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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Vurdular onu;
16 yaﬂ›nda tekerlekli
sandalyeye mahkum
ettiler!

Ferhatlar
Y›ld›r›lamaz!
Yürüyüﬂ
Susmaz!

Yitirdiklerimiz
16 Kas›m-22 Kas›m
Hayrettin 1954 do¤umlu, Kafkasya’dan Biga’ya göç
etmiﬂ Çerkez kökenli bir ailenin çocu¤uydu.

Hayrettin EREN

Hasköy ve Okmeydan›’nda anti-faﬂist
mücadele içinde yer alan bir devrimciydi.
Cunta iﬂbaﬂ›na geldi¤inde de mücadelesini sürdürdü. 20 Kas›m 1980’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. ‹ﬂkenceciler taraf›ndan kaybedildi. ‹lk kay›plardand›.

1962 Malatya do¤umluydu. ‹zmir’e göçetmiﬂlerdi. ‹zmir’de Liseli
DEV-GENÇ saflar›nda
çal›ﬂt›. Ç›narl› Meslek
Lisesi’nde direniﬂlerin
Ayhan PEKTAﬁ
örgütleyicisi oldu. 12
Eylül Cuntas› iﬂbaﬂ›na
geldi¤inde, cuntaya karﬂ› direniﬂi örgütleyenlerden biriydi bu kez. 22 Kas›m
1980’de Alsancak’ta emperyalist bir kuruluﬂa karﬂ› bir eylem s›ras›nda elinde bomba
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

24 Eylül 1976’da Hatay ‹skenderun’da do¤du. Zengin bir çevrede büyüdü. Ama içinde oldu¤u burjuva yaﬂam› sevmiyordu. ‘95 May›s’›nda tercihini devrimden yana yapt›. 1996’da Çukurova Üniversitesi hemﬂirelik ö¤rencisiyken gençlik örgütlenmesinde yerald›. 1998’de ‹stanbul'da illegal
alanda görevler üstlendi. 1999 Kas›m’›nda tutsak düﬂtü.

Tülay KORKMAZ

‹mdat BULUT

Hücre sald›r›s› gündeme geldi¤inde, 2001’in 11 May›s’›nda, Dördüncü
Ölüm Orucu Ekibi’nde k›z›l band›n› kuﬂand›. Kartal Özel Tip Hapishanesi’nde direniﬂini sürdürerek 19 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

1966 y›l›nda Kars-Akyaka’da do¤du. Sadece ilkokulu okuyabildi; yoksulluk, sömürü bir parças›yd› yaﬂam›n›n , zulme yak›ndan tan›k oldu. Askerlikten sonra bu yoksullu¤a, adaletsizliklere son verecek düﬂünceyle tan›ﬂt›. Art›k Mücadele Dergisi’ni okuyor, köyünde da¤›t›yor, harekete yard›m
etmek için çerçilik yap›yordu. K›sa süre sonra da Karadeniz da¤lar›nda
bir gerillayd› art›k. 2000 Mart’›nda tutsak düﬂtü.

19-22 Aral›k katliam› s›ras›nda Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. ‹ﬂkenceler
alt›nda Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ne sevkedildi, 3 Haziran 2001’de 5.
Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak ölüm orucu bayra¤›n› ﬂehit yoldaﬂlar›ndan devrald›. 19
Kas›m 2002’de ölümsüzleﬂti.

Direnen bir
semtin, boyun e¤meyen yoksullar›n çocuklar›ndan biSevcan YAVUZ riydi o. Küçükarmutlu’da bir ilkokulun iﬂgal edilip karakol kurulmas› sonucu, 17 Kas›m 1992’de okulun bahçesinde
bir panzer taraf›ndan ezilerek
katledildi.

18 Kas›m 1937
Dersim isyan›n›n önderlerindendi. ‹ktidar anlaﬂma
vaadiyle elçi gönderip
onu Erzincan’a getirttikten sonra tutuklayarak,
göstermelik bir yarg›laman›n ard›ndan idam etti.

