yaﬂatmaktad›rlar.
Türkiye’nin dörtbir yan›ndaki Büyükan›t’a ba¤l› karakollar, bugüne
kadar iﬂkence ve katliam merkezleri olarak çal›ﬂm›ﬂt›r ve çal›ﬂmaya
devam ediyorlar. Da¤lar, ﬂehirler,
hapishaneler, onlar›n bombalar›yla
yak›l›p y›k›lmad› m›?
Bizim ac›lar›m›z sadece iﬂkenceler ölümler de de¤il, bu topraklara
basan her Amerikan postal› da bizim için ac›lar›n büyü¤üdür ve o
Yankee postallar› Büyükan›tlar’›n
sayesinde çi¤niyor topraklar›m›z›.
Bu ülkeyi ya¤malayan emperyalist
tekeller de bizim ac›lar›m›z›n kayna¤›d›r. Bunun da sorumlusu Büyükan›tlar’d›r, tekeller onlar›n koruyuculu¤unda ülkemizi ya¤mal›yorlar. Ormanlar›m›z yokedildi¤inde
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de, yeralt› kaynaklar›m›z gasbedildi¤inde de bunun ac›s›n› yaﬂ›yoruz
biz ve bize bu ac›lar› yaﬂatanlar da
yine Büyükan›tlar’dan baﬂkas› de¤ildir; çünkü emperyalist tekellerin
ülkemizdeki bekçili¤ini yapan da
Büyükan›tlar’d›r.
Oligarﬂi, bu ac›lar› halklara yeniden yaﬂatarak, ne kendi ömrünü
uzatmay› baﬂarabilir, ne de halklar›n taleplerini bast›rabilir. Bunlar
aç›k gerçeklerdir. Oligarﬂi, halklar›n
kan›n› dökmekle suçlar›n› büyütmenin ötesinde bir ﬂey yapamaz. Bugün için, bu suçlar›n›, ﬂovenizm
propagandas› arkas›na gizlemeyi de
baﬂarabilirler, fakat bu ilelebet sürecek bir süreç de¤ildir. Tarih göstermektedir ki, katliamlarla kimse hiçbir sorunu çözememiﬂtir.

Halka Karﬂ› Savaﬂanlar›n
K a z a n m a ﬁ a n s l a r › Yo k t u r
Oligarﬂinin, katliam tehditleri
yerine gerçekleri görmeye ihtiyac›
vard›r. Gerçekler, oligarﬂinin y›llard›r bu savaﬂ› bitirememesinin nedeninin halka karﬂ› savaﬂ›yor oldu¤u
gerçe¤idir. Bu gerçek ortada iken
oligarﬂinin katliamlar› bu gerçe¤i
de¤iﬂtirme gücüne sahip olamaz.
Örne¤in, oligarﬂi bu gerçe¤i de¤iﬂtirebilmek için, halk› kendisiyle
savaﬂt›rmay› da bir politika olarak
uygulad›. Bu halk›, iﬂbirlikçileﬂtiren, onursuzlaﬂt›ran ahlaks›z bir politikad›r. Bu politikan›n bölgedeki
ad› ‘köy koruculu¤u’ olmuﬂtur.
Fakat, oligarﬂinin Kürt milliyetçi
harekete karﬂ› son sald›r›lar›nda, bu
politikan›n iflas›n› anlatan bir haber
yans›d› bas›na. Haber ﬂöyle; “Koruc ul a r › n me vz i l e r e gi r me s i y as a k land›.” Çünkü, s›n›r bölgesindeki
korucular›n aralar›nda “köstebek”
oldu¤u, son dönemdeki orduya yönelik eylemlerde bunlar›n rol oynad›¤› ﬂüphesi duyulmaktayd›.
Daha sonra, burada köy korucular›ndan bir k›sm›n›n evlerine bask›nlar yap›ld›¤›, pekçok korucunun
gözalt›na al›nd›¤› da bas›na yans›d›.
Oligarﬂinin “ﬂüpheleri” do¤ru ya da
yanl›ﬂ olabilir, fakat bunlar›n genel

Say›: 129

Baﬂbakan, Bakanlar, Generaller
Kafilesi, Beyaz Saray’a yüz sürmek
için cümbür cemaat ABD yolunda...

utan›n!

Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan› Orgeneral Ergin Saygun, Genelkurmay Plan ve Harekat Daire Baﬂkan› Tümgeneral Kenan
Koçak... Bu hafta ABD’de Bush’la görüﬂecek Türkiye heyeti bunlardan
oluﬂuyor. Bunlara eﬂlik eden üst düzey bürokratlardan, M‹T’ten daha pek
çok ismi saym›yoruz bile. Bir ülkenin baﬂbakan›, yan›na bakanlar›n› alm›ﬂ, Genelkurmay’›n üst kademesi de onlar›n peﬂine tak›lm›ﬂ, Bush’un
huzuruna gidiyorlar.
Bir ulus, bir halk, bir ülke aç›s›ndan utan›lacak bir tablodur.
Ama utanma duygusu yok olmuﬂtur oligarﬂinin politikac›lar›nda ve generallerinde. Ulusal bir gurur, ulusal bir duygu ve düﬂünce kalmam›ﬂt›r.
Ne için kendilerini bu kadar aﬂa¤›lad›klar› da malum: Bush’tan iﬂgal alt›nda tuttu¤u bir ülkenin topraklar›nda katliam izni isteyecekler veya diyecekler ki “benim yerime sen katlet.”
Peki NEY‹N K AR ﬁILI⁄IND A?
Dünya alem bilir ki, karﬂ›l›ks›z olmaz bu tür anlaﬂmalar.
Neyi satacaks›n›z bu kez? Neyi peﬂkeﬂ çekeceksiniz?
1945’lerden bu yana sat›yor, peﬂkeﬂ çekiyorsunuz. Karﬂ›l›¤›nda iktidar›n›z› emperyalistlerin deste¤iyle bugüne kadar sürdürdünüz.
Büyükan›t geçen hafta yapt›¤› aç›klamada, "Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an'›n
ABD Baﬂkan› George Bush ile görüﬂmesini beklemek laz›m. Çok önemli
bir görüﬂme" demiﬂti. Elbette bekleyeceksiniz. Ne ekonomide, ne siyasette, ne d›ﬂ, ne iç politikada, emperyalist efendilerin izni d›ﬂ›nda tek bir
ad›m atabilir misiniz ki? Atamayaca¤›n›z› iyi biliyorsunuz. Bu yüzden
“beklememiz laz›m, efendimiz ne diyecek” derken hiç utanm›yorsunuz
bile. Utanma duygusunu, ulusal onurunu kaybeden bir yönetim, emperyalist destek ne kadar güçlü olursa olsun, iktidar›n› da kaybetmeye mahkumdur.
olarak olmas› kaç›n›lmazd›r. Halka
karﬂ› savaﬂ›n do¤as›d›r ki, herkesi
düﬂman olarak görecek, ﬂüphelenecek, güvenemeyeceklerdir. Çünkü
tezat olan birer yoksul Kürt olan korucular›n, oligarﬂinin saflar›nda olmas›d›r zaten.
Dört bir yan›m›z düﬂmanla kuﬂat›lm›ﬂ ruh halindeki oligarﬂi, ﬂimdi
içteki herkesi de düﬂman görmeye
baﬂlamaktad›r. Kendisinin örgütledi¤i, savaﬂa soktu¤u güçleri de düﬂman görmeye baﬂlamas›, oligarﬂinin

sürdürdü¤ü politikalar›n nas›l bir
açmaz oldu¤unu gösteriyor.
Görülmektedir ki, oligarﬂinin
çözümsüzlü¤ünün as›l nedeni, askeri de¤il, politiktir. Bu kendi ifadelerinde de vard›r. Bu savaﬂ›, halka
karﬂ› savaﬂt›klar› için kazanamad›klar›n› dönem dönem dile getirmek
zorunda kalm›ﬂlard›r. Bu gerçeklere
ra¤men yine daha büyük ac›lar yaﬂatmaktan sözetmeleri, sadece çaresizliklerini ve katliamc›l›klar›n›
gösterir.
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Siyasette

‹LKE
Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda
ba¤›ms›zl›k üzerine yaz›lar vard›.
Ba¤›ms›zl›¤›n nas›l solun gündeminden ç›kt›¤› vurgulan›yordu bu
yaz›larda.
Oysa, solun yak›n tarihine bakan herkes görür ki, bu adeta tart›ﬂ›lmaz bir ilke durumundayd›.
Diyelim ki, çeﬂitli sol güçler aras›nda bir birlik oluﬂturmak istiyorsunuz; o birli¤in “ a n t i - e m p e r y a l i s t , a n t i - f a ﬂ i s t ” olmas› tart›ﬂ›lmazd›. Sadece kimileri bunun yan›na “anti-sömürgecilik”, “antiﬂovenizm” gibi farkl› ilkeler de eklemeyi gündeme getirirdi. Oluﬂturulacak herhangi bir sol program
aç›s›ndan da “ a n t i - e m p e r y a l i s t ,
a n t i - f a ﬂ i s t ” olmak tart›ﬂmas›z ilkeydi.
Bu ilkeden -en az›ndan solun bir
k›sm›n›n- vazgeçmesi, sola ne kazand›rd›, ne kaybettirdi peki?
Sorunun cevab›n› görmek için,
bugün Türk bayraklar›yla meydanlara ç›kan kitlelere bakmak yeterlidir. Anti-emperyalizm bayra¤›n›n
demagojilerle de olsa, solun elinden çal›nd›¤›n› görmek yeterlidir.
Emperyalizmin 1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren dünya çap›nda
daha pervas›zlaﬂt›¤› herkesin bildi¤i
bir gerçektir. Bu pervas›zlaﬂmaya
paralel olarak yeni-sömürgecilik
çok daha alenileﬂmiﬂ, daha aﬂa¤›lay›c› bir hale dönüﬂmüﬂtür. Bu da
beraberinde halk›n AB’ye, ABD’ye
duydu¤u tepkileri yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bunun do¤al sonucunun antiemperyalist mücadelenin yüksel-

BORAN ve
HAZ‹RAN
YAYINCILIK
K‹TAP
FUARINDAYDI
26. TÜYAP ‹stanbul Kitap Fuar› 35 ülkenin ya-
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me olmuﬂtur. Bu “görünüm”, egemen s›n›flar›n propaganda ve demagoji mekanizmalar› taraf›ndan
da pekiﬂtirilmiﬂtir.
Bunun sonucunda ise, oligarﬂi,
kitlelerin AB’ye, ABD’ye yönelik
tepkilerini, sola yönelik tepkilere
dönüﬂtürebilecek bir zemin elde etmiﬂtir. Linç sald›r›lar› da iﬂte bu zeminde örgütlenmiﬂtir.
Anti-emperyalist mücadelenin
öncüsü olan, bunun için büyük bedeller ödeyen bir sol, kendisinin
Avrupac›, Amerikanc› olmad›¤›n›
anlatma zorunlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Bu durum bugün solu,
ﬂovenizm karﬂ›s›nda zay›flatan
önemli nedenlerden de biri durumundad›r. Tarihsel, geleneksel i l k e l e r i n i t e r k e t m e k , solu zay›flatm›ﬂ, ideolojik, politik mücadelede
en önemli silahlar›ndan birinden
yoksun b›rakm›ﬂt›r. Oysa, ﬂoveniz-

me karﬂ› en etkili mücadele sloganlar›ndan birisi b a ¤ › m s › z l › ¤ › n savunulmas›d›r. Ba¤›ms›zl›k slogan›yla
kitlelere gitmek, faﬂizmin gerçek
yüzünü kitlelere gösterebilmenin,
kitlelerdeki emperyalizme karﬂ› öfkenin, ﬂovenist zeminlere akmas›n›
engelleme, emperyalizme karﬂ›
mücadele kanal›na akmas›n› sa¤laman›n imkanlar›n› yaratacakt›r.
Oysa, bugün sol ﬂovenizmin
karﬂ›s›nda politika üretemez duruma düﬂmektedir. ﬁovenizmi teﬂhir
edememektedir. Katliamlara karﬂ›
ç›kmak, hak ve özgürlükleri gündeme getirmek kuﬂkusuz solun yapmas› gerekenlerdir, fakat ﬂovenizme karﬂ› salt bu politikalarla hareket etmek, ﬂovenizmi geriletmek
aç›s›ndan yetersiz bir politikad›r.
Kitleler, emperyalizmin sömürgecilik politikalar›n›n sonuçlar›n›
çeﬂitli biçimlerde yaﬂamakta ve
tepki duymaktad›rlar. Fakat, kitlelerin bilinç düzeyi bugün için, emperyalizmin ülkemizdeki rolünü ve iﬂbirlikçilerini görmelerine engeldir.
Solun görevi, emperyalizmin kendisini ve iﬂbirlikçilerini teﬂhir edebilmektir. Fakat elbette, anti-emperyalist kimli¤ini yitirmiﬂ solun, ba¤›ms›zl›k düﬂüncesinden vazgeçmiﬂ
bir solun, kitleler nezdinde bunu
baﬂarmas› mümkün olmamaktad›r.
Solun b›rakt›¤› bu boﬂlu¤u dolduran, oligarﬂik güçler, kendi iﬂbirlikçiliklerini gizlemeyi baﬂar›rken,
solu emperyalizmin politikalar›n›n
ülkemizdeki savunucusu gibi gösterebilmekte, demagoji yapabilmektedir.
Sol, gerçekten kitleleri kazanacaksa, tekrar anti-emperyalist kimli¤ini kazanmal›, ba¤›ms›zl›kç›, antiemperyalist çizgide mücadeleyi
yükseltmeyi baﬂarmal›d›r.

y›nevlerinin kat›l›m›yla 27 Ekim’de
baﬂlad›. Boran, Haziran Yay›nc›l›k’›n
da içinde bulundu¤u 500’ü aﬂk›n yay›nevinin kat›ld›¤› fuar›n onur yazar›
Metin And’d›. Fuar›n temas› “Akdeniz’de Edebiyat Edebiyatta Akdeniz”
olarak belirlenmiﬂti. Boran-Haziran
Yay›nc›l›k ise fuara hapishane direniﬂ-

lerinin anlat›ld›¤› kitaplarla kat›ld›.
Mahir Çayan-Bütün Yaz›lar, Zafer Yolunda, Adal›lar›n Türküsü-K›z›ldere,
Can›m Feda, Neydik Ne Olduk ve Yürüyüﬂ Dergisi en çok ilgi görenler yay›nlar aras›ndayd›. 4 Kas›m’a kadar
sürecek olan kitap fuar›na ilgi geçen
y›la göre daha azd›.

mesi olmas› gerekirken,
böyle olmam›ﬂt›r.
Çünkü, reformist solun
ve Kürt milliyetçili¤inin bu
süreçteki politikalar›, sola
hiç haketmedi¤i bir görünüm vermiﬂ, sol geniﬂ kitlelerin gözüne adeta baﬂta AB olmak üzere
e m p e r y a l i z m i n s a v u n u c u s u gibi gözükmeye baﬂlam›ﬂt›r. Kürt milliyetçi hareketin ve onun yede¤indeki kimi siyasi hareketlerin, Kuzey
Irak’taki Amerikan müdahalesini
meﬂrulaﬂt›r›c› söylemleri de bu görünümü pekiﬂtiren bir baﬂka geliﬂ-

Ba¤›ms›zl›k Sol
‹çin ‹lkedir!
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Bilgi Üniversitesi’nde Anayasa Forumu

H A L K ‹ Ç ‹ N A N AYA S AY I T A R T I ﬁ I Y O R U Z
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde ‘Halk ‹çin Anayasay› Tart›ﬂ›yoruz’ konulu bir forum düzenledi.
27 Ekim günü gerçekleﬂen foruma
Prof. Dr. Mehmet Bekaro¤lu, Siyasetçi Yazar Mihri Belli, ÇHD ad›na
Selçuk Koza¤açl›, Av. Rasim Öz, Av.
Bahri Bayram Belen, Divri¤i Kültür
Derne¤i ad›na Mehpare Çolak,
EMEP ad›na Mustafa Yalç›ner, ÖDP
ad›na Görkem Do¤an, TKP ad›na
Bilgitay Hakk› Durna, Sanatç› Bilgesu Erenus, Gazeteci Ayﬂe Düzkan,
Gazeteci Nuray Mert, KESK ﬁubeler
Platformu ad›na ‹brahim Sönmez ve
HÖC ad›na Münire Demirel kat›ld›.

“AKP Ülkenin Ba¤›ms›zl›¤›na
Çarp› At› yor”
Forumu yöneten Tekin Tangün
forumun AKP’nin ç›karmay› düﬂündü¤ü anayasa ile HÖC’ün yay›nlad›¤› Halk Anayasas› Tasla¤› olmak
üzere iki bölüm halinde tart›ﬂ›laca¤›n› hat›rlatarak konuﬂmac›lara söz
verdi.
1. oturumda ilk olarak Divri¤i
Kültür Derne¤i ad›na Mehpare Çolak sözald›. ‹ktidardaki güçlerin ayn› güçler olmas›ndan kaynakl› temel
konularda hiçbir tart›ﬂma yaﬂanmad›¤›na vurgu yapan Çolak, AKP’nin
ç›karmak istedi¤i anayasan›n halktan yana bir anayasa olmayaca¤›n›
dile getirirken, ÇHD ad›na kat›lan
Av. Selçuk Koza¤açl› ise bir anayasan›n neden yap›ld›¤›n›, neden de¤iﬂtirildi¤ini anlaman›n önemine
vurgu yapt›. Prof. Dr. Mehmet Bekaro¤lu ise AKP’nin 24 Ocak
1980’de ad›m› at›lan neo-liberal
dalgan›n anayasas›n› haz›rlad›¤›na
vurgu yaparak 1961 ve 80 anayasalar›n›n cunta anayasalar› oldu¤unu,
AKP’nin anayasas›n›n sivil, özgürlükleri geniﬂleten, ideolojisiz bir
anayasa olmayaca¤›n› dile getirdi.
Kap›lar›m›za çarp› at›ld›¤›n› söyleyerek sözlerine baﬂlayan Bilgesu
Erenus ise “Kürtler’in kap›s›na çarp› konuluyor, solcular dövülüyordu
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zaten, dövülmeye devam
ediliyor. Zenginlerin d›ﬂ›nda her kap›da
çarp›
görece¤iz yak›nda. AKP
de çok tutarl›, o da ülkenin ba¤›ms›zl›¤›na çarp›
at›yor, halkç›l›¤a çarp›
at›yor, devletçili¤e çarp› at›yor. Bu
çarp›lar birbirine çok ba¤l›...” diye
konuﬂtu. HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk
Anayasas› Tasla¤›’yla ilgili de
“Kürtler’e kendi özgürlükleri de tan›nabilir diyor, çok cesur buldum bu
sat›rlar›, hemen arkas›nda birliktelikten sözediyor, ben de bundan yanay›m” sözlerine yer verdi.
Daha sonra Av. Bahri Bayram
Belen sözald›. Bu tart›ﬂma zeminini
ve bu ortam› çok önemsedi¤ini belirten Belen, bir anayasa tasar›s› düzenleyen hükümetin toplumsal mutabakat sa¤lamak istiyorsa bu tür
tart›ﬂmalara kulak vermesi gerekti¤ini dile getirirken Gazeteci Nuray
Mert ise AKP anayasas›n›n ay›rt
edici özelli¤inin kapitalizme eklemlenme noktas›nda oldu¤unu söyledi.
HÖC’ün anayasa tasla¤›yla ilgili ise
“bu metin bir devrim manifestosudur. Devrim yapmadan anayasas›n›
tart›ﬂmak bir hayal olur. Bu bir anayasa tart›ﬂmas› de¤il, hayaldir. Bu
tart›ﬂman›n bizi ileriye götürecek
bir metin olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Çünkü Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni kurmadan bu metni tart›ﬂamay›z. Bu sistemden Demokratik
Halk Cumhuriyeti’ni kuracak bir
anayasa ç›kmaz. Bu manifestonun
gerçekleﬂmesini ilerideki nesillere
b›rakabiliriz, yüre¤imizin bir köﬂesine b›rakabiliriz” sözleriyle düﬂüncelerini dile getirdi.
12 Eylül Anayasas›’n›n de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini ancak AKP’nin

anayasas›n›n bunu de¤iﬂtirmek yerine bu özü güçlendirmeye ve sa¤lamlaﬂt›rmaya yönelik bir metin haz›rlad›¤›n› dile getiren TKP temsilcisi Av. Bilgitay Hakk› Durna sözlerine ﬂöyle devam etti: “Bu anayasa
ﬂuan varolan bir maddeyi aynen koruyor, sadece baﬂl›¤›n› de¤iﬂtiriyor.
Bu da anayasan›n niyetini ortaya
koyuyor. Bu madde ‘piyasan›n de¤iﬂtirilmesi’ yerine ‘piyasan›n geliﬂtirilmesi’ olarak de¤iﬂiyor.”

“Halk›n Mü ca dele
Prog ra m› n› Su nu yo ruz”
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
ad›na sözalan Münire Demirel ise
anayasan›n düzenin niteli¤ini belirleyen bir belge oldu¤unu, güçler
dengesine göre biçimlendi¤ini söyleyerek “AKP’nin anayasas›n›n da
ideolojik bir temeli var. Bunu anayasa tart›ﬂmalar›na bakmadan uygulamalar›na baksak bile görebiliyoruz. AKP ülkemizi emperyalizme
satmaktad›r. AKP tekellerin ömrünü
uzatmak için çal›ﬂ›yor” dedi.
Demirel, konuﬂmas›nda Halk Anayasas› Tasla¤›’yla ilgili ise ﬂunlara
de¤indi: “Anayasa tasla¤›m›z yeni
de¤ildir. Yaklaﬂ›k 10 y›ll›k bir çal›ﬂma. Biz düzenin ortaya koydu¤u
anayasaya alternatif olabilecek bir
düﬂüncemizi de ortaya koyduk. Bu
bir çal›ﬂma program›d›r. ‹nsanlara
diyoruz ki evet devrimi iste, iste ki
ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi kazan
ki çocuklar›n› büyütebil. Halk›n

ANAYASA FORUM

11

mücadele program›n› sunuyoruz.
Devrim yap›lmadan emperyalizme
karﬂ› ç›k›lmadan ulaﬂ›lamad›¤›n›
bildi¤imiz bir dünya var. Anayasa
tasla¤›m›z›n eksiklikleri olabilir
ama önemli olan buradaki düﬂüncedir, bu düﬂüncenin insanlara nas›l
ulaﬂt›¤›d›r diye düﬂünüyorum.” Demirel, konuﬂmas›nda bu düzene alternatif bir düzenin ancak devrimle
gelece¤inin alt›n› çizdi.
EMEP ad›na kat›lan Mustafa
Yalç›ner ise “anayasalar mücadele
program› de¤ildir diye düﬂünüyorum. Çeﬂitli yasalarla toplum kurulmaz” sözleriyle düﬂüncelerini dile
getirirken, Av. Rasim Öz konuﬂmas›nda ‘anayasay› yapanlar bulunduklar› s›n›f›n yönetim ﬂeklini belirlerler’ sözlerine yer verdi.
ÖDP’li Görkem Do¤an anayasada halk›n haklar›n›n sonuna dek korunmas› gerekti¤ini dile getirdi.
KESK ﬁubeler Platformu ad›na sözalan ‹brahim Sönmez;
“AKP’nin anayasas› gerçekten bizlerin, emekçilerin, ezilenlerin anayasas› de¤ildir. Bizler bu
anayasay› toptan reddetmeliyiz’ dedi. Gazeteci
Ayﬂe Düzkan dünyan›n
her yerinde tek bir cümleye en çok ihtiyac›m›z
oldu¤unu onun da ‘hiçbir
birey baﬂka bireyi sömüremez ve bask› alt›na alamaz’ cümlesi oldu¤unu dile getirdi. “Biz sömürü ve bask›dan bahsederken zenginlerin fakirleri sö“Kürtler’in kap›s›na çarp› ko- mürmesine de karnuluyor, solﬂ› ç›kmacular dövülül›y›z. Buyordu zaten,
nun için
dövülmeye
devrim
devam edililyor. Zenginlerin g e r e k i r.
Devrim
d›ﬂ›nda her kap›da
çarp› görece¤iz yak›nda. AKP içinde bir
anayasa
de çok tutarl›, o da ülkenin
gibi bir
ba¤›ms›zl›¤›na çarp› at›yor,
halkç›l›¤a çarp› at›yor, devlet- metne ihçili¤e çarp› at›yor. Bu çarp›lar tiyaç var
bence.
birbirine çok ba¤l›...
Bence de-
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¤iﬂtirilmesi ve tart›ﬂ›lmas› gereken yanlar› var ancak bizim böyle bir metne
de ihtiyac›m›z var” diye konuﬂtu.
AKP’nin di¤er partilerden en temel
fark›n›n muhafazakarl›¤› oldu¤una
de¤inen Düzkan AKP’nin kad›na
bak›ﬂ aç›s›n› eleﬂtirdi. 1. oturumda
son sözü Mihri Belli ald›. Belli’nin
“Bu toplant›dan bir ﬂey ç›kmas›n›
istiyorum. Bu toplant›y› düzenleyen
örgüt bir anayasa tasla¤› ç›kard›. Bu
anayasa tasla¤› sosyalist bir anayasa
de¤il. Sosyalizme geçiﬂi sa¤layan
bir aﬂama. Bu toplant›yla iyi bir çal›ﬂma yapm›ﬂlard›r” sözlerinin
ard›ndan toplant›ya 15 dakikal›k ara
verildi.

“AKP Ana ya sa s› F Tipi
Top lum Ya rat mak tad›r”
Aradan sonra dinleyiciler söz
alarak düﬂüncelerini dile getirdiler.
Mikrofon konuﬂmac›lar aras›nda
dolaﬂ›rken söz alan ö¤retmen, mühendis, esnaf, ö¤renciler anayasa
dilinin neden bu kadar zor ve anlaﬂ›lmaz oldu¤unu, anayasalar›n
amaçlar›n› sorarak tart›ﬂmay› zenginleﬂtirdiler. Söz alanlar AKP’nin
anayasas›ndan demokrasi beklemediklerini dile getirdiler.
Dinleyiciler düﬂüncelerini paylaﬂ›rken 2. oturumda ilericiler, devrimciler bu sürece nas›l müdahale
edebilir? Bundan sonra ne yapaca¤›z sorular› tart›ﬂ›ld›. 2. oturumda

ilk sözü Mehmet Bekaro¤lu ald›.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n yeryüzünde bir cennet öngördü¤ünü ancak yeryüzünde cennetin olmayaca¤›n› söyleyen Bekaro¤lu, Türkiye’nin ulus yaratma (Türk-Kürt çat›ﬂmas›), iltica ve zengin fakir ayr›m› olarak 3 temel sorununu çözmesi gerekti¤ini dile getirdi. F Tipleriyle ilgili bir soruya cevap veren
Bekaro¤lu ‘Anayasa F Tipi toplum
yaratmaktad›r. En iyi model de cezaevleridir. Cezaevlerindeki bu sistem tüm topluma yay›lmak isteniyor. F Tipiyle düﬂündükleri tüm topluma genelleﬂen bir ﬂey. F Tipi bir
toplum oluﬂturacakt›r. Muhalefet
yapmayacak ve kendi ceplerini dolduracak bir toplum’ sözleri yo¤un
alk›ﬂ ald›.
Selçuk Koza¤açl› bu bölümde
‘bu taslak gibi metinler bize ›ﬂ›k
olacakt›r, yol gösterecektir. Ve
yap›lmas› gereken bu ›ﬂ›k çerçevesinde mücadeleye kat›lmakt›r. Soka¤a ç›kmaya tekrar al›ﬂmam›z ve ç›kmam›z gerekiyor. Tüm hak ve
özgürlükler yönünden
bize ait olan soka¤a
ç›kmal›y›z” diye konuﬂtu.
ﬁimdi ne yapaca¤›z sorusuna Bahri
Bayram Belen “anayasay› belirleyen güçlere karﬂ›, zengin ve güçlünün karﬂ›s›nda halk› bir
ad›m ileriye götürmeliyiz” diye cevap verdi.
Bilgesu
Anayasa F TiErenus ise pi toplum ya“ M i h r i ratmaktad›r.
B e l l i ’ n i n En iyi model
bu toplant›- de cezaevledan bir so- ridir. Cezanuç ç›kma- evlerindeki
l› sözünü bu sistem tüm
önemsiyo- topluma yay›lmak
rum. Hal- isteniyor. F Tipiyle düﬂündükk›n iktida- leri tüm topluma genelleﬂen
r›n› hedef- bir ﬂey. F Tipi bir toplum
leyen bir oluﬂturacakt›r. Muhalefet yapbelge ne- mayacak ve kendi ceplerini
den ütopik
dolduracak bir toplum.
olsun, ne-
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den hayal olsun. Bu burjuvazinin bize
ö¤retti¤idir. Halk Anayasas› Tasla¤›
halk›n kendisiyle gelece¤ine dair sözleﬂmesidir” diyerek konuyla ilgili görüﬂ bildirdi.
Anayasa konusunda taleplerimiz
ayn› diyen Av. Rasim Öz’ün ard›ndan,
TKP’li Av. Bilgitay Hakk› Durna “nas›l bir anayasa olmas› laz›m. Bizim
eﬂitlikçi, özgürlükçü bir belgesi varsa
halk anayasas› tasla¤› ya da TKP’nin
anayasa tasla¤› bir örnektir. O anayasa
diyor ki eﬂitlik istiyorum, özgürlük istiyorum, ba¤›ms›zl›k istiyorum” dedi.
Bir sonuç ç›kmas› dile¤ini yineleyen Mihri Belli ise ‘sosyalizm hepimizin hedefi’ diyerek konuﬂmas›na
son verirken sözalan EMEP’li Mustafa Yalç›ner “ﬂimdi bizim anayasay›
tart›ﬂmaya ihtiyac›m›z yok. ﬁimdi bizim devrim için bir araya gelmeye ihtiyac›m›z var 1936’da biz anayasam›z› yapt›k. Sovyetler Birli¤i’nde. Sanki
1936’day›z gibi anayasa yapamay›z.
Halk iktidar› demek düﬂ de¤il gelece¤imizdir. Bizim anayasa yapmaya ihtiyac›m›z oldu¤u görüﬂünde de¤ilim.
Anayasalar s›n›f mücadelesinin sonundan gelirler. Biz yapabilecek güce
ulaﬂmal›y›z. Bunun haz›rl›klar›n› yapmal›y›z” diye konuﬂtu.
Ayﬂe Düzkan Kürt meselesinin, kad›n sorununun çözülmesi gerekti¤ini
dile getirerek öneriyle eleﬂtiri aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lam yapmak gerekti¤ini dile getirdi. KESK ﬁubeler Platformu ad›na ‹brahim Sönmez de
“HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk Anayasas›
Tasla¤›’nda bizlerin, çal›ﬂanlar›n taleplerini içeren maddeler var” sözleriyle deste¤ini sunarken son olarak
HÖC ad›na kat›lan Münire Demirel
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini büyütece¤iz diyerek anayasa tasla¤›n›n bir devrim program› oldu¤unu
dile getirdi. Devrimin bir düﬂ de¤il,
hedef oldu¤unu belirten Demirel,
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n bu hedefe
hizmet etti¤ini söyledi.
Bütün kat›l›mc›lar›n düﬂüncelerini
ifade etti¤i konuﬂmalarla anayasan›n
tart›ﬂ›ld›¤› forumun sonunda konuﬂmac›lara sonuç deklarasyonu da¤›t›ld›.
Yaklaﬂ›k 400 kiﬂinin kat›ld›¤›
forum 5 saat boyunca ilgiyle izlendi.
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Sorunlar / Çözümler
Diyor ki bir ayd›n›m›z; “bu
anayasa tasla¤› bir hayal!” Bir
baﬂkas› diyor ki, “bu anayasa
dünyada cennet vaat ediyor,
bu mümkün de¤il!”
Asl›nda do¤ru söylüyorlar
bir bak›ma. Evet, bu bizim hayalimiz. Evet, biz bu dünyada
bir cennet olabilece¤ine inan›yoruz ve bunun kurulmas›na
önderlik etmeye aday›z; Halk
Anayasas› Tasla¤› da bizim bu
iddiam›z›n göstergesi.
Oligarﬂi hayalimize “el
koyma”
karar› ç›kartt›rd›
mahkemelerind e n .
Hakl›yd›.
Böyle bir hayal bile yasaklanmal›yd›. Ama hay›r, hayalimizde ›srar ediyoruz.
Hayalimizi, hayalimizin siyasi iﬂlevini anlamayanlar da
yok de¤il. Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n misyonunu anlamak istemiyorlar belki.
Elbette, Halk Anayasas›
tasla¤› bugünün düzeni içinde
bir hayaldir, fakat ancak bu
hayal halka maledildi¤inde,
halk›n da bu anayasan›n hayalini kurmas›n› sa¤lamay›
baﬂard›¤›m›zda, bu hayal, hayal olarak kalmaktan ç›km›ﬂ
olacakt›r. De¤ilse, Halk Anayasas› Tasla¤›’ndaki düﬂüncelerin sonsuza dek hayal olarak kalmas›n› savunma durumuna düﬂeriz.
Di¤er görüﬂ, anayasan›n
bu dünyada cennet vaat etti¤i
görüﬂüdür ki, evet bizler halk›n eme¤iyle, mücadelesiyle
bu dünyada cennetin kurulabilece¤ine inananlardan›z ve
bu cennetlerin dünyada kuruldu¤unu bilenlerdeniz. Mücadelemiz de bu cenneti ülke-

mizde kurma mücadelesidir.
Bu mücadeleyi hep birlikte
yürütmek gerekir.
Örne¤in denilmektedir ki,
“bu anayasa ancak devrim
yap›ld›¤›nda uygulanabilir”.
Kuﬂku yok ki, do¤rudur, fakat sorun da buradad›r, devrim nas›l yap›l›r?
Devrim ancak kitlelere benimsetildi¤inde, kitlelere ne
için mücadele ettikleri anlat›labildi¤inde baﬂar›labilir. Ne
istiyoruz, ne için mücadele
ediyoruz,
bunu anlatman›n
biçimlerinden birisidir
Halk
Anayasas›
Tasla¤›.
Bizi boﬂ beklentilerin sahiplerinden, bizim sundu¤umuz Anayasa Tasla¤›’n›, düzeniçi taslaklardan ay›ran temel yanlardan biri budur. Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
Türkiye, hedefimizdir. ‹deolojimiz, politikalar›m›z, örgütümüz, strateji ve taktiklerimiz
bu hedefi gerçekleﬂtirmek
içindir. Halk Anayasas› Tasla¤›’yla bir mücadele program›
sunuyoruz. U¤runa mücadele
edilecek bir ülke tasavvuru
sunuyoruz. Evet, ba¤›ms›z,
demokratik bir Türkiye, devrimsiz olmaz ve devrimciler
de zaten böyle bir Anayasa
Tasla¤›’n› sunmakla, halk›
devrime kazanmay› hedefliyorlar...
Yazar-Sanatç› Bilgesu Erenus’un da dedi¤i gibi “Halk›n
iktidar›n› hedefleyen bir belge
neden ütopik olsun, neden hayal olsun. Bu burjuvazinin bize ö¤retti¤idir. Halk Anayasas› T a s l a¤ › h a l k › n k e n d is i y le
gelece¤ine dair sözleﬂmesidir..