‹mdat
BULUT

O'nu en çok, Kars vilayetinin ücra bir köyünde topra¤›
parçalay›p ç›kan duru bir p›nara benzetirim. Saf, duru
bir sudur.
... Onunla '97 y›l›n›n Ekim ay›nda tan›ﬂt›k. Da¤dan ineli aylar olmuﬂtu. Ne kadar zaman beklemiﬂ bilmiyorum.
Benim o an ilk izlenimimi söyleyeyim: Çok mutlu oldu.
Sonuçta bekleyiﬂin bitmesi savaﬂmak demekti. O heyecan› taﬂ›yordu. Ama "otur ﬂurda bekle" desen senelerce bekler, öyle birisi.
K›sa bir yolculu¤un sonunda kalaca¤›m›z yere geldik.
... ‹mdat Bulut Terekeme-Karapapak bir ailenin ilk çocu¤uydu. ‹lkokula baﬂlay›ncaya kadar kardeﬂleri do¤du.
‹lk iki seneden sonra asabi bir ö¤retmen yüzünden
camdan atlayarak hem s›n›ftan kaçt› hem de tümden
terketti okulu. Sevecen bir ö¤retmeni olsayd› kaçmayacakt› belki. ‹ki tavuk ve birkaç yumurtaya fit olan ö¤retmenden sat›n ald› ilkokul diplomas›n›.
... Tan›ﬂt›ktan yaklaﬂ›k 8 ay sonra... Bir evde beklemedeyiz. Bu arada yo¤un e¤itim program›m›za ayak uydurmaya çal›ﬂ›yoruz.
Dokuzluk ﬂifre dedi¤imiz bir kodlama yöntemini ö¤renirken ‹mdat abinin alfabeyi tam bilmedi¤ini ö¤rendik.
Okumas› yazmas› vard› elbette ama iﬂ alfabeyi yazmaya gelince tak›l›yor, harflerin s›ras›n›, kaç tane oldu¤unu vs. ﬂaﬂ›r›yordu. Bu nedenle alfabe çal›ﬂmas› da yapmaya baﬂlad›k.
Alfabe çal›ﬂmas› devam ederken çeﬂitli uzakl›k ölçme
yöntemleri ve baz› teknik konularda yap›lmas› gereken
hesaplamalar nedeniyle çeﬂitli matematik formülleri ezberlememiz, karmaﬂ›k problemleri çözmeyi ö¤renmemiz gerekti.
O s›rada ‹mdat abi 32 yaﬂ›ndayd›. Ona kal›rsa bu "talebelik" iﬂleri için art›k çok geçti. ‹syan etti.
Kem küm ettik. ‹mdat abi bu, öyle kolay kolay sinirleri atacak biri de¤ildir asl›nda ama bu "talebelik" iﬂleri
gerçekten çok s›km›ﬂt› onu.
Do¤rusunu söylemek gerekirse gerçekten çok yo¤undu
program›m›z. Biraz da at›l kalman›n s›k›nt›s› vard› üzerinde. ‹mdat abinin tepki gösterdi¤i çal›ﬂmalar› biraz
hafifletsek te sürdü. Sonuç: Birkaç ay sonra ‹mdat abi
dizüstü bilgisayar kullanan, karmaﬂ›k devrelerden, teknik hesaplardan anlayan biri oldu.
... Dedim ya, bir p›nard›r o. Hayatt›r o. Her damlas› cana can katar. Topra¤a hayat verir, do¤aya... Akt›kça
akar. Kendine açt›¤› yata¤›n etraf› yeﬂilliklerle dolar.
Hayat verir geçti¤i yerlere.
Benim anlatmak istedi¤im hayat iﬂte tam da böyle bir
p›nara benzer.

Seyyid R›za
ve Yoldaﬂlar›

Seyyid R›za, Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda, içlerinde o¤lunun ve kardeﬂinin
de bulundu¤u 11 yoldaﬂ›yla birlikte idam edildi. Cesedi teﬂhir edildikten sonra yak›ld›.

Tarih Yazanlar

Enver GÖKÇE

Sosyalist ﬂairlerimizdendi. ﬁiirlerinin, yan›s›ra dergilerle, derneklerle sosyalizm için
mücadele etti. Bu yüzden hapis yatt›, sürgünlere gönderildi. "Dost Dost ‹le Kavga"
ve "Panzerler Üstüne Kalkar" gibi ﬂiir kitaplar›n›, devrimci bir sanatç› tavr›n› miras
b›rakarak 19 Kas›m 1981’de aram›zdan ayr›ld›.
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Grev hakk›n› savunmak
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46
Bayburtlu Zihni gibi...
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De¤inmeler
48
‹damlara karﬂ› mücadele kahraman›!
Yitirdiklerimiz

*17 Kas›m Cumartesi saat: 19.30
PALYAÇO GÖSTER‹S‹
*18 Kas›m Pazar Saat: 13.30 PANEL

E m e k: Telekom Grevi sald›r› ve
desteklerle devam ediyor

Sorunlar / Çözümler
Neden

*16 Kas›m Cuma Saat: 20.00 Film
Gösterimi SOL AYA⁄IM

51

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16

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

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

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

ost ve düﬂman kavramlar›, savaﬂlarda en
önemli kavramlard›r. Bir savaﬂ› kazanmak için, kim
dost, kim düﬂman do¤ru
tespit etmek gerekir. Bunda yan›lanlar, daha baﬂtan mevzilenmelerini yanl›ﬂ oluﬂturmuﬂlar demektir. Bugün yeryüzünde sürmekte olan en önemli savaﬂ, emperyalizmle dünya halklar› aras›ndaki
savaﬂt›r. Bu savaﬂ, ekonomik, politik, kültürel ve askeri çok çeﬂitli biçimlerde sürmektedir. Afganistan’›n
ve Irak’›n iﬂgali ve buralardaki direniﬂ, Filistin’deki iﬂgal ve direniﬂ,
Lübnan’da, Venezuella’da, Kolombiya’da yaﬂananlar, ülkemizde sürmekte olan devrimci mücadele ve
Kürt ulusal mücadelesi, Avrupa’daki grevler ve Latin Amerika’daki iktidar de¤iﬂiklikleri... bütün bunlar,
emperyalizmle halklar aras›ndaki
savaﬂ›n de¤iﬂik alanlardaki görünümleridir.
nlarca ülkede, onlarca biçimde
sürmekte olan bu savaﬂlarda,
dost ve düﬂmanlar› de¤erlendirmekte, tan›mlamakta kuﬂku yok ki bir
çok etken sözkonusudur. Ama bunlardan biri, bugünkü siyasal süreçleri belirleyen baﬂ çeliﬂkiye ba¤l›
olarak dostlu¤a, düﬂmanl›¤a damgas›n› vurmaktad›r. Baﬂ çeliﬂki, yani bugün dünyadaki tüm siyasal geliﬂmeleri ve süreçleri belirleyen çeliﬂki, emperyalizm ve halklar aras›ndaki çeliﬂkidir. Emperyalizm ve
onunla ayn› cephede olanlar, düﬂman cephesini oluﬂturur. Düﬂman cephesinin lideri, kurmay›,
hiç kuﬂku yok ki, ABD emperyalizmidir. Biz, emperyalizm,
özel olarak da ABD emperyalizmi, dünya halklar›n›n o r t a k
b a ﬂ d ü ﬂ m a n › d › r derken, kuﬂku
yok ki, son derece somut bir tarihi ve yine bugüne dair tart›ﬂma götürmez emperyalist politikalar› kan›t gösteriyoruz.
nce ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Condoleezza Rice, ard›ndan da ABD Baﬂkan› Bush,
PKK’yi “düﬂman” ilan ettiler.
Bush, "PKK terörist bir örgüttür. Türkiye'nin düﬂman›d›r.
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GÜNDEM