Hayal kurmak
cüret etmektir
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ANADOLU HALK ‹Ç‹N
ANAYASAYI TARTIﬁIYOR!
“Emperyalizmin ve Oligarﬂinin
De¤il Halk›n Anayasas› Yapal›m”
ﬂiar›yla Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u kampanya çal›ﬂmalar› tüm h›z›yla sürüyor.
HÖC’lüler yapt›klar› panellerle, forumlarla halk›n anayasas›n› tart›ﬂt›r›rken, bas›n aç›klamalar›yla ve
yapt›klar› eylemlerle de kampanyan›n sesini halka ulaﬂt›r›yor. Bu kampanyan›n her ad›m›nda, her çal›ﬂmas›nda anayasay› tart›ﬂt›ran
HÖC’lüler halk›n temel sorunun iktidar sorunu oldu¤unun vurgusunu
yap›yor.
Bu hafta ‹stanbul d›ﬂ›nda Anadolu’da da kampanya çal›ﬂmalar› sürdü:
kANKARA: Halk Toplant›lar›
kHATAY: Panel
kKOCAEL‹: Bas›n Aç›klamas›
k‹ZM‹R: Afiﬂlemeye Sald›r›
kTRAKYA: Halk Anayasas›
Taslaklar› Da¤›t›m›
Ankara’da Halk Anayasas›
‹çin Halk Toplant›lar›
M a m a k’ta faaliyetlerini
Ankara-M
sürdüren ‹dilcan Kültür Merkezi’nde; 28 Ekim Pazar günü yap›lan
halk toplant›s›nda gündemde olan
anayasa de¤iﬂikli¤i ve halk›n anaya-

sas› tart›ﬂ›ld›. HÖC’lü Murat Korkut ve ÇHD üyesi Av. Özgür Y›lmaz’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤›
halk toplant›s› saat 15.00’te baﬂlad›. ‹lk sözü alan Murat Korkut,
bugün ba¤›ms›zl›k ve halk›n örgütlü olmas›n›n anayasa konusunda temel unsurlar oldu¤unu vurgulayarak, “bunlar olmaks›z›n, en
iyi anayasa bile yap›lm›ﬂ olsa, kal›c› olamaz” diye konuﬂtu.
Av. Özgür Y›lmaz ise konuﬂmas›nda halk› esas alan bir anayasa
yapman›n gereklili¤ine de¤indikten
sonra dinleyicilerle birlikte “yap›lacak bir anayasadan beklentimiz nedir, ne olmal›d›r?” sorusu tart›ﬂ›ld›.
Toplant›ya kat›lanlar beklentilerinin
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanabilmesi oldu¤unu, üzerlerindeki ekonomik cendere ve adaletsizlikten kurtulmak istediklerini dile getirdiler. Yaklaﬂ›k 2
saat süren toplant› sonunda; anayasa
tart›ﬂmas›n›n sistemi tart›ﬂmak oldu¤u belirtilerek ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için örgütlenme, mücadele
etme ça¤r›s› yap›ld›.
Ayn› gün Dik m e n Temel Haklar
dernek binas›nda saat 16.30’da halk
toplant›s› düzenlendi. Anayasa,
devlet ve halk kavramlar›n›n tart›ﬂ›lmas›yla baﬂlayan halk toplant›s›nda “Devlet ve hukuk vatandaﬂ
için olmal›d›r, bu nedenle biz halk
olarak ne istiyoruz?” sorusuyla devam etti. Toplant›da
sözalan Mehmet Yaﬂar iﬂsizlik, maaﬂlar›n azl›¤›, gelecek
kayg›s› ve yerel yönetimlerin
sorunlara ilgisizli¤i konular›na de¤inerek tüm sorunlar›n
çözümünün halk iktidar›nda
oldu¤unu dile getirdi.
Hatay’da “Halk
Anayasay› Tart›ﬂ›yor”
Paneli
Halk Anayasas›’n›n tart›ﬂmaya aç›ld›¤› yerlerden
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birisi olan Hatay’da bir panel düzenlendi. Hatay Temel Haklar taraf›ndan 28 Ekim Pazar günü Antakya’n›n Harbiye Beldesi’nde “Halk
Anayasay› Tart›ﬂ›yor” ad›yla düzenlenen panelde Hatay Temel
Haklar ad›na Enis Aras konuﬂmac›
olarak kat›ld›. “Ba¤›ms›z ve Demokratik Bir Türkiye ‹çin Halk›n
Anayasas›n› Yapal›m” pankart›n›n
as›ld›¤› panelde Aras AKP’nin anayasas› ile halk›n anayasas›n›n aras›ndaki farkl›l›klara örnekler vererek, ancak halk›n anayasas› ile ba¤›ms›z ve demokratik bir ülkeyi
kurabilece¤imizi dile getirdi ve bunun için de mücadele etmeni gereklili¤ine vurgu yapt›.
Saat 14.00’te baﬂlayan panelde
misafir olarak kat›lan Samanda¤
E¤itim-Sen üyesi Esat Kudret e¤itimle ilgili bir sunum verdi. Kudret
yapt›¤› konuﬂmada kapitalist sistemde e¤itimin bilimsel olmad›¤›n›,
ezbere dayal› oldu¤unu bunun
gençli¤i yozlaﬂt›rmak için bilinçli
bir politika oldu¤unu dile getirerek
Halk›n Anayasas›’nda her ﬂeyin insana yönelik oldu¤u sözlerine kaydetti. ‹ki saat süren panel soru ve
cevaplarla sona erdi.
Kocaeli HÖC Ba¤›ms›zl›¤›
Temel Alan Bir Anayasa
Talebi
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Kocaeli Temsilcili¤i, 26 Ekim 2007
tarihinde E¤itim-Sen Kocaeli ﬁubesi'nde yapt›¤› bas›n toplant›s›yla
"Halk›n Anayasas›n› Yapal›m" ça¤r›s›n› tekrarlad›. HÖC ad›na Ekin
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Güneﬂ Sayg›l› taraf›ndan okunan
bas›n aç›klamas›nda “‹htiyac›m›z
olan halk›n ç›kar›na, halk taraf›ndan
tart›ﬂ›l›p haz›rlanacak bir anayasad›r. Ancak böyle bir anayasa ile sorunlar››m›z çözülüp, taleplerimiz
karﬂ›lanacakt›r. Biz en baﬂta emperyalizmin boyunduru¤u alt›nda olmayan bir ülke istiyoruz. Ve anayasa, bu ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na
almal› diyoruz” diye konuﬂtu. Sözlerini halk›n anayasas›n› yapma
ça¤r›s›yla sonland›ran Sayg›l›’n›n
ard›ndan aç›klamaya kat›lanlar da
düﬂüncelerini paylaﬂarak aç›klamaya destek sundular.
Gazeteci Barbaros Tantan aç›klamada sözalarak HÖC taraf›ndan
haz›rlanan tasla¤›n de¤erli oldu¤unu bu tasla¤›n ve ça¤r›n›n mahallelere kadar tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ine
dikkat çekti.
Daha sonra söz alan E¤itim-Sen
Kocaeli ﬁubesi Yöneticisi Ergin Ulgar ise HÖC'ün haz›rlad›¤› tasla¤›
ilk ç›kar›ld›¤› tarihte edindi¤ini, eksikleri ve fazlalar›yla tart›ﬂ›lmas›
gerekti¤ini belirtti.

Trakya’da Halk Anayasas›
Tasla¤› Da¤›t›lmaya
Devam Ediyor
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n toplatma karar›na ra¤men halka ulaﬂt›r›lmas› engellenemiyor. Trakya’da
Gelibolu, Edirne, Tekirda¤, Çorlu
ve Lüleburgaz’da halk›m›z›n oturdu¤u mahallelerde kap› kap› dolaﬂ›larak ve esnaflar gezilerek Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n da¤›t›m›na
devam edildi. Yap›lan edilen sohbetlerde halka anayasas›na sahip
ç›kman›n önemi anlat›ld›.
‹stanbul’da Pankartlar
Ayr›ca ‹stanbul emekçi mahallelerinde yap›lan çal›ﬂmalarla kampanyan›n duyurusu yap›ld›. 30
Ekim günü; Ç a¤ la y a n’dd a ; Dere,
Sondurak, Vatan Caddesi. N u rtepe’de; Sokullu Mahallesi ve ‹SK‹’de. Eseny u r t’tt a ; Yeﬂilkent, Bal›k yolu, Yeﬂilp›nar-Meydan, Talat
paﬂa mah, ‹ncirtepe-Tabela dura¤›,
Ba¤lar çeﬂme’de. Avc›lar’da Beylikdüzü, Gürp›nar, K›raç, Haramidere-Mehterçeﬂme,
Yeﬂilp›nar-

Meydan, S a r › ga zi’dd e ; Çekmeköy
Köprüsü’ne, ‹nönü Mahallesi’nde,
Demokrasi Caddesi’ne, Dörtyol ve
Kemal Türkler Mahallesi’nde. 1
M a y›s Mah a l le si’nn d e sal› ve perﬂembe günleri Karakol Dura¤›, Emlakç› Dura¤›, Sa¤l›k Oca¤›, Merkez’deki Köprü ve merkezde yap›lan “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin
De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m”
pankartlar› ve yaz›lamalar›yla kampanya çal›ﬂmas› sürüyor.

Oligarﬂiden icazet almadan
hareket edemeyen bu çizgidir
ki, kitle örgütlerini etkisiz,
oligarﬂinin iradesi d›ﬂ›nda hareket etmeyen, oligarﬂinin ç›karlar› çerçevesinde eylemlerini erteleyen, düzenin is tikrar›n› düﬂünen duruma getirmiﬂtir.
Gül’e anayasa konusunda müdahil olmak isteklerini iletmeleri de bir baﬂka garipliktir. Anayasa tart›ﬂmalar›na müdahil olmak için Gül’ün onay›, izni, icazeti
mi isteniyor, ne isteniyor? Müdahale, Cumhurbaﬂkan›
ile konuﬂmakla m› oluyor? Ne zamandan beri kitle örgütleri, oligarﬂik devletin Cumhurbaﬂkanlar› arac›l›¤›yla s›n›f mücadelesi sürdürüyor?
Anayasa tart›ﬂmalar›na müdahil olmak, AKP’nin
manevralar›n›n d›ﬂ›na ç›k›p a l t e r n a t i f bir anayasa ortaya koymak ve onu pratik olarak gündeme sokmakla
olur. Devrimci, demokratik örgütler, sürece müdahil olmak istiyorlarsa; halktan yana bir anayasa oluﬂturur,
bunu halka götürür, geniﬂ halk kitlelerinin talebi haline
getirip, bu gücü arkas›na alarak bu anayasay› oligarﬂinin önüne koyar. Oysa bu üçlünün yapt›¤›, halk zemininde de¤il, oligarﬂi zemininde hareket etmek, meﬂrulu¤u ve siyaset zeminini orada aramakt›r.

“Meﬂruluk H alk K itlelerinde
Aranmal›d›r, Çankaya’da De¤il”
TTB, KESK ve TMMOB genel baﬂkanlar› Gençay
Gürsoy, ‹smail Hakk› Tombul ve Mehmet So¤anc›, 27
Ekim’de Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’le görüﬂtüler.
Bas›na yans›d›¤›na göre, görüﬂmede, 3 Kas›m mitingiyle ilgili bilgi vermiﬂler, yeni anayasa haz›rlanmas›
sürecine do¤rudan müdahil olmak istediklerini belirtmiﬂler.
Sözkonusu kurumlar›n 3 Kas›m mitingini nas›l örgütledi¤ini okurlar›m›z hat›rlayacaklard›r. Solun d›ﬂ›nda örgütlenip, herkese adeta dayat›lm›ﬂt›r. Peki bu
kurumlar, mitingi neden solla konuﬂmazlar da gidip
oligarﬂinin temsilcilerinden Abdullah Gül ile konuﬂurlar?
Gül’e gidip yapacaklar› miting için bilgi vererek, bu
zeminde meﬂruluk aramaktad›rlar. Demokratik örgütler
gidip oligarﬂiden mi meﬂruluk ararlar, oligarﬂinin icazetinde mi meﬂruluk bulurlar? Neden meﬂruluk kitlelerde, kendi tabanlar›nda, sol platformlarda de¤il, oligarﬂide aranmaktad›r?

Say›: 129
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FAﬁ‹ST SALDIRILAR
HALKA DÜﬁMANLI⁄IN GÖSTERGES‹D‹R
Faﬂist sald›r›lar, provokasyonlar,
linçler oligarﬂinin halka açt›¤› savaﬂtan ba¤›ms›z de¤ildir. Hakkari’de yaﬂanan çat›ﬂman›n ard›ndan
faﬂist güruh ülkenin dört bir yan›nda baﬂta Kürt halk›na, Kürt milliyetçilerine ve devrimcilere olmak üzere her yerde sald›r›lar›n› artt›yor.
Oligarﬂiden tam destek alan faﬂistler Kürt halk›n› hedef alan sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›r›rken Kürt diye bildikleri insanlar›n evlerine çarp›lar
koyuyor, halk›n evlerini yak›yor,
polislerin hedef diye gösterdikleri
yerlere sald›r›yor.
Bursa’n›n Kemalpaﬂa ‹lçesi’nde
faﬂistler taraf›ndan Mardinli Abdurrahman Adam’›n evi 21 Ekim günü
ateﬂe verildi. ‘Kahrolsun Kürtler’
diye ba¤›ran yaklaﬂ›k 300 kiﬂilik faﬂist güruh daha sonra da Kürtler’in
iﬂletti¤i bir kahvehaneyi silahlar›yla
tarayarak 3 kiﬂinin yaralanmas›na
neden oldular.
Yap›lmak istenen bellidir. Halklar birbirine k›ﬂk›rt›lmak, düﬂmanlaﬂt›r›lmak isteniyor. Halk› birbirine
düﬂmanlaﬂt›rmaya çal›ﬂan oligarﬂi
halklar›n kardeﬂli¤ini isteyenleri de
susturmaya çal›ﬂ›yor.
Adana'da 'Halklar›n Kardeﬂli¤i'
baﬂl›kl› bildirileri da¤›t›rken gözalt›na al›nan 2 ESP’li, ç›kar›ld›klar›
mahkeme taraf›ndan 'Halk› kin ve
düﬂmanl›¤a sevketmek' suçlamas›yla tutukland›lar.
Sivil faﬂist sald›r›lar ve ﬂovenist
dalgayla yarat›lan ortam içinde en
küçük muhalif bir hak ve özgürlük
istemi sald›r› gerekçesi yap›l›yor.
Sivil faﬂistlerin sald›rd›¤› ortamda
polis ve jandarma da boﬂ durmuyor.
Bir yandan sivil faﬂistleri kollarken
onlar›n yetmedi¤i yerde gözalt›lara,
tehditlere baﬂvuruyor.

“SLOGAN AT M AYIN
L‹NÇ ETT‹R‹R‹Z”
‹zmir’de
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Tasla¤›’n› halka ulaﬂt›rmaya devam
eden HÖC’lüler, 28 Ekim’de
afiﬂleme yaparken bir kez daha
gözalt›na
al›nd›lar.
Halk›n
Anayasas›n› Yapal›m kampanyas›
çerçevesinde Buca’da afiﬂ yapan 3
HÖC'lü afiﬂlerinin yasal oldu¤unu
söylemelerine ra¤men yerlerde
sürüklenerek, dövülerek sald›r›ya
u¤rad›lar.
Sald›r› üzerine slogan atarak
direnen HÖC'lülere polis 'sorun
yaratmay›n, slogan atmay›n linç
ederler biz bile bir ﬂey yapamay›z'
diyerek etrafta toplanan insanlar›
da provoke edip 'bunlar terörist,
sald›r›n' dediler. Linç güruhunu
yaratamayan polis HÖC’lüleri
gözalt›na alarak pervas›zl›¤›n› bir
kez daha gösterdi. Gözalt›nda herbirine 117 YTL ceza kesilen
HÖC'lüler serbest b›rak›ld›lar. AKP
iktidar›n›n halk›n anayasas›n›
yapal›m çal›ﬂmalar›na sald›r›s›
sonuçsuz kalacak ve hiçbir güç bu
çal›ﬂmay› engelleyemeyecek.

DERS‹M: “ﬁovenist
S a l d › r › l a r a K a r ﬂ › Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i”
Son dönemde artan faﬂist sald›r›lar, provokasyonlar, linçler Dersim’de yap›lan bir yürüyüﬂle protesto edildi.
30 Ekim günü DTP, HÖC,
EMEP, DHP, ESP, KESK, D‹SK’in

de yerald›¤› 150 kiﬂi Dersim’ de Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinden Sanat Soka¤›’na kadar bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdi. “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, S›n›r ötesi Operasyonlara Son,
Biji B›ratiya Gelan” sloganlar› at›larak yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan
Sanat Soka¤›’nda bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. “S›n›r Ötesi Operasyonlara Hay›r, Irkç›l›¤a ﬁovenizme
Karﬂ› Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”
pankart› aç›lan eylemde kurumlar
ad›na aç›klamay› DTP ‹l Baﬂkan›
Murat Polat okudu.
Polat aç›klamada ﬂunlara de¤indi: “Ülke genelinde burjuva medyan›n oluﬂturdu¤u kampanya neticesinde polisin örgütlemesiyle oluﬂturulan sivil faﬂist sald›r›lar DTP il binalar›ndan Temel Haklar’a, Halkevi’nden TKP ve ESP’ye yönelmiﬂtir. AKP Genelkurmay’la mutabakat
içerisinde teskereyi ç›kararak Kürt
sorununda inkar ve imha politikas›n› hayata geçirmiﬂtir. Tezkere sonras› muhalif tüm kesimleri ve halk›
kapsayan sald›r›lar baﬂlam›ﬂt›r.
Bu havan›n Dersim’deki yans›mas› ise ﬂehrin polis ablukas› alt›na al›nmas›, ﬂehrin
giriﬂinde arama noktalar›n
kurulmas›, keyfi kimlik
sormalar, Özel Tim noktalar›nda geceleyin ateﬂ edilerek çat›ﬂma süsü verilmesi, mahallelerde canl›
bomba ar›yoruz diye evlerin aranmas›, rastgele silah
s›k›lmas›d›r. Amaç halk›n
kendi sorunlar› için mücadele etmekten uzaklaﬂt›r›p halklar
aras›nda çat›ﬂma yaratarak talepleri
bo¤makt›r” dedi. Türk-Kürt halklar› aras›nda çat›ﬂma yarat›larak
halklar›n taleplerinin bo¤ulmak istendi¤inin ifade edilerek, herkesi
bunlara karﬂ› durmaya ve oynanan
oyunlara alet olmamaya ça¤›r›ld›¤›
aç›klamaya Tunceli Belediye Baﬂkan› Songül Erol Abdil de kat›larak
destek verdi.
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SARIGAZ‹’DE
“JANDARMA TERÖRÜNE SON”
YÜRÜYÜﬁÜ
Liselerden
üniversitelere,
halk›n
her kesimine artan sald›r›lar kimi yerlerde faﬂist gurühlar taraf›ndan yap›l›rken kimi yerlerde de bizzat polis ya da
jandarma taraf›ndan yap›lmaktad›r.
gençli¤i ve tüm halk› teslim almaya yönelik olan bu sald›r›lara bir tepki de Sar›gazi Liseli Gençlik’ten geldi.
Sar›gazi Liseli Gençlik; 25 Ekim’de
mahallelerinde yap›lan korsan bir eylemi bahane ederek jandarman›n mahalleyi abluka alt›na almas›n› protesto etmek amac›yla 31 Ekim günü “Jandarma Terörüne Son” yürüyüﬂü gerçekleﬂtirdi. Son günlerde jandarma birçok
kahve ve internet cafelere sald›rm›ﬂ,
Demokrasi Caddesinde birçok insan›
coplay›p, küfür hakaret ve tehditte bulunmuﬂtu.
Terörde s›n›r tan›mayan jandarma
yoldan gecen insanlara kimlik sorup,
üst aramas› yapma gibi dayatmalarda
bulunmuﬂ ve tüm bunlar›n yan› s›ra 13
kiﬂiyi de gözalt›na alarak iﬂkence yapm›ﬂ sonra 2’sini tutuklam›ﬂt›.
Sar›gazi Liseli Gençlik, yapt›¤› eylemle jandarman›n terörünü teﬂhir ederken bask›lardan y›lmayacaklar›n› dile
getirdiler.
Yaklaﬂ›k 40 liselinin kat›ld›¤› eylemde Dev-Genç bayra¤›yla ve “Sar›gazi’de Jandarma Terörüne Son, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›yla Naz›m Hikmet Park›’na
kadar yüründü. Eylem boyunca jandarma akrebiyle dolaﬂarak ö¤rencileri
taciz etmeye çal›ﬂmas›na ra¤men liseliler eylemlerini yaparak jandarman›n bu
amac›n› boﬂa ç›kard›lar.

Say›: 129

FERHAT GERÇEK SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDU
Yenibosna’da
7
Ekim günü yasal bir
dergi olan Yürüyüﬂ
Dergisi’nin da¤›t›m›n›
yaparken polisin sald›r›p ateﬂ açmas› sonucu
s›rt›ndan vurularak
felç olan Ferhat Gerçek polisler hakk›nda
suç duyurusunda bulundu.
1 Kas›m günü Sultanahmet Park›’nda bir bas›n aç›klamas› yapan Temel Haklar Federasyonu Ferhat’› vuran polislerin tutuklanmas›n› istedi. Ferhat’›n da kat›ld›¤› aç›klamada s›k s›k “Ferhat’›
Vuran Polis Tutuklans›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›. “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› aç›lan eylemde Ferhat’›n resimleri taﬂ›nd›. Bas›n aç›klamas›n› okuyan Hatun Gül Aygün “devrimci- demokratlara ve halka sald›rmak için, en
temel, en meﬂru, en yasal hak arama giriﬂimini silahlar›yla, gaz
bombalar›yla, coplar›yla ve an›nda bast›rmak için her zaman çok
aceleci davranan polis, suçlar›n›n hesab›n› vermemek için de elinden geleni yap›yor. Ba¤›ms›z oldu¤u iddia edilen yarg› ise her zaman ki gibi polis tutanaklar›yla hareket etmeyi tercih ediyor. Tüm
ilgili resmi kurumlar hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi davranma ve suçun
üzerini örtme, polisi aklama çabas› içinde” dedi. Ard›ndan Aygün
“Ferhat Ferçek’i vuran polis tutuklanana ve ‹stanbul polisinin 7
Ekim’de Yenibosna’da gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›n›n tüm sorumlular›
yarg›lanana kadar bu talebimizi hayk›rmaya devam edece¤iz” diye
konuﬂtu. Tüm ilgili kurumlar›n hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi davrand›klar›n›n ve suçun üzerini örtmeye çal›ﬂt›klar›n›n dile getirildi¤i
aç›klamada Ferhat’› vuran tüm sorumlular›n yarg›lanmalar› istendi.
Aç›klaman›n ard›ndan çevredeki faﬂistleri k›ﬂk›rtan polis faﬂistleri kitlenin üzerine sald›. Sözlü tacizlerde bulunan faﬂistleri ise sadece polisler alk›ﬂlayabildi. Sonuç alamayan faﬂistler susmak zorunda kald›. Ard›ndan Ferhat Gerçek ve olay› yaﬂayanlar suç duyurusunda bulundu. 35 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme bas›n›n ve çevredekilerin ilgisi yo¤undu.

11 ESP’li Gözalt›nda
31 Ekim 2007 Çarﬂamba günü Yamanlar Kültür Merkezi, At›l›m
Gazetesi ‹zmir Temsilcili¤i’ne ve evlere yap›lan polis bask›n› sonucu aralar›nda ESP ‹zmir Temsilcisi ve At›l›m muhabirinin de
oldu¤u11 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
ESP taraf›ndan gözalt›lara karﬂ› 1 Kas›m günü Kemeralt›
giriﬂinde bas›n aç›klamas› yap›ld›. HÖC, BDSP, ‹HD, Partizan ile
kitle örgütlerinin destek verdi¤i bas›n aç›klamas›nda gözalt›lar protesto edilerek son süreçteki faﬂist sald›r›lara karﬂ› halklararas›
kardeﬂli¤in ve mücadelenin büyütülece¤i vurguland›. Gözalt›lar›n
b›rak›lmas› istenen aç›klama sloganlarla bitirildi.
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Önce yaralad› ﬂimdi iﬂkence yap›yor
Ali R›za Çiçek’i hat›rlayacaks›n›z. 27 Eylül’de Bülent Karataﬂ’la
birlikteyken vurulmuﬂ, Karataﬂ ise
katledilmiﬂti. Ali R›za Çiçek’in babas› da 1994 Ekim’inde yak›larak
katledilmiﬂti. 1938 Dersim isyan›nda 13 yaﬂ›nda olan baba Hasan Çiçek’in katledilmesi, o¤lunun ilerici,
halktan yana biri olmas›n› önlememiﬂti. Babadan o¤ula uzanan sindirme politikas›, Dersim’in direniﬂ gelene¤iyle karﬂ›lanm›ﬂt›.
27 Eylül’de, Dersim'in Hozat ‹lçesi'nde, odun toplamaya gittikleri
s›rada, arkadaﬂ› Bülent Karataﬂ katledilirken, kendisi subay taraf›ndan
gö¤süne s›k›lan kurﬂunla a¤›r yaralanan Ali R›za Çiçek’e, ﬂimdi de yaral› haliyle hapishane hapishane dolaﬂt›r›larak iﬂkence ediliyor.
Ali R›za Çiçek’in avukat› ﬂu bilgileri verdi;
“ Ç iç e k ha k k ›nd a 5 Ek im ta ri h i n d e Ho z a t S u l h C e z a M a h k e m e si'nde ifade vermesini sa¤lamak
iç i n t u t u k la m a k a r a r › v e r i l d i v e o
ola yda n sonr a 3 ha f t a ge çt i a m a

müvekkilim ha la hakim karﬂ›s›na
ç›km›ﬂ de¤il. Tutuklu olarak Elaz›¤,
Diyarbak›r, Elaz›¤ ve ﬂimdi de Tu nceli Kapal› Cezaevi'nde. Yani 4 cezaevi de¤iﬂtirildi. Gö¤sünden G3 piya d e s ila h› ku rﬂ u nu ile y a ra a l m›ﬂ
a¤›r yaral› bir kiﬂiden bahsediyoruz.
4 ring arac› de¤iﬂtirilerek, elleri zinc i r l i b i r h a l d e s e ya h a t e t m i ﬂ . B u h a yati aç›dan ciddi bir risk ifade eder.
Ve bu durumda a¤›r yaral› bir halde
ﬂu an Tunceli Kapal› Cezaevi'nde
tutuluyor. Bu durum tedavisini etkiler ve nitekim tedavi de a¤›r iﬂliyor.
Son görüﬂmemizde geceleri ateﬂinin
yükseldi¤ini söyledi.”
Ali R›za’ya yap›lan, oligarﬂinin
halka duydu¤u kinin sonucudur.
Bülent Karataﬂ’› katlettiler, Ali R›za’y› a¤›r yaralad›lar, suçlar›n› örtbas etmek için Ali R›za’y› ifadesini
bile almadan örgüt üyeli¤inden tutuklad›lar, ﬂimdi iﬂkence yapmaktad›rlar. Ali R›za, Bülent’in katledilmesinin tan›¤›d›r, Bülent’in aç›k infaz edilmesini gizlemek isteyen askerlerin, savc›n›n yalanlar›n› aç›¤a
ç›karan tan›kt›r. Bunun için Ali R›-

Bu ülkede yarg› öylesine al›ﬂm›ﬂt›r ki talimat almaya, generaller konuﬂur, an›nda konuﬂmalar› yarg›y› harekete
geçirmeye yeter, baﬂbakan
konuﬂur yarg› harekete geçer.
Bu ülkenin yarg›s›, oligarﬂinin savaﬂ›n›n bir mekanizmas› durumundad›r. Bu öyle alenileﬂmiﬂtir ki, gizlenememektedir. Bu nedenledir ki, Mehmet Ali ﬁahin, yarg›ya talimat›n› verdikten sonra ﬂunlar›
ekliyor “Benim yarg›ya tali m a t ve r me m sö z k on u s u de ¤il, bi r vatandaﬂ o larak hi ssi yat›m › sizlerle paylaﬂ›yo r u m .” Bunlar› söylemesi bile
yarg› gerçe¤inin itiraf› say›lacak durumdad›r.

Yarg› Emre Amade
Bu bir oligarﬂik yarg› klasi¤idir. Talimat› ald›klar› gibi
iﬂe baﬂlarlar. Böylesine, düzenin hizmetinde olduklar› içindir ki, sürekli olarak “ba¤›ms›z yarg›” diye bas bas ba¤›rarak bu gerçe¤i gizlemeye çal›ﬂ›rlar...
Leyla Zana’n›n geçti¤imiz
hafta içinde Kürtler’in kimi
taleplerini gündeme getirdi¤i
konuﬂmas›na iliﬂkin, Adalet
Bakan› Mehmet Ali ﬁahin,
“Leyla Zana’n›n beyanlar› n›n mutlaka bir hukuki kar ﬂ›l›¤› olacakt›r” dedikten hemen sonraki günlerde yarg›
harekete geçerek, Leyla Zana
hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›.
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za’y›
tutuklad›lar,
“onlar teröristti” demagojilerini sürdürmek için, Ali R›za’y›
mahkemeye ç›karm›yorlar, olay› so¤utmaya çal›ﬂ›yorlar.
Bu tablo oligarﬂinin adaletsizli¤ini göstermenin yan›nda, ahlak›n›
da gösteriyor. Oligarﬂinin ahlak›
kendisinin yaralad›¤› insan›, tutuklamaya, iﬂkence etmeye uygun bir
ahlakt›r, ahlaks›zl›kt›r.
Ali R›za’ya yap›lanlar, ilk de¤ildir, bu anlamda bu düzenin halka
karﬂ› savaﬂ›nda bir politikad›r. Halk› kurﬂunlamak, katletmek, iﬂkence
yapmak düzenin korku yayma, sindirme politikas›d›r.
Ali R›za’n›n ve ailesinin yaﬂam›,
Dersim’in tarihinin özeti gibidir.
Oligarﬂinin Kürtler’e Dersimliler’e
yönelik politikas›n›n özeti gibidir.
Ali R›za’lar bu düzenin tarihi boyunca yapt›¤› katliamlar›n tan›¤› ve
katliamlara tutulan ayna olduklar›
için kurﬂunlanmaktad›rlar.

Demokratik
Toplum Kongresi
DTP'nin 8 Kas›m'da Ankara'da
yapaca¤› ola¤an kongre öncesi 50 ilden 500
delegenin kat›l›m›yla Diyarbak›r'da gerçekleﬂtirdi¤i Demokratik Toplum Kongresi, 3
gün sürdü.
Kongrede; Türkiye’de Kürtler’e yönelik
siyasi ve idari yap›da 'demokratik özerklik'
politikas›n› savunma karar› al›nd›. Bu
karar›n, bundan sonraki mücadelelerinin
temelini oluﬂturaca¤› ifade edildi.
Anayasaya iliﬂkin ise, “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas› bütün kültürlerin
demokratik bir ﬂekilde, varl›¤›n› ve kendini
ifade etmesini kabul eder” ifadesinin konmas› istendi.
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› kongreden sonra
yay›nlanan sonuç bildirgesiyle ilgili
soruﬂturma baﬂlatt›.
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Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nden:
“ﬁimdiden önümüzdeki birkaç
y›ll›k yasaklar›m›z haz›r”
Merhaba!
20 Ekim coﬂkusu ve
122'lerimizin s›cakl›¤›yla kucakl›yorum.
Uzun bir aradan sonra
yeniden yaz›yorum sana. Üç ayl›k mektup yasa¤› birkaç gün önce
sona erdi. ... Bu yasaklar› ve keyfiyetleri hiçbir biçimde kabullenemiyoruz elbette. Öte
yandan beyhudeli¤i de malum.
... Hak gasplar› ve keyfiyetler
de devam ediyor. Bildi¤in gibi
"disiplin cezas›" ad› alt›nda ziyaret ve mektuplaﬂma hakk›m›z
gasp ediliyor ve bu aral›ks›z devam eden bir süreç art›k. ﬁimdiden önümüzdeki birkaç y›ll›k yasaklar›m›z bir kenarda bekliyor.
Adalet Bakanl›¤›'n›n son yay›nlad›¤› ziyaret genelgesini duymuﬂsundur. Bu genelgeyle "üç ziyaretçi" hakk›m›z da gasp edilmek isteniyor. ﬁöyle ki, 10 gün
içinde ziyarete gelmesini istedi¤imiz kiﬂilerin isimlerini bildirmezsek, bu hakk›m›z›n gidece¤ine dair bir anons yapt›lar.
Düﬂünsene, ziyarete gelmesini istedi¤imiz kiﬂiye ulaﬂamay›z

bile on günde. Elbette esas olarak mant›k aramak da gereksiz.
As›l amaç malum. Bizim aç›m›zdan ciddiye al›nacak bir ﬂey de¤ildir.
Bir de ﬂöyle bir ﬂey var ki, ziyaret kabinlerinde hücre arkadaﬂ›n›n ailesine selam veren, hal
h a t › r s o r a n tutsaklara, tutsak ailelerine müdahale edilip ziyaretler yar›da kesiliyor. Dahas› tutsaklara ve de ailelere ziyaret yasa¤› veriliyor
... Aç›lan davalardan bahsetmiﬂ miydik? Hapishane idaresi
yarat›c›l›kta s›n›r tan›m›yor. Son
olarak her ﬂey için suç duyurusu
yapmaya,
karﬂ›laﬂt›¤›m›z hukuksuzluklar hakk›nda yapt›¤›m›z suç duyurular›na, suç duyurusuyla misilleme yapmaya baﬂlad›... Elbette bizim tüm ﬂikayetlerimiz için takipsizlik karar› veren savc›lar, hapishane idaresinin
ilginç iddialar› üzerine derhal dava açmakta beis görmüyorlar.
15 Ekim 2007, Ta n e r K o r k m a z
Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapal› Ceza ‹nfaz
Kurumu

Rainer Dittrich
Tedavi Edilmelidir!
20 y›ld›r tutsak olan Rainer Dittrich’in, Almanya hapishanelerinde tedavisi yap›lm›yor.
Rainer, Filistinli yoldaﬂlar›yla enternasyonal dayan›ﬂma içinde savaﬂ›rken tutsak düﬂmüﬂ enternasyonalist bir
devrimcidir. Yine Rainer ‹rlanda halk›n›n kurtuluﬂ
mücadelesine kat›lm›ﬂ burada da tutsakl›k yaﬂam›ﬂt›r.
Rainer, 2000-2007 y›llar›nda ülkemizdeki ölüm orucu
direniﬂlerine de destek vermiﬂ, bu amaçla, 5 gün açl›k grevi yap›p, 2 gün ara vererek tam 7 y›l boyunca direniﬂini
sürdürmüﬂ, bir devrimcidir.
Rainer, bu enternasyonalist özellikleriyle örnek
tav›rlar alm›ﬂ ve direniﬂlerinin de etkisiyle sa¤l›k sorunlar›

Say›: 129

Roma Yürüyüﬂünde
Tutsaklar Da Vard›
‹talya’n›n
Roma ﬁehri’nde, 20 Ekim Cumartesi günü
‹talyan sol partilerinin öncülü¤ünde yaklaﬂ›k
700.000 kiﬂinin
kat›ld›¤› eyleme
geçen haftaki
say›m›zda yer vermiﬂtik. Eylemlerin bir
di¤er yan›, Özgür Tutsaklar’›n seslerinin de yank›lanmas›yd›.
Eylemde Türkiye’deki siyasi tutsaklar›n F Tipi hapishanelere karﬂ› sürdürdükleri ölüm orucu direniﬂine iliﬂkin bir sokak sergisi düzenlendi. Sergide, ayn› zamanda ‹talya’da DHKPC’ye üyelikten, 2004 y›l›ndan bu yana
tutsak olup s›n›rd›ﬂ› edilme durumlar›
olan Avni Er ile Zeynep K›l›ç’a iliﬂkin
de bilgiler verildi, CARC (Komünist
Direniﬂe Destek Komitesi) taraf›ndan
yap›lan ça¤r›larda, Türkiye’ye iadelerine karﬂ› ç›k›lmas› istendi.
Ayn› konuda, Rifondazione Comunista senatörleri de Baﬂbakan ile Adalet
Bakan›’na soru önergesi verdiler. Fosco Giannini ile 2001 y›l›nda Cenova’da
G-8 karﬂ›t› gösteride polislerce katledilen Carlo Giuliani’nin annesi Haidi Giuliani, isimli senatörlerin soru önergeleri ‹l Manifesto Gazetesi’nde de yer
ald›.