Ya emperyalizmden
yanas›n›z, ya halktan!
Irak'›n düﬂman›d›r ve ABD'nin düﬂman›d›r. Ortak düﬂman›m›zd›r” diye demeç verdi. Kuﬂku yok ki, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, kendi
cephesinden do¤ru bir tan›mlama
yapmaktad›rlar. Amerikan emperyalizmi, dünyan›n neresinde olursa
olsun, tüm siyasal güçlere boyun
e¤dirmeye yönelik bir politika izlemektedir. Devrimci, ulusal, islamc›
çeﬂitli örgütleri “kara liste”ye almak, çeﬂitli ülkeleri “ﬂer ekseni” diye ilan etmekte oldu¤u gibi, ﬂu veya
bu ülkeyi ﬂu veya bu örgütü, kiﬂiyi
düﬂman ilan etmesinde de amaç ayn›d›r. Burada önemli olan, “kara liste”ye al›nan, düﬂman ilan edilenlerin ne yapaca¤›, kimi düﬂman, kimi
dost diye de¤erlendirece¤idir.
ostunu düﬂman›n› kar›ﬂt›rm›ﬂ
Ahmet
bir Kürt milliyetçisi –A
Ze k i Okçuo¤lu– ABD’ye iliﬂkin
ﬂöyle diyordu bir röportajda. “So¤uk savaﬂ›n sona ermesi ile birlikte
demokrasi ve insan haklar› teme linde yeni bir dünya düzeni kurulmas›n› öngören ABD... Sovyet imparatorlu¤unun hakimiyeti alt›ndaki geniﬂ co¤rafyay› demokratik temelde yeniden yap›land›rma süre-

cinde...dir” Okçuo¤lu’nun kiﬂisel
olarak düﬂüncelerinin bir önemi olmayabilir ancak buradaki yaklaﬂ›m
karakteristiktir. “Kürt halk›n›n ç›karlar›n› savundu¤unu” iddia eden
Barzaniler’in, Talabaniler’in tahlilleri tam da yukar›daki gibidir. Barzaniler’in, Talabaniler’in ABD’yle
iﬂbirli¤i politikas›n› savunan, meﬂrulaﬂt›ran, onaylayan çok çeﬂitli kesimler de aç›kça ifade etsin veya etmesin, temelde böyle düﬂünmektedirler. Dolay›s›yla, dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman›, onlar nezdinde bir
halka özgürlük(!) getiren bir güç olmaktad›r.

BD, asl›nda kendisi bile, demagojik aç›klamalar d›ﬂ›nda
böyle misyonlar yüklemiyor. Tam
tersine, o amaçlar›n› çok daha aç›k
ilan ediyor, ki bu amaçlar aç›kça
emperyalist amaçlard›r. Bunu görmek için ABD’nin 2000’lerin baﬂ›nda ilan etti¤i “ U l u s a l G ü v e n l i k
S t r a t e j i s i ”ne bakmak yeterlidir. Bu
belgede, son derece aç›k olarak
ABD’nin “dünya imparatorlu¤u”
amac› ortaya konulmuﬂ, hiçbir diplomatik, demagojik kavramla gizleme gere¤i duyulmaks›z›n,
“ dünya düzeni ni n e konomik,
siyasi, askeri, hukuki her aç› d a n Amerikan ç›karlar›na göre
Emperyalizm ve onunla ayﬂekillendirilmesi” hedefi aç›kça
belirtilmiﬂtir. ABD bu amaca
n› cephede olanlar, düﬂman
ulaﬂmak için, “önleyici vuruﬂ”
cephesini oluﬂturur. ABD emdoktrinini geliﬂtirmiﬂ, bu amaç
peryalizmi, dünya halklar›n›n
için ülkeleri iﬂgal dahi edebileortak baﬂ düﬂman›d›r derken,
ce¤ini göstermiﬂtir. Sosyalist
kuﬂku yok ki, son derece sosistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan
mut bir tarihi ve yine bugüne
geliﬂtirilen bu mutlak emperyadair tart›ﬂma götürmez emlist tahakküm politikas›, 11 Eyperyalist politikalar› kan›t
lül eylemlerinin ard›ndan daha
gösteriyoruz.
pervas›z biçimde uygulanmaya
baﬂland›. ABD emperyalizmi,
yak›n zamana kadar emperya-

A

D

11 Kas›m 2007

list pazar d›ﬂ›nda kalan yerleri taveriyor olabilir, ama tarih ve halklar, bunu dün kabul etmedi, yar›n da
hakküm alt›na almak, baﬂta Ortadokabul etmeyecek.
¤u olmak üzere, bölgeleri emperyalist sömürüye tamamen açabilmek
ürt milliyetçili¤i, ABD kendiiçin, “ terörizme karﬂ› savaﬂ” söylelerini düﬂman ilan ederken bile,
mini öne ç›kard›. Ve ABD emperya“ABD’nin Kürtler’e düﬂmanl›¤›
lizmi ad›na, tüm dünya halklar›na,
için bir neden yok” diyor. ‹çi boﬂ bir
cümle; ancak bir o kadar da yanl›ﬂ.
ülkelere ve örgütlere ﬂu aç›k dayatPeki, ABD’nin dünyan›n di¤er
ma yap›ld›: “ Ya bizden yanas›n›z
halklar›na, mesela Irak halk›na, meya terörden...”
sela Filistin halk›na, mesela Türk
Terörle savaﬂ”, t e k e l l e r i n d ü n ya
halk›na düﬂmanl›¤› için özel bir nehakimiyeti için sürdürülen saden mi var?.. Emperyalizmin ﬂu vevaﬂt›. Halklara karﬂ› bir savaﬂt›.
Emperyalizmin “teröre karﬂ› savaﬂ›”n›n 2001’den bu yanaki bilançosunda yüzbinlerce ölü,
yüzbinlerce yaral›, milyonlarca
Tüm halklar, tüm
mülteci, açl›¤a mahkum edilen
ilerici, yurtsever, devrimci,
ülkeler, kuﬂat›lan halklar varken, sadece bu bilançoya bakdemokrat örgütler,
mak bile, ABD’nin hiçbir halka,
emperyalizmle DÜﬁMANLIK
ülkeye, örgüte dost olamayacaiçindedirler. Emperyalizme
¤›n› göstermeye yetmez mi?..
karﬂ› mücadele etmeyen hiçbir
Yüzbinlerce insan›n katledildiörgüt, bu s›fatlarla an›lmay›
¤ini, mültecileﬂtirildi¤ini göstehakedemez. Devrimcili¤in,
ren bu bilançonun karﬂ›s›nda
ise, baﬂta silah, enerji sektörünilericili¤in ölçüsü buradad›r.
dekiler olmak üzere, Amerikan
tekellerinin kârlar›n› katlamas›
vard›r.

K

“

u gerçeklere ra¤men, ABD
için hala ﬂöyle denilebilmesi
nas›l de¤erlendirilebilir: “Amerika
demokrasi ve insan haklar› temelinde dünyaya yeni bir nizam verecekse, bize düﬂen desteklemektir... Dünyay› ha Amerika tek baﬂ›na yönetmiﬂ, ha ayn› amaç peﬂinde koﬂan
güçlerle birlikte, ne önemi var. ...
Bizi zorbalardan kurtarmas› koﬂuluyla Amerika’y› desteklemeliyiz.
Ç ü n k ü Amerika’n›n d› ﬂ›nda hiçbir
güç bunu baﬂaramaz.”