yaﬂamaktad›r. Rainer’in sa¤l›k sorunlar› ﬂöyle; iﬂitme
kayb›, bo¤azda aﬂ›nma ve yutkunma zorlu¤u, omurlar›
aras›nda henüz tam teﬂhis konulmam›ﬂ a¤r›.
Rainer Dittrich, bir mektupla sa¤l›k sorunlar›n› ve hapishanede yaﬂad›¤› koﬂullar› paylaﬂt›. Mektuptaki ilgili
bölümler ﬂöyle:
“Ortam o derece kötüleﬂti ki, size her an eylem ça¤r›s›nda bulunabilirim. E¤er sistemle ilgili bir de¤iﬂiklik olmazsa, önümüzdeki süreçte böyle bir ça¤r›da bulunabilirim... Özetleyecek olursak, durumum kötüleﬂti, hapishane
idaresi ve doktorunun ç›kard›¤› engeller yüzünden gerçek
anlamda bir düzelme ﬂans›m yok.
Hepinize komünist selamlar
Cesaret ve mücadele azminizi yitirmeyin
Rainer Dittrich , Lübeck 19.10.07”
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Irkç› Kalemlerin Düﬂmanl›¤›
Tüm Kürt Halk›nad›r
S›n›rötesi operasyon tart›ﬂmalar›nda, burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›, askeri güçlerin önüne geçti.
Tüm Kürtler’i hedef alan bir düﬂmanl›k burjuva medyadan yay›l›yor.
Kimisi Kuzey Irak’a girerek orada
kal›p ç›kmamay› öneriyor, kimisi
“hedef Barzani” diyor, kimisi tezkerenin hemen kullan›lmas›n›, geciktirilmeden sald›r›lmas›n› istiyor.
Bu durum, oligarﬂinin geçmiﬂten
günümüze sürdürdü¤ü ilhak ve asimilasyon politikalar›n›n sonucudur.
Kürt düﬂmanl›¤›, bu zeminde
sürdürülmektedir. Kürt halk›n›n ilhaka, inkara, asimilasyona karﬂ›
mücadelesi, bugünün mücadelesi de
de¤il, tarihten günümüze süren bir
mücadeledir. Bu tarihte, ayaklanmalar ve ayaklanmalar›n bast›r›lmas›, direniﬂler ve katliamlar vard›r.
Oligarﬂinin ilhak ve asimilasyon
politikalar› kanl› bir tarih yaratm›ﬂt›r.
Oligarﬂi, yaratt›¤› bu kanl› tarihin üzerine farkl› bir politika inﬂaa
etme, Kürt halk›n›n sorunlar›n› düzen içinde çözme gücüne de sahip
de¤ildir. Bu nedenle de, tüm Kürt
halk›na karﬂ› düﬂmanl›¤› politika
olarak sürdürmektedir.
Örne¤in, Ertu¤rul Özkök “ E rbil’in üzerinde ses duvar›n› aﬂarak
üç beﬂ bin cam› indirmeliyiz” diye
yazarken, tüm Kürt halk›n› hedeflemektedir. Yine, Yalç›n Do¤an “Ku ze y I r a k ar t › k b i z i m d ü ﬂ m a n › m › z . . .
en etkili ambargolardan biri hiç
kuﬂku yok elektrikleri kesmek” diye yazarken, tüm Kürt halk›n› düﬂman ilan etmekte, tüm Kürt halk›n›
cezaland›rmay› düﬂünmektedir.
Bu kalemler, lafa geldi¤inde liberaldirler, demokratt›rlar, hümanisttirler. Peki yukar›daki sat›rlarda
tek bir gram hümanizm var m›?
Katliamc› generallerin, MHP’lilerin
bile bu kadar aç›kça savunmaya cüret edemeyece¤i bir “aç›kl›kta”,
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do¤rudan halk›n hedef al›nmas›n›
savunmaktad›rlar. Elbette bu onlar›n kiﬂisel düﬂünceleri de¤il, oligarﬂinin kafas›ndaki niyetleri yazmaktad›rlar. Oligarﬂi, taktiksel olarak
Kürt halk›n›n tamam›n› karﬂ›s›na almama politikas› benimsedi¤inde de,
Kürt halk›n› düﬂman olarak görme
gerçe¤i de¤iﬂmemiﬂtir. Bu yan›yla,
oligarﬂinin kardeﬂlikten sözetmesi
riyakarcad›r. Onlar, hiçbir zaman iki
halk›n veya halklar›n kardeﬂli¤inden yana olmad›lar, onlar tersine
halklar› düﬂman gördüler, s›n›fsal
ç›karlar›n›n gere¤i birbirlerine karﬂ›
savaﬂt›rmaktan yana oldular.
Bak›n ﬂu manﬂetlere;
“ M eh m et ç i k b u v a d i y e 1 5 ’ i n i
daha gömdü” (29 Ekim 2007 Hürriyet)
“120 Hain K›st›r›ld›” (30 Ekim
2007 Türkiye)
Hiç bu baﬂl›klarda, mevcut çat›ﬂmalardan duyulan rahats›zl›k,
ölümlerden duyulan üzüntü var m›?
Hay›r, onlar eline silah alan ya da
almayan, haklar›n› isteyen her
Kürt’ün katledilmesinden mutluluk
duymaktad›rlar. Bu noktada silah
kullanmak ya da kullanmamak oligarﬂi için teferruatt›r. As›l olan,
Kürt kimli¤inin inkar edilmemesi,
asimilasyon politikalar›na karﬂ› direnilmesidir.
Buna benzer köﬂe yaz›lar›n›, yap›lan aç›klamalar›, gazetelerde at›lan ﬂovenist manﬂetleri, insanlara
s›rf Kürt oldu¤u için yap›lan faﬂist
sald›r›lar izlemektedir. Bugün için
bunlar›n s›n›rl› olmas›, bir politikad›r, fakat ç›karlar› gerektirdi¤inde,
daha aç›k provakasyonlar, katliamlar düzenlemekten çekinmeyecekleri, ülkemizin yak›n tarihiyle sabittir.
CHP’den, MHP’ye düzen partilerinin aç›klamalar›nda da tüm
Kürtler’i düﬂman gören ›rkç› bak›ﬂ
aç›s› yans›maktad›r. Hepsi bir an
önce “Irak s›n›r›n›n geçilmesini,

Kürtler’e derslerinin verilmesini”
istemektedirler. Girelim ve ç›kma yal›m demektedir düzenin Ana Muhalefet lideri. Aç›k olarak iki halk›n
çat›ﬂmas›n› hedefleyen böyle bir iste¤in, halklar›n kardeﬂli¤iyle ilgisi
elbette yoktur.
Zaten, ilhak, asimilasyon ve imha politikalar›ndaki ›srar, Kürt sorununu halklar›n kardeﬂli¤i ve birli¤i
zemininde çözmenin önündeki engeldir. Düﬂmanl›¤› üreten zemin de
oligarﬂinin bu politikalar›d›r.
Kürt halk›n›n ayr›laca¤› korkusu, Güney Kürdistan Kürtleri’ni de
düﬂman olarak görmeyi getirmektedir. Bir biçimiyle, Talabaniler’i,
Barzaniler’i hedef alan bir sald›r›n›n zemini de aranmaktad›r.
Mevcut durum göstermektedir
ki, oligarﬂi halklar›n kardeﬂli¤ini
de¤il, düﬂmanl›¤› büyütmeye devam edecektir. Halklar›n kardeﬂli¤inin ve birlikteli¤inin geliﬂme zemini bellidir. Kürt halk›n›n hakl› taleplerinin kabul edilmesi, halklar›n birlikte yaﬂamas›n›n önündeki engel
olan ilhak ve asimilasyon politikalar›na son verilmesidir.
Fakat oligarﬂi ne bunu yapacak
güçte, ne de bunu yapma niyetindedir. Kürt sorunu konusunda birçok
tart›ﬂma oligarﬂinin kimi kesimleri
taraf›ndan da yap›lm›ﬂ, fakat sonuçta dönüp dolaﬂ›p kendilerine en uygun gördükleri politika, imha ve
asimilasyonda ›srar politikas› olmuﬂtur.
Oligarﬂinin Kürt halk›na bak›ﬂ
aç›s› halen “Kart-Kurt” bak›ﬂ aç›s›d›r. Oligarﬂiden “demokratik aç›l›mlar” bekleyenleri, sadece yeni
hayal k›r›kl›klar› bekliyor. Bugünün
gerçekli¤i bu politikan›n oldu¤u gibi sürdürülmesini engellemekte,
oligarﬂi de bu politikay› günümüz
koﬂullar›na uyarlayarak sürdürmeye
çal›ﬂmaktad›r.
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ﬁ o veni zm e, Sa ld ›r ganl›¤a
Gözünü Kapayan A yd›n,
G ö r e v i n i Ye r i n e G e t i r e m e z !
Oligarﬂi, Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ yürütebilmek için
ﬂovenizmi k›ﬂk›rt›yor, ﬂovenizmle zehirledi¤i kitlelerden güç almaya çal›ﬂ›yor. Emperyalizmin iﬂbirlikçisi
oligarﬂi aç›s›ndan do¤al olan bu politikan›n, ayd›nlar
taraf›ndan savunulmas› do¤al de¤ildir.
Örne¤in, Yalç›n Bayer, Hikmet Bila gibileri bu ﬂovenist politikalara, gerçeklere gözlerini kapayarak destek
veriyorlar. ﬁöyle yaz›yorlar örne¤in:
“Herkes kol kola teröre lanet ya¤d›r›yor. Oyuna
gelmiyor; bir olay ç›km›yor.” (Yalç›n Bayer, 28 Ekim
2007 Hürriyet)
“Millet bir haftad›r sokaklarda...Olgunlukla ama
c oﬂ kuyl a .. B u ça ¤da Tü r ki ye ' ye da ya t › lm ak i st e ne n
19'uncu yüzy›l sömürgecili¤ine karﬂ› uyanmad›r.”
(Hikmet Bila- Cumhuriyet)
Elbette ayd›n, yurtsever, vatansever olacakt›r. Fakat,
vatan nas›l savunulur, yurtsever nas›l olunur?
Bir ayd›n, halk›n bir kesimini düﬂman olarak tan›mlayarak vatansever olabilir mi, terör demagojisiyle
sömürgecili¤e karﬂ› ç›kt›¤›n› iddia edebilir mi? ﬁovenizmi görmezden gelerek, ﬂovenizmin körüklenmesine
destek vererek vatan nas›l savunulabilir?

Elbette, bu gösterilerde halk›n
emperyalizme tepkisi de kullan›lmaktad›r, fakat bu tepki, anti-emperyalist bir zeminde de¤il, tersine Kürt
düﬂmanl›¤› zemininde geliﬂtirilmektedir. Faﬂizm, ﬂovenizm zemininde çeﬂitli kesimleri,
birçok yerde kendinden olmayana sald›rt›yor, kurumlar›
bast›r›yor, tehditler ya¤d›r›yor, terör estiriyor. Tehlike
de buradad›r.
Peki ayd›n olan kiﬂi, nas›l olur da bu tablodaki halklar› birbiriyle çat›ﬂt›rma tehlikesini görmezden gelebilir,
bu zemini körükleyici de¤erlendirmeler yapabilir? Oysa, tersine ayd›n misyonu taﬂ›yan›n, neden Kürt halk›n›n
dilini yasakl›yoruz, neden Kürt halk›n›n kimli¤ini yasakl›yoruz, neden illa da Kürt’ü Türk’leﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz diye sormas› gerekmez mi? Bu politikalar tüm
dünyada emperyalistlerin kulland›¤› zeminler olmuﬂtur.
Gerçekten ayd›n olan kiﬂi, bu zemini ortadan kald›rmay›
düﬂünür, yoksa hem bu zemine karﬂ› ç›kmay›p, hem de
emperyalizme sömürgecili¤e karﬂ› ç›k›yor gibi görünmek inand›r›c› de¤ildir.
Bir ayd›n, ülkesindeki halklar›n birlikte yaﬂam›n›n
koﬂullar›n› savunarak vatansever olabilir ancak. Çünkü,
ancak vatan› savunman›n, ba¤›ms›zl›¤› savunman›n,
sömürüye karﬂ› ç›kman›n zemini bu ﬂekilde yarat›labilir.
Ayd›n, halklar›n kardeﬂli¤ini ve zulme, sömürüye, iﬂgallere karﬂ› birlikte mücadelesini savunmal›d›r.

Bizi kullan›rsan›z amaçlar›n›za daha kolay ulaﬂ›rs›n›z
Tayyip Erdo¤an, bir kez daha
ABD’ye giderek Kürtler’e yönelik katliam politikalar›na destek isteyecek. Karﬂ›l›¤›nda emperyalizme daha fazla iﬂbirli¤i önermekten baﬂka söyleyece¤i bir
ﬂeyleri yok.
Örne¤in Erdo¤an diyor ki: “Bölgede
Türkiye'ye ra¤men birtak›m projeleri hayata geçirme nin peﬂindedir. Buna stratejik orta¤›m›z Amerika da dah il . Ö r ne ¤i n I ra k ' la i lgi li g el iﬂ me le r de .. . T ür ki ye bö yle
bir arabul uculu¤un içinde ol mas› hali nde, bu i ﬂi çöz mek çok daha erken olabilir..”
Bu sözlerden daha aç›k olarak iﬂbirlikçili¤i anlatan bir
ﬂey olmaz herhalde. ABD Ortado¤u’da BOP çerçevesinde kendi ç›karlar›n›n peﬂinde koﬂuyor, AKP iktidar› ve
Türkiye oligarﬂisi ABD’nin bu politikalar›na nas›l yard›m
edebiliriz diye ç›rp›n›yor. Kürt halk›na yönelik katliam
politikalar›na onay alam›yor olmay›, zaman›nda ABD iﬂgaline destek tezkeresini meclisten geçirememeye ba¤l›yor, bunu telafi etmeye çal›ﬂ›yor.
Oligarﬂinin ve AKP’nin ABD’ye karﬂ› söylemlerinin
özü bu cümlelerde anlat›lmaktad›r. ‹stedikleri, ABD’nin
BOP projesinde daha etkin rol almak, daha fazla iﬂbirli¤i
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yaparak, sömürüden de daha fazla pay almakt›r. Türkiye
oligarﬂisinin ve onun iktidarlar›n›n, iﬂbirlikçilik d›ﬂ›nda
üretebildikleri bir politikalar› olamamaktad›r.
Emperyalizmle iﬂbirli¤i d›ﬂ›nda ne bir ekonomik politika, ne bir d›ﬂ politika, ne ülkedeki sorunlara iliﬂkin bir politika, ne Kürt sorununa iliﬂkin bir politika üretememektedirler. Bu nedenledir ki, s›k s›k yollar› ABD’ye düﬂer.
Efendiyi, iyi iﬂbirlikçi olduklar›na ikna etmeye çal›ﬂ›rlar.
MHP’li iﬂbirlikçi Devlet Bahçeli muhalefette olman›n
rahatl›¤›yla hamaset yaparak “sen gitme o senin aya¤›na
gelsin” diyor. ABD emperyalizminin ülkemizdeki, Ortado¤u’daki ç›karlar› için devrimcilere sald›ran, CIA ajanlar›yla birlikte katliamlar-provakasyonlar örgütleyen
MHP, bugün anti-emperyalist görüntü yaratmaya çal›ﬂarak geçmiﬂ tarihini unutturaca¤›n› m› san›yor? Hay›r
MHP’nin de AKP’nin de oligarﬂinin tüm düzen partilerinin de tarihi emperyalizmle iﬂbirli¤i tarihidir. Ve hangisi
iktidarda olursa olsun, ABD’nin kap›lar›n› aﬂ›nd›rmaktan
baﬂka bir politika üretemezler.
Bugün Tayyip Erdo¤an’› ABD’ye götüren politika da
oligarﬂinin tüm kesimlerinin ortak üretti¤i bir politikad›r.
Bu politika, ABD’nin Büyük Ortado¤u Projesi çerçevesinde yapaca¤› iﬂgallerde, kuraca¤› sömürü düzenlerinde
daha fazla rol üstlenme politikas›d›r.
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6-7 Eylül
1955
21 Ekim 2007

- K›r›n k›r›n, buras› bölücülerin!
- Girin...
Girdiler ve ya¤ma baﬂlad›. 21
Ekim gecesi, saat 22.00 s›ralar›nda
kap›s›n› k›r›p girdikleri yer, ﬁaypa
adl› bir marketti. Kepenkleri k›ran
güruh, markete girdi ve ya¤ma baﬂlad›.
Bu olay, 2007 y›l›nda, son ﬂovenist k›ﬂk›rtman›n en fazla karﬂ›l›k
buldu¤u yerlerden biri olan Bursa’da meydana geldi.
Daha gündüzden, ellerinde Türk
bayraklar›yla yürüyüﬂ yapan ﬂovenizmle k›ﬂk›rt›lm›ﬂ kitle, ﬁaypa
Marketler Zinciri'nin birçok ma¤azas›na sald›rm›ﬂ, ma¤azalar taﬂlanm›ﬂ, camlar› k›r›lm›ﬂ, önündeki
araçlar tahrip edilmiﬂti. Çünkü...
"Leyla Zana'n›n ﬁaypa marketleri
ile ortakl›¤› var" söylentisi yay›lm›ﬂt› ortal›¤a.
Gündüzki sald›r›lardan sonra,
gecenin karanl›¤›nda s›ra ya¤maya
gelmiﬂti... “Bölücünün mal› helal!”di.
*
-Vurun kefereye
- Çorbac›lara ölüm!
- Buras› Ermeni’nin, yak›n!
- Buras› gavurun, y›k›n!
1955’in 6 Eylül’ünde, M‹T’in
provokasyonuyla k›ﬂk›rt›lan milliyetçi, gerici güruh, yak›p y›k›yor,
vuruyor k›r›yordu. Ama bunun ya-
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Ya¤malatan Kim?
Ya¤ma, bu ülkede bazen suç, bazen
burjuvazinin teﬂvik etti¤i, devletin göz
yumdu¤u, y a¤mac›lar›n k orundu¤u
bir eylemdir!

n›s›ra yapt›¤›
bir ﬂey daha
vard›; korkunç
bir ya¤ma sürüyordu ayn›
zamanda. Üç
beﬂ de¤il, yüzlerce iﬂyeri ve
ev ya¤maland›
o iki günde.
“Kafir’in mal›
helal”di. H›rs›zl›k, böyle meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›... Bunun yan›s›ra yapt›klar› bir ﬂey daha vard›; mezarlar› tahrip ediyorlard›. Ve bir ﬂey daha vard› yapt›klar›; t ec avüz ! O iki gün
içinde az›nl›klardan 200'e yak›n kad›na tecavüz edildi.
*
Bursa’da ya¤mayla ilgili olarak
iki gün sonra 8 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Ma¤azan›n kameralar› kaydetmiﬂti
ço¤unu çünkü. Çoluk çocuk de¤ildi
ya¤mac›lar. Yaﬂlar› 18 ile 26 aras›nda de¤iﬂiyordu. 5'inin daha önceden
"darp, b›çakla yaralama, h›rs›zl›k,
›rza geçme, kasten yaralama, hükümet emirlerine uymama, hakaret ve
sövme" gibi suçlardan sab›kal› oldu¤unu aç›klad› polis.
Ya¤mac›lar, 26 Ekim günü,
" M a l a z a r a r v e r m e " suçundan
mahkemeye ç›kar›ld›lar ve “tutuksuz yarg›lanmak üzere ” serbest b›rak›ld›lar.
Peki nas›l oluyordu bu?
Üstelik, san›klar inkar da etmiyorlard› suçlar›n›. Zaten kan›tlar da
vard›. ‹çlerinden baz›lar› “Toplu
halde yürüyüﬂ oluyordu. Grup içerisinden ‘Sald›r›n, bunlar Leyla Zan a' n› n or ta¤ ›’ dediler. Biz de sald›rd›k” diye ifade de vermiﬂlerdi.
Buna ra¤men b›rak›ld›lar.
Üstelik yeni Türk Ceza Yasas›’nda “ya¤ma” suçunun, "mala zarar vermek" suçundan farkl› olarak,

onun beﬂ kat› a¤›r cezayla, 10 y›ldan 15 y›la kadar hapisle cezaland›r›lmas› öngörülüyor. Önlerindeki
“kara kapl› kitaba” ra¤men hukukçular ya¤mac›lar› nas›l b›rakt›lar?
Hakimler, “vatandaﬂ hassasiye tini” gösterirken iﬂlenmiﬂ bir suç oldu¤u için, “müsamaha” gösterilebilece¤ini mi düﬂündüler acaba?
*
Muhtemel ki öyledir.
Çünkü “milli hislerle galeyana
gelmiﬂ” kalabal›klar›n ya¤mac›l›¤›n›, hatta katliamc›l›¤›n›, hatta tecavüzcülü¤ünü “hoﬂgörmek”, oligarﬂik devletin gelenekleri aras›ndad›r.
6-7 Eylül bunun bir kan›t›d›r.
6-7 Eylül’de mahkeme tutanaklar›na göre, 4 bin 214 ev, 1004 iﬂye ri, 73 kilise, bir sinagog, iki ma n a s t › r, 26 okul ile aralar›nda fab r ika, otel, bar gibi yerlerin bulund u ¤ u 5 bin 317 m e k a n s a l d › r › y a
u ¤ r a d › . Yak›ld›, y›k›ld›, ya¤ma land›.
Ölenlerin, yaralananlar›n say›s›
hiçbir zaman kesin olarak aç›¤a ç›kmad›. (Ama öldürülenlerden birinin
papaz oldu¤u kesindi. Yani, Trabzon’da Rahip Santora’n›n öldürülmesi, bu ülkedeki gayri-müslim din
adamlar›na yönelik ilk cinayet de¤ildi.) Ve kesin olan; bu ya¤ma ve
katliamla 70.000 Rum, Türkiye’yi
t e r k e t m e k zorunda b›rak›ld›.
*
Peki daha sonra ne oldu acaba
dersiniz? Yani bu kadar ev, iﬂyeri
yak›l›p y›k›ld›ktan, din adamlar› diri diri yak›ld›ktan, yüzlerce kad›na
tecavüz edildikten, tam bir ya¤ma
yap›ld›ktan sonra ne oldu?
Bu kadar suçtan kaç kiﬂi yarg›land›, kaç kiﬂi kaç y›l ceza ald›?
Yukar›daki tabloya bak›ld›¤›nda,
do¤al olarak yüzlerce kiﬂi yarg›la-
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n›p ceza alm›ﬂ olmal› diye düﬂünülür. Ama öyle olmad›.
Provokasyon ve komploda uzman olan oligarﬂik devlet, 6-7 Eylül’deki ›rkç› ya¤ma ve katliam›n
“komünist k›ﬂk›rtma” iﬂi oldu¤unu
iddia edip, dönemin sosyalist ayd›nlar›n› tutuklad›. (Oysa, y›llar sonra
bizzat Özel Harp Dairesi’nde görevli subaylardan Sabri Yirmibeﬂo¤lu’nun itiraf edece¤i gibi, 6-7
Eylül katliam›na gerekçe yap›lan
olay, yani “Atatürk’ün Selanik’teki
evinin bombalanmas› M‹T, olay›n
tüm di¤er k›ﬂk›rtma, ya¤ma, talan
bölümü de Özel Harp Dairesi taraf›ndan örgütlenmiﬂti.)
Velhas›l, ya¤ma ve katliam, zaten “ddevlet iﬂi” oldu¤u için, ya¤mac›lara, provokatörlere, ›rkç› katillere, ›rz düﬂmanlar›na dokunulmad›.
Dahas›, aldat›lm›ﬂ, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ
yoksul kitlelerin ya¤mac›l›¤› bir
ma¤azadan al›nan üç metre bezdir;
oysa 6-7 Eylül’ün ard›ndan burjuvazi, ülkemizden zorla kovulan onbinlerce gayri-müslimin mallar›na
t a p u s u y l a e l k o y m u ﬂ t u r. Bugün ülkemizin anl› ﬂanl› “ i ﬂ a d a m l a r › ”
olarak ortada dolaﬂanlar›n birço¤unun zenginli¤inin kayna¤› iﬂte o
günlerdeki büyük ve vahﬂi ya¤madad›r. As›l ve büyük ya¤mac›, sömürücü egemen s›n›flar oldu¤u
için, ya¤man›n bu boyutuna karﬂ› da
hiçbir dava aç›lmam›ﬂ, tam tersine,
bu ya¤ma d e v l e t t a r a f › n d a n resmi l e ﬂ t i r i l m i ﬂ t i r.
*

‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinde, ayn› anda baﬂlayan gösteriler
iki gün sürdü... diyordu 52 y›l önceki gazeteler. Ve daha bir hafta önceki gazetelerde de ﬂöyle yaz›yordu: Bursa ve ilçelerinde üç gün boyunca faﬂist terör hüküm sürdü.
Irkç›, faﬂist terörün esti¤i bu günler boyunca, devletin polisi, jandarmas› neredeydi diye sormay›n. Maraﬂ’ta bütün bir ﬂehir, büyük bir katliam meydan›na dönüﬂtürülmüﬂken veya Sivas’ta insanlar diri diri yak›l›rken, neredeyse, yine oradayd›lar. Polis ve jandarman›n olan biteni seyretmesi de baﬂta sözünü etti¤imiz “devlet gelene¤i”nin bir parças›d›r. Devletin politikalar›na denk düﬂen hiçbir
katliam, ya¤ma, linç, devletin polisi,
jandarmas› taraf›ndan önlenmez.
6-7 Eylül’de de, o vahﬂi ya¤ma
ve katliam sürerken, orduya “ z o r
k u l l a n m a m a ” emri verilmiﬂti zaten; polisin ise ya¤mac› güruha
y a rd › m c › oldu¤u, daha sonra devletin resmi belgelerine de geçecekti.
*
Bu yüzden, hiç kimse, bu vahﬂetlerin bir daha yaﬂanmamas› için,
devletin polisine jandarmas›na güvenemez. Güvenmemeli de.
6-7 Eylül, büyük bir vahﬂetti;
ancak milliyetçilik ve ﬂovenizm temelinde k›ﬂk›rt›lan kitlelerin, k›sa
sürede böyle “ i n s a n l › k t a n ç › k m a l a r › ”n›n ilk örne¤i de¤ildi. Tam tersine, milliyetçi ﬂovenist temeldeki
çat›ﬂmalar›n birço¤unda yaﬂan›yor-

P o l i s l er i S o r u ﬂ t u r m a y a Yarg› Da ‹zin Ve r m e d i !
Hrant Dink’in katledilmesinin ard›ndan ortaya ç›kanlar, katliam›n planl›, örgütlü bir devlet organizasyonu oldu¤u gerçe¤ini
gösteriyordu. Fakat, ne bir devlet görevlisi yarg›land›, ne de haklar›nda soruﬂturma aç›ld›.
Hrant Dink’in ailesinin avukatlar›, katliamda ad› geçen Eski
Trabzon Emniyet Müdürleri Ramazan Akyürek ve Reﬂat Altay,
Eski ‹stihbarat Müdürü Engin Dinç, ‹stihbarat Müdürü Faruk Sar›, Emniyet Amiri Ercan Demir ile polisler Muhittin Zenit ve Mehmet Ayhan
hakk›nda ‹l ‹dare Kurulu'na baﬂvurarak, soruﬂturma aç›lmas›n› istemiﬂ, “so ruﬂturmaya gerek olmad›¤›” karar› üzerine Trabzon Bölge ‹dare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuﬂtu. Mahkeme de müdürler hakk›nda “ soruﬂturma
aç›lmas›na gerek olmad›¤›” karar› vererek, itiraz› reddetti. Bu kararla haklar›ndaki hukuki süreç tamamlanan polisler yarg›lanmaktan da kurtulmuﬂ oldu.
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du bu sahneler. Milliyetçi çat›ﬂmalar, birçok yerde, hiçbir kural›n geçerli olmad›¤› bir vahﬂete dönüﬂmüﬂtür. Balkanlar, bunun en yak›n
örne¤idir. Dememiz odur ki, bugün
de kimse, “biz Balkanlar gibi olmay›z” diye kendini rahatlatmas›n. 6-7
Eylül, Sivas, bu ülkede yaﬂand›.
Linçler, daha son birkaç y›l içinde
bu ülkede yaﬂand›.
Beyni ›rkç› ideolojiyle ﬂekillendirilmiﬂ, ﬂovenizmle k›ﬂk›rt›lm›ﬂ
kitleler, ﬂu veya bu kesimin düﬂman
oldu¤una kolay inan›r ve ayn› h›zla,
o düﬂmana karﬂ› vahﬂileﬂir. Düﬂman, dün Rum’du, Ermeni’ydi, bugün Kürt olur, komünist olur...
*
Bursa'da k›ﬂk›rt›lm›ﬂ gruplar›n terörü, hem Temel Haklar Derne¤i gibi
devrimcileri, demokratlar›, hem s›rf
Kürt kökenli olduklar› gerekçesiyle
kimi iﬂyerlerini hedeflemiﬂti mesela.
‹nsanlar bayrak asmaya zorland›, kula¤› küpeli ve uzun saçl› gençler 'satanist' diye sald›r›ya u¤rad›.. K›ﬂk›rt›lm›ﬂ ﬂovenizmin, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ gericili¤in, ba¤nazl›¤›n mant›¤› ve ölçüsü
olmaz; Sivaslar, Maraﬂlar, 6-7 Eylüller bunun göstergesidir.
6-7 Eylül’de dayat›lan, asl›nda
ya sev ya terket de¤ildi. Çünkü onlar›n büyük bölümü bu topraklar›,
bu topraklarda yaﬂayan halklar› seviyorlard› zaten. Onlara sat›rlarla,
ya¤ma ve zorla dayat›lan, ya milliyetini, inanc›n› terkedip “Türkleﬂe ceksin, müslümanlaﬂacaks›n ya da
terkedeceksin idi. Terkettiler. Anadolu topraklar›nda biny›llard›r yaﬂayan halklar, birer birer bu topraklar›
terketmek zorunda b›rak›ld›lar...
Gerçek ﬂu ki y›llard›r sürdürülen
gerici, ﬂovenist propaganda ve k›ﬂk›rtmalara ra¤men, Kürt milliyetçili¤in bu zemini adeta besleyen yanl›ﬂlar›na ra¤men, Türk ve Kürt halk›
birbirine düﬂmedi. Ya¤mac›l›¤a, ﬂovenizme dur demeli art›k bu topraklar. Tüm uluslardan 70 milyon halk
olarak, bizi birbirimize düﬂüren ﬂovenist, milliyetçi politikalar›, manevralar› reddedip, bu topraklar› ba¤›ms›z, demokratik bir ülkeye çevirmek için birleﬂelim.
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NAYASA RÖPORTAJLARI

Bu Say›da:
Günay KUB‹LAY: (SDP Gen. Bﬂk. Yrd.)
Ahmet T ULGAR (Gazeteci)
Ataol B EHRAMO⁄LU (Gazeteci)

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?

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

Kim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

Günay KUB‹LAY (SDP Gen. Bﬂk. Yrd.)::

lumsal muhalefetin
müdahalesi olmaks›z›n sadece egemen
güçlerin kendi içlerinde yapaca¤› bir
tart›ﬂmayla demokratik, özgürlükçü, eﬂitlikçi bir anayasa
yap›lamaz. Nitekim yap›lan tart›ﬂmalara bak›ld›¤›nda bütün liberal çevreler, sol liberal ayd›nlar AKP'nin etraf›nda kümelenmiﬂ durumdalar.

‘Süreci kendi lehimize dönüﬂtürecek kolektif
bir çal›ﬂma içerisine girmeliyiz’
Bir anayasa sizce neleri içermeli ve nas›l yap›lmal›?

1)

G ü n a y K u b i l a y : Bize göre bir
anayasan›n kavramsal çerçevesi demokratik, özgürlükçü ve eﬂitlikçi olmal›. Örne¤in MGK’y› kald›rmay›p
askeri vesayete son vermeyen bir
anayasa demokratik s›fat›n› hak etmez. ‹ﬂçilerin, emekçilerin yaklaﬂ›k
çeyrek as›rd›r gasbedilmiﬂ iktisadi,
siyasi ve sosyal haklar›n› iade etmeyen ve güvenceye almayan; Kürtler’in varl›¤›n› kabul etmeyen onlar›n kolektif haklar›n›, kimlik, kültür,
dil sorunlar›n› kabul etmeyen, keza
ulusal az›nl›klar›n bu ülkede özgürce
korkusuzca, aﬂa¤›lanmadan yaﬂayabilecekleri bir ortam› sa¤lamayan; F
Tipi hücreleri kapatmayan bir anayasa demokratik, özgürlükçü anayasa
olamaz. ﬁimdi bu ülkede farkl›
inançlar› olan insanlar›n inançlar›n›
gerektirdi¤i gibi yaﬂayabilecekleri
toplumsal bir ortam› ve koﬂullar› sa¤lamayan; kad›nlar›n anti cinsiyetçi
taleplerini içermeyen, do¤an›n kapitalist ya¤mas›n› ve ekolojik y›k›m›
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önleyecek, tarihsel de¤er ve miras›
koruyacak maddeler içermeyen bir
anayasa da demokratik, özgürlükçü
olamaz. Dolay›s›yla ‘82 Anayasas›
yok say›lmal› ve bu özelliklere sahip
yepyeni bir anayasa yap›lmal›d›r.

2)

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

K u b i l a y : Bir askeri darbe anayasas› olan 82 Anayasas›’n›n yerine yeni bir anayasa giriﬂimi olumlu bir geliﬂmedir. Ancak 82 Anayasas› bir
darbe anayasas›d›r ve gayri-meﬂrudur. Böyle bir anayasa yok say›larak
iﬂe baﬂlanmal›d›r. 82 Anayasas›’n›
koruyan ilk dört madde korunarak
demokratik anayasa yap›lamaz.
Ama AKP'nin inisiyatifinde ortaya
ç›kan bilim kurulu denilen heyetin
tasla¤›na bakt›¤›m›zda “k›smi iyileﬂtirmeler” olsa da, daha baﬂlang›ç bölümü “biz Türk milleti” ile baﬂl›yor
ve Türkler’in d›ﬂ›ndaki uluslar›, ulusal
az›nl›klar› yok say›yor. ‹kinci madde
ise her ﬂeyi “Atatürk milliyetçili¤ine”
ba¤layarak geleneksel ﬂoven milliyetçi anlay›ﬂ sürdürülmek isteniyor. Top-

3)

AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun
yer almamas›na ne diyorsunuz?
K u b i l a y : Türkiye emperyalizme
ba¤›ml› kapitalist bir ülke. ‹deolojisiz olsun diyenler Zafer Üskül gibi liberal bir ideoloji ile içselleﬂmiﬂ bir
anayasa olsun istiyorlar. Ama, akademisyenlerin tasla¤› bunu yalanl›yor.
Tasla¤›n 2. maddesi yine “Atatürk
milliyetçili¤i” ile s›n›rlayarak, 80 y›ll›k Kemalist ideolojiyi ikame ediyor.
AKP hükümeti ve onun etraf›nda kümelenmiﬂ liberal çevreler Genelkurmay ve onun yede¤indeki devlet iktidar güçlerinden ba¤›ms›z ad›m atmaks›z›n istediklerini yapamazlar.
Zaten “k›smi iyileﬂtirmeler” de liberal demokrasinin s›n›rlar› içerisinde
“kolektif haklar›n reddine dayal› bir
burjuva ço¤ulculu¤u” öngörüyor. Do-
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lay›s›yla AKP hükümeti çeyrek as›rd›r, ekonomik alt yap›da at›lan yeni liberal ad›mlara uygun bir üst yap›, toplumsal ve siyasal iliﬂkileri bu ba¤lamda yeniden düzenlemek istiyor.
Ba¤›ms›zl›k konusuna gelince,
Türkiye ‘80’li y›llardan itibaren daha
fazla emperyalizme ba¤›ml› hale geldi. Türkiye’de emperyalizm bir içsel
o l g u d u r ve emperyalizmle ba¤lar›n
köklü kopar›lmas› her ﬂeyden önce
bir devrim sorunudur. Ba¤›ms›zl›k
sorununu “ulusal ba¤›ms›zl›k” gibi
sol milliyetçi bir ba¤lam içerisinde
ele almak yerine, Lenin’in deyiﬂiyle
bütün ülkelerin iﬂçileri ve ezilen halklar›n›n enternasyonalist birli¤i ve dayan›ﬂmas› temelinde ele almak daha
anlaml› olur. Bu enternasyonalist sosyalizmin de vazgeçilmez bir prensibidir. Bunu onlardan beklemek olanaks›zd›r ve esas olarak, sosyalistlerin,
emekçilerin, ezilenlerin iﬂidir.

4)

‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›ﬂmas› sürecine
birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir mi?
K u b i l a y : ﬁimdi yap›lan çal›ﬂmalar› her ﬂeyden önce tek merkezde
birleﬂtirmek gerekiyor. Emekçileri,
iﬂçileri, Kürtler’i, alevileri bütün toplumsal muhalefet dinamiklerini bir
arada toparlay›p birleﬂik mücadeleye
yönlendirmek gerekiyor.
Ayn› zamanda Bin Umut adaylar›yla birlikte parlamentoyu da en iyi
ﬂekilde de¤erlendirmeye çal›ﬂmak
gerekiyor. Yani burada e¤er toplumsal muhalefet kendisini sokakta yeniden birleﬂerek kurabilir, parlamentoyla ba¤›n› kurabilirse, bu anayasa
sürecine, bu tart›ﬂmalara bir müdahale kanal› açabilir. Sosyalist solun birli¤i ve yeniden yap›lanmas› daha
kapsaml› meseledir. Ama bu anayasa
tart›ﬂmalar›, çal›ﬂmalar› ittifak politikalar›na ve iliﬂkilerine bir imkan da
sa¤layabilir.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› inceledim. Demokratik, özgürlükçü, eﬂitlikçi bir anayasa için öncelikle ayr›
kanallarda yürüyen çal›ﬂmalar›n ve
tart›ﬂmalar›n tek merkezde birleﬂtirilmesi, böyle bir anayasa anlay›ﬂ›nda

Say›: 129

Emekçileri, iﬂçileri,
Kürtler’i, alevileri bütün
toplumsal muhalefet
dinamiklerini
birarada toparlay›p
birleﬂik mücadeleye
yönlendirmek gerekiyor.
birleﬂen güçlerin ortak bir eylemli
sürece girmesiyle mümkün olabilir.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin tasla¤› emekçilerin, ezilenlerin, halklar›n vazgeçilmez hak ve özgürlüklerinin temel unsurlar›n› içeriyor. Tasla¤›n hemen giriﬂ bölümünde
anayasan›n “özü ve anlam›” bölümü
bu temel politik öncüllerin neler olabilece¤ine genel olarak iﬂaret ediyor.
Burada önemli olan bir anayasaya
demokratik, özgürlükçü, eﬂitlikçi ve
kat›l›mc› s›fat›n› kazand›racak temel
ilkelerde ortakl›kt›r. Bu ilkelerin baﬂl›klar› sözünü etti¤iniz taslakta bulunuyor ve ortak bir iliﬂkinin ve çal›ﬂman›n imkanlar›n› sunuyor. Ancak
politik içerikleri itibariyle farkl› yaklaﬂ›mlar›m›z›n oldu¤unu söyleyebilirim. Zira bu farkl›l›klar do¤ald›r ve
ortak çal›ﬂma yapman›n önünde engel de¤ildir.
Verili koﬂullarda AKP’nin “sivil
anayasa” diye topluma yutturmaya
çal›ﬂt›¤›, 12 Eylül Anayasas›’n›n özünü koruyan “yeni anayasa” aldatmacas›na karﬂ› birleﬂik tav›r geliﬂtirmek
ve ortak bir anayasan›n politik çerçevesinde anlaﬂarak bu süreci emekçilerin, ezilenlerin, halklar›n lehine dönüﬂtürecek ad›mlar› atmak öncelikli
görev olarak önümüzde duruyor."

5)

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

K u b i l a y : E¤er biz egemen s›n›f
olarak burjuvaziyi d›ﬂ›nda tutacak bir
anayasa yapmak istiyorsak böyle bir
toplumsal siyasal sistemin tek yolu
iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin bir egemen s›n›f olarak devlet biçiminde örgütlenmesinden geçiyor. Bu da ancak
devrimle mümkün olabilir. Onun d›ﬂ›nda s›n›f mücadelesinin önündeki
engelleri ortadan kald›rmak için demokratik aç›l›mlar olabilir. Sizin
söyledi¤iniz tarzda bir ﬂey olacaksa

köklü de¤iﬂimle olabilir ancak. Ama
ﬂöyle de yapmamak gerekiyor, anayasa bir devrim sorunudur, bu sorunu
da devrim sonras›na b›rakal›m denilemez. Devrimin koﬂullar›n› olgunlaﬂt›racak, iﬂçi s›n›f›n›, emekçileri
devrime bir ad›m yaklaﬂt›racak en
küçük imkan› dahi de¤erlendirmek
gerekiyor. Bu anayasa meselesi de
bunun için önemli bir imkan sunuyor. Bunu iyi de¤erlendirmek gerekiyor. Yoksa kendisini dayatmayan bir
iﬂçi s›n›f› sadece parlamentoya bel
ba¤lay›p, ‘nas›l olsa vekiller bizim
için bir anayasa yapar, biz de dikensiz gül bahçesinde yaﬂar›z’ gibi yan›lsamalara da düﬂmemek gerekiyor.
Yani ne bu tür çal›ﬂmalar› tümüyle
reddeden bir sol sekter tavr› içerisine
girmek do¤rudur ne de bu tür çal›ﬂmalardan büyük umutlar besleyerek
devrim beklentisine girmek...

6)

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

K u b i l a y : Birlikte çal›ﬂmak laz›m.
Biz, anayasaya demokratik, özgürlükçü ve eﬂitlikçi niteli¤i kazand›racak olan temel talepler neyse, ilkeler
neyse onlar› ortaya koymal›y›z ve süreci birlikte kendi lehimize dönüﬂtürecek bir organizasyon ve kolektif bir
çal›ﬂma içerisine girmeliyiz. Yeni
anayasa giriﬂimi bu bak›mdan bizlere
bir imkan sunuyor.

Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede;
açl›k, sömürü, yoksulluk son bulmaz. Halk›n talepleri de¤il, tekellerin ç›karlar› önde gelir. Ba¤›ms›z
olmayan bir ülkede; demokratikleﬂme de bir masaldan, göz boyamadan ibarettir.
Emperyalizm ve oligarﬂi için yap›lan anayasalarla hiçbir sorunumuz çözülemez, hiçbir talebimiz
karﬂ›lanmaz.
Halk›n Anayasas›n› yapal›m!
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Ahmet TULGAR (Gazeteci)

"Ezilenlerden yana anayasa, sadece devrimle mümkündür"
Bir anayasa sizce neleri içermeli ve nas›l yap›lmal›?

1)

Ahmet Tu l g a r : Bir kere demokratik bir anayasa özgürlükçü bir anayasa diye bir ﬂey sözkonusu olamaz.
Geniﬂ kesimler taraf›ndan uzlaﬂma
sonucu bir anayasa oluﬂturulacak olsa da yine de bu anayasa demokrasiyle çeliﬂecektir. ‹kincisi s›n›f mücadeleleriyle de çeliﬂecektir. Çünkü
anayasalar ayn› zamanda hep bir uzlaﬂma metni oldu¤u iddias›yla ortaya
ç›kar ve herkesin karﬂ›s›nda eﬂit oldu¤unu iddia eder ama okudu¤unuzda özellikle Marksist bir bak›ﬂ aç›s›yla okuyorsak, asl›nda anayasa
egemen s›n›flar›n iktidar›n› ayakta
tutmak için haz›rlanm›ﬂ bir metindir.
Sosyalistlerin, devrimcilerin, geniﬂ halk kesimlerinin, demokratik
kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin anayasa tart›ﬂmalar›na müdahil olmalar› laz›m. Ama asla bunu
unutmadan yani bir anayasan›n s›n›fsal niteli¤ini, ikincisi her anayasan›n
asl›nda anti-demokratik oldu¤unu
unutmadan.
‹deal olan anayasa e¤er ki ille de
bir anayasa yap›lacaksa küçücük bir
ﬂey olmal›. Mesela ﬂu olmal›: Kimse
kimsenin üzerinde bask› kuramaz,
kimse kimseyi sömüremez. Ya da
kimse y›¤›nlar›, ya da belli s›n›flar›
sömürecek üretim araçlar›na sahip
olamaz. O derece zenginleﬂemez.
Yani küçücük bir ﬂey olmal›. Ve bir
süre sonra kendi kendini yok etmeli.
Yani o anlamda da özellikle iﬂçi

Tabii ki küresel
sermayeden
ba¤›ms›zl›k bir talep
olmal›, Amerikan
emperyalizminden,
emperyalizmden
ba¤›ms›zl›k gibi
talebimiz olmal›.

26

RÖPORTAJ

s›n›f› emekçiler aç›s›ndan ne getirecek ve biz anayasaya ne katabiliriz?
Bizim mücadelemiz bu yönde olmal›.
Yani iki talebimiz olmas› laz›m.
Birincisi milliyetçili¤i, faﬂizmi güçlendiren kavramlar› ve maddelerin
kald›r›lmas› ve daha da önemlisi
emekçilerin örgütlenme hak hukuk
mücadelesi önündeki engelleri kald›rmam›z laz›m.

2)

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

Tu l g a r : AKP neo-liberal politikalar› Türkiye toplumuna en iyi zerkedecek toplumun en küçük hücrelerine en iyiye yayabilecek bir parti oldu¤u için gerek büyük burjuvazi taraf›ndan gerek Amerikan emperyalist
kuruluﬂlar› taraf›ndan ve ayn› Avrupa
Birli¤i’nin emperyalist Avrupa egemen s›n›flar›n› temsil eden kanad›ndan bu kadar büyük destek ald›.
AKP için önemli olan birincil ve
neredeyse tek önemli olan yani türban falan meselesi de bunlara ba¤›nt›l›d›r. Ya bunu gizlemek ya da bunu
kabul ettirmek için yap›lan ﬂeyler.
Nedir kabul ettirmek ve gizlemek istedi¤i ﬂey neo-liberalizmin en vahﬂi
biçimde Türkiye’de uygulanabilecek
zeminleri oluﬂturmak ve Türkiye’yi
küresel sermayenin bir uydusu haline getirmek. Bütün çaba bu. Ve bu
do¤rultuda da elbetteki birtak›m uzlaﬂmalara gidecek.

3)

AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun
yer almamas›na ne diyorsunuz?
Tu l g a r : Bir kere ben ideolojisizlik diye bir ﬂeyin mümkün olmad›¤›n› düﬂünüyorum. ‹deoloji sonunda
herkesin hangi pencereden bakt›¤›d›r. ‹deolojisiz olabilmek için dünyaya bakmamak laz›m. Yani bu da
mümkün de¤il. Dünyaya bakt›¤›n›z
anda bunu kendi ideolojinizin penceresinden görürsünüz.

Ba¤›ms›zl›k konusunda, çok
önemli bir kavram tabi. Ama ﬂimdi
neyden ba¤›ms›zl›k, tabiiki küresel
sermayeden ba¤›ms›zl›k bir talep olmal›, Amerikan emperyalizminden,
emperyalizmden ba¤›ms›zl›k gibi talebimiz olmal›. Ama ba¤›ms›zl›¤› bir
yandan da ﬂey gibi düﬂünmemek laz›m yani Türkiye kendi s›n›rlar› içinde kendi ya¤›yla kavrulur gibi böyle
bir ﬂey dünyada mümkün de¤il. Yani
tam tersine insan haklar› kuruluﬂlar›n›n ya da emek kuruluﬂlar›n›n oluﬂturduklar› anti neo-liberal cephede
ba¤›ml› olmal›y›z bence. Zaten sosyalizmin temelinde enternasyonalizm vard›r. Bu anlamda ba¤›ms›zl›k
kavram›n›n bizi asla ve asla ulusalc›l›k dalgas›n›n peﬂine sürüklememesi
laz›m. Tam tersine biz dünyaya daha
fazla aç›lmal›y›z.
AKP’nin haz›rlad›¤› anayasada
ise ba¤›ms›zl›k diye bir ﬂey yer alamaz. Bu anayasan›n yap›l›ﬂ nedeni
zaten Türkiye’yi daha da ba¤›ml› hale getirmek. Biz bunu bir slogan olarak dile getirebiliriz.

4)

‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›ﬂmas› sürecine
birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir mi?
Tu l g a r : Bir kere en geniﬂ biçimde bir cephe oluﬂturup müdahale etmek laz›m. AKP kendi yandaﬂlar›yla
bu meseleyi çözmek istiyor. Ve sonunda da yine ordudan bu konuda
icazet alacakt›r. O anlamda sosyalistlerin, sosyalist hareketin çok güçlü
biçimde ortaya ç›k›p biz söz sahibi
olmak istiyoruz diyebilmeleri laz›m.
Bunu diyebilmelerinin tek yolu da
aç›kças› en geniﬂ cepheyi oluﬂturmak. Bu cephe ne temeli üzerinde,
hangi temel üzerinde oluﬂabilir. ﬁunun üzerinde olabilir. Bir emek cephesi olarak oluﬂur. Eme¤in mücadelesi için bir anayasa tart›ﬂmalar›nda
neler söyleyebiliriz. ‹kincisi anti faﬂist bir cephe olur.
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin tasla¤›n› inceledim. Bu
dedi¤iniz tan›m tabiki olabilir.
Yani dedi¤im gibi ba¤›ms›zl›¤›n tarifini de biraz önce yapt›k.
Bu anlamda tabiiki özgürlük,
tabiiki demokrasi, tabiiki uluslar›n kendi kaderlerini tayin
hakk› ve ayn› zamanda Türkiye’deki çok kültürlü yap›y› çok
kültürlü zemini güçlendirecek
yasalar›n ç›kmas›. Ben bir yandan da Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin bu kadar erken inisiyatif koymuﬂ olmas›n› bu konuda, son derece düzgün yaz›lm›ﬂ bir kitapç›k ortaya koymas›n› ve bu tart›ﬂmaya bu kadar
erken baﬂlam›ﬂ olmas›n› çok
do¤ru bir refleks olarak görüyorum. Ve ben birçok sosyalist harekete de sosyalist toplulu¤a da,
gruba da örnek olmas›n› diliyorum. HÖC’ün baﬂlatt›¤› bu zeminde di¤er sol gruplar›n da kat›l›m›yla geniﬂ bir demokratik,
anti-faﬂist, özgürlükçü, anti-neo
liberal politika, anti-küreselci
bir cephenin oluﬂmas› çok büyük bir kazan›m olur.

Ataol BEHRAMO⁄LU (Gazeteci)

‘Emek öncelikle koruma alt›na al›nmal›’
Bir anayasa sizce neleri içermeli ve nas›l yap›lmal›?

1)

A t aol Beh ra mo¤l u: Anayasa, toplumun bütün kurumlar›n›n temsilcilerinden oluﬂacak bir dan›ﬂma meclisinin
ve konunun uzmanlar›n›n TBMM ile
birlikte çal›ﬂmas› sonucunda yap›lmal›.
Emek, t›pk› özgürlük gibi en temel bir
insanl›k de¤eri olarak öncelikle koruma
alt›na al›nmal›.

2)

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

B e h r a m o ¤ l u : AKP bu anayasa de¤iﬂikli¤i ile ›l›ml› islam denilen ça¤d›ﬂ›,
ABD emperyalizmi uydusu rejimi ve
Tayyip Erdo¤an ad›ndaki kiﬂinin diktatörlü¤ünü amaçl›yor.

3)

AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’oldu¤u iddias›na ve anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almamas›na ne diyorsunuz?
B e h r a m o ¤ l u : Her anayasa bir ide-

5)

Halk için bir anayasam›z›n olabilmesi için
ne yapmal›?
Tu l g a r : Devrimle. Proleterya diktatörlü¤üyle. Proleter ya diktatörlü¤ü derken bugün
21. Yüzy›lday›z iﬂ sadece iﬂçileri de¤il iﬂsizleri, Kürtler’i,
toplumdaki ezilen di¤er bütün
kesimleri, elbetteki kendi geldikleri s›n›f›n istemleri do¤rultusunda de¤il de egemen emekçi s›n›flarla organik iliﬂki kurmuﬂlar›n biraraya gelece¤i bir
yönetim modelini ben proleterya diktatörlü¤ü kavram›nda
özetliyorum. Ama bilinçli olarak da kullan›yorum. Bu kavramlar›n unutulmamas› gerekti¤i içinde. Elbette ki bence
halkç›, halktan yana, ezilenlerden yana bir anayasa sadece ve
sadece devrimle mümkündür,
sosyalist devrimle mümkündür.
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oloji yans›t›r. Anayasa kavram›n›n kendisi demokrasi ideolojisinin sonucudur.
AKP için demokrasi amaç de¤il araçt›r.
Ba¤›ms›zl›k diye bir kayg›lar› ise zaten
yoktur.

4)

‹lerici, demokrat güçler anayasa tart›ﬂmas› sürecine birlikte
nas›l müdahale edebilir, Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir
mi?
B e h r a m o ¤ l u : Bütün toplumsal kuruluﬂlar bu konuda taraf olduklar›n› dile getirmeli ve bu hakk› talep etmelidir.
"Haklar ve Özgürlükler Cephesi" bu
konuda ve "Halk Anayasas› Tasla¤›" temelinde bütün toplumsal kuruluﬂlara
bir ça¤r›da bulunabilir.

5)

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

B e h r a m o ¤ l u : Toptan redler ya da
kabüller her zaman yan›lt›c›d›r. Fakat
söyledi¤inizin gerçekleﬂebilmesi için
ise halk kitlelerinin gere¤ince bilinçlenmesi ve örgütlenmesi gereklidir.

Hukukçular:
“Halk Anayasas›n›n Toplat›lmas› Hukuksuzdur”
30 Ekim günü TMMOB Makine Mühendisleri Odas›’nda bas›n toplant›s›
düzenleyen hukukçular Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) taraf›ndan
ç›kar›lan 'Halk Anayasas› Tasla¤›'n›n toplat›lma karar›n›n uluslararas› sözleﬂmelere ve insan haklar›na uygun olmad›¤›n› dile getirdiler.
Agos Gazetesi avukatlar›ndan Fethiye Çetin, tasla¤›n toplat›lmas›n› yanl›ﬂ
buldu¤unu belirterek hükümetin son günlerde yap›lan savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤›na göz
yumdu¤unu söyledi. ÇHD ‹st. ﬁube Baﬂkan› Av. Serhan Ar›kano¤lu da demokratik bir anayasa haz›rlamak isteyenlerin HÖC’ün anayasa tasla¤›n›n toplat›lmas›
karar›n› önemle ele almas› gerekti¤ini belirtti. ÇHD üyesi Av Nazan Yaman
“Emek güçleri gerçekten hak alma mücadelesinin bir parças› olabilirler” derken
HÖC Bülteni’nin avukatl›¤›n› da yapan ÇHD üyesi Naciye Demir ise uluslararas›
hukukta tan›nan ve Türkiye’nin de imzas› olan uluslar›n kendi kaderini tayin
hakk›n› savunman›n suç görüldü¤ünü, toplatma karar›n›n hukuksuz oldu¤unu
ifade etti. HHB avukatlar›ndan Taylan Tanay da konuﬂmas›nda eserin ‹stanbul’da
yay›nland›¤› halde el koyma karar›n›n Ankara’dan ç›kmas›n›n politik bir karar
oldu¤unun göstergesi oldu¤unu belirterek halk›n anayasa tart›ﬂmalar›na kat›l›m›n›
kimsenin engelleyemeyece¤ini söyledi.
Bas›n toplant›s› “bu yanl›ﬂtan biran önce vazgeçilmelidir” sözleriyle son buldu.
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Cumhuriyet’in Fazileti
TV'lerden, bas›ndan 29 Ekim
kutlamalar›n› izleyenler, ba¤›ms›z
bir ülkede, halk›n tüm sorunlar›n›n
çözüldü¤ü, ihtiyaçlar›n›n karﬂ›land›¤› “ ›ﬂ›l ›ﬂ›l” bir ülkede yaﬂad›klar›n› düﬂüneceklerdir.
Nitekim Kanal D Televizyonu,
29 Ekim kutlamalar›ndaki havai fiﬂek gösterilerini "84 yaﬂ›na basan Cumhuriyetimiz gibi ›ﬂ›l ›ﬂ›l"
sözleriyle veriyordu.
Bu sözlerde özetlenen oligarﬂinin 29 Ekim kutlamalar›na iliﬂkin
politikas›d›r. Havai fiﬂeklerin ›ﬂ›l
›ﬂ›ll›¤›n›n alt›nda Cumhuriyetin 84
y›l içinde geldi¤i durum, bugünün
Türkiye tablosu gizlenmek istenmektedir.
O gün gecekondular›m›zdaki
yoksullu¤umuzun izin verdi¤i ölçüde ‹stanbul Bo¤az›’n› izlemeye gidenlerimiz, gerçekten ›ﬂ›l ›ﬂ›l hale
getirilmiﬂ bir tabloyla karﬂ›laﬂt›lar.
O gün kendi yoksullu¤umuz d›ﬂ›nda
bakt›¤›m›z her yerde her ﬂey göz
kamaﬂt›r›yordu, fakat sorun da tam
buradayd› zaten. Bu göz kamaﬂt›ran
görüntülerin içinde, bizler 70 milyon yoksul olarak yoktuk. Bizim
yaﬂad›¤›m›z yerlerin ise bu ›ﬂ›l ›ﬂ›ll›kla ilgisi yoktu.
Evet, e¤er 84 y›l sonra Türkiye
tablosunu tan›mlayacaksak, bu tablonun 70 milyon kiﬂilik as›l yan›n›
yoksayarak bir tan›mlama yapamay›z. Böyle bir tan›m yap›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda, bu, halk›n yaﬂam›n›n bir
de¤erinin olmad›¤›, salt küçük bir
az›nl›¤›n yaﬂam hakk›n›n savunuldu¤unun itiraf› olur.
Evet, 84 y›l önce Cumhuriyet
kuruldu¤unda, ileri bir ad›m at›lm›ﬂt›r. Fakat 84 y›l içinde bu ileri
ad›m sürdürülemeyerek bugünlere
gelinmiﬂtir. Bugünün tablosu ise
bambaﬂkad›r.
O günün koﬂullar›nda emperyalist iﬂgale son verip ba¤›ms›zl›¤› kazanma ve saltanata, padiﬂahl›¤a, ar-
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d›ndan da halifeli¤e son vermesi yan›yla, Cumhuriyet, tarihsel olarak
ileri bir ad›md›r. Feodal yönetim
karﬂ›s›nda, ansiklopedilerde “halk›n
kendini yönetimi” olarak tan›mlanan Cumhuriyet elbette ileri bir
ad›md›. Burjuva bas›n›n 29 Ekim
günü manﬂetlere yazd›¤› gibi, gerici
feodal yönetim karﬂ›s›nda “Cumhuriyet fazilet”ti.
Fakat ﬂu da bir gerçek ki; bu
Cumhuriyet, 84 y›ll›k tarihte, halk›n
yönetime kat›lmas›n› gerçek anlamda sa¤layamam›ﬂt›r. Halk›n yönetimi olarak tan›mlanan Cumhuriyet,
halk› padiﬂah›n kullar› olmaktan
kurtararak tarihsel anlamda ileri bir
ad›m atarken, süreç içinde halk›n
iradesine de¤il, bir avuç az›nl›¤›n
iradesine dayal› bir sistem kurarak
gericileﬂmiﬂtir.
Halk›n yönetime kat›l›m›, biçimsel olman›n ötesine gidememiﬂ, 84
y›ll›k tarihte halk›n kendi iradesiyle
yönetimi belirledi¤i dönem olmam›ﬂt›r. Kapitalist sistem d›ﬂ›na ç›kmayan, sosyalizme ilerlemeyen
Cumhuriyet'in farkl› bir süreç yaﬂamas› da zaten mümkün de¤ildi.
Bu nedenledir ki, Cumhuriyet
halk için bir fazilet olma misyonu
oynayamam›ﬂ, tersine bu ülkede yaﬂayan halklar›n ac›lar›n›n kayna¤›
haline gelmiﬂtir.
29 Ekim’deki abart›l› kutlamalar
iﬂte bunlar› perdeliyor. Cumhuriyet’in kuruluﬂundaki ba¤›ms›zl›ktan
yana tav›r ve politikalar kullan›larak, bugünün iﬂbirlikçili¤i gizlenmekte, sanki ülkenin as›l düﬂman›
emperyalizm de¤ilmiﬂ gibi, Cumhuriyet kutlamalar› ﬂovenizme alet
edilmektedir.

84 y›l›n geldi¤i nokta: Yenis ö m ü r gecilik ve faﬂizmdir
Geçen bu 84 y›l sonunda, karﬂ›m›zda her yan› ABD üsleriyle doldurulmuﬂ, ba¤›ms›zl›¤› yokedilmiﬂ,

ekonomisi emperyalistlere teslim
edilmiﬂ bir ülke durmaktad›r.
Özellikle, 1950’li y›llardan itibaren, emperyalizmle geliﬂtirilen
iliﬂkiler sonucu ülkemiz emperyalizmin yeni-sömürgesi haline getirilmiﬂtir. Ve halk›m›z 60 y›ld›r, bu
yeni-sömürgecilik iliﬂkilerinin sonucunu yaﬂam›ﬂt›r.
Yeni sömürgecilik iliﬂkilerinin
sonucu, ordumuz emperyalizmin iﬂgal ordusuna dönüﬂtürülmüﬂ, yeralt›
kaynaklar›m›z emperyalist tekellere
peﬂkeﬂ çekilmiﬂ, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller ülkemiz içinde dev
bir sömürü a¤› kurmuﬂlard›r. Bu sömürü a¤›n› yaﬂatmak için, 60 y›l
halk›m›z faﬂizmle yönetilmiﬂtir.
Cumhuriyet’in kuruluﬂundan
bugüne halk›m›z demokrasi denen
kavram›n gerçek anlam›yla hiç tan›ﬂmam›ﬂt›r. “Çok partili sistem”e
geçildi¤inde de, halk›n yönetimi anlam›nda bir demokrasi olmam›ﬂt›r.
Çok parti diye halk›n karﬂ›s›na ç›kar›lan partiler yine oligarﬂinin partileri olmuﬂtur. Halk›n fonksiyonu
ise, üç beﬂ y›lda bir sand›¤a gidip
oligarﬂinin partilerinden birine oy
vermektir.
Göstermelik demokrasi de sürekli olmam›ﬂ, on y›lda bir darbeler
tezgahlanm›ﬂ, halk sürekli askeri
cuntalarla yönetilmiﬂtir.
Düﬂünün, bir halk›n sürekli olarak hak talepleri asker postallar›,
polis joplar›, kurﬂunlar alt›nda ezilsin. Bir halk düﬂünün ki, vergisini
verdi¤i, askere gitti¤i, tüm her ﬂeyini katt›¤› vatan dedi¤i ülkenin egemenleri ony›llard›r kendisine karﬂ›
savaﬂs›n.
60 y›ll›k tarihte, bunlar sadece
örneklenecek olaylar de¤il, bu tari-
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hin kendisidir. Devlet dendi¤inde,
bu halk›n akl›na vergileri, hapishaneleri, iﬂkenceleri, soygunu, talan›,
halk› birbiriyle çat›ﬂt›rmas› gelmektedir.
Halk›n sorumlulu¤unu üstlenen
bir devletin, devasa görevleri vard›r.
Halk› yönetime katmak, e¤itimde,
sa¤l›kta, üretimde günlük yaﬂamdaki tüm sorunlar›nda halk›n yan›nda
olmak devletin görevidir. Halk› gerici bask›lardan kurtarmak, kad›nlar›n ezilmiﬂlik sorununu çözmek,
halk›n kültürel geliﬂimini sa¤lamak,
yaﬂam kalitesini yükseltmek gibi
yüzlerce görevi vard›r devletin. Fakat düﬂünün, tüm bunlar› ülkemizde
halk kendi olanaklar›yla olabildi¤i
kadar çözmeye çal›ﬂm›ﬂ, as›l olarak
ise sorunlar›yla baﬂ baﬂa kalm›ﬂt›r.
Halk›n sorunlar›n›n çözümünde
ortada gözükmeyen devlet, zulümde, sömürüde halk› hiç kendi baﬂ›na
b›rakmam›ﬂt›r. Halk›n örgütlenmelerine sald›rm›ﬂ, halk› çaresizli¤e
teslim etmek istemiﬂ, gecekondularda yaﬂayan halk› sokaklara atm›ﬂ,
milyonlarca iﬂsiz yaratm›ﬂt›r.
Böyle bir Cumhuriyet’in, halk›n
yönetimiyle, halk›n devletiyle bir ilgisi olabilir mi?

84 y›l›n sonunda ülke tablosun u n b i r yan› burjuvazinin
ﬂatafatl› yaﬂam›, bir yan›
halk›n açl›¤›d›r
29 Ekim ‹stanbul görüntüleri, ülkemiz tablosuna ›ﬂ›k tutmaktad›r.
Iﬂ›l ›ﬂ›ld›r bo¤az, fakat yoksul gece-

Katletmek Serbest
Cenaze T ö reni Ya s a k
Polisin gözalt›nda silahla vurarak katletti¤i Nijerya uyruklu
Festus Okey’in cenazesi 65 gün
sonra arkadaﬂlar›na verildi.
Fakat, Okey ailesinin avukat›, cenaze iﬂlemleriyle u¤raﬂ›rken, polis Okey'in cenazesini kaç›r›rcas›na ambulansa yerleﬂtirdi
ve Atatürk Havaliman›'na götür-
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kondu mahalleleri ›ﬂ›l ›ﬂ›l de¤ildir.
Zengin semtleriyle yoksul semtleri,
birbirinden görünür ve görünmez
duvarlarla, ekonomisiyle, siyasetiyle, kültürüyle, ahlak›yla, k›sacas›
her ﬂeyiyle ayr›lm›ﬂt›r. Belki de onlar 29 Ekim’de asl›nda “zenginle r i n C u m h u r i y e t i ” n i kutluyordu.
Milyonlar›n birarada yaﬂad›¤›
bir ﬂehirdir ‹stanbul ve bu ﬂehirde
her gün, milyonlar bir avuç az›nl›¤›n ﬂatafatl› yaﬂam›n› sürdürebilmesi için sabahtan akﬂama çal›ﬂmaktad›r. Ve ‹stanbul Bo¤az›’n›n bu ›ﬂ›l
›ﬂ›l görüntüsü, halk›n açl›¤›n›n yoksullu¤unun görüntüsüdür ayn› zamanda. Bu ﬂatafat içindir, milyonlar›n açl›¤›. Ve 70 milyon halk›m›z›n
s›rt›ndaki asalaklar sadece Türkiye
oligarﬂisiyle de s›n›rl› de¤ildir, Avrupa’n›n ABD’nin tekelleri daha
büyük asalaklar olarak durmaktad›r.
Düﬂünün, Cumhuriyet’in fazilet
oldu¤unu anlatanlar, 29 Ekim’in ›ﬂ›l
›ﬂ›ll›¤›nda gözlerimizi kamaﬂt›rarak
gerçeklere kör etmeye çal›ﬂanlar, bu
70 milyonun nas›l yaﬂad›¤›na ilgi
duymamaktad›rlar.
Bu halk nas›l bir yaﬂam sürmektedir, nas›l kazanmaktad›r ekme¤ini, ne kadar yiyebilmekte, ne kadar
gezebilmekte, ne kadar e¤lenebilmekte, hangi koﬂullarda çal›ﬂmaktad›r?
70 milyon nüfusunun, 10 milyonu aç, 40 milyonu açl›k s›n›r›nda
yaﬂayan bir ülkede bu soruya kim iç
aç›c› cevaplar verebilir ki!
Yaﬂad›klar› ili terkedip yüzlerce
kilometre uzaklarda ekmek arayan

dü. Okey'in arkadaﬂlar› polisin
bu tutumuna tepki göstererek,
Festus Okey’i havaalan›ndan Nijerya milli marﬂ›yla u¤urlad›lar.
Festus Okey, gözalt›nda katledildi, ailesinin yabanc› uyruklu
olmas› da kullan›larak Festus
Okey’in cenazesine otopsi de
yapt›r›lmad›. Bu klasik sürecin
devam› hepimizin tahmin edebilece¤i gibi katliam›n san›¤› polislerin “aklanmas›” olacakt›r.

milyonlar›n yaﬂad›¤› bir ülkede, “iﬂkazalar›nda” ölümlerin yarg› konusu bile yap›lmayacak kadar s›radanlaﬂt›¤› bir ülkede, köylülerin topra¤›
ekemez hale getirildi¤i, çocuklar›
aç, çocuklar› sokaklarda dilenen,
çocuklar› h›rs›zl›k yapmak zorunda
b›rak›lan, çocuklar› çöplerden ekmek toplayan, çocuklar›n›n yüzü
gülmeyen bir ülkede, kad›nlar› aﬂa¤›lanan, fuhuﬂa zorlanan, gençleri
çeteleﬂme, uyuﬂturucu, yozlaﬂma
batakl›¤›nda tüketilen bir ülkede
kim hangi fazileti bulabilmektedir?
Oligarﬂi, bilinçli olarak, kendi
yaﬂam›n› genelmiﬂ gibi sunarak, sömürü düzenini bizlere pazarlayarak,
bizlerden bu sömürü ve zulüm düzeninin gönüllü destekçileri olmam›z› istemektedir. 29 Ekimler’i,
bayramlar›, ulusal bir coﬂku havas›nda yans›tarak, yapay ortak sevinçler üretmeye çal›ﬂmaktad›r.
Hay›r, her ﬂeyi birlikte paylaﬂm›yoruz, yoksullu¤u, zenginli¤i, ac›lar› ve sevinçleri, sorunlar›, s›k›nt›lar›, zorluklar› birlikte yaﬂam›yoruz.
Bu ülkede, iki ayr› yaﬂam vard›r, bu
yaﬂamlar yoksullarla zenginlerin,
ezilenlerle ezenlerin yaﬂamlar›d›r
ve birbirlerine da¤lar kadar uzak
yaﬂamlard›r.
Buna gözlerimizi kapatmam›z,
bu çeliﬂkinin sürmesi demektir. Hay›r, bizler gerçekten halk›m›z›n birlik ve bütünlük içinde kutlayaca¤›
bayramlar› yarataca¤›z. Bizim bayram›m›z, emperyalizm ve iﬂbirlikçi
oligarﬂinin egemenli¤ine son vererek, halk›m›z›n kurtuluﬂunu sa¤lad›¤›m›z gün olacakt›r.