B

u bak›ﬂ aç›s›nda bir de¤il, iki
çarp›k yan vard›r. Birincisi,
ABD’nin emperyalist tekellerin ç›karlar› için gerçekleﬂtirdi¤i müdahalelerinin “insan haklar›, demokrasi ad›na” diye sunulmas›d›r. ‹kincisi, bir an için bunun do¤ru oldu¤u
varsay›lsa bile, ABD bu yetkiyi nereden, kimden al›yor, ABD’ye bu
hakk› kim veriyor?!.. Emperyalizme iliﬂkin yanl›ﬂ, çarp›k, icazetçi teorilerin sahipleri, ABD’ye bu hakk›
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ya bu halka düﬂman olmas› için özel
bir nedene gerek yoktur: O, –emperyalizm– do¤as› gere¤i halklara
düﬂmand›r. Kürt halk›na da düﬂmand›r ve bu tart›ﬂmas›zd›r.
merikan emperyalizminin BOP
ad› verilen projesiyle neyi
amaçlad›¤› bugün yeterince aç›kl›¤a
kavuﬂmuﬂtur. Bu proje, özet olarak
Ortado¤u ve Kuzey Afrika halklar›n›n emperyalizm önünde diz çöktürülmesi projesidir. Emperyalist tekeller bu bölgeyi ya¤malarken, direnecek tek bir direniﬂ oda¤› bile b›rakmama projesidir. Hiç kimse, hiçbir halk, hiçbir örgüt, bu projenin
içinde yeralamaz. Al›rsa, bu aç›k iﬂbirlikçiliktir. Bu, halklara ihanettir.
Bu projede ABD’nin yan›nda yeralman›n tercümesi ﬂudur: Sen istedi¤ini katledebilirsin; b a n a d o k u n mad›¤›n sürece, istedi¤in politikay›
uygulayabilirsin... Bu politika ise,
halklara dost de¤ildir. Bu politika,

A

halklar›n baﬂ düﬂman› ABD’ye hizmet edecek bir politikad›r.
iç kimse, A B D ’ y l e b i r l i k t e
h a re k e t e d e m e z . E d e r s e s o n u
b a t a k l › k t › r. Barzani örne¤i en iyi
durumda bile iﬂbirlikçileri nas›l bir
batakl›¤›n bekledi¤ini gösteriyor...
Kuzey Irak’taki Kürt halk› ve onlar›n örgütlülükleri, Amerikan emperyalizmiyle geçmiﬂte yapt›klar› ittifaklar›n faturas›n› çok a¤›r ödediler.
Bugün yine bir ittifak dönemi yaﬂan›yor. Ama bu ittifak› yine, benzer
bir dönemin takip etmeyece¤inin hiçbir güvencesi yoktur.
Çünkü, ABD emperyalizmine
göre, hiçbir iliﬂki, müttefiklik,
kal›c› de¤ildir. Böyle bir ﬂey
emperyalizmin do¤as›na da ayk›r›d›r. Amerikan tekellerinin
ç›karlar›na göre, dostlar, düﬂmanlar yer de¤iﬂtirebilir, bugün
himaye edilen, yar›n bizzat
ABD emperyalizmi taraf›ndan
katliama da u¤rat›labilir.
mperyalistlerin tüm dünyay› kendi önlerinde diz çöktürmeye çal›ﬂt›¤›, ezilen mazlum halklar› açl›¤a mahkum etti¤i, direnenleri iﬂgallerle, ambargolarla, iﬂkencehaneleriyle,
katliamlar›yla sindirmeye çal›ﬂt›¤› bir dünyada, tüm halklar, tüm
ilerici, yurtsever, devrimci, demokrat örgütler, emperyalizmle DÜﬁMANLIK içindedirler. Emperyalizme karﬂ› mücadele etmeyen hiçbir
örgüt, bu s›fatlarla an›lmay› hakedemez. Devrimcili¤in, ilericili¤in ölçüsü buradad›r. Ulusal olman›n ölçüsü de buradad›r. Böyle bir dünyada dostlar ve düﬂmanlar› belirlemek
için, ilericili¤i, ulusalc›l›¤› belirlemek için sorulacak tek bir soru vard›r: Emperyalizme karﬂ› savaﬂ›yor
musun, savaﬂm›yor musun???
mperyalizm, dünya halklar›na
direnmekten ve savaﬂmaktan
baﬂka bir yol b›rakmamaktad›r.
ABD emperyalizminin “ya bi zden
y a n a s › n › z y a t e r ö r d e n ” dayatmas›,
dostu da düﬂman› da gösteriyor.
ABD ve ABD’den yana olanlar,
halklar›n düﬂman›, ABD’ye karﬂ›
olanlar, halklar›n dostudur. Saflaﬂma budur.
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Yeryüzünde e¤er “dost ve
müttefik” s›fat›n›n kullan›lamayaca¤› bir ülke varsa,
bunlar›n en baﬂ›nda hiç kuﬂku yok ki ABD gelir.
Yeryüzünde, “demokratik” s›fat›n›n kullan›labilece¤i en son emperyalist bile
de¤ildir ABD; çünkü Amerikan emperyalizmiyle halklara, dünya devletlerine karﬂ›
demokratiklik, hiçbir zaman,
hiçbir koﬂulda yanyana gelemeyecek iki kavramd›r.
Fakat buna ra¤men, kimi
bilerek, kimi bilgisizlikten,
kimi s›n›f bilinçsizli¤inden
ABD’ye ve emperyalizme
dair yanl›ﬂ, çarp›k görüﬂler
ortal›kta dolaﬂ›yor. O yüzden, emperyalizm gerçe¤ini
s›k s›k hat›rlamak ve hat›rlatmak
gerekiyor. Önce en özlü haliyle bakal›m; ne diyor emperyalizm: Bi zim dünya düzenimize boyun e¤e ceksiniz... Bizim gibi düﬂüneceksiniz, bizim gibi yaﬂayacaks›n›z. E¤itim, kültür, ahlak, din, gelenek, herﬂey bizim belirledi¤imiz gibi olacak. Bizim onay vermedi¤imiz tüm
düﬂünceler ve inançlar, ülkeler, örgütler ve halklar yok olacak!
Dünya halklar›na karﬂ› böyle bir
dayatma içinde olan bir emperyalist
ülke, halklar cephesinden bak›ld›¤›nda “ d ü ﬂ m a n ” kelimesinin d›ﬂ›nda bir kelimeyle tan›mlanabilir mi?.