Kürtçe’ye çevrilen oyun a y a s a k
Oligarﬂinin Kürtçe yasa¤› fiili bask›larla
sürüyor. Güya yasalarda Kürtçe serbest!
Bu yasaklardan birisi de Aziz Nesin’in
Kürtçe’ye çevrilen oyununa uyguland›. Tiyatro Avesta’n›n Aziz Nesin’in “Sen Kara
De¤ilsin” adl› oyunundan Kürtçe’ye çevirdi¤i, Tu Ne Gara Yî’nin galas›na 2 gün kala
Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü oyunun iptalini
istedi. Beyo¤lu Belediyesi ise polisin bask›lar› sonucu Tiyatro Avesta’yla sözleﬂmeyi iptal etti.
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Armutlu: Direnen Yüreklerin Kalesi
Bir kaleydi oras›,
kuﬂat›labilen, imha
edilebilen, y›k›labilen, fakat asla teslim
al›namayan bir direniﬂ kalesi... Hapishanedekiler
oraya
“Alamut Kalesi”
derlerdi. Bir sald›r›
olursa “Alamut Kalesi”ne, kendilerinin
hapishanede olmas›
bir engel de¤ildi, savunacaklard› kaleyi.
Ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist bir ülke için ölüme yat›r›lan bedenlerden kurulmuﬂtu bu kale. Tüm halk›n kalesiydi,
ezilen, sömürülen, bask›yla, zulümle susturulmaya çal›ﬂ›lan, haklar›
elinden al›nan milyonlar›n kalesiydi
oras›. Bu milyonlar›n ac›lar›n›n hesab›n› sormak, “dünyada yarat›la cak bir cennet”in yolunu gösterebilmek için kurulmuﬂtu bu kale.
Böyle oldu¤u için bir örnekti bu
kale. Iﬂ›¤›, kendi çap›ndan çok daha
parlak bir yol göstericiydi. Bu kalenin her bir taﬂ›, burjuvazinin bencillikten, bireycilikten oluﬂan ideolojisine bir darbe gibiydi.
Ve böyle oldu¤u için de sömürücü egemenlerin hedefi durumuna
geldi k›sa sürede. Bu kalenin, korunmak için devasa surlar› yoktu,
fakat kalenin içinde halk ve vatan
sevgisiyle dolu, zulme karﬂ› öfke
duyan yüreklerden kurulmuﬂ barikatlar vard›.
Bu kahraman yürekler özel e¤itimlerden geçerek haz›rlanmad›lar
kavgaya, onlar halkt›, yaﬂam›n içinde tamamlam›ﬂlard› e¤itimlerini.
Köylerinde, gecekondu mahallelerinde, bir kuru ekme¤i paylaﬂt›klar›
sofralarda ve bu düzenin sald›r›lar›na karﬂ› direndikleri barikatlarda tan›m›ﬂlard› halk›, vatan› ve düﬂmanlar›n›.
Kimi k›sa, kimi ‘40’l›, ‘50’li y›llara dayanan yaﬂamlar›nda, açl›ktan
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ölümleri de, burjuvazinin yatlarda
katlarda geçen ihtiﬂaml› yaﬂamlar›n›
da gördüler. Milyonlar›n bir avuç
az›nl›k için durmaks›z›n çal›ﬂt›¤›,
fakat kar›nlar›n› bile doyuramad›¤›
bir düzeni tan›d›lar. Anlad›lar ki,
yap›lan iﬂkenceler, hapishanelerde
geçen ömürler, katledilen onbinler,
açl›ktan ölümlerle, ihtiﬂaml› yaﬂamlar yanyana sürsün diyedir. Anlad›lar ki, devlet, ihtiﬂaml› yaﬂamlar›n
sahiplerinin devletiydi. Zulmü de
tan›d›lar, zulmün karﬂ›s›nda boyun
e¤meyerek direnenleri de.
20 Ekim 2000’de, tutsaklar, ülkemizdeki devrimi bo¤mak için
planlanan F Tipi hapishaneler sald›r›s›na karﬂ›, ölüm orucu direniﬂine
baﬂlam›ﬂlard›. Direniﬂ baﬂlam›ﬂt› ve
bir direniﬂ kalesinin de d›ﬂar›da kurulmas› gecikmeyecekti. Ki, bu direniﬂ kalesi Küçükarmutlu olmuﬂtu.
TAYAD’l› Aileler, Gülsümanlar,
ﬁenaylar, Zehralar burada ölüme
yat›rd›lar bedenlerini.
Neden baﬂka bir yer de¤il de Armutlu, sorusu gereksizdi asl›nda.
Küçükarmutlu olacakt› elbette, çünkü oras›, yoksul halk›n direniﬂlerle
kurdu¤u, direniﬂlerle savundu¤u bir
mahalleydi. Panzerlerle, binlerce
polisle defalarca kuﬂat›lm›ﬂ, gecekondular›n›n y›k›lmak istenmesine
karﬂ› barikatlar kurup direnmiﬂ,
mafyan›n sald›r›lar›na u¤ram›ﬂ, örgütlenerek gücünü büyütmüﬂ ve
tüm bu sald›r›lara karﬂ› direnerek

ayakta kalmay› baﬂarm›ﬂt›.
Emperyalizm ve
iﬂbirlikçi oligarﬂi, F
Tipi sald›r›s›yla devrimin tüm dinamiklerini ezmeyi hedefliyordu. Halk korkutularak, sindirilerek,
fiziki sald›r›lar›n yan›nda ideolojik sald›r›larla teslim al›nmak istenirken, Küçükarmutlu’daki direniﬂ, bu sald›r›ya
bir meydan okuyuﬂtu.
Kitleler, bu direniﬂ kalesine ak›yor, ölüm orucu sofras›nda devrimin, devrimcili¤in, direnmenin coﬂkusunu yaﬂ›yorlard›. Emperyalizmin, faﬂizmin ideolojik, kültürel
sald›r›lar›na karﬂ› burada direniﬂten
ald›klar› güçle silahlan›yorlard›.
Direniﬂçiler, mütevaz› yaﬂamlar›yla uyum içinde olan devasa direniﬂleriyle, halka kurtuluﬂun yolunu
gösteren bilge kiﬂilerdi.
Oligarﬂi direniﬂin sesini bo¤maya çal›ﬂ›yor, fakat hapishanelerde
büyük ölçüde baﬂar›l› olan sansür;
Küçükarmutlu cephesinden parçalan›yor, Armutlu’daki direniﬂ tüm
dünyaya sesleniyordu. Tüm dünyadan bu direniﬂ kalesine geliyordu
insanlar, konuﬂuyor, dinliyor, etkileniyor ve bu sesi dünyaya yaymak
için geri ülkelerine dönüyorlard›.
Armutlu direniﬂ kalesi giderek etkisini büyütüyor, meydan okuyordu
zulmün sald›r›lar›na.
Armutlu’da kurulan direniﬂ evleri, hapishanelerden tahliye olan
ölüm orucu direniﬂçilerinin de gelmesiyle ço¤ald› ve Küçükarmutlu
art›k bir direniﬂ mahallesine dönüﬂtü. Tahliye olan ölüm orucu direniﬂçileri, eylemlerini Armutlu’da sürdürüyorlard›.
Tüm bunlardan dolay›d›r ki, emperyalistler ve oligarﬂi art›k bir gün
bile yaﬂatmak istemiyordu direniﬂ
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kalesini. Sürekli olarak Armutlu
üzerine hesaplar yap›ld›, sald›r› zeminleri yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
5 Kas›m 2001’de oligarﬂinin kan
isteyen sesi Sabah Gazetesi " B U RASI F‹L‹ST‹N DE⁄‹L ‹STAN BU L" manﬂeti atarak, Armutlu’yu
sald›r› hedefi olarak iﬂaret ediyordu.
Kan›n› istedikleri Küçükarmutlu’nun kahraman direniﬂçileriydi,
oligarﬂinin hesab› direniﬂin sesini
kan dökerek susturmakt›.

Sald›r›, katliam ve
tarihe y az›lan d ireniﬂ
Zulmün bekçileri, o gün bir kaleyi zaptetmeye gittiklerinin fark›ndayd›lar. Direniﬂin kalesi oligarﬂi
için en büyük düﬂmand›, düﬂman
topra¤›n› iﬂgale gider gibi girdiler
Küçükarmutlu’ya. Gecekondular›n
üzerinde helikopterler uçuruldu, çamur içindeki sokaklara panzerler
sürüldü.
Direniﬂ mahallesini iﬂgal edenler, emperyalizmin uﬂa¤›yd›lar, kendi halk›na düﬂmand›lar. Ülkemizi
emperyalizme satm›ﬂ, halk›m›z› açl›¤a, yoksullu¤a mahkum etmiﬂ,
halk› sindirmek, susturmak için halka karﬂ› savaﬂ gücü olarak örgütlenmiﬂlerdi. Suçluydular. Halk›n kan›
vard› ellerinde. Ve ﬂimdi yine kan
dökmeye gelmiﬂlerdi.
Onlar›, barikatlar karﬂ›lad› Küçükarmutlu sokaklar›nda. Semtin
gençleri, ölüm orucunu desteklemek için di¤er yoksul semtlerden
gelenler, ölüm orucu direniﬂçilerinin önüne bedenleriyle barikat oldular. Emperyalizmin ve oligarﬂinin
suçlar›n› biliyordu Küçükarmutlu
direniﬂçileri. Tüm dünyaya hayk›r›yorlard› oligarﬂinin halk›m›za karﬂ›
iﬂledi¤i suçlar›, direniﬂleriyle hesap
soruyorlard›. Halk› çektikleri tüm
ac›lar›n hesab›n› sormaya ça¤›r›yorlard›.
Suçlular, susturacaklar›n› sand›lar direniﬂ kalesinin sesini, teslim
alacaklar›n› sand›lar direnenleri,
bundand› panzerleriyle, bombalar›yla, silahlar›yla direniﬂi yoketmeye çal›ﬂmalar›.

Say›: 129

Yakt›lar direniﬂevini, katlettiler
direniﬂçileri, S u l t a n Y›ld›z, Bar›ﬂ
Kaﬂ, A r z u G ü l e r ve B ü l e n t D u rgaç, direniﬂin destanlar yazan yeni
isimleri olarak ölümsüzleﬂtiler.
Hapishanelerde “Alamut Kalesi”ne yönelik sald›r›ya cevap ise,
tutsaklar›n tutuﬂturulan bedenleriyle
verildi. Bunun için Nail Çavuﬂ,
M u h a r re m Ç e t i n k a y a ve E y ü p
S a m u r, kendilerini feda ederek ﬂehit düﬂtüler. Armutlu, tutsaklara yönelik sald›r›ya karﬂ› bir barikatt›,
hapishanelerde tutsaklar Armutlu’ya sald›r› karﬂ›s›nda barikat oldular. D›ﬂar› içeriyi, içeri d›ﬂar›y›
ölümler pahas›na savunuyordu ve
içeriyle d›ﬂar› aras›nda böyle bir ortak direniﬂe, tarih o güne kadar tan›k olmam›ﬂt›. Küçükarmutlu, Büyük Direniﬂ içinde birçok ilk’in yata¤›yd›. Çocuklar›n› devrime emanet edip ﬂehit düﬂen Gülsümanlar,
ﬁenaylar, onlarca y›ll›k kavgalar›n›
bu yoksul semtte noktalayan Sevgiler, Osmanlar, yanyana ﬂehit düﬂen
iki k›zkardeﬂ Zehra ve Cananlar,
ilkleri yaratarak ﬂehit düﬂmüﬂlerdi
direniﬂ mahallesinde.
5 Kas›m tarihinde oligarﬂi bir
katliama imza atarken, Küçükarmutlu halk› ve Küçükarmutlu’nun
yoksul gecekondular›nda gün gün
ölüme yürüyen direniﬂçiler, onlar›n
refakatç›lar›, destekleyenleri, halk›m›z›n tarihine “Küçükarmutlu Direniﬂi”ni eklemiﬂlerdi çoktan. Oligarﬂi teslim alamam›ﬂt› Armutlu’yu,
çünkü direnenleri teslim almak
mümkün olamazd›.
Direnenler katliamlar›n içinden
yeniden do¤ar, ço¤al›r, oligarﬂinin
kabusu olurlar. Zulüm düzenleri,
döktükleri kan oran›nda büyütürler
kabuslar›n›. Armutlu da eklenmiﬂti
oligarﬂinin kabuslar› aras›na.
O gün tüm dünyan›n izledi¤i, bir
eve yap›lan katliam sald›r›s› de¤ildi, o gün tan›k olunan gerçekler bunun çok ötesindeydi. Silahlar, bombalar, panzerler ölüm ya¤d›r›rken,
bu dev savaﬂ makinelerinin karﬂ›s›nda inançlar›yla silahlanm›ﬂ direniﬂçiler vard›. O gün tüm dünya Küçükarmutlu direniﬂçilerine sald›ran

Oligarﬂinin
tüm katliamlar›nda
oldu¤u gibi, Küçükarmutlu katliamc›lar› da yarg›lan›p cezaland›r›lmad›lar. Armutlu direniﬂçileri
bir yan›yla da oligarﬂinin suçlar›n›n hesab›n› sormak için yat›rd›lar bedenlerini ölüme ve oligarﬂi
Küçükarmutlu katliam›yla suçlar›na yenilerini ekledi.
bu silahl› güçlerin yenilgilerini izledi. Bu bir günlük direniﬂ, ezilen
halklar›n direniﬂ tarihinin bir özeti
gibiydi. Biny›llard›r ezilen halklar
zulüm düzenlerine karﬂ› yürekleriyle, inançlar›yla direndiler. Ve bundan sonra da ezilen halklar›n as›l silah› inançlar›, de¤erleri olmaya devam edecekti.
Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› durabilecek güç budur diyordu,
Küçükarmutlu direniﬂçileri. Dev savaﬂ makinelerinin etkisiz kald›¤›
güç, bireycili¤in, bencilli¤in karﬂ›s›na feday›, halk ve vatan sevgisini
ç›karan ideolojiydi. Bu ideoloji tarihte emperyalizmin mezar kaz›c›s›
olmuﬂtu ve emperyalizmin korkulu
rüyas› olmaya devam ediyordu.
Oligarﬂinin suçlar› halk›n belle¤ine, belle¤imize silinmemecesine
kaz›nm›ﬂt›r. Onlar› kavgam›z›n bayra¤› olarak mücadelemizin her alan›nda yan›m›zda taﬂ›maya devam
edece¤iz. Onlar›n ölüme meydan
okuyan kararl›l›klar›, inançlar›, direniﬂleri, gelecek düﬂleri mücadelemizde yaﬂamaya devam edecek.
Küçükarmutlu’nun kahraman
direniﬂçilerini unutmayacak, unutturmayaca¤›z.
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YÖK’e Karﬂ› Mücadele, Bireycili¤e,
Faﬂizme, Gericili¤e Karﬂ› Mücadeledir
Bir 6 Kas›m y›ldönümünde daha
gençlik YÖK’e karﬂ› eylemler örgütlemektedir. Fakat gençlik
YÖK’e karﬂ› mücadele ederken, hedefini YÖK’ü bir kurum olarak kald›rmakla s›n›rlamaz, mevcut gerici,
anti-bilimsel, emperyalist-kapitalist
sistemin hizmetindeki e¤itim sisteminin gençli¤i teslim almaya yönelik tüm politikalar›na karﬂ› da mücadele eder.
Genel söylemlerin tersine, asl›nda üniversiteler, pol itika yap›lan
alanlardan birisidir. Oligarﬂi üniversitelerde ideolojilere izin verilmeyece¤ini söylerken, burada kastetti¤i
kendisine karﬂ› olan ideolojilere,
düﬂünce ve eylemlere izin verilmeyece¤idir. De¤ilse, kendi ideolojisini üniversitelerde her zeminde
gençli¤e benimsetmeye çal›ﬂmaktad›r. Bugün oligarﬂinin gençli¤e burjuva ideolojisini benimsetme görevini YÖK yerine getirmektedir. Yar›n baﬂka bir kurum da yerine getirebilir. Fakat, gençli¤i halk›n m›,
yoksa halk düﬂmanlar›n›n m› kazanaca¤› mücadelesi bitmez.
Üniversitelerde AKP-YÖK çat›ﬂmas› olarak ﬂekillenen çat›ﬂma
da, bize üniversitelerin politikan›n
bir alan› oldu¤u gerçe¤ini gösterir.
Oligarﬂi kendi içinde de üniversitelerin kime hizmet edece¤i, gençli¤i
kimin kullanaca¤› kavgas›n› yürütmektedir. Fakat bu kavgada unutulmamas› gereken yan, üniversitelerin halka m› yoksa oligarﬂiye mi
hizmet edece¤i çat›ﬂmas›nda oligarﬂi içi güçlerin birleﬂerek, halka karﬂ› mücadele ettikleri gerçe¤idir.
Oligarﬂi içi güçlerin bu birlikteli¤i, iktidarda hangi kesim olursa olsun gençli¤e yönelik politikalar›n›n
özde ayn› olaca¤›n› göstermektedir.

B i re yci l i kl e t e sl i m a l ma k
Oligarﬂinin gençli¤e yönelik politikalar›ndan birisi; gençli¤i b i rey cileﬂtire rek sistem için tehlikesiz
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Üniversiteli, Liseli Arkadaﬂlar!
E¤er insanlar› haks›zl›klar, adaletsizlikler karﬂ›s›nda
kötürümleﬂtiren bencilli¤e, bireycili¤e karﬂ›ysan›z;
E¤er halklar› birbirine düﬂman
eden ›rkç›l›¤a karﬂ›ysan›z;
E¤er insanl›¤› yobazl›¤›n,
ba¤nazl›¤›n, anti-bilimselli¤in
karanl›klar›na mahkum eden gericili¤e karﬂ›ysan›z;
E¤er, emperyalizme ve faﬂizme
karﬂ›ysan›z;
6 Kas›m’da YÖK önünde birlikte
olal›m.
Birlikte; bireycili¤in, ›rkç›l›¤›n,
gericili¤in, faﬂizmin, emperyalizmin üinversitelerdeki temsilcisi
YÖK’e karﬂ› mücadeleyi büyütelim.
Birlikte; halk için bilim, halk için
e¤itim talep edelim.
duruma getirmektir. Bireycilik, burjuvazinin ideolojisi ve kapitalist
özel mülkiyetin ürünüdür.
Bu nedenledir ki, kapitalizm salt
kendini düﬂünen, baﬂkas›n› düﬂünmeyen, bir mücadele yürütecekse,
bunu kendi ç›karlar› için ve kendi
baﬂ›na yürüten, baﬂkalar›n› kendi
ç›karlar› için kullanan kiﬂilikler yaratmak ister. Okullarda da e¤itim
sistemi ve genel politikalar›yla
gençli¤e bunu dayat›r.
Gençlik içinde örgüt fobisi yaratmaya çal›ﬂ›r. Örgütleri kötüler, birey olmay› öne ç›kar›r. Toplumsal ç›karlar için örgütlenmeyi, bunun için
mücadele etmeyi aptall›k veya terörizm olarak tan›mlar. Bu politikada
öylesine çarp›c› örnekler yaﬂanm›ﬂt›r
ki, bir halay çekmek bile “ideolojik
halay”, “terörist faaliyet” olmuﬂtur.
Bu örnekler komik de görünebilir,
fakat komik de¤il oligarﬂinin mant›¤›n› gösteren örneklerdir.

E¤itim sistemi
buna göre düzenlenir. Gençlikten
sadece derslerini
ve okulu bitirmeyi düﬂünmesi istenir, bunu baﬂarmak için her ﬂeye gözünü kapatmas› dayat›l›r. Gençlik, sürekli olarak
okuldan at›lma, uzaklaﬂt›rma, s›n›f›n› geçememe korkusuyla bask› alt›na al›n›r. Her ﬂey s›n›f geçmeye göre düzenlenir ve bu zeminde gençlik
yan›ndaki arkadaﬂ›n›n sorunlar› için
bile k›l›n› k›p›rdatmaz hale getirilmek istenir.
Gençlik, YÖK’e karﬂ› mücadeleyi bu aç›dan da düﬂünmek durumundad›r. E¤itimdeki YÖK düzenine karﬂ› mücadele etmek, bu yan›yla bireycileﬂtirme politikalar›na karﬂ› da mücadele etmektir.
YÖK’ün e¤itim anlay›ﬂ›n›n karﬂ›s›nda, gençlik kendi politikalar›yla ö¤renci kitlesini kazanma mücadelesi yürütmektedir. YÖK’ün bencil bireyler yaratma politikas› karﬂ›s›na, gençlik örgütlü, fedakar, kendinden önce baﬂkalar›n› düﬂünen
sa¤lam kiﬂilikler ç›karmak için politika geliﬂtirmelidir.

ﬁovenizmle teslim almak
YÖK e¤itim sistemi, ö¤renci
gençli¤i ﬂovenizmin esiri haline getirmek istemektedir. Küçüklükten
itibaren ﬂoven propaganda alt›nda
yetiﬂtirilen gençlik kitlesi, üniversitede de bu politikayla e¤itilmekte,
akademik-demokratik haklar› için
yürüttü¤ü mücadele cezaland›r›l›rken, ﬂoven zeminde yürüyüﬂlere
rektörlükler öncülük etmektedir.
Bu da okullar›n nas›l bilim yuvas› olmaktan ç›kar›l›p, halklara karﬂ›
düﬂmanl›k üreten kurumlar haline
getirildi¤inin bir göstergesidir.
Elbette, e¤itim kurumlar› ülkesinin sorunlar›na duyarl› olacakt›r,
vatansever olacakt›r. Fakat ﬂove-
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nizmle vatanseverli¤in ilgisi yoktur.
Oysa, ülkemizde bir Kürt sorunu
yaﬂanmaktad›r ve bilim üretmesi
gereken kurumlar bu soruna çözüm
önerileri geliﬂtirmek durumundad›r.
Oysa bak›n ‹.Ü. Rektörü Mesut
Parlak ne diyor: “Hiç kimsenin bu
u l u sa g üc ü y e t m e z . B i z g e r e k i r s e
saçlar› m›z›n b u a k h a l i y l e , v a t a n › m›z için ön cephede vuruﬂuruz.”
Bu sözler, ülkemizdeki emperyalist iﬂgale karﬂ› söylenmiﬂ olsa
yurtseverce de¤erlendirilip alk›ﬂlanabilir, fakat öyle de¤ildir. Mesut
Parlak’›n ne ABD, NATO üslerine,
ne sömürgecili¤e, ne IMF’ye, ne ülkemizin her yan›n›, bu arada üniver-

 1997: 6 Kas›m sa-

siteleri de ad›m ad›m iﬂgal etmekte
olan emperyalist tekellere karﬂ›
böyle sözleri yoktur. Gerçekte, ülkedeki emperyalist iﬂgale karﬂ› mücadele edenlere düﬂman YÖK anlay›ﬂ›n›n temsilcilerindendir. Bu nedenle ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤e
sald›r›lar örgütleyen rektörlerdendir. Fakat ülkesinde yaﬂayan bir halk›n, ulusal talepleri, hak talepleri
karﬂ›s›nda hamaset yapmakta, ﬂovenizmi körüklemektedir. Irkç›l›k, faﬂizm budur, sömürene, zulmedene
karﬂ› kendi halk›n›n ç›karlar›n› savunmaz, iﬂbirlikçilik yapar, fakat
ezilen bir halk›n talepleri, haklar›
sözkonusu oldu¤unda katliamc› kesilir, savaﬂtan sözeder.

Bu ﬂoven politikalar sonucunda,
birçok üniversitede, faﬂistler devrimci-demokrat ö¤rencilere sald›r›
örgütlemiﬂtir.
YÖK, bilimsel e¤itim kurumu de¤il, ﬂovenizmi körükleme kurumudur. Gençlik bu yan›yla da, ö¤renci
gençli¤i kazanma mücadelesi yürütecek ve kazanacakt›r. ‹lerici gençlik
örgütlerinin bir görevi de gençlik kitlesini, ﬂovenizmin esiri olmaktan
kurtararak emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesinin içine çekmek, bu zeminde bilinçlendirmektir.

6 Kas›m Eylemlerinin Kronolojisi

bah›, gençli¤in YÖK’e
karﬂ› eylemlerini engellemek için
Beyaz›t Meydan› kuﬂat›lm›ﬂt›. Daha
sabah saatlerinde gözalt›na al›nanlar›n say›s› 100'ü buldu. Meydanda
1500 ö¤renci birikmiﬂ, 2000’i aﬂk›n
ö¤renci meydana girememiﬂ, polisle
çat›ﬂ›yorlard›. Binlerce polis sald›rd›. 100 ö¤renci daha gözalt›na al›n›rken onlarcas› yaraland›. Ö¤renciler TAKS‹M'de TÜYAP'› iﬂgal ettiler. TÖDEF’li gençli¤in gelenekselleﬂtirdi¤i boykot eylemi bir- çok
yerde yüzde 90-100 kat›l›mlarla
gerçekleﬂti.

 1998: 6 Kas›m boykotu ‹stan-

bul'da Beyaz›t Meydan›'nda binlerin
kat›ld›¤› mitingin yan›nda Ankara,
‹zmir, Eskiﬂehir, Kocaeli, Kastamonu, Bolu, Gaziantep, Adana, Konya,
Bursa, Trakya, Diyarbak›r, Malatya,
Siirt, Van’da gerçekleﬂtirildi.

ilden yola ç›kt›lar, yol
boyunca polis engellemeleriyle gözalt›larla karﬂ›laﬂt›lar.
Direne çat›ﬂa 6 Kas›m'da Ankara'ya
vard›lar. K›z›lay'a ulaﬂt›¤›nda polisin sald›r›s›na u¤rayan gençlik, sokak sokak çat›ﬂarak YÖK'ü protesto
eylemini gerçekleﬂtirdi.

"YÖK'süz Üniversite ‹stiyoruz" talepleriyle, okullar›nda boykot ilan
ederek Ankara'da topland›. K›z›lay'da binlerce ö¤rencinin "YÖK'ü
Y›kaca¤›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› yank›land›.

 2001: TÖDEF'li gençlik, ‹stan-

bul ve Ankara baﬂta olmak üzere 14
ilde alanlara ç›karak YÖK'e karﬂ›
eylemler yapt›. Gençlik 6 Kas›m
eylemlerinde ayr›ca Armutlu katliam›n› ve ABD'nin Afganistan'› iﬂgalini de protesto etti.

 2002: Gençlik 6 Kas›m'da

YÖK’ü protesto eylemlerini ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Eskiﬂehir, Adana, Mersin, Antakya, Malatya, Samsun, Manisa, Konya’da alanlara ç›karak yapt›.

“YÖK’e ve Amerikan Sald›rganl›¤›na Hay›r” sloganlar›yla ülkenin
dört bir yan›nda meydanlara ç›karak
gösteriler yapt›. Ankara’da yap›lan
eyleme polis cop, gaz bombas› ve
silah kullanarak sald›rd›, 44 ö¤renci
gözalt›na al›nd›.

 2000: Karadeniz'den, Marma-

 2003: Gençlik Dernekleri Fede-

 1999: Gençlik, 6 Kas›m’da

ra'dan, Akdeniz'den, Güneydo¤u ve
Ege'den yüzlerce TÖDEF'li "Halk
‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim"

Say›: 129

Bu haliyle Hitler faﬂizmine bilimsel destek sunan “bilim adamlar›n›(!)” an›msatmaktad›r.

rasyonu Giriﬂimi üyeleri, Ankara
K›z›lay'da; "YÖK'e, ‹ﬂgal Ortakl›¤›na ve Tecrite Hay›r" demek için 29

 2004: Gençlik Federasyonu ve

çeﬂitli gençlik örgütleri 6 Kas›m'da
YÖK'ü protesto eylemini K›z›lay'da
gerçekleﬂtirmek için çeﬂitli illerden
Ankara'ya geldiler. K›z›lay'da bas›n
aç›klamas› yapmak için yürüyüﬂe
geçen gençli¤i polis barikat› karﬂ›lad›. Gençlik bir YÖK protestosunu
daha direnerek hayata geçirdi.

 2005: YÖK'ü protesto amac›yla,
6 Kas›m’da ülkenin her yan›ndan
Ankara'ya akan Gençlik Federasyonu, YDG, DÖB ve DSG üyesi
ö¤renciler, K›z›lay'a yürümek isterken polisin sald›r›s›na u¤rad› ve sald›r›ya çat›ﬂarak cevap verdiler. Eylem saatlerce sürerken gözalt›na al›nanlardan 20 kiﬂi tutukland›.

 2006: YÖK protestosuna 6 Ka-

s›m öncesinde birçok ilde gösteriler
yaparak baﬂlayan Gençlik Dernekli
ö¤renciler, 6 Kas›m’da ise ülke çap›nda kat›l›mla YÖK binas› önünde
protesto gösterisi yaparak “Ne YÖK
Ne AKP Demokratik Üniversite”
dedi.

6 KASIM
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Dincilikle teslim almak
Dincilik de, üniversitelerde y›llard›r gençli¤i teslim alma politikas› olarak geliﬂtirilen politikalardan
birisi olmuﬂtur. Dincili¤in, bu zeminde gündeme getirilmesi yeni de¤ildir, tersine Tayyipler, Abdullah
Güller bu politikan›n y›llar öncesinde yetiﬂtirdi¤i kadrolard›r.
Dincilik, gençli¤i teslim alma
politikas› olarak 12 Eylül generalleri taraf›ndan da kullan›lm›ﬂt›r. Bu
yan›yla dincilik salt islamc› çevrelerin kulland›¤› bir politika de¤il, oligarﬂinin bütününün kulland›¤› bir
politikad›r.
Bugün bu politikan›n çat›ﬂma
zemini yap›lmas›, oligarﬂi içinde bir
kesimin dincili¤e karﬂ›ym›ﬂ gibi gö-

Bir ‘Koruma’ Örne¤i
Bal›kesir’de okuyan bir yüksek
okul ö¤rencisi Bahar Ayd›ner, 26
Ekim günü kald›¤› K a r a h a l l › l a r K ›z
Ö ¤ renci Yu r d u’ndaki odas›na girdi¤inde, her zaman masada b›rakt›¤›
dergilerin yerinde olmad›¤›n› görür.
Bunun üzerine yurt yönetimine giden
Ayd›ner, odas›na kimin girdi¤ini ve
dergilerinin kim taraf›ndan al›nd›¤›n›
ö¤renmek istedi¤ini söyler. Sonras›nda geliﬂen diyalog ﬂöyledir:
- Odama hiçbir ﬂekilde girildi mi?
- Otur istersen konuﬂal›m. (Bu sözden sonra Ayd›ner’in, dergilerin yönetim taraf›ndan al›nd›¤› konusunda
ﬂüphesi kalmaz.)
- Ne konuﬂaca¤›z? Dergilerimi istiyorum!
- Otur Bahar konuﬂaca¤›z.
- Gerek yok. Dergilerimi almaya
da hakk›n›z yok. Ne yapmaya çal›ﬂ›yorsunuz?
- Seni k o r u m a y a çal›ﬂ›yoruz.
- Koruman›za ihtiyac›m yok. Korunacak herhangi bir durum da yok.
Dergilerimi istiyorum.
- Dergilerin içeri¤i nedir Bahar?
- Okumad›n›z m›?
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Üniversiteli, Liseli Arkadaﬂlar!
E¤er; “bana dokunmayan y›lan
bin yaﬂas›n” demiyorsan›z; 6
Kas›m’da YÖK önünde birlikte
olal›m.
YÖK bir y›land›r ve asl›nda
zehirlemedi¤i ö¤renci yoktur.
E¤er, YÖK bana dokunmuyor
diye düﬂünüyorsan›z, henüz
vücudunuza yay›lmakta olan
zehirin fark›nda de¤ilsiniz
demektir.
rünmesi yan›lt›c› olmamal›d›r. “Laik” geçinenlerin derdi dinin AKP
kesimi taraf›ndan kendilerine karﬂ›
kullan›lmas›nad›r.
Gençlik, gelece¤i temsil etme
misyonuyla, gericili¤e, dincili¤in
- Bu tür yay›nlar› onaylam›yoruz.
Biraz daha tart›ﬂt›ktan sonra Bahar
Ayd›ner dergilerini al›p odadan ç›kar.
Bahar Ayd›ner, Bal›kesir Gençlik
Derne¤i’ne gidip gelen bir ö¤rencidir. Yukar›da anlat›lan olay da onun
karﬂ›laﬂt›¤› ilk bask› de¤ildir. Daha
önce de ailesi telefonla aranm›ﬂ, do¤rudan gidilip uyar› ad› alt›nda tehdit
ve tacizde bulunulmuﬂtur.
Yürüyüﬂ okumak ya da derne¤e gitmek suç mu bu ülkede? Elbette de¤il!
As›l suç insanlar› düﬂünmeye sorgulamaya ve üretmeye itmeyen yay›nlar› okutmamak ve bu tür kurumlar›
bask› alt›na alarak insanlar›n bu kurumlara gitmesini engellemektir.
Üniversite, fakülte veya yurt yönetimleri, güya ö¤rencileri “koruyorlar”; ö¤renciler polis coplar›yla dövülürken, okul önlerinden, hatta içlerinden al›n›p iﬂkencehanelere götürülürken, uyuﬂturucu batakl›¤›na çekilirken, “korumak” hiç ak›llar›na gelmiyor. Onlar›n “korumak”tan anlad›klar› tek ﬂey ö¤rencileri “zararl›
ideolojilerden!” korumak; fakat hangi ideoloji zararl›, k i m k a r a r v e rec e k b u n a ? Dünyaya, halklara ve
gençli¤e burjuva ideolojisinden daha
fazla zarar veren bir baﬂka ideoloji
var m›?

geliﬂtirilmesine karﬂ› da, demokratik örgütlenmelerini savunarak, ilerici bir zeminde örgütlenerek mücadele edecektir.
Bugün her aç›dan bilimi savunmak, ilerici devrimci gençli¤in misyonu durumundad›r. Bilimin bugüne kadar geliﬂmesi de kendili¤inden
de¤il, bunun için bedel ödeyenler,
mücadele edenler sayesinde olmuﬂtur. Gençlik, kendisine b›rak›lan bu
mirasa sahip ç›kacak ve gelece¤e
taﬂ›yacakt›r. Bunun bugün için temel yolu, akademik-demokratik
mücadelede geniﬂ gençlik kitlesini
örgütleyerek gerici ideolojilerin etkisinden kurtarmakt›r. Bunu yapman›n yolu demokratik gençlik örgütlerini güçlendirmektir.

Örgütlenmeye
Ta h a m m ü l s ü z l ü k :
Kars Gençlik Derne¤i giriﬂimcilerinin baﬂlatt›¤› “Kars Gençlik Derne¤in i k u r a l › m ” kampanyas›n›n tan›t›m
broﬂürlerini da¤›tan Erdal Kuﬂ ve Dilek
Aslan gözalt›na al›nd›.
Gençlik Derne¤i giriﬂimcileri, 25
Ekim’de broﬂürlerini da¤›t›rken sivil
polislerin keyfi tav›rlar›yla karﬂ›laﬂt›lar.
Broﬂürlerde yasal bir sak›nca bulamayan polis Erdal Kuﬂ ve Dilek Aslan’›,
“polise mukavemet” etmekten zorla
gözalt›na ald›. Gençlik Derne¤i giriﬂimcilerine, gözalt›nda bulunduklar›
süre boyunca; “bunlar› linç ettirmek
laz›m” tehditlerinde bulunan polis linçlerin nas›l örgütlendi¤ini bir kez daha
teyid ediyordu. Gözalt›na al›nan Kars
Gençlik Derne¤i giriﬂimcileri ayn› gün
akﬂam saatlerinde serbest b›rak›ld›lar.
*
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri, 28 Ekim Cumartesi günü E¤itim-Sen Kars ﬁubesi’nde YÖK'le ilgili
bir etkinlik düzenledi.
Yaklaﬂ›k 1,5 saat süren etkinlikte
YÖK’ün niteli¤i ele al›n›rken,
konuﬂmalar, “6 Kas›m’da Ankara'da,
YÖK’ün önünde taleplerimizi hayk›ral›m” ça¤r›s›yla sona erdi.

4 Kas›m 2007

do¤an YÖK’ün kurulmas›ndan sonra üniversite gençli¤inin akademik-demokratik mücadelesinin temeline YÖK’e karﬂ› mücadele yerleﬂti.

6 Kas›m ve YÖK’e karﬂ› mücadele
Devrimci Gençli¤in onurudur
6 Kas›m tarihi, gençlik ve ülkemiz devrimci gençli¤i aç›s›ndan bir
dönüm noktas› sayabilece¤imiz bir
tarihtir. 1 May›s iﬂçi ve emekçiler
için neyse, 8 Mart ezilen emekçi
kad›nlar için neyse, 6 Kas›mlar, 16
Martlar ülkemiz ö¤renci gençli¤i
aç›s›ndan ayn› önemi içerir. Tüm
bu tarihler halklar›n mücadelesinde önemli olaylar›n y›ldönümü olarak devrimci mücadelenin ivme
kazand›¤› zamanlard›r.
Asl›nda böyle tarihler halklar
için sevinçli, mutlu günlerin bir
kutlamas› olarak gelenekselleﬂmemiﬂ; tersine egemenlerin halka
karﬂ› çeﬂitli biçimlerdeki sald›r›lar›
sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu günler
gelenekselleﬂti¤i ölçüde de mücadeleye inanc›n üst boyuta ç›kt›¤›,
tarih bilincinin kitlelerde ete kemi¤e büründü¤ü zamanlar olmuﬂtur.
Solun baz› kesimlerinin “takvim
günleri“ olarak adland›r›p küçümsedi¤i bu tarihler, asl›nda egemenlerin elimizden almak istedi¤i,
unutturmaya çal›ﬂt›¤› günlerdir.
Çünkü bu günler ayn› zamanda
tüm katliam politikalar›na ra¤men
sürdürülen kesintisiz bir devrimci
mücadeleyi de temsil eder. Mesela
1 May›s somutunda oldu¤u gibi.
Ülkemiz devrimci gençlik tarihinin de çok önemli iki gündemi vard›r. Bunlardan birincisi 16 Mart,
ikincisi ise 6 Kas›m’d›r. 6 Kas›m
YÖK’ün kuruluﬂ tarihidir. YÖK, 6
Kas›m 1981’de 12 Eylül Cuntas› taraf›ndan kurulmuﬂtur. Uygulad›klar› faﬂist terörle geniﬂ kesimleri
sindiren cuntac›lar, bu sessizli¤i bozabilecek, bast›r›lan mücadeleyi
yükseltebilecek en tehlikeli yerlerden biri olarak gördü¤ü üniversiteleri de etkisiz k›lmak istiyordu. Bunun için üniversiteler üzerinde süreklileﬂtirilecek bask›yla, depolitizasyon ve yozlaﬂma politikalar›yla
üniversiteli gençlik etkisizleﬂtirilecekti. Egemenlerin bu ihtiyac›ndan
Say›: 129

YÖK’ün kald›r›lmas› talebi öne ç›kt›. Dev-Genç önderli¤inde yürütülen YÖK’e karﬂ› mücadelede 26 y›ld›r yüzlerce yürüyüﬂ, iﬂgal, boykot,
gösteri örgütledi gençlik.
YÖK’ü kurarak bitirmek istedikleri gençlik mücadelesi, DevGenç’in politik öngörüsüyle, daha
bu kurum kurulur kurulmaz YÖK’e
karﬂ› mücadele ekseninde tekrar
aya¤a kalkt›. Bugün bakt›¤›m›zda
oligarﬂinin kurumlar› aras›nda en
çok y›pranan, meﬂrulu¤unu en çok
yitiren kurum YÖK’tür. YÖK’ün bu
kadar teﬂhir olmas› Dev-Genç’in 26
y›ld›r bedellere ra¤men yürüttü¤ü
mücadelenin bir sonucudur.
Bugün iktidar yo¤un bir propagandayla mücadele günlerini -ki
buna 6 Kas›m da dahil- kitlelere
unutturmak istiyor. 1 May›s’› nas›l
kavga günü olmaktan ç›karmaya
çal›ﬂ›p “ﬂölene” dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›yorlarsa, ayn› ﬂekilde 16 Martlar’›,
6 Kas›mlar’› da gençli¤e unutturmaya çal›ﬂ›yorlar. Ö¤renci gençli¤in
kendi talepleriyle en kitlesel ve en
militan bir tarzda alanlara ç›kt›¤›
bu gelenekselleﬂmiﬂ mücadele günü iktidar›n uykular›n› kaç›r›yor.
Solun baz› kesimlerinin de iktidar›n
bu politikalar›n› anlamayarak 6 Kas›m’a gerekli önemi vermemesi
bu sonucu h›zland›r›yor. Bugün
YÖK, gençlik kesimleri taraf›ndan
eskisi gibi sorgulanm›yorsa, bu öngörüsüzlü¤ün ve politikas›zl›¤›n da
bunda bir etkisi oldu¤u aç›kt›r.
Bu seneki 6 Kas›m eylemleri bu
unutturma çabalar›na karﬂ› gençli¤in bir cevab› olacak güçte ve kararl›l›kta olmal›d›r. Bu ihtiyac› ancak merkezi bir eylem karﬂ›layabilir. “Yereller” olarak adland›r›lan illerde yap›lacak olan tek tek c›l›z ve
da¤›n›k eylemler iktidar›n yürüttü¤ü üniversitelere yönelik kapsaml›
politikalara bir cevap olamaz.
Gençli¤in gücünü ve dinamizmini
yans›tacak güçlü ve merkezi bir

eylem, hem maddi etkisi, hem moral aç›dan sürecin önünü açmada
çok daha etkili olacakt›r. Tarihin de
gösterdi¤i gerçek budur.
YÖK, gençli¤in gündeminden ne
kadar ç›kar›lmak istenirse istensin,
hayat›n her alan›nda YÖK ve politikalar›yla ﬂu veya bu ﬂekilde karﬂ›
karﬂ›ya gelen üniversite gençli¤inde YÖK karﬂ›tl›¤› zemini her zaman vard›r. Önemli olan var olan
bu karﬂ›tl›¤› do¤ru politikalarla,
do¤ru bir eylem çizgisiyle, do¤ru
bir hedefe yönlendirebilmektir. 6
Kas›m’› ve YÖK’e karﬂ› mücadele
tarihimizi iyi kavray›p, bu tarih bilinciyle hareket eden herkes de
böyle yapacakt›r zaten. Aksi unutturma politikalar›na hizmet eder.
YÖK ve politikalar›, üniversite
gençli¤ine yönelik sald›r›lar›n merkezindedir. Paral› e¤itimin üniversitelerde yerleﬂmesini sa¤layan
YÖK’tür. On binlerce üniversite ö¤rencisini ve ö¤retim görevlisini ilerici düﬂünceleri yüzünden üniversitelerden uzaklaﬂt›ran YÖK’tür. Duyars›z, apolitik, kendine güvensiz,
sorunlar›n› çözmekten aciz bir
gençlik yaratmaya çal›ﬂan YÖK’tür.
Bu anlamda YÖK’e karﬂ› mücadele, gençli¤in kendi kurtuluﬂu için
mücadelesidir. 6 Kas›m da tarihsel
önemiyle bu mücadelenin doruk
noktas›d›r.
Federasyonumuz,
devrimci gençli¤in YÖK’e karﬂ› mücadele tarihinden ö¤rendikleriyle
bu mücadelenin hep en önünde
olacakt›r. Bu sene de merkezi bir
ﬂekilde tüm örgütlü güçlerimizle
YÖK’ün önünde olaca¤›z.
YÖK’e karﬂ› mücadelemiz sadece bir kurumun kapat›lmas› için bir
mücadele olmayacakt›r. Çünkü bir
kurum kapat›l›r yerine ayn› iﬂlevi
gören baﬂka bir kurum kurulabilir.
Gençli¤in özlemini duydu¤u üniversiteler yarat›l›ncaya kadar, Demokratik Halk Üniversiteleri kuruluncaya kadar tarihimizden, gelene¤imizden ald›¤›m›z bilinçle 6 Kas›mlar’› YÖK ve YÖK’çüler için kabusa çevirmeye devam edece¤iz.
6 Kas›m gençli¤in 1 May›s’›d›r.
Bu bilinçle, 6 Kas›m’da gençlik olarak mücadelemizi yükseltelim.

Gençlik Federasyonu

GENÇL‹K
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Sevgili okurlar›m›z, merhaba. Sohbetlerimize yeni bir konuyla devam ediyoruz. Bu hafta,
günlük yaﬂamda da s›kça kullan›lan objektif ve subjektif veya
ayn› anlama gelen nesnel ve öz nel kavramlar›n› ele alaca¤›z.
Malum, Talabani ve Barzani
bu s›ralar ülkemiz gündeminde
en çok sözedilen kiﬂilerin baﬂ›nda
geliyorlar. Biz de sohbetimize onlardan Talabani’nin sarfetti¤i bir
sözle baﬂlayaca¤›z. Ama ilk
anda akla geldi¤i gibi, konu
“Kürt sorunu”yla ilgili de¤il. San›r›m bir ço¤unuz
okumuﬂ veya duymuﬂsunuzdur. Talabani, PKK’ye
art›k silahl› mücadeleyi b›rak›p “yasal mücadeleye”
geçmesi tavsiyesinde bulunurken ﬂu cümleyi sarfediyor: “Art›k Che Guevara dönemi bitti”!

›n
t
a
y
Ha eki
‹çind R‹
TEO

Konu: Objektif ve
Subjektif -1-

yans›tmaktad›r: Afaki, Harici,
Tasavvuri, Harici zihni, Harici
nefsi, Hakiki... Kavram›n muhtevas›n› daha iyi anlat›yor de¤il
mi?
Daha sözlüksel bir tan›mlamayla, bilinçle iliﬂkili olan subjektif, d›ﬂ gerçekle iliﬂkili olan
ise objektif olarak tan›mlanmaktad›r.
Dikkat ederseniz, konuﬂma
dilimizde de objektif
kavram› kiﬂisel duygu,
düﬂünce ve be¤enilerin
d›ﬂ›ndaki bir olguyu, anlay›ﬂ› ifade eder. Ama
ayn› zamanda konuﬂma
dilinde yanl›ﬂ anlamlar›,
yanl›ﬂ kullan›mlar› da
vard›r. “ N e s n e l c i l i k ”
ayn› zamanda bir felsefi
ak›md›r da. Alman düﬂünürü
Kant’la an›l›r. Bu ak›m, günümüzde
anti-bilimsel bir “ t a r a f s › z l › k ” ,
“ y a n s › z l › k ” ﬂekline büründürülmüﬂtür. Bu idealist yaklaﬂ›m› günlük yaﬂamda “nesnel olmak” ad›na
burjuvazi ve proletarya ideolojileri,
ç›karlar› aras›ndaki yans›z, tarafs›z
tav›rlarda görebiliriz. Burjuvazinin
empoze etti¤i bu anlay›ﬂ, d›ﬂ gerçekli¤i “hiçbir de¤erlendirmeye tabi tutmaks›z›n, oldu¤u gibi” ele almay› önerir. Bu burjuva anlay›ﬂa
göre “ bilim yans›z olmal›”; “toplumsal olaylar, s›n›fsal aç›dan de¤erlendirilmemeli” dir. S›n›fsal aç›dan de¤erlendirilirse, bu nesnel, objektif olmazm›ﬂ... Yine bu anlay›ﬂa
göre “ bilim yans›z olmal›”; “fizik
kendi alan›nda kalmal› ve felsefe
aç›s›ndan ele al›nmamal›d›r. Felsefe
de düﬂünceyi düﬂünce olarak ele almal›, onun “politik” yanlar›yla ilgilenmemelidir... Böyle sürüp gidiyor
bu bak›ﬂ aç›s›.
Hay›r, nesnel olmak bu de¤ildir.
Bu kavram›n çarp›t›larak günlük
yaﬂama taﬂ›nm›ﬂ bir halidir. S›n›fl›
toplumlar gerçe¤i sürerken, bilimsel ve ideolojik yans›zl›k mümkün
de¤ildir. Burjuvazi de asl›nda hiç
yans›z de¤ildir, fakat o “nesnellik”
ad›na kendi karﬂ›tlar›n› yans›zlaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›r. Geçerken bunu

Emperyalizm
varoldukça, Che dönemi
sürüyor demektir

Böyle diyen çok elbette. Ülkemiz solu içinde de çok. Che ﬂöyle
iyiydi, böyle kahramand› ama...
Ama art›k onun dönemi bitti, diyenler asl›nda Che’lerin savaﬂ›n›n sürmesinden korkuyorlar. Ve ilginçtir;
Che’den, hem burjuvazi, hem küçük-burjuva solculu¤u ayn› nedenle, enternasyonalist ve gerilla temelindeki savaﬂ›n yükselmesi kayg›s›yla korkuyorlar... Bu meselenin
bir yan›. Asl›nda, bunu belirtip geçebiliriz de bu konuyu. Ama biz bu
söylemi, devrim sürecinin kavranmas› aç›s›ndan önemli olan iki kav r a m › ele alman›n vesilesi olarak de¤erlendirmeyi daha uygun bulduk.
Evet, deniyor ki, Che Guevara
dönemi bitti! Hat›rlarsan›z, ölüm
orucu sürecinde F Tipi hapishanelere gelip orada özgür tutsaklarla görüﬂen AB Parlamenteri Cohn Bendit
de bizim hala emperyalizm, silahl›
mücadele gibi düﬂünceleri savunmam›z› “ t a ﬂ d e v r i ” diye nitelendirmiﬂti. Solda da kimileri “ssilahl›
mücadele” döneminin kapand›¤›n›,
kimileri “zz o r”un ömrünün doldu¤unu ileri sürdüler. Oysa, yaﬂad›¤›m›z
dönemin hangi dönem oldu¤u, bu
dönemlerde hangi mücadele metodlar›n›n temel oldu¤u, kimsenin key-
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fine göre belirlenebilen ﬂeyler de¤ildir. O halde –ﬂimdi konumuzun
esas›n› oluﬂturacak olan soruya geliyoruz–; evet o halde, bir ﬂeyin öm rünün dolup dolmad›¤›n› belirleyen ölçüler nelerdir? Bir dönemin
özellikleri hangi koﬂullarla belirlenir ve bu koﬂullar›n çeﬂitlili¤i nas›l
de¤erlendirilir?

Özlem : Soruyu biraz daha somutlayal›m isterseniz tart›ﬂaca¤›m›z
konu ﬂu: Marksist-Leninist literatürde bunun karﬂ›l›¤›, objektif ve
s u b j e k t i f ﬂ a r t l a r kavramlar›yla ifade edilir? Objektif ve subjektif ﬂartlar nedir, nas›l belirlenir? Devrimlerin, silahl› mücadelenin objektif ve
subjektif ﬂartlar› nelerdir?... Nesnel,
objektifin, öznel de subjektifin karﬂ›l›¤› olarak kullan›l›r.
Sorular› böylece netleﬂtirdikten
sonra ben k›sa bir giriﬂ de yapay›m.
Objektif, insan bilincinin d›ﬂ›n d a ve ondan ba¤›ms›z olarak varolan olgular ve olaylard›r. Subjektif
ise, bunun karﬂ›l›¤› olarak, insan
iradesiyle belirlenen, biçimlenen olgular› dile getirir.
M a z l um : Nesnel, arkadaﬂ›m›z›n aktard›¤› gibi, kendi d›ﬂ›m›zdaki
olgularla belirlenen demektir. Nesnel veya objektif kelimesinin Osmanl›ca karﬂ›l›klar›, tan›m› daha iyi
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da belirtmiﬂ olal›m.

K e m a l : Çok özlü bir tarifi aktaray›m ben de önce. Tarif Fidel
Castro'nun. Aynen ﬂöyle diyor:
Objektif koﬂullar› tarih yapar,
"O
ama su bjektif koﬂullar› yaratan ise
insand›r."
Objektif ve subjektifin en temel
özelli¤ini ortaya koyuyor bu tarif
de. Sohbetimiz ilerledikçe bu konu
aç›lm›ﬂ olacak zaten ama, yine de
ﬂunu belirteyim. Elbette objektif
subjektif koﬂullardan sözederken,
burada bizim için önemli olan, devrimin objektif ve subjektif koﬂullar›d›r. Devrimin objektif koﬂullar›
deyince, ekonomik, siyasal, sosyal
olarak bizim d›ﬂ›m›zda belirlenen
ve biçimlenen koﬂullar› anl›yoruz.
Devrimin subjektif koﬂullar› ise
farkl› baz› yanlar› da olmakla birlikte özet olarak, halk›n örgütlenme,
bilinç, önderlik düzeyiyle belirlenir
daha çok.
Tan›m itibariyle objektif ve subjektif olgular, hep birbirinden tamamen ayr› ﬂeyler gibi görünüyor, fakat ﬂunu da bilmek gerekir ki; objektifle subjektif, birbirlerinden kopuk ve birbirlerinden ayr› de¤il, tam
tersine birbirlerine ba¤›ml› bir bütün oluﬂtururlar.
Objektif ve subjektif koﬂullar
kavramlar›n›n devrimciler aç›s›ndan önemi, herhangi bir ülkede devrimci bir durumun olup olmad›¤›n›n
tespitinin bu objektif koﬂullara bak›larak yap›lmas›d›r. Keza, buna
ba¤l› olarak devrimci durumun oldu¤u koﬂullarda devrimin nas›l hangi araçlarla hangi zorunluluklara
ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilebilece¤ini de bize “subjektif ﬂartlar” gösterir. Bu anlamda her iki kavram›n da
devrimciler aç›s›ndan önemi büyüktür. ‹ﬂte en baﬂta sözünü etti¤imiz
“Che dönemi” meselesi de bu kavramlarla aç›kl›¤a kavuﬂturulabilir
ancak.
Che dönemi deyimiyle kastedilen gerilla savaﬂ› meselesidir. Gerilla savaﬂlar› ise kimsenin keyfi tercihleri sonucu ortaya ç›kmam›ﬂt›r.
O s›n›flar mücadelesinin belli obSay›: 129

jektif koﬂullar›yla ortaya ç›km›ﬂ bir
mücadele biçimidir. Silahl› mücadelenin objektif koﬂullar›, dünyan›n
tüm sömürge ve yeni-sömürge ülkelerinde emperyalizm taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r.
Bunlar “objektif koﬂullar”d›r. s›n›f ve zümrelerin iradesinin, özel
tercihlerinin d›ﬂ›nda ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu objektiflik, kayna¤›n› emperyalizmin niteli¤inden al›r. Emperyalizm, sömürge ve yeni-sömürge
ülkelerde sömürüsünü ve aç›k veya
gizli yönetimini sürdürmek için faﬂizme baﬂvurmuﬂ, demokrasiyi rafa
kald›rm›ﬂ ve halk kitlelerinin mücadelelerini bask› ve zorla yoketme
politikas›n› benimsemiﬂtir. Bar›ﬂç›l
yollardan mücadele ederek emperyalizmi kovman›n, iktidar› devralman›n koﬂullar›n›n ortadan kald›r›ld›¤› yerde ise, ezilen halklar›n ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye, sosyalizme ulaﬂmas› için silahl› mücadeleye
baﬂvurmaktan baﬂka yolu kalmam›ﬂt›r.
Bu ezilen halklar için nesnel bir
durumdur. Onlar›n silahl› mücadeleyi isteyip istememesi, sevip sevmemesi belirlemez bu süreci.
Bu objektif koﬂullar›n de¤iﬂti¤inin ve bu anlamda da “Che döneminin bitti¤inin” ilan edilebilmesi için
iﬂte bu nedenle, önce emperyalizmin de¤iﬂti¤inin, yukar›daki koﬂullar›n ortadan kalkt›¤›n›n, yani mesela ezilenlerin bar›ﬂç›l yollardan
emperyalizmi ülkesinden atabilece¤inin, faﬂizmi y›kabilece¤inin, ikti-

... Bu ezilen
halklar için
nesnel bir durumdur. Onlar›n silahl› mücadeleyi isteyip istememesi, sevip
sevmemesi belirlemez
bu süreci.
Bu ﬂartlar›n mevcudiyeti, hangi aç›dan kalkm›ﬂt›r ki bugün Che dönemi kapanm›ﬂt›r denilebilsin?
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dar olabilece¤inin kan›tlanabilmesi
gerekir.
Mahir Çayan ﬂöyle diyor mesela: "Özetle söylersek, emperyalist
hegemonya alt›ndaki bütün geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde milli kriz, tam
olgunlaﬂmam›ﬂ olsa bile mevcuttur.
Bu ise devrimci durumun sürekli varolmas›, evrim-devrim aﬂamas›n›n
içiçe geçmesi, bir baﬂka deyiﬂle silahl› eylemin objektif ﬂart›n›n mevcudiyeti demektir."
Bu ﬂartlar›n mevcudiyeti, hangi
aç›dan kalkm›ﬂt›r ki bugün Che dönemi kapanm›ﬂt›r denilebilsin?

M a z l u m : Bu objektif koﬂullar
Mahir’in de dedi¤i gibi, emperyalizmle birlikte oluﬂmuﬂ oluyor. Kapitalizm, emperyalizmle birlikte
“bir dünya sistemi haline, sömürge
ve ba¤›ml› ülkeler de bu sistemin birer parças› haline” geliyorlar. Bu
ise, bu sistem içerisinde yer alan ülkelerin tümünde devrimin objektif
koﬂullar›n› oluﬂturuyor. Bu koﬂullar› biraz daha ayr›nt›land›r›p somutlarsak:
B i r ; emperyalizmle beraber bütün "ulusal ekonomiler" dünya ekonomisi denilen zincirin halkalar› haline geldiler. ‹ k i ; emperyalist aﬂamaya ulaﬂan kapitalist üretim iliﬂkileri, üretici güçlerin geliﬂimi önünde gerici bir set haline gelerek toplumsal devrimlerin o b j e k t i f ﬂ a r t l a r › n › yaratt›. Üç; uluslararas› emperyalist zincire eklemlenen dünyan›n
en ücra köﬂelerindeki ülkelerde bile
devrimci durum olgunlaﬂmam›ﬂ da
olsa, sözkonusu oldu.
Bunlar›n sonucu olarak, tek tek
ülkelerdeki üretim iliﬂkilerinin geliﬂim seviyesine ve olgunlu¤una bakmak, toplumsal dönüﬂüm için gerekli olgular› ifade etmemektedir.
Devrim için gerekli olan olgu, objektif koﬂullar de¤il (çünkü emperyalist zincirin dünyay› sarmas›yla
objektif koﬂullar olgunlaﬂm›ﬂt›r),
subjektif koﬂullar, yani devrim için
örgütlülü¤ün oluﬂmas› sorunudur.
Marks ve Engels'in tekelci dönem öncesi için tespit etti¤i ilk proletarya devriminin, kapitalizmin en
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geliﬂmiﬂ oldu¤u, demokrasinin ve
kültür seviyesinin en yüksek oldu¤u
ülkede olaca¤› teorisi, emperyalist
dönemde geçerlili¤ini yitirdi.
Emperyalizm öncesinde, devrimci durum tespiti yapabilmek
için, sömürge ve ba¤›ml› ülkelerde
kapitalizmin belli bir geliﬂmiﬂlik
düzeyi koﬂul say›l›yordu. Fakat,
emperyalizmle birlikte, sömürge,
yeni-sömürge ülkelerde kapitalizmin az geliﬂmiﬂ olmas›, devrimlerin
önünde engel olmaktan ç›km›ﬂt›r.
Bu ülkelerde proletaryan›n ideolojisi temelinde kurulan devrimci bir
parti, köylülükle ittifak kurarak,
tüm emekçileri, ezilenleri önderli¤i
alt›nda toplayarak devrimi gerçekleﬂtirebilir. Nitekim bunun birçok
örne¤i yaﬂand›.
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n›n, ne de bar›ﬂç›l mücadele içinde
bunu sürdürmenin koﬂullar› vard›.
Bu koﬂullar› emperyalizm ve sömürgelerdeki, yeni-sömürgelerdeki
iﬂbirlikçi iktidarlar yoketmiﬂti. O
halde, devrimin objektif koﬂullar›n›n oldu¤u bu ülkelerde, devrimin
subjektif koﬂullar›n› haz›rlamak için
bunun d›ﬂ›nda yollar, yöntemler
bulmak zorundayd›lar.

K e m a l : Burada noktalayal›m
istersen sözünü etti¤in konuyu.
Çünkü, devrimin subjektif koﬂullar›
meselesine, objektif koﬂullar› netleﬂtirdikten sonra devam edelim.
Evet, madem ki Mahir’den yapt›¤›m›z al›nt›yla “devrimci durum” meselesini de gündeme getirmiﬂ olduk,
oradan devam edelim.

Emperyalizm öncesi dönemde,
kapitalizmin en çok geliﬂti¤i ülkeler, devrimin objektif koﬂullar›n›n
da en olgunlaﬂm›ﬂ oldu¤u ülkeler
durumundayd›. Ama emperyalizm,
bu durumu de¤iﬂtirdi. Emperyalizmin bunal›m›, kendi ülkesinden
çok, sömürge ülkelerde daha fazla
hissedilir hale geldi. Baﬂka bir deyiﬂle, emperyalizm, bunal›m›n›n
yükünü, faturas›n›, hem ekonomik,
hem siyasal anlamda bu sömürge
ülkelere aktar›yordu. Emperyalizm,
bununla devrimin objektif koﬂullar›n› da olgunlaﬂt›rm›ﬂ oldu bu ülkelerde. Geçmiﬂten farkl› olarak, sömürge ve ba¤›ml› ülkeler, devrime
emperyalist ülkelerden daha yak›n
hale geldiler.

Özle m : ﬁimdi biz d e v r i m c i
d u r u m’dan ne kastediyoruz.
Devrimci durum, politik iktida r› ele geçirmenin obj ekt i f koﬂu ll a r › n › n v a r l › ¤ › d › r. Nedir bu objektif
koﬂullar? Bunlar, mevcut çeliﬂkilerin devrimci yoldan çözülmesini
mümkün k›lacak koﬂullar›n varl›¤›d›r. Lenin, "Sosyalizm ve Savaﬂ"
adl› kitab›nda "Marksistlere göre
devrim için elveriﬂli bir durum olmaks›z›n bir devrim olanaks›zd›r”
diyerek, devrimci durum ve onun
objektif koﬂullar›n› ﬂöyle ortaya koyuyor:
“Genel anlamda bir devrim durumunun belirtileri nelerdir? ﬁu üç
ana belirtiyi s›ralarsak bizce yan›lm›ﬂ olmay›z:

Yaln›z burada bir sorun vard›;
devrimin objektif koﬂullar›n›n bu
ﬂekilde olgunlaﬂmas›na karﬂ›n, devrimci durumun oldu¤u ülkelerde o
güne kadar izlenen mücadele biçimleri, çal›ﬂma tarz›, bu ülkelerin koﬂullar›na uymuyordu. Yani daha önceki süreçte, objektif koﬂullar›n uygun oldu¤u ülkelerde, subjektif koﬂullar› haz›rlamak için uzun bir evrim dönemi boyunca, bar›ﬂç›l mücadele metodlar› esas al›n›yor, devrimin subjektif koﬂullar› bu evrim döneminde haz›rlan›yordu. Fakat bu
dönemde art›k bu mümkün de¤ildi.
Ne uzun bir evrim dönemi yaﬂama-

Emperyalizm,
bunal›m›n›n
yükünü, faturas›n›, sömürge ülkelere aktararak,
devrimin objektif koﬂullar›n› da olgunlaﬂt›rm›ﬂ oldu bu ülkelerde. Geçmiﬂten farkl› olarak, sömürge ve ba¤›ml› ülkeler,
devrime emperyalist ülkelerden daha yak›n hale
geldiler.
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1-) Egemen s›n›flar için bir de¤iﬂiklik yap›lmaks›z›n egemenliklerini sürdürmek olanaks›z hale geldi¤i
zaman: "Üstteki s›n›flar" aras›nda
ﬂu ya da bu ﬂekilde bir bunal›m oldu¤u zaman; egemen s›n›f›n bir politikas›ndaki bunal›m, ezilen s›n›f›n
hoﬂnutsuzluk ve k›rg›nl›klar›n›n ortaya dökülmesini sa¤layacak bir gedik açt›¤› zaman; bir devrimin olmas› için ço¤u zaman "alttaki s›n›flar›n" eski biçimde yaﬂamak "istememeleri" yeterli de¤ildir; "üstteki
s›n›flar’’›n da eski biçimde "yaﬂayamaz duruma gelmeleri" gerekir.
2-) Ezilen s›n›flar›n s›k›nt›lar› ve
gereksinmeleri dayan›lmaz duruma
geldi¤i zaman; yukardaki nedenlerin sonucu olarak, "bar›ﬂta" soyulmalar›na hiç ses ç›karmadan katlanan ama ortal›¤›n kar›ﬂt›¤› zamanlarda hem bunal›m›n yaratt›¤› koﬂullarla hem de bizzat "üstteki s›n›flar"›n ba¤›ms›z tarihsel bir eyleme
sürüklenmeleriyle, y›¤›nlar›n faaliyetinde oldukça büyük bir art›ﬂ oldu¤u zaman.
Yaln›zca tek tek gruplar ve partiler de¤il, ayr› s› n›fl ar› n i ra des in den ba¤›ms›z olan bu nesnel de¤iﬂmeler olmaks›z›n, genel kural olarak bir devrim olanaks›zd›r. Bu nesnel de¤iﬂikliklerin hepsine birden,
d e v r i m d u r u m u d e n i l m e k t e d i r. "
(syf. 114-115).

M a z l u m : Özlem arkadaﬂ›m›z›n Lenin’den aktard›¤› bu bölüm,
Marksist-Leninist literatür aç›s›ndan son derece önemli bir bölümdür. Bir devrimci hareketin ülkemiz
ne durumda, biz ne durumday›z, ne
yapmal›y›z sorular›n› do¤ru cevaplamas›, bu noktalar› do¤ru bir ﬂekilde aç›kl›¤a kavuﬂturmas›yla mümkündür. Yaln›z bu maddeleri sayd›ktan sonra bunlardan yanl›ﬂ sonuçlar
ç›kar›lmamas› aç›s›ndan ﬂunu da
belirtelim ki, devrimci durum, adeta
bir reçete gibi veya kal›plaﬂm›ﬂ, statik bir durum tespiti de¤ildir. Kuﬂkusuz ki asgari anlamda de¤iﬂmez
karakteristik yanlar› vard›r, fakat
ayn› zamanda bu özellikler kendi
içinde de¤iﬂkenlikler de içerir. Bu
anlamda devrimci durum bir “sü-
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reç” olarak kavranmal›d›r.
Mesela diyelim ki, 2. maddede
“y›¤›n hareketleri”nden sözetmektedir. Bu devrim durumu aç›s›ndan
önemli bir ölçüdür, fakat mutlak bir
ölçü müdür? Hay›r!
Oportünizm, tek ölçü olarak kitle
hareketlerini ald›¤› için s›k s›k “devrimci dalga alçald›, kabard›” diye
tespitler yapar. Birkaç kitle eylemine bakarak devrimci durumun olup
olmad›¤›na karar verir. Oysa yukar›daki formülasyonu yapan Lenin,
mesela, 1. emperyalistler aras› savaﬂ
döneminde, Avrupa ülkelerinin
birço¤unda önemli kitle hareketleri
olmamas›na, hatta geniﬂ kitlelerin
burjuvazinin peﬂinden ﬂovenist duygularla emperyalist savaﬂa sürüklenmesine karﬂ›n, Lenin, Av r u p a ’ d a
d e v r i m c i d u r u m oldu¤u tespitini
yapar. Hatta bu devrimci durumun
varl›¤›n› inkar eden Kautsky ile ﬂiddetli tart›ﬂmalara girer... Demek istedi¤im, bunlar›n tek baﬂ›na mutlaklaﬂt›r›lmamas› gerekti¤idir.
Yine Lenin’de mesela ﬂöyle bir
tespit görmek mümkündür: “Bir
devrimci durum karﬂ›s›nda m›y›z,
de¤il miyiz? (...) Yan›t iktisadi olgular taraf›ndan veriliyor. Savaﬂ taraf›ndan yarat›lm›ﬂ evrensel açl›k ve
y›k›m." Burada görülece¤i gibi, kitle eylemleri olmamas›na karﬂ›n, açl›k ve y›k›m›n devrimci durumla
yüzyüze olmak aç›s›ndan öne ç›kan
bir özellik niteli¤i kazand›¤›n› görüyoruz. Bu tür dönemlerde oportünistler, reformistler “kitleler haz›r
de¤il, kitleler ayaklanm›ﬂ de¤il, bu
nedenle devrimci durumdan sözedilemez” diyerek, ihtilalci inisiyatif
gösterememelerinin suçunu kitlelere yüklerler.

Özlem : Reformizmin, oportünizmin s›radan eylemlerde bile “kitle haz›r de¤il” diyerek yan çizmesi
herhalde bu tarihi gelene¤in alt düzeyde karikatürize bir devam› olsa
gerek... Neyse, bu ﬂimdi konumuz
de¤il. Sonuç olarak bir özet yapay›m isterseniz; d e v r i m c i d u r u m ,
ezeni de, ezileni de etkileyen, ikti dar› devrimci yoldan ele geçirme Say›: 129

nin objektif koﬂullar›n› oluﬂturan
bir krizin varl›¤› durumudur. Bu nedenle Lenin, devrimin olabilmesi
için y›¤›nlar›n ço¤unlu¤unun sosyalist bilince ulaﬂmas› gerekti¤ini savunan reformizmin aksine, bir ülkede çeliﬂkileri yo¤unlaﬂt›ran devrimci bir durumun var olup olmamas›n›
esas alm›ﬂt›r. Bu durum varsa, kitleler alternatif aray›ﬂlar›na girecek,
ondan sonras›n› ise devrimci öncünün politikalar›, öncülük yetene¤i
belirleyecektir.

K e m a l : Evet, sohbetimizin bu
bölümünde esas olarak objektif koﬂullar üzerinde durduk. Önümüzdeki bölüm, subjektif koﬂullar ve
Che’nin yöntemi üzerinde daha geniﬂ duraca¤›z. Ben toparlarken, ﬂunu da belirteyim: Objektif, subjektif
koﬂullar tart›ﬂmas›, özünde bir ﬂeyin
gerekli olup olmad›¤›, yerinde olup
olmad›¤› tart›ﬂmas›d›r. Bu nedenle
de mücadele biçimlerinden örgütlenme biçimlerine, propagandadan
çal›ﬂma tarz›na kadar devrimci mücadelenin tüm alanlar›n›n nas›l biçimlenece¤i, objektif ve subjektif
koﬂullara göre belirlenir. Bu anlamda da mesela örgütlenme üzerine bir
tart›ﬂma, mesela mücadele biçimleri üzerine bir tart›ﬂma, esas›nda ülkemizdeki “devrimci durum” olup
olmad›¤›, ülkemizdeki objektif koﬂullar›n neler oldu¤u tart›ﬂmas›d›r.
Bizim gibi ülkelerde reformiz....Objektif,
subjektif koﬂullar tart›ﬂmas›, özünde
bir ﬂeyin gerekli olup olmad›¤›, yerinde olup olmad›¤› tart›ﬂmas›d›r. Bu
nedenle de mücadele biçimlerinden örgütlenme
biçimlerine, propagandadan çal›ﬂma tarz›na kadar devrimci mücadelenin tüm alanlar›n›n nas›l
biçimlenece¤i, objektif ve
subjektif koﬂullara göre
belirlenir.
t›n
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e
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min temelleri de devrimci durumun
süreklili¤ini görmemek veya görmek istememekle oluﬂur. Biraz önce de belirtti¤im gibi, izlenecek mücadele biçimleri, çal›ﬂma tarz›, örgüt biçimleri bu nesnel olgunun
varl›¤›na göre biçimlenir. Ülkede
devrimci durum var iken, ona uygun düﬂmeyen taktik, politika ve örgütlenmeler, devrimci olamaz. Reformizmin taktiklerinin, yöntemlerinin, kulland›¤› araçlar›n yanl›ﬂl›¤›
ve yetersizli¤i, reformist yönetici
kadrolar›n kiﬂisel yetersizliklerinin,
beceriksizliklerinin de¤il, bu durumun sonucudur. Reformizm, ülkedeki nesnel durumu do¤ru tespit etmedi¤inden, ülke gerçe¤inden kopmakta, bu nedenle de bu gerçekten
kopuk olarak üretti¤i her ﬂey mücadelenin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamamaktad›r.
Ayn› sorun farkl› biçimde reformizm d›ﬂ›ndaki çeﬂitli siyasi hareketleri de etkiler. “Devrimci durum”
tespiti yap›p, onun gerektirdi¤i temel mücadeleyi sözde savunmakla
yetinip, pratikte hayata geçirmemek
de ayn› ﬂekilde ülke gerçe¤inden
kopmay›, mücadelenin ihtiyaçlar›na
cevap vermemeyi beraberinde getirir. Sonuçta onlar›n durumu da reformizmden farks›z hale gelir. Bugün sola bakt›¤›n›zda ülkemizde objektif koﬂullar aç›s›ndan devrimci
durumun ﬂu veya bu ölçüde oldu¤unu tespit eden kimi gruplarla, devrimci durumdan, devrim hedefinden
tümüyle uzaklaﬂm›ﬂ reformist gruplar›n prati¤inin birbirinden neredeyse farks›z olmas›n›n aç›klamas› da
buradad›r. “Devrimci durum” tespiti
yapmalar›na karﬂ›n, reformizm cephesinde yeral›rlar. Çünkü devrimci
çizgi ile reformist çizgi aras›ndaki
ayr›m, sadece teorik tespitlerde de¤il, bizzat prati¤in kendisinde gösterir kendisini. Ülkemizde devrimci
bir durumun oldu¤unu söyleyen,
devrimin objektif koﬂullar›n›n esas
olarak varoldu¤unu tespit eden herkesin yapaca¤› tek ﬂey; bar›ﬂç›l olmayan mücadeleyi temel olan politik çizgiyi izlemektir...
Sevgili okurlar›m›z, haftaya buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Ertelemecilik ve
Zaman Sorunu
Zaman, yaﬂam›n ak›ﬂ›d›r. O ak›ﬂ›n h›zl› veya yavaﬂ olmas›, o ak›ﬂ›n
do¤ru bir kanalda olup olmamas›,
bizim zamanla aram›zda kurdu¤umuz iliﬂkiye ba¤l›d›r. Herkesin
muhtemelen duymuﬂ olaca¤› bir bilmece vard›r: “Kaybetti¤imizde bir
daha hiç bulamayaca¤›m›z ﬂey nedir?”
San›r›z cevap hemen geldi akl›n›za: Zaman!
Zaman, tarihi olarak bizden yanad›r. Ama güncel olarak hep yetmez bize. E¤er onu do¤ru kullanmay›, do¤ru yönetmeyi baﬂaram›yorsak, “zaman”, bir s o r u n a dönüﬂmeye baﬂlar. Bu durumda “zaman
sorunu” ço¤unlukla iki biçimde
karﬂ›m›za ç›kar. Birincisi; zaman›nda yap›lmayan iﬂlerdir, ki orada
ertelemecilik oldu¤unu gösterir.
‹ k i n c i s i ; zaman “bulamamak”t›r.
Ki, bu da orada bir plans›zl›k oldu¤unun göstergesidir.
Kimi zaman “keﬂke günler 24
saat de¤il de daha uzun olsa...” denir. Bir bak›ma zaman karﬂ›s›nda
çaresizli¤in ifadesidir bu deyiﬂ. Bilimsel olarak bu mümkün olamayaca¤›na göre, çözümü baﬂka
türlü bulmak zorunday›z. Zaman
geçip gittikten sonra “kk e ﬂ k e ”ler
hiçbir ﬂey ifade etmez.
Ertelemecilik, çok çeﬂitli biçimlerde, bazen aç›k, bazen ise örtük
olarak s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan sorunlardan biridir.
Örne¤in bir toplant› yap›l›r. Toplant›n›n ne zaman baﬂlayaca¤› da,
baﬂlad›ktan sonra ne zaman bitece¤i
de belli de¤ildir. Laf laf› açar, toplant› uzar. Konuﬂulanlar önemsiz
meseleler de olmayabilir, mutlaka
konuﬂulmas› gereken konular da
olabilir, ama bu, toplant›lar›n ne zaman bitece¤inin belli olmamas›n›,
her toplant›n›n mutlaka sarkmas›n›
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aç›klayan bir g e rekçe olamaz yine
de. Çünkü, sarkan, uzayan her toplant›, baﬂka bir iﬂin ertelenmesi demektir. Herhangi bir toplant›ya geciken kiﬂi, kaç kiﬂinin, kaç iﬂini ertelemesine yolaçt›¤›n› belki de hiç
akl›na bile getirmiyordur. Ertelenen
iﬂlerin birikmesinin tek sonucu vard›r: O iﬂlerin ne o gün, ne daha sonra, ne de baﬂka bir zaman, hiç yap›lmamas›d›r! ‹ﬂlerin ertelendi¤i o
“gelecek zaman”lar, ya hiç gelmez,
ya da iﬂ iﬂten geçtikten sonra gelir.
“Daha sonra yapar›m”, “ﬂu iﬂ
geçtikten sonra bakar›m” diye sonraya b›rak›lan kaç iﬂin hiç yap›lma d a n kald›¤›na herkes kendi prati¤inden örnekler bulabilir. Hep gelece¤e ertelemenin bir s›n›r› yoktur
çünkü.
Ertelenen her iﬂ, bize o an için
zaman kazand›r›yor gibi gözükür
ancak, durum t a m t e r s i d i r ; ertelenen her iﬂ, zincirleme olarak zaman
kay›plar›na yol açar; kiﬂi olarak, birim olarak geliﬂme h›z›m›z› keser.
Çünkü ertelenen her iﬂ, “ y a r › n ”
ü z e r i n d e k i y ü k ü a r t › r › r. Yar›nlar›n
yükü artt›kça, yük, alt›ndan kalk›lamaz hale gelir ve sürekli olarak yavaﬂlayan, aksayan geliﬂme, bir noktadan sonra iyice t›kan›r. Bu noktada kendine güvensizli¤in, moral bozukluklar›n›n geliﬂece¤i aç›kt›r. Bu
ise, iﬂleri iyice karmakar›ﬂ›k edecektir.
Zaman›nda yapmam›z gerekirken yapmad›¤›m›z, yerine getirmedi¤imiz en büyü¤ünden en küçü¤üne bütün iﬂlerin yaratt›¤› sorunlar
yaln›zca kendimizle de s›n›rl› de¤ildir. Nerede olursak olal›m, hangi faaliyeti hayata geçirmeye çal›ﬂ›rsak
çal›ﬂal›m, o bütün olarak devrim
mücadelesine hizmet eder. Ö r g ü t ü n b i r p a r ç a s › o l a r a k , ﬂu veya bu

iﬂi yerine getirmemiﬂ, bir görevi
yapmam›ﬂ olmak, zincirleme olarak
önce birimimizdeki di¤er insanlar›
ve faaliyetleri, giderek di¤er alanlar› ve birimleri de etkiler. Bu etki,
ço¤u zaman do¤rudan görünmez
belki. Ama unutulmamal›d›r ki, ö rgütsel faaliyet, tüm alanlar›, bir i m l e r i , t ü m k a d ro v e t a r a f t a r l a r › y l a b i r b ü t ü n o l u ﬂ t u r u r. Bu anlamda kimse, benim ﬂu veya bu iﬂi
ertelemem örgütü etkilemez diye
düﬂünmemeli.

Ertelemecili¤in hakl› bir
g e re kç e s i o l a bi l i r m i ?
Ertelemecilik, kendine sürekli
“ikna edici”, “hakl›”, “mazur görülecek” gerekçeler bulur. Hep bir
ﬂeyler yap›l›yordur, bu do¤rudur da
ço¤u zaman, ama ortada o “yo¤un
prati¤e” denk düﬂecek bir sonuç
yoktur. Öyleyse bu noktada sormam›z, sorgulamam›z gereken bir sorun oldu¤u aç›kt›r. Neden erteliyoruz, neden gecikiyoruz, bunlar› sormad›¤›m›zda, sorunu aﬂmak da
mümkün olmayacakt›r.
Ertelenen iﬂin ne oldu¤u, ertelemecili¤in özü bak›m›ndan pek farketmez; ertelenen, biriyle yap›lmas›
gereken bir konuﬂma, yap›lmas› gereken bir toplant›, da¤›t›lmas› gereken dergi, yap›lmas› gereken bir
eylem, okunmas› gereken bir kitap,
yap›lmas› gereken bir araﬂt›rma, ﬂu
veya bu pratik için bulunmas› gereken bir malzeme... her ﬂey olabilir.
Bunlar›n hepsi, neticede bizim devrimci faaliyetimizin bir parças›d›rlar. Ertelenen hangisi olursa olsun,
bu faaliyete bir zarard›r.
Ertelemecilikte, as›l olarak hiç
gözden kaç›r›lmamas› gereken noktu ﬂudur; ertelemecilik, bütün iﬂlerin zincirleme olarak aksamas›na,
oradaki faaliyetlerin zaman sorunu
içinde bo¤ulmas›na yolaçar. Çözümü, planl›, programl› olmakt›r. Ertelemecilik zaten, ço¤u kez de plans›zl›¤›n sonucudur.
Ertelemecili¤in nedenlerinden
biri plans›zl›k, programs›zl›k ise,
bir di¤eri e m e k harcamaktan
kaçmakt›r. Daha aç›k bir deyiﬂle
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t e m b e l l i k t i r.
Ertelemeye neden olarak ﬂu veya
bu gerekçe gösterilse de, asl›nda o
iﬂi yapmak zor gelmiﬂtir. Zaman›
baﬂka bir ﬂeye -muhtemelen küçük
burjuva özlemlere- harcamak daha
“çekici” gelmiﬂtir. Ertelemeciliklerin bir ço¤unda k a y t a r m a c › l › k vard›r. Yar›na b›raksam b i r ﬂey olmaz
kolayc›l›¤› vard›r. Bu kolayc›l›k,
önemsemezlik de¤iﬂtirilmedi¤inde,
kayna¤›na inilmedi¤inde bu küçük
ertelemecilikler, giderek bir çal›ﬂma
biçimine, yaﬂam tarz›na dönüﬂür.
Asl›nda bu düﬂünce tarz› ve yaﬂam
biçimi, bizzat devrimcili¤in düﬂm a n › d › r. Bu tarz, fark›nda olunmasa da devrimcili¤i bir ﬂekilde kemirir. Halka, devrime lay›k olmak, bir
sosyalist olmak, tembelliklerimizle,
ertelemeciliklerimizle olacak ﬂey
de¤ildir.
Ertelemecili¤i, daha da vahim bir
soruna dönüﬂtüren, bunu gerekçelerle m e ﬂ r u l a ﬂ t › r m a y a çal›ﬂmakt›r. ‹nsanlar, önce kendi kafalar›nda neden
ertelediklerinin, yapmad›klar›n›n teorisini yapar, bu teoriyle kendini ikna eder ve sonra da onu “kararl›l›kla(!)” savunmaya baﬂlar. O iﬂin yap›lamayaca¤›n›n, ertelenmek zorunda
oldu¤unun kan›tlar› serilir bir bir.
Böyle yapan bir devrimciye önerilecek tek ﬂey ﬂudur: E¤er, ertelemecili¤e kan›tlar bulmaya kafa yoruldu¤u kadar, “bu iﬂi, bu görevi nas›l yerine getirebilirim” diye kafa yorulursa, ihtimaldir ki, ertelenen o iﬂleri, zaman›nda yapabilmenin yollar›,
yöntemleri bulunabilecektir.
Kuﬂkusuz, zaman zaman bizi
aﬂan nesnellikler, örgütsel önceliklerimizi de¤iﬂtirecek zorunluluklar
olabilir. Fakat, birincisi, bunlar hiçbir zaman, yayg›n, sürekli bir durum oluﬂturmazlar. Dolay›s›yla, sürekli bir ertelemecili¤in aç›klamas›
bunlar olamaz. ‹kincisi, bu nesnelli¤e ve zorunluluklara karﬂ›n, her
devrimci nesnelli¤i aﬂma iradesiyle
hareket etmek durumundad›r.
Ertelemecili¤in bir baﬂka nedeni, devrimci faaliyete m e m u r zihniyetiyle bakmakt›r. Yapt›¤›, yapabilece¤ini düﬂündü¤ü iﬂlerle kendi-
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“Kiﬂi olarak,
birim olarak
daha h›zl› çal›ﬂmay›,
daha h›zl› düﬂünmeyi,
daha h›zl›
örgütlenmeyi
ö¤renmek
zorunday›z”
ni s›n›rlayan bir devrimci, daha fazlas› için kendini zorlamayacak,
önüne ç›kan her ek iﬂi, her yeni görevi, bir yük say›p erteleme e¤iliminde olacakt›r. Ertelemecili¤in en
klasik aç›klamas› da, “pratik koﬂuﬂturmaca” içinde zaman bulamamad›r. “Zaman sorunu”nu ortadan kald›rmak için, en baﬂta planl› ve programl› çal›ﬂmay› her ne olursa olsun,
hayata geçirmek zorunday›z. Yetmez, kiﬂi olarak, birim olarak d a h a
h›zl› çal›ﬂmay›, daha h›zl› düﬂün meyi, daha h›zl› örgütlenmeyi ö¤renmek zorunday›z.

Ertelemecilikte de
“düzen” gizlidir
As›l neden, küçük-burjuva özlem ve yaﬂam al›ﬂkanl›klar›d›r. Yeryüzünde emeksiz bir yaﬂam, sadece
burjuvalar için geçerlidir; ki onlar›n
bile, kendi ç›karlar› için farkl› biçimde de olsa, iﬂlerini takip ettikleri
ortadad›r. Ben yapmay›m, baﬂkalar›
yaps›n veya yap›lmas›n kals›n, diye
düﬂünmek, küçük burjuva bohem,
boﬂvermiﬂ yaﬂam özlemlerini yans›t›r. Elbette bu al›ﬂkanl›klar›n ortadan kad›r›lmas› da bir “zaman” sorunu olabilir. Ancak bu al›ﬂkanl›klar›n kaynaklar›na yönelinmedi¤inde,
bu al›ﬂkanl›klara, düﬂünme biçimine savaﬂ aç›lmad›¤›nda, yaﬂam›m›za devrimci çal›ﬂma tarz›n› hakim
k›lmak mümkün de¤ildir.
Büyük hedefleri olmayan, iddial› olmayan bir devrimci, yeni görevleri, ek iﬂleri istemez. Onlar karﬂ›lar›na ç›kt›¤›nda, ilk f›rsatta, ilk mazerette ertelemeye yönelirler. Bu
durum, bu ruh hali, hantall›klar›n ve
dolay›s›yla ertelemeciliklerin de en
önemli kaynaklar›ndan biridir. Sorun burada, o kiﬂinin kendi içindeki

düzen devrim çat›ﬂmas›n› sona erdirmemiﬂ olmas›ndad›r. Daha kötüsü, sürekli ertelemecilikte ›srar
eden, bu çat›ﬂmada a¤›rl›¤›n› düzenden yana koyuyor demektir.
Devrimci çal›ﬂma tarz›n›n olmazsa olmaz› olarak görece¤imiz
yanlar vard›r; planl› olmak, hedefleri olmak bunlar›n baﬂ›nda gelir.
Önümüze k › s a - o r t a - u z u n v a d e l i
hedefler koyar›z, buna uygun plan
ve programlar yapar›z. E¤er neyi ne
zaman yapaca¤›m›z belliyse, planl›ysa, mesela üç ay sonra yapmay›
düﬂündü¤ümüz bir iﬂ de “ertelenmiﬂ” bir iﬂ de¤ildir art›k. Neyin ne
zaman yap›laca¤›, ne zaman yap›lmayaca¤› bellidir.
Hedefleri, buna uygun program›
olmayan bir birimde, her ﬂey “ g ü n ü
b i r l i k ” gidiyor, o birimin yöneticileri, sadece “ g ü n ü k u r t a r m a y a ”
bak›yor demektir.
Yukar›da sözünü etti¤imiz türde
zorunluluklar yaratan ani, beklenmedik geliﬂmelerin de plan ve program›z› bozmas›na izin vermemeliyiz. Sorun bu noktada bir disiplin
sorunu olarak karﬂ›m›za ç›kar. Disiplin daha geniﬂ anlamda devrimci
faaliyetin ve yaﬂam›m›z›n bütününü
etkileyen bir olgu olarak ayr›ca ele
al›nabilir, fakat tart›ﬂt›¤›m›z sorun
özelinde de belirleyicidir. Program
ç›kar›yor, plan yap›yor ama o program› hayata geçirecek disiplini gösteremiyorsak, p ro g r a m l a r › n d a b i r
anlam› kalmaz.
Demek ki, hem programl› ve
hem disiplinli bir çal›ﬂma, “zaman
sorunu”nun çözümü için ön ﬂartlar›m›zd›r. Zaman› do¤ru kullanmak,
harcad›¤›m›z emek ve zamandan
azami sonucu almak için de önemlidir. Baﬂlan›p bitirilemeyen iﬂlerde,
onca emek ve zaman harcanmas›na
ra¤men sonuç al›namayan çal›ﬂmalarda “neden böyle oldu?” diye sorgulad›¤›m›zda karﬂ›m›za yine zaman›n hesaps›zca, cömertçe kullan›lmas› ve kendi disiplinsizli¤imiz,
programs›zl›¤›m›z ç›kar.
Program yoksa, verimlilik ve
sonuç al›c›l›k da yoktur. Arada baz›
sonuçlar ortaya ç›ksa da bunlar ken-
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dili¤indendir, kal›c›l›¤› ﬂüpheli sonuçlard›r. Devrimci görevlerimizi
yerine getirmenin öncelikli koﬂulu,
yaﬂam tarz›n› ve düﬂünme biçimini d e v r i m c i l e ﬂ t i rm e k t i r. Bu, sadece zaman sorunu aç›s›ndan de¤il,
esas›nda karﬂ› karﬂ›ya kalabilece¤imiz hemen tüm sorunlar aç›s›ndan
belirleyici bir yand›r. Küçük burjuva al›ﬂkanl›klar, özlemler, tembellikler oldu¤u sürece, her ﬂey “teorik” kalacak, bir türlü prati¤e geçirilemeyecektir çünkü.
Zaman› hoyratça kullanmak,
devrimci iddiaya, sorumlulu¤a,
emekçili¤e denk düﬂmez. Düzenin
karﬂ›s›nda alternatif olma iddias›,
çok büyük bir iddiad›r. Büyük iddialar, büyük sorumluluklar, hayat›n her an›n› coﬂkuyla, inançla,
emekle örmeyi gerektirir. Kitleleri
daha fazla örgütlemek, devrimci
propaganday› daha geniﬂ kesimlere
ulaﬂt›rmak, daha çok örgütlülük yaratmak, ancak z a m a n l a y a r › ﬂ › rcas› -

n a davranmakla mümkündür.
Tüm dünya devrim mücadeleleri
tan›kt›r ki, devrimciler iﬂlerini hep
s›n›rl› imkanlarla ve s›n›rl› zamanlar içinde yapmak zorundad›rlar.
Bu, mücadelenin tabiat› gere¤i böyledir biraz da. Devrimcinin geliﬂmesini, kadrolaﬂmas›n› tan›mlarken
kulland›¤›m›z, “günün 24 saatini
devrime adamak” kavram›, iﬂte bir
yan›yla da böyle bir zorunluluktan
do¤muﬂtur. Bu kavram, devrim mücadelesinde zaman›n önemine iﬂaret
eder. Emperyalizmin kuﬂatmas›, faﬂizmin bask›lar› alt›nda, sömürü ve
zulüm durmaks›z›n katmerleﬂirken,
geniﬂ imkanlar, geniﬂ zamanlar olmaz, olamaz. Bir devrimci aç›s›ndan boﬂa harcanacak bir emek, boﬂa
harcanacak bir an, israft›r, devrim
yürüyüﬂünü yavaﬂlatmakt›r. S›n›flar
mücadelesi aç›s›ndan bu zorunlulu¤un aç›klamas› ﬂudur; bu mücadele
b o ﬂ l u k t a n › m a y a n bir mücadeledir.
Erteledi¤imiz her iﬂ ise, asl›nda bir

MLKP DAVASI BAﬁLADI
8 Eylül 2006 tarihinde MLKP'ye
yönelik yap›lan 'Gaye Operasyonu'
kapsam›nda gözalt›na al›narak, tutuklanan 23 kiﬂinin mahkemesi ‹stanbul
10. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Dava dosyas›na 8 ay süreyle konulan
'gizlilik' karar› nedeni ile dosyay› inceleyemediklerini söyleyen san›klar savunma için ek süre talebinde bulundular. Siyasi savunma yapan At›l›m Gazetesi eski yazarlar›ndan
Ziya Ulusoy ise, s›n›r ötesi operasyonun çözüm olamayaca¤›n› dile getirdi. Daha sonra sözalan Seyfi Polat ise savunmas›nda "bu dava ile ilgili karar› tarih ve halk›m›z verecektir" sözlerine yer verdi. San›klar›n tutukluluk hallerinin devam›na karar veren mahkeme heyeti duruﬂmay› ileri bir tarihe erteledi.
ESP ve destek veren DKÖ’ler Beﬂiktaﬂ Barbaros Meydan›’nda yapt›klar› aç›klamada “Adalet ve Özgürlük ‹stiyoruz”
pankart› aç›p “Adalet ‹stiyoruz, Umut Dimdik Ayakta, 10 Eylül Tutsaklar›na Özgürlük” sloganlar› atarak tutuklular›n
özgürlüklerini istediler.
***
‘Tutsak Gazetecilere Özgürlük’ talebiyle Haluk Gerger,
Vedat Türkali, Mihri Belli ve Sevim Belli de 25 Ekim günü
‹HD ‹stanbul ﬁubesi’nde 128 ayd›n ad›na bir aç›klama yaparak tutuklu gazetecilere özgürlük istediler. Bas›n toplant›s›nda
sözalan ayd›nlar 26 Eylül’de görülecek dava için kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular.
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boﬂluk b›rakmakt›r. Ertelemelerin
ço¤almas›, süreklileﬂmesi, kitle çal›ﬂmas›n›n, devrimci propagandan›n, örgütlenme faaliyetlerinin yeterince ve gerekli h›zda yap›lamamas›
demektir. O halde bizim b›rakt›¤›m›z bu boﬂlu¤u, burjuvazinin çeﬂitli
güçlerinin dolduraca¤› baﬂtan bellidir.
Öyleyse, ertelemecilik, burjuvaziye karﬂ› savaﬂ›m›zda, kendi cephemizde, kendi ellerimizle bir gedik
açmak demektir ki; bu kendi devrimci ideallerimizi inkard›r. O ideallere alenen zarar vermektir. Öyleyse “zaman bize de¤il biz zamana
hükmedece¤iz.” Zaman›n sürükledi¤i bir yaﬂama de¤il, zaman› programlayan bir tarza sahip olaca¤›z.
Ertelemelerimizle burjuvazinin s›zaca¤› gedikler açmayacak, tersine,
zaman› tarihsel anlamda oldu¤u gibi, güncel aç›dan da lehimize kullanarak onu bir silaha dönüﬂtürece¤iz.

YÜRÜYÜﬁ’Ü ENGELLEME
ÇABALARI SÜRÜYOR...
26 Ekim günü Antakya Serinyol’da dergi da¤›t›m›
yapan okurumuz Sertan ‹laslan sivil bir otodan inen
resmi ve sivil jandarmalar taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›nd›. ‹laslan ayn› gün savc›l›¤a ç›kar›lmadan
serbest b›rak›ld›.
Yürüyüﬂ okurlar› 27 Ekim günü Ankara
Dikmen’de de sat›ﬂ yaparken polisin kimlik kontrolü bahanesiyle engelleme çabalar›na ra¤men,
da¤›t›mlar›n› yapt›lar.
‹zmir Narl›dere de 28 Ekim günü yap›lan dergi da¤›t›m›nda halka yap›lan megafonlu duyurularda AKP
iktidar›n›n Halk Anayasas› Tasla¤›’n› toplatarak düﬂüncelere tahammülsüzlü¤ünü gösterdi¤i söylendi.

Baz ‹stasyonuna
Karﬂ› Ç›kmak Suç!
Adana’n›n Denizli/ Narl›ca Mahallesi’nde kurulan
baz istasyonuna karﬂ› Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat
Derne¤i öncülü¤ünde yap›lan “Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz” çal›ﬂmas› yapan dernek çal›ﬂan›
Hasan Kutlu afiﬂ asarken sivil polis ekiplerince durdurularak zorla gözalt›na al›nd›. 30 Ekim günü gözalt›na
al›nan Hasan Kutlu daha sonra serbest b›rak›ld›.
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ZAMLAR G ER‹ A LINSIN!
Yoksulluk Kader De¤ildir!
Son günlerde elektirikten suya,
ulaﬂ›mdan ekme¤e yap›lan zamlar,
‹stanbul’da yoksul halk›m›z›n yaﬂad›¤› gecekondu mahallelerinde protesto edilerek eylemler yap›ld›.
1 May›s Mahallesi’nde 28 Ekim
günü saat 14.00’de gerçekleﬂtirilen
eylemde “Zamlar Geri Al›ns›n-Temel Haklar Federasyonu/Anadolu
Temel Haklar” yaz›l› pankart açan
Temel Haklar üyeleri Mustafa Kemal Caddesi’nde topland›lar. “Zamlar Geri Al›ns›n, Yoksulluk Kader
De¤ildir, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›, alk›ﬂlar ve ›sl›klarla baﬂlayan eylemde yap›lan
konuﬂmada “Yoksulluk sistemin bize bir dayatmas›d›r. Yoksullaﬂt›r›larak bu ülkede, bu düzende yeriniz
yok deniyor bizlere. Oysa ki bu ülkenin halk› olarak, bu ülkeye emek
harcayanlar, al›nteri dökenler olarak
bu ülkede yaﬂamay› en çok hak
edenler bizleriz. Biz halk›z. Yoksullu¤umuzun kader
olmad›¤›n› bilerek
diyoruz
ki; yap›lan zamlar
geri al›nmal›d›r”
denildi.

Bu Sömürüye
Dur Demeliyiz!
28 Ekim günü Temel Haklar Federasyonu üyeleri taraf›ndan Ba¤c›lar Yenimahalle Ahmet Kabakl›
Caddesi üzerinde bulunan Barbaros
F›r›n› önünde saat 15.00’te gerçekleﬂtirilen eylem alk›ﬂlarla baﬂlad›.
Temel Haklar Federasyonu üyesi
yaklaﬂ›k 70 kiﬂi “Elektri¤e, Ulaﬂ›ma, Suya Zam Bu Sömürüye Dur
Demeliyiz! Zamlar Geri Çekilsin!”
pankart› aç›lan eylemde s›k s›k
“Zamlar Geri Çekilsin, Zamlara Açl›¤a Yoksullu¤a Son, ‹nsanca Yaﬂa-

Say›: 129

mak ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›. Bas›n aç›klamas›nda zamlar›n IMF
program› do¤rultusunda yap›ld›¤›
anlat›ld›. Hatun Gül Aygün taraf›ndan okunan bas›n aç›klamas›nda bu
ülkede açl›k s›n›r›n›n 657 YTL,
yoksulluk s›n›r›n›n 2 bin 141 YTL
olmas›na ra¤men asgari ücretin 419
YTL oldu¤u hat›rlat›larak “Ba¤›ms›zl›¤› olmayan bir ülkenin hükümetinin icraatlar› bundan baﬂkas›

olamaz. Ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmiﬂ bir
ülkenin hükümeti halk için de¤il,
emperyalist tekeller için politikalar
belirler, kararlar al›r. Açl›¤a, yoksullu¤a, sefalete dur demek için, insanca yaﬂayabilece¤imiz ba¤›ms›z
ve demokratik bir ülke için biraraya
gelmekten baﬂka çare yoktur” sözleriyle mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
Aç›klama at›lan sloganlarla son buldu.

Yoksullu¤a Karﬂ›
Gücümüz Birli¤imizdir!
Gülsuyu Temel Haklar Derne¤i
de 28 Ekim günü zamlar›n geri çekilmesi talebiyle bir eylem gerçekleﬂtirdi. Saat 17.30’da yap›lan eylemde “Zamlar Geri Çekilsin – Temel Haklar Federasyonu / Gülsuyu
Temel Haklar” yaz›l› bir pankart
aç›ld›. Yap›lan bas›n aç›klamas›nda,
son dönemde yarat›lan ﬂovenist
kampanyayla halk›n yoksullu¤una
olan tepkisinin halklararas› düﬂmanl›¤a yönlendirildi¤i ve böyle bir
gündem yarat›larak ard arda zamlar
yap›ld›¤› vurguland›. Suya, elektri¤e, ulaﬂ›ma ve tüm tüketim mallar›-

na yap›lan
zamlarla halk›n en
temel
ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layamaz duruma getirildi¤i belirtilen aç›klamada “Zama Zulme Son, Yoksullu¤a
Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” sloganlar› at›ld›. Aç›klama, zamlar›n
geri çekilmesi talebini daha yüksek
sesle hayk›rma ça¤r›s›yla bitirildi.

Zam, Zulüm, ‹ﬂkence
‹ﬂte AKP!
Okmeydan›’nda da halk›n yoksullu¤unu büyüten zamlar yap›lan
eylemle protesto edildi.
28 Ekim günü Okmeydan› Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen eylem yürüyüﬂle baﬂlad›. Saat 19:00'da Okmeydan› Dikilitaﬂ Park'›nda biraraya gelen Temel Haklar üyeleri buradan yürüyüﬂe baﬂlad›. Okmeydan›
Sa¤l›k Oca¤›’na kadar devam eden
yürüyüﬂ boyunca "Zamlara ve Yoksullu¤a Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir - Temel Haklar Federasyonu /
Okmeydan› Temel Haklar" yaz›l›
pankart taﬂ›nd› ve s›k s›k "Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Zamlara Son" sloganlar› at›ld›. Yürüyüﬂ sonunda Sa¤l›k
Oca¤›’n›n önünde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda “AKP iktidar› yoksullu¤umuzu büyütmeye devam
ediyor” denildi. Örgütlülü¤ün öneminin vurguland›¤› aç›klama ﬂöyle
bitirildi: “Yap›lan zamlara, yaﬂam
koﬂullar›m›z›n zorlaﬂt›r›lmas›na,
evlerimizin y›k›lmas›na, ücretlerimizin düﬂürülmesine, iﬂsizli¤e karﬂ›
örgütlenmeliyiz."
Aç›klaman›n sonunda ayn› gün
Özgür Yurttaﬂ Giriﬂimi’nin s›n›r
ötesi operasyonlar› protesto etmek
için yapmak istedi¤i bas›n aç›klamas›na yap›lan polis sald›r›s› ve ard›ndan saatlerce polisin mahallede
insan av›na ç›kmas› da protesto
edildi.

ZAM PROTESTO

43

TELEKOM ‹ﬁÇ‹LER‹
YALNIZ DE⁄‹LD‹R
Telekom iﬂçilerinin grevi 20’li günlere geldi. ‹ﬂçiler
direniﬂlerini
kararl›l›kla
sürdürürken iﬂveren
ve burjuva medya
direniﬂi k›rmak için
oyunlar›na devam
ediyor. Bu sald›r›lar
karﬂ›s›nda devrimciler, DKÖ’ler de
Telekom
iﬂçilerini
yaln›z
b›rakm›yor.
***
Telekom iﬂçilerine 26 Ekim
günü Adana Temel Haklar taraf›ndan destek ziyaretinde bulunuldu. Ziyaret s›ras›nda Grev
Sözcüsü Dilek Da¤l›, Temel
Haklar çal›ﬂanlar›na yaﬂad›klar›
s›k›nt›lar› anlatt›. Telekom’da
herkesin ayn› iﬂi yapt›¤›, ayn›
süredir çal›ﬂt›klar› halde bir grup
memurun 800 YTL, bir grubun
1500 YTL bir grubun ise 85000
YTL ücret ald›¤›n› eﬂit iﬂe eﬂit
ücret istediklerini belirtti. “Amac›m›z sadece ücret de¤il eme¤imize sayg› göstermelerini istiyoruz” diyen Telekom emekçilerine
Adana Temel Haklar da yan›n›zday›z diyerek destek olacaklar›n›
belirtti.
***

T‹YD-DER’den Telekom
‹ ﬂ ç i l e r i n e D e s t e k Z i y a reti
Lüleburgaz’da bir süredir
kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n› sürdüren
ve henüz giriﬂim aﬂamas›nda
olan Tekstil ‹ﬂçileri Yard›mlaﬂma
ve Dayan›ﬂma Derne¤i (T‹YDDER) 28 Ekim günü Lüleburgaz
Telekom'da grevde olan iﬂçilere
destek ziyareti gerçekleﬂtirdi. Ziyarette yap›lan sohbetlerde iﬂverenin çeﬂitli yöntemlerle grevi
k›rmaya çal›ﬂt›¤› belirtilerek
“T‹YD-DER olarak Telekom iﬂçilerinin onurlu direniﬂlerinin ya-
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n›nday›z ve deste¤imiz sürekli olacakt›r”
denildi.

G R U P YORUM Telekom
‹ ﬂ ç i l e r i n i Z i y a re t E t t i
Telekom iﬂçilerinin grevinin
18. günü olan 2 Kas›m’da
Telekom’un ‹stanbul Gayrettepe
binas› önünde bekleyen iﬂçileri
ziyaret eden Grup Yorum direniﬂ
türkülerini iﬂçilerle beraber söyledi.
Grup Yorum üyesi ‹nan Alt›n
yapt›¤› konuﬂmada “sizler direnerek haklar›m›z› almay› ö¤retiyorsunuz. Çeﬂitli demagojilerle grevinizi k›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu direniﬂinizin zaferle sonlanaca¤›n›
biliyoruz” diyerek desteklerini
sunarken iﬂçiler “Telekom ‹ﬂçisi
Yaln›z De¤ildir, Yaﬂas›n Onurlu
Mücadelemiz, Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar›yla Yorum’u
büyük bir coﬂkuyla karﬂ›lad›.
‹ﬂçiler ad›na konuﬂan Yener
Ünal “biz biliyoruz ki iﬂçi s›n›f›
yaln›z de¤ildir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
dostlar› var. Bu dostlar› burada
görmek bizi mutlu ediyor” dedi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Grup
Yorum üyeleri Gelki ﬁafaklar
Tutuﬂsun, ‹nsan Pazar›, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z gibi türkü ve marﬂlardan oluﬂan küçük bir dinleti
verdi. Yorum’un türküleriyle halaya duran iﬂçiler marﬂ ve türkülere eﬂlik ettiler. Grev günlü¤üne
destek mesaj›n› yazan Grup Yorum üyelerini iﬂçiler de alk›ﬂ ve
sloganlar›yla u¤urlad›lar.

“ARTIK Y ETER
ÖLMEK ‹STEM‹YORUZ”
Tersane iﬂçileri iﬂ cinayetleri, taﬂeronlaﬂt›rma, ücretlerinin ödenmemesi ve sigortas›z çal›ﬂma gibi hak gasplar›n› protesto etmek için 28 Ekim günü Galatasaray Lisesi önünde bir bas›n aç›klamas›
yapt›.
Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanan
iﬂçiler Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüﬂ yapt›lar. “‹ﬂ Cinayetine Kurban Gitti Sorumlu G‹SP‹R, Art›k Yeter Ölmek ‹stemiyoruz” yaz›l› pankartlar açan iﬂçiler
“Tersane ‹ﬂçisi Köle De¤ildir, Tersaneler
Cehennem ‹ﬂçiler Köle Kalmayacak” sloganlar›yla öfkelerini hayk›rd›lar.
Sloganlarla Galatasaray Lisesi önüne
gelen kitle, burada bas›n aç›klamas› yapt›.
‹ﬂçiler ad›na T‹B-DER Baﬂkan› Zeynel Nihadio¤lu’nun yapt›¤› aç›klamada birçok
iﬂçinin iﬂ güvenli¤i sa¤lanmad›¤› için öldü¤ünü belirtti. Bunun son örne¤inin
Hasan Macar oldu¤unu söyleyen Nihadio¤lu, tersane iﬂçilerinin haklar› için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.
Eyleme ÇHD’li avukatlar da destek verdi.
Eylem s›ras›nda faﬂist bir grup provokasyon yaratmaya çal›ﬂ›rken iﬂçiler haftaya
ayn› yerde eylem yapacaklar›n› belirttiler.

NOVAMED’li Kad›nlara
Destek
Novamed iﬂçileriyle dayan›ﬂma eylem-leri ‹stanbul ve Ankara’da toplanan imza-lar›n meclise ve Novamed yönetimine
gönderilmesiyle sürüyor. 30 Ekim günü
saat 13.30’da Novamed Greviyle Dayan›ﬂ-ma Kad›n Platformu grevde olan kad›n iﬂ-çilerin isteklerinin karﬂ›lanmas› talebiyle
toplad›klar› imzalar›, Galatasaray Postane-si’nden Novamed Genel Müdürlü¤ü’ne
gönderdi.
Novamed greviyle dayan›ﬂmak için
yap›lan bir baﬂka eylem de Ankara’da
K›z›lay PTT önündeydi. Ankara Kad›n
Platformu ve Petrol-‹ﬂ üyesi kad›nlar
taraf›ndan 30 Ekim günü saat 14.00’de
gerçekleﬂtirilen eylemde toplanan 1300
imza Novamed Fabrikas› yönetimine ve
TBMM'ye gönderildi. Eylem ‘Novamed
Kad›nlar› Yaln›z De¤ildir’ sloganlar› ile
son buldu.
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Belçika’n›n Faﬂizmle ‹ﬂbirli¤i
Hat›rlanacakt›r, Belçika’da görülen
DHKP-C Davas›’n›n 27-29 Eylül’deki duruﬂmalar›nda;
DHKP-C’lilerin
avukatlar›, Anvers Temyiz
Mahkemesi’nde görülen davan›n alt mahkemede görülmesi
gerekti¤i, Türkiye’den davaya
iliﬂkin dosyalar›n getirtilmesi
ve Türkiye’nin davada müdahil
olmaktan ç›kart›lmas›n› talep
etmiﬂlerdi. Avukatlar, Türkiye’nin davaya müdahil olabilmesi için, san›klar›n Türkiye’ye
bire bir zarar vermiﬂ olmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂlar, mahkeme bu konularda karar almak
için duruﬂmay› ertelemiﬂti.
Davan›n; 26 Ekim’de Anvers Temyiz Mahkemesi'nde
görülen duruﬂmas›nda; heyet,
avukatlar›n taleplerini reddederek, yarg›laman›n ayn› mahkemede devam edece¤ini, T ü r k i -

ye’nin mahkemeye müdahil
o l a r a k k a t › l a c a ¤ › n ›, duruﬂman›n ise 8 Kas›m 2007 tarihinde
baﬂlayaca¤›n› karara ba¤lad›.
Musa Aﬂo¤lu, ﬁükriye Akar
ile Bahar Kimyongür’ün de kat›ld›¤› duruﬂman›n ard›ndan karara iliﬂkin olarak DHKP-C
Davas› san›klar›n›n avukatlar›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
davan›n Temyiz Mahkemesi’ne
gönderilmesinin hukuki olarak
yanl›ﬂ oldu¤unu belirttiler.
Elbette, sorun mahkemenin
yanl›ﬂ karar vermesi de¤il,
mahkeme savc›s›, tüm duruﬂmalarda aç›k düﬂmanl›¤›n› ve
Türkiye faﬂizminden yana tavr›n› bugüne kadar göstermiﬂtir.
Davaya, Türkiye faﬂizminin
müdahilli¤inin kabul edilmesinin baﬂka bir anlam› yoktur.
Sözkonusu olan Belçika’n›n
emperyalist ç›karlar›d›r ve
DHKP-C Davas›’ndaki tav›rlar›n› da bu ﬂekillendirmektedir.

Anadolu F ederasyonu
Halka Birlik Ça¤r›s› Yapt›
Faﬂist sald›r›lar, provokasyonlar, linç giriﬂimleri bizzat iktidar taraf›ndan örgütlenip, ülkenin dört bir yan›na yay›l›rken;
yurt d›ﬂ›nda da birçok ülkede
benzer sald›r›lar yaﬂand›.
28 Ekim Pazar günü Berlin’de yaﬂananlara iliﬂkin Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i ve IKAD (Irkç›l›¤a
Karﬂ› Mücadele Derne¤i) ortak
bir aç›klama yaparak; “Bizler
Anadolu halklar› ac›s›yla tatl›s›yla bin y›ldan bu yana ayn›
topraklar üzerinde yaﬂayarak
oluﬂan kardeﬂli¤imizin bozulmas›na izin vermemeliyiz” ça¤r›s› yapt›.
Yaﬂanan olaylar›, ABD em-
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peryalizminin ve iﬂbirlikçilerinin halklar› bölüp, parçalamaya
yönelik politikalar›n›n bir parças› olarak düﬂünmek gerekti¤inin ifade edildi¤i aç›klamada
ﬂu görüﬂlere yer verildi;
“Halk›m›z; hangi dinden ve
milliyetten olursak olal›m, halk›n halktan baﬂka dostu yoktur.
Halklar›n zenginliklerini ya¤malayan açgözlü alçaklar sadece ve sadece kendi ç›karlar›n›
düﬂünürler.
Berlin’de yaﬂayan göçmen
kardeﬂlerimiz; provokasyonlara
gelmeyelim, faﬂist propagandalara kanmayal›m, kanan insanlar›m›z› uyaral›m. Halklar›m›z›n kardeﬂli¤inin zehirlenmesine izin vermeyelim.”

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

A B D ' d e ‹ ﬂgal K a r ﬂ › t ›
P r otesto l a r
ABD’nin çeﬂitli kentlerinde iﬂgal
karﬂ›t› gösteriler düzenlendi. San Francisco Kenti’ndeki gösteride binlerce kiﬂi, Irak’ta iﬂgalin sona erdirilmesi ça¤r›s›nda bulundu. 30 bin kiﬂinin kat›ld›¤›
gösteride, eylemciler, "Wall Street Zenginleﬂiyor, Irakl›lar Ölüyor" slogan›yla
yürüyüﬂ yapt›lar.
New York’taki gösteride, baz› protestocular›n Guantanamo Üssü’ndeki tutsaklara giydirilen turuncu tulumlar› giydikleri ve temsilen kafes içinde bir tutsa¤› taﬂ›d›klar› görüldü. Chicago’daki gösteriye de 5 bin kiﬂinin kat›ld›¤› aç›kland›. Seattle’da ise gösteri yapan binlerce
kiﬂiye Irak’ta savaﬂm›ﬂ bir grup asker de
kat›ld›.

A m s t e r d a m : Pol ise
tepkiler s ü r ü y o r
Zihinsel özürlü Fas kökenli Bilal B.
isimli gencin 14 Ekim’de polis karakolunda öldürülmesi, baﬂkent Amsterdam
banliyölerinde halk›n tepkisine neden
oldu.
Polis Bilal B.’nin ‹slami çevrelerle
iliﬂkisi oldu¤unu iddia ederek, katletmesini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken, bu durum polisin katletmekteki kast›n› da ele
vermektedir.

H i n d i s t a n : To p r a k s › z
Köylülerin Gösterisi
Hindistan'da topraks›z köylülerin durumuna dikkati çekmek için bir ay önce,
Gavalior ﬂehrinden yürüyüﬂe baﬂlayan
on binlerce yoksul, 300 km’lik yürüyüﬂ
sonunda baﬂkent Yeni Delhi'de eylemlerine son verdi. Yürüyüﬂe yaklaﬂ›k 27 bin
protestocu kat›ld›.
'Bize su verin, toprak verin' diye slogan atan protestocular, özel ekonomi
bölgelerinin oluﬂturulmas› türünden projeler kapsam›nda çiftçilerin topraklar›ndan zorla sürüldükleri veya topraklar›na
de¤erinin alt›nda parayla el konuldu¤unu ileri sürüyorlar.

YURTDIﬁI
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

ﬁovenizmin ﬂaha kald›r›ld›¤›
günler yaﬂan›yor ülkemizde. Faﬂizm, Kürtler’e karﬂ› ﬂovenizmi k›ﬂk›rt›rken, “vatan, millet” söylemlerini dillerinden düﬂürmüyor. Fakat
bu “vatan, millet” söylemlerinin ülkemizdeki emperyalist iﬂgale ve sömürüye, bu iﬂgalin ve sömürünün
ülkemizdeki iﬂbirlikçileri ordu ve
tekellere karﬂ› kullan›lmamas› bir
çeliﬂki olarak görünmektedir. Fakat
bu bir çeliﬂki de¤il, faﬂizmin karakteristik özelli¤idir. Çünkü, faﬂizm
tarihi boyunca hep emperyalist ve
iﬂbirlikçi tekellerin hizmetinde olmuﬂtur.
‹ﬂte, Bulgaristan’›n Naziler taraf›ndan iﬂgali y›llar› da böyle olmuﬂtur. Vatan, millet söylemini dillerinden düﬂürmeyen, milliyetçi, burjuva
partiler Naziler’le ülkelerinin iﬂgalinde iﬂbirli¤i yaparken, Bulgar
devrimciler ülkelerinin ba¤›ms›zl›¤›
için hem Naziler’e ve hem de Bulgar iﬂbirlikçilerine karﬂ› savaﬂ›rlar.
Bulgaristan’da 9 Haziran 1923
y›l›nda faﬂist bir askeri darbe yaﬂanm›ﬂ ve Bulgaristan’›n seçilmiﬂ hükümeti olan Bulgaristan Halk Çiftçi
Birli¤i hükümeti devrilmiﬂtir. Darbeyi gerçekleﬂtirenler, Bulgaristan
Büyük Burjuvazisi ve Halkç› Uyuﬂum (Naroden Sgovor) ad›ndaki faﬂist örgüt, “Gizli Askeri Birlik” ismiyle örgütlenmiﬂ faﬂist askerler ve
saray (çar)’d›r.
Tüm faﬂist iktidarlarda oldu¤u
gibi, bu darbeciler de ilk iﬂ olarak
1924 y›l›nda “Devleti Koruma Ya sas›” ad› alt›nda bir yasa yapar,
"kendi amaçlar›na ulaﬂmak için
si l a h l › e y l e m i ö r g ü t l ey e n y a d a y a pan, zor kullanan ve terör hareket lerinde bulunan ya da gizli yan ku ruluﬂlar oluﬂturan her türlü top lum s a l, s iy a s i v e e ko no mi k ör gü t
ve gruplaﬂmalar" yasaklan›r, yasa
Mart 1925’te daha da geniﬂletilerek
tüm ilerici örgütler ve bas›n üzerindeki bask›lar art›r›l›r.
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Bu faﬂist iktidar,
1931
y›l›nda seçimleri
diye
kaybeder, fakat 1934
y›l›nda tekrar darbe
yaparak iktidar koltu¤una oturur. ‹ktidardaki bu faﬂist
darbecilerin Nazi iﬂgalindeki tavr›
ise Bulgaristan’›n Naziler taraf›ndan iﬂgal edilmesinde iﬂbirlikçilik
yapmak olur.
Di¤er yandan, Bulgaristan Komünist Partisi önderli¤inde kurulan
Va t a n
Cephesi ,
iﬂçi
v e
köyl ü
kitleleri ve
ö r gütl ü lüklerin i ,
ü l kedeki
tüm anti-faﬂist güçleri
bünyesinde toplar.
Vatan
Cephesi,
hem Nazi iﬂgaline
karﬂ› ve hem de ülke içindeki Nazi
iﬂbirlikçisi faﬂist
güçlere karﬂ› savaﬂarak, Bulgaristan’›n ba¤›ms›zl›k mücadelesini yürütmektedir.

ulusalc› geçinen kesimler Nazi Almanyas›’na ba¤l›l›klar›n›, “nasyo nal sosyalist ülkücü” olduklar›n›
saklamamaktad›rlar.
Bunlardan hemen sonra, burjuva
gazeteleri de, gizlice Bulgar ve yabanc› gericili¤in deste¤ini de arkalar›na alarak kampanyaya karﬂ› tav›r al›r ve devam›nda polisin tutuklamalar› da gecikmez. Art›k iktidar
kendi tavr›n› da ortaya koymaktad›r. Tutukevleri t›kl›m t›kl›m doldu-

Faﬂizm, kendi
ülkesindeki iﬂgalin
iﬂbirlikçisidir

H
Faﬂist iktidar, bu Vatan Cephesi’nin çal›ﬂmalar›n›n yay›lmas›na
daha fazla seyirci kalamaz ve sald›r›ya geçer. Salt iktidardaki güçleri
de¤il, di¤er faﬂist kesimleri de kampanyaya karﬂ› devrimcilerin ve halk›n üzerine sürer. ‹lk olarak Ratnik’ler (mücahitler) ve Lejyonerler
ileri sürülür. O günkü dünya koﬂullar›nda henüz iktidar güçlerinin bile
ihtiyatl› davrand›¤› koﬂullarda, bu

rulur, k›ﬂlalar, askeri depolar ve
okullar da tutukevine dönüﬂtürülür.
Baﬂlang›çta hükümetin kini, eylemi
örgütleyenlere ve aktif olarak çal›ﬂanlara karﬂ› iken, daha sonralar›,
Sovyet önerisini desteklemek için
imza veren ya da bu yönde konuﬂma yapan herkes polisin hedefi olur.
Hitlerci Almanya da tav›r almakta gecikmez. Hitler, 1941 y›l›n›n
Ocak ay›nda Bulgaristan Baﬂbakan›
Bogdan Filov’u Salzburg’da gizli
bir görüﬂme yapmak için ça¤›r›r.
Hemen tüm Avrupa’y› iﬂgali alt›na
alm›ﬂ faﬂist diktatör, Bulgaristan’›n
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derhal Üçlü Pakt’a kat›lmas›n› istedi¤ini ültimatom verircesine bildirir. Ard›ndan l Mart 1941 tarihinde
Bulgaristan’›n Üçlü Pakt’a resmen
kat›ld›¤›n› gösteren anlaﬂma imzalan›r. ‹ﬂbirlikçilik süreci resmi olarak baﬂlam›ﬂt›r.
Bundan sonraki y›llar; Naziler’in Bulgaristan’dan sökülüp at›ld›¤› döneme kadar, Naziler’in Bulgaristan’› faﬂist iktidar ve di¤er faﬂist güçlerden destek alarak iﬂgal alt›nda tuttu¤u y›llar olarak geçmiﬂtir.
Di¤er yandan ise, ayn› y›llar Bulgar
halk›n›n Vatan Cephesi öncülü¤ünde Naziler’e karﬂ› savaﬂ›yla geçer.
Sovyet halklar›n›n Naziler’e karﬂ›
savaﬂ› da Bulgaristan ve di¤er ülkelerdeki, Naziler’e karﬂ› direniﬂi etkileyecektir.
‹ﬂgalcilere ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› uzun mücadele süreci sonucunda Bulgar halk› zafer günlerini
de yaﬂar.

H
Bulgaristan’› sarsan günler 26
A¤ustos 1944’te baﬂlar. Günün ilk
saatlerinde Bulgaristan Komünist
Partisi Merkez Komitesi 4 No’lu
genelgeyi yay›nlar. Bu genelge devrimin ateﬂ sinyalidir.
Ayn› dönemde faﬂist Nazi ordusu da, K›z›lordu karﬂ›s›nda gerilemeye devam etmektedir.
Nazi iﬂbirlikçileri için y›k›m
baﬂlam›ﬂt›r. O günlere kadar Naziler’in gönüllü iﬂbirlikçili¤ini yapan
faﬂist iktidar, 26 A¤ustos’ta, bir bildiriyle SSCB ile faﬂist Almanya
karﬂ›s›nda "tam yans›zl›k" politikas›n› ilan eder.
Bildiriye göre, Bulgaristan topraklar›nda bulunan bütün Alman askerlerinin ülkeyi boﬂaltmalar› istenir. S›rbistan’da Naziler’in iﬂgal gücü olarak bulunan Bulgar birliklerinin geri çekilece¤i aç›klan›r.
Fakat, iktidar mevcut durumun
zorunluluklar›n›n yan›nda, Naziler’le iliﬂkilerini de gözden ç›karamamakta, tekrar Sovyetler Birli¤i’nin yenilece¤i, Naziler’le iﬂbirli¤i halinde iﬂgali sürdürecekleri günleri düﬂlemektedir. Bu nedenle Hit-
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ler’e bir telgraf göndererek, "ﬂimdi ye kadar sürdür ülen ve gelecekte
de sür dürü lec e k ola n dos tluk ve iç ten iﬂbirli¤i ad›na" kendilerini anlay›ﬂla karﬂ›lamas›n›, zor durumda
olduklar›n› iletirler.
Nazi iﬂbirlikçisi iktidar›n gücünü
kaybetmesi üzerine, burjuvazi iktidar›n› Hitler’le iﬂbirlikçi olarak ismi geçmemiﬂ isimlerle yeniden kurmay› dener ve yeni Bakanlar Kurulu’nu ilan eder.
Fakat di¤er yandan Naziler tam
olarak Bulgaristan’dan çekilme karar› vermiﬂ de¤illerdir. Hitler, Romanya ve Yunanistan’daki birliklerini çekebilece¤i bir "bar›nak" olarak Bulgaristan’› elde tutmay›, bu
amac›na faﬂist harekete kurdurmay›
planlad›¤› yeni bir hükümet ve ordunun faﬂizan kesimlerinin yard›m›yla ulaﬂmay› istemekte, bunun
haz›rl›klar›n› yapmaktad›r. A¤ustos
sonlar›nda ve eylül baﬂlar›nda z›rhl›
tugay›n tank alaylar› ve motorize
topçular›, Bulgaristan’a yerleﬂmiﬂ
olan Hitlerci askeri birlikler ve az›l›
faﬂist hareket gizli ve yo¤un bir faaliyet içine girerler. Tüm bunlar
Hitler ve di¤er faﬂist güçlerin bir
hükümet darbesine haz›rland›klar›n›
aç›kça göstermektedir. Bu engellenmelidir.
Vatan Cephesi, h›zl› ve ani bir
darbe indirerek, faﬂizmi engellemeli ve iktidar› ele geçirmelidir.
Ayaklanma baﬂlat›l›r ve 3, 4 ve 5
Eylül günleri, ayaklanma geniﬂler
ve giderek bütün ülkeyi sarar.
6 Eylül’de önce tramvay iﬂçilerinin grevi patlak verir. Ard›ndan Sofya’n›n yüzlerce sanayi kuruluﬂunda
çal›ﬂan iﬂçiler, tekstil, deri, madeni
eﬂya, kimya, a¤aç iﬂleme iﬂçileri
greve ve gösterilere baﬂlar. Önce,
Hitler’in askeri karargah› önündeki
sokaklar dolup taﬂar ve ‹çiﬂleri Bakan›’n›n do¤rudan yönetti¤i polis
güçleri y›¤›nsal tutuklamalarda bulunur, Hitler’in askerleri göstericilerin üzerine ateﬂ açar.
Y›¤›nsal gösteriler, toplant›lar,
grevler, mitingler her yerde silahl›
eyleme dönüﬂür. Ayaklanan halka
yard›m etmek için da¤larda bulunan

halk kurtuluﬂ ordusu birlikleri da¤lardan h›zla inerek düﬂman›n dayanak noktalar›n› dövmeye baﬂlar.
Ayaklananlar, toplama kamplar›n› ve hapishaneleri basar, binlerce
tutsak halk savaﬂç›s› özgürlü¤üne
kavuﬂturulur.
Demiryollar› çal›ﬂanlar›n›n greve geçmesi amac›yla, merkez demiryolu istasyonu önündeki alanda
miting düzenlenir. Miting silahl› çat›ﬂmaya dönüﬂür.
Savaﬂ sonlara do¤ru gelmiﬂ faﬂist iktidar›n direnme gücü k›r›lm›ﬂ,
faﬂist düzenin sonu gelmiﬂtir.
9 Eylül’de zafer haberi tüm ülkeye yay›l›r. Hoparlörlerdeki ses,
“‹ktidar Vatan Cephesi’nin eline
geçti!" diye müjdelemektedir. Koca
kent uykudan uyan›r.
Binlerce ve binlerce kad›n erkek, kara kara tüten fabrikalar›n, iﬂletmelerin iﬂçileri birdenbire her
gün gidip geldikleri yollardan ç›karlar, kendiliklerinden grup grup toplanarak, dalga dalga coﬂarak baﬂkentin merkezine akmaya baﬂlarlar.
Ellerinde k›z›l bayraklar, ulusal
bayraklar. Büyüklü-küçüklü pankartlarda acele acele yaz›lm›ﬂ "Faﬂizme ölüm, halka özgürlük!", "Yaﬂas›n Vatan Cephesi iktidar›!", "Hitlerci canavara ölüm!" sloganlar›
vard›r...
Bulgaristan’da halk için yaﬂam
yeni baﬂlamaktad›r.
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değin m eler
makinas›na, plazma
TV’lere kavuﬂmuﬂtu.. her evin önünde
bir lüks oto vard›. K›sacas›, PKK yokken, yedikleri
önlerinde, yemedikleri arkalar›ndayd› Güneydo¤u
halk›n›n.
Sonra iﬂte bak›n ne hale gelmiﬂ!..
Sadece Güneydo¤u
mu?
Hay›r, asl›nda, ‹ç Anadolu’nun Karadeniz’in yoksullu¤undan
tutun da Afrika’n›n, Asya’n›n
yoksullu¤una kadar
hepsi “örgüt iﬂi.” Bu örgütler, ulusal, sosyal kurtuluﬂ
deyip ortaya ç›kmasalar,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm deyip savaﬂmasalar, dünyada ne yoksulluk olacak, ne eﬂitsizlik...
Tamam tamam, bu kadar saçmal›k yeter diyorsunuz belki, ama ne yapal›m; AB öyle diyor!

AB’nin tersi dönmüﬂ
Sabah Gazetesi’nden
bir haber baﬂl›¤›:
“‹ﬂte AB’nin 82 sayfal›k yeni Türkiye ilerleme
Raporu: Güneydo¤u’yu
PKK geri b›rakt›.” (1 Kas›m 2007)
Do¤ru söze ne
denir!
Zaten PKK
yokken, Güneydo¤u’nun
her taraf› fabrika doluydu.
Kiﬂi baﬂ›na milli
gelir, o zaman Bat›’n›n beﬂ kat› kadard›...
Güneydo¤u’nun tüm ﬂehirlerinde Kürtçe e¤itim
veren ünversiteler vard›.
Bilgisayarl› e¤itime geçilmiﬂti çoktan. Hastalanan
her Güneydo¤ulu an›nda
ücretsiz sa¤l›k hizmetine
ulaﬂabiliyordu. Evsiz tek
bir Kürt yoktu. Güneydo¤u’nun en ücra mezralar›
bile elektri¤e, suya bulaﬂ›k

Hayrola?!

Yanl›ﬂ mesaj!

Seferberlik yaﬂ› yükseltilmiﬂ. Hayrola, 3. cihan harbi
mi ç›k›yor, Kore’ye veya
K›br›s’a yeni sefer mi var?
Yoksa, Dersim’e ya da
Diyarbak›r’a m›? Yoksa
hapishaneler gibi hayata m›
döndürülecek ülkemin ﬂehirleri, köyleri ve mezralar›?
Cevap ver Genelkurmay;
bu seferberlik niye?

Baﬂbakan esir al›nan askerin ailesine “baﬂsa¤l›¤›
mesaj›” çekti... Onlar›n düzenleri için savaﬂt›rd›klar›
askerlere gösterdi¤i özen
bu kadar olur iﬂte... Ölen
asker de olsa yoksulun Erdo¤anlar için de¤eri kullanabildikleri yere kadard›r.
Bush’a hiç yanl›ﬂ dosya
gönderdi mi acaba?..

A K P G ü n l ü ¤ ü : Recep atmaya devam eder:
Yarat›lan› severiz, yaratandan ötürü.
Bizim ülkemizde özgürlük sorunu diye bir ﬂey yok ki, bunu konuﬂuyor, istismar ediyorlar..
Bat›da özgürlükler noktas›nda ne varsa, do¤uda da o...
Kuzeyde ne varsa, güneyde de o...”
O kadar!

Atma Recep’in bakan›
Z a f e r Ç a ¤ l a y a n diyor

ki:
“Irak’taki 4 milyar dolarl›k müteahhitlik hizmeti, ﬂehidimizin bir damla
kan›na feda olsun”...
Yahu ha bire feda oluyor da biz bu
feda olmay› neden hiç göremiyoruz,
neden sizin feda olsunlar hep lafta
kal›yor?

ÖZÜRLÜ
SÖZLER
- Aktivist!

BAM TELİ çizgiler

Girme ﬂ u a lçaklar›n h izmetine
Konma s inek
gibi p islik
üstüne
‹ki g ünde b ir
somun y e,
ne o lur
Yüre¤inin
kan›n› i ç d e
boyun e ¤me
Ömer H ayyam
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Zaman Aﬂ›m›
...Susurlukçu Sami Hoﬂtan, 15
y›l hapis cezas› ald›¤› davadan
zaman aﬂ›m› nedeniyle kurtuldu.
Sami Hoﬂtan’›n da aralar›nda
bulundu¤u 10 kiﬂilik çetenin uyuﬂturucu ticareti
yapt›¤› aç›kt›. Mahkeme 15 y›l hapis cezas› verdi.
Ancak Yarg›tay bozdu. 31 Ekim günü yap›lan
duruﬂmada, savc›, suçun 1992’de iﬂlendi¤ini, yasada
öngörülen zaman aﬂ›m› süresinin doldu¤unu söyleyerek davan›n ortadan kald›r›lmas›n› talep etti. ‹stanbul 9.
A¤›r Ceza Mahkemesi de iste¤i yerinde bularak davay›
ortadan kald›rd›.
Ne güzel adalet de¤il mi?
Çete kur, uyuﬂturucu ticareti yap, sonra, davan bir
türlü sonuçlanmas›n ve zaman aﬂ›m›ndan kurtul.. Bu
zaman aﬂ›m› nedense hep iﬂkencecilerin, infazc›lar›n,
Susurlukçular’›n, uyuﬂturucu tacirlerinin, mafyac›lar›n
iﬂine yar›yor. Siz hiç zaman aﬂ›m›ndan davas› ortadan
kald›r›lan bir devrimci duydunuz mu?

Yolsuzlar Resepsiyonu
Enerji yolsuzlu¤undan gözalt›na
al›nan ve hakk›nda yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ
yasa¤› konulan Limak Holding Patronu Nihat Özdemir, Abdullah
Gül’ün Çankaya Köﬂkü’nde verdi¤i resepsiyona kat›lm›ﬂ.
Acaba Gül onunla tokalaﬂ›rken, “Nihatç›¤›m, iyi
götürmüﬂsünüz mal›, ama bari aç›k vermeseydiniz” mi
dedi acaba?
Köﬂk’te onu a¤›rlamaktan mutluluk ve onur duydu¤unu da söyledi mi?
Enerji yolsuzu Nihat’a konulan yurtd›ﬂ›na ç›kma
yasa¤› da anlams›z olmuﬂ, bizim ülkemizde enerji yolsuzlar› yurtd›ﬂ›na kaçmazlarki zaten, onlar bu düzenin
köﬂklerinde a¤›rlanmaya lay›kt›r!

Yarg›n›n ‘S›n›rötesi’ o p e r a s y o n u
Talabani’nin yarg›lanmas› için Kartal Savc›l›¤›’na
bir baﬂvuru yap›lm›ﬂ.
Kartal Savc›l›¤› dosyay› Diyarbak›r Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’na göndermiﬂ.
O da ‹stanbul’da görevlendirilecek özel bir savc›ya
havale etmiﬂ..
Ne mi oluyor? Memleketimizin s›n›rötesi operasyonuna hakimlerimiz savc›lar›m›z da kendi cephelerinden kat›larak, Talabani’yi “Türkiye’nin bütünlü¤ünü
bozmaktan” yarg›lamaya soyunuyorlar. Bizim savc› ve
hakimler çok yavuzdur!

Say›: 129

“Halk ‹çin Üreten Bir Ozand› ”
Halk ozan› Feyzullah Ç›nar, 24 Ekim günü, PSAKD
Çi¤li ﬁubesi’nde an›ld›.
24 Ekim 1983'te yitirdi¤imiz Feyzullah Ç›nar an›s›na
düzenlenen etkinlikte, Feyzullah Ç›nar’›n türkülerini halk
için üreten bir ozan oldu¤u anlat›ld›. 1950 y›l›nda türkü
söylemeye baﬂlayan Ç›nar’›n, yaﬂam› sürecince alevi deyiﬂleri ve toplumcu türkü sözleri nedeniyle hapse de girdi¤i belirtilen etkinli¤e k›z› Hüsniye Ç›nar da kat›larak,
babas›n›n sanatç› kimli¤ini ve an›lar›n› anlatt›.
ﬁiir dinletisinin sonunda halk ozan› Feyzullah Ç›nar'›n
türküleri söylendi. Grup Yaren’in müzik dinletisiyle
program sona erdi.

KIZILARIK KÜLTÜR MERKEZ‹ AÇILDI
Antalya’da bir süredir kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n› sürdüren
K›z›lar›k Kültür Merkezi 28 Ekim’de aç›ld›. Ahmet
Arif’in “Anadolu” ﬂiirinin okunmas›yla saat 15.00’te baﬂlayan aç›l›ﬂta K›z›lar›k Kültür Merkezi ad›na söz alan
Selda Bulut halk kültürüne sahip ç›kmak gerekti¤ini dile
getirdi. Halk kültürünü korumak için kültür merkezini açt›klar›n› söyleyen Bulut konuﬂmas›nda uyuﬂturucu kullan›m›n›n ilkokul seviyesine indi¤ini, komﬂunun komﬂuyu
tan›mad›¤›n› dile getirerek “Bir yandan gençlerimiz
uyuﬂturucu tehdidi alt›ndayken, mahallede yol, imar sorunu, çeteleﬂme gibi sorunlar›m›z var. Bunlar› hep birlikte, daha kolay aﬂabiliriz” sözleriyle sorunlar› ve çözümleri ortaya koydu. Halk›n kendi yerini sahiplenmesiyle sorun de¤il çözüm üretilebilece¤inin alt›n› çizen Bulut
“Kültür Merkezimiz mahalle halk› olarak sorunlar›m›z›
çözmek için bir araya gelece¤imiz bir çat› olacakt›r” dedi. 70 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂta mahalle halk›na yap›lacak
kurslar ve çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verildi.

Trakya Kültür Merkezi’nde
Coﬂkulu Kültür Etkinli¤i
Trakya Kültür Merkez (TKM)’de kültür gecelerinden
biri daha 28 Ekim tarihinde gerçekleﬂtirildi. Saat 20.30'da
kültür merkezi çal›ﬂan› Onur Ertekin’in yapt›¤› konuﬂmayla baﬂlayan etkinlikte TKM'nin aç›lmas›n›n üstünden
yaklaﬂ›k alt› ayl›k bir zaman geçti¤ini ve bu süre içerisinde karﬂ›laﬂ›lan onca zorlu¤a ve bask›ya ra¤men çal›ﬂmalar›na devam ettiklerini, çal›ﬂmalar›n›n bundan sonraki
dönemlerde de artarak devam edece¤i söylendi.
Kültür merkezinin faaliyetlerinin anlat›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan TKM müzik grubu bir konser verdi.
TKM’nin ba¤lama kursu mezunlar›n›n da k›sa dinletiler
verdi¤i etkinlik Naz›m Hikmet'tin ''Vatan Haini'' ﬂiirinin
okunmas›yla sürdü. Gece çekilen coﬂku dolu halaylarla
saat 22.30 sona erdi.
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Kaz Da¤lar›’n› Kimler
Ya¤mal›yor? Ya¤maya
Nas›l Son Verece¤iz?
Hepimizin gözleri önünde, Kaz
Da¤lar› emperyalist tekellerle iﬂbirlikçileri taraf›ndan, alt›n aramak
için delik deﬂik ediliyor. Emperyalist sistem para d›ﬂ›nda, kar d›ﬂ›nda
bir ﬂey düﬂünemiyor. Tüm zenginlikleri paraya çevirmeye çal›ﬂ›yor.
Enerji Bakanl›¤›’ndan al›nan
onayla, bölgede ﬂu an için toplam
10 firman›n 36 noktada arama çal›ﬂmas› yapt›¤› biliniyor. Ya¤malanan
bu ormanl›k alanla birlikte,
Çanakkale’deki Kaz Da¤lar›’nda
900 çeﬂit bitki örtüsü ile birlikte
dünyan›n ikinci büyük oksijen kayna¤› da yokedilmektedir.
Kaz Da¤lar› ülkemizdeki do¤a
ya¤mas›n›n ilki de¤il, geçmiﬂte
Bergama’da alt›n arama çal›ﬂmalar›
için siyanür kullan›m› gündeme gelmiﬂ ve Bergama köylüleri buna karﬂ› uzun bir mücadele yürütmüﬂlerdi.
Bugün de Kaz Da¤lar› üzerinde
tart›ﬂma yürütülürken, Belek or m a n l a r › n › n nas›l ya¤malan›p bitirildi¤i ortaya ç›kt›. Antalya Belek’teki ya¤mada bir golf sahas›
için 500 bin a¤aç kesildi. Belek orman›nda 45 otel bulunuyor ve her
otel en az 100 dönümlük alandan
oluﬂuyor.
Belek’teki ya¤man›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan sadece iki gün sonra da Turizm Bakanl›¤›’n›n Manavgat ‹lçesi’ndeki S o r g u n o r m a n › n › da tekellere peﬂkeﬂ çekme karar› ald›¤› aç›¤a ç›kt›. 600 hektarl›k Sorgun orman› da golf sahalar› ve oteller için çeﬂitli ﬂirketlere tahsis edildi. ‹nﬂaatlar
sürüyor.
Bugün gündemde bunlar var, kimi zaman ‹stanbul’un ormanl›k
alanlar›n›n nas›l villalar için, kimi
zaman oteller için, kimi zaman alt›n
veya baﬂka maden aramak için ya¤maland›¤› gündeme gelir.
Dönem dönem gündeme gelen-
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ler gerçekte ya¤man›n sadece ortaya ç›kan k›s›mlar›d›r ve bütünü çok
daha fazlad›r. Fakat tüm bu ya¤malara karﬂ› etkili bir mücadele yürütülememektedir ki, ya¤ma sürüyor
ve do¤al zenginliklerimizi yok ediyorlar.
Bugün Kaz Oa¤lar›’ndaki ya¤maya karﬂ› kimi kitle örgütleri ile
birlikte bölgenin köylüleri mücadele yürütüyorlar.
Enerji Bakan› Hilmi Güler ise,
bu ya¤maya karﬂ› ç›kan kitle örgütleri ve köylüleri “Ülkemizin alt›n
ze n gi nl i ¤ i ne mü sa a de et m e k i s t e meyen d›ﬂ kaynakl› gr upl ar› n et kinli¤i” demagojisi ile etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. Oligarﬂinin ony›llard›r sürdürdü¤ü politika de¤iﬂmiyor, e¤er vatanseverseniz, ülkenizin
ya¤malanmas›na karﬂ› ç›k›yorsan›z,
oligarﬂinin iﬂbirlikçili¤ine karﬂ› tav›r al›yorsan›z, oligarﬂinin kendi iﬂbirlikçili¤ini gizlemek için baﬂvurdu¤u ilk demagoji “d›ﬂ güçler” demagojisidir.
Elbette, bu mücadele önemlidir,
demokratik bir talebin gündeme getirilmesi yan›yla bir etkisi de olacakt›r. Fakat ülkemizdeki ya¤man›n
boyutlar› düﬂünüldü¤ünde, bu tek
tek ve zay›f güçlerle yürütülen mücadelenin etkisiz kalaca¤› aç›kt›r.
Her bölgedeki zenginliklerimizin sahiplenilmesi sadece birkaç demokratik kuruluﬂun özel ilgi alan›nda kal›rsa veya o bölgenin birkaç
köyüne kal›rsa, bu mücadele sonuç
alamayaca¤› gibi halk›n emperyalist
tekellere karﬂ› mücadelesini geliﬂtiren bir rol de oynayamayacakt›r.
Sonuç almak için, bu mücadeleyi daha geniﬂ kesimlerin kat›ld›¤›,
dolay›s›yla daha geniﬂ demokratik
taleplerin gündeme getirildi¤i bir
mücadele ﬂeklinde yürütmek gerekmektedir.

Ülkemizin her yan›n› bekleyen Kaz
Da¤lar›’n›n, Belek ormanlar›n›n ak›betidir. Bu ya¤ma mekanizmas›, Bergama’da da baﬂka yerlerde de ayn› ﬂekilde çal›ﬂt›. Topra¤›n›, suyunu, gelece¤ini korumak isteyenlerin birlikte mücadelesi iﬂte bunun için zorunludur.
Dahas›, bu mücadeleyi emperyalizmin ülkemizdeki tüm ya¤malar›na karﬂ› bir mücadeleye dönüﬂtürmek, anti-emperyalist bir mücadeleye dönüﬂtürmek de etkisini art›racakt›r. Fakat tüm bunlar›n ötesinde,
emperyalist tekellerin ya¤mas›na
nas›l bakt›¤›m›z temel sorundur.
Olay› salt ormanlar›m›z›n ya¤malanmas› çerçevesinde ele almak bu
mücadelenin zay›f yan›n› oluﬂturmakta, bölgesel s›n›rl› bir mücadele
olarak kalmas›na neden olmaktad›r.
Ormanlar›m›z›n ya¤malanmas›
bizlere, emperyalist tekellere ülkemizin do¤al zenginliklerinin de nas›l peﬂkeﬂ çekildi¤ini, nas›l bir avuç
tekelin ç›karlar› için yokedildi¤ini
göstermektedir.
Bu temel noktay› Kaz da¤lar›n›n
veya ülkemizin baﬂka zenginliklerinin ya¤malanmas›na karﬂ› mücadelenin slogan› aras›na katabilmek,
emperyalist tekellerin iﬂbirlikçisi
güçlerin, ya¤mac›lar›n, talanc›lar›n
teﬂhirini bu zeminde yapmak, sorunu genel olarak halka maledebilmenin de yolu olabilecektir.
Böyle düﬂünüldü¤ünde, Hilmi
Gülerler’in; iﬂbirlikçiliklerini, ya¤mac›l›klar›n›, ülkemizi satt›klar›n›
gizlemek ve bunu yaparken önlerine ç›kan engelleri ortadan kald›rmak için baﬂvurduklar›, “d›ﬂ kaynakl› gruplar›n etkinli¤i” demagojisi de daha kolayl›kla etkisizleﬂebilecek, gerçekte kimlerin d›ﬂ kaynakl›
güçler oldu¤u net olarak gözler
önüne serilebilecektir.
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