Böyle bir “de¤iﬂim” olacaksa
e¤er, bunun halklar›n kanlar›ndan oluﬂan bir deniz içinde olaca¤› kesindir. Böyle bir “de¤iﬂim” olacaksa; bunun sonucunda halklar›n daha fazla yoksullu¤a mahkum edilece¤i kesindir.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›, Lübnan’da çocuk cesetlerini “ yeni
Ortado¤u’nun do¤um sanc›lar›” olarak adland›rm›ﬂt›. Bu bile yetmez mi, BOP’un niteli¤ini göstermeye.
Emperyalizmin sald›rganl›¤› kuﬂkusuz bu bölgeyle s›n›rl›
de¤il. Irak’›, Afganistan’› iﬂgal
edip, ‹ran’› tehdit eden, Suriye’de alenen “muhalefet” örgütleyen emperyalizm, B a l k a n l a r ’ d a , K a f k a s l a r d a da
darbeler, komplolarla kendi
egemenli¤ini pekiﬂtirmeye yönelik
bir sald›rganl›k içinde.
Amerikan emperyalizminin politikalar›nda, halklar›n iradesine yer
yoktur. Amerikan emperyalizminin
politikalar›, halklar›n sorunlar›n›
çözmeyi içermez. Halklar›n iradesi,
demokrasi, halk›n sorunlar› ve ç›karlar›, emperyalizmin hiçbir zaman umurunda olmad›¤› için de
dünyan›n dört bir yan›nda en aﬂa¤›l›k, en vahﬂi, karﬂ›-devrimci tüm
yöntemler kullan›lmaktad›r.
Emperyalizmin sald›rganl›¤› bu
bölgeyle s›n›rl› olmad›¤› gibi, bugünle de s›n›rl› de¤ildir. Dilerseniz
k›sa da olsa bir özet yapal›m yüzy›la yay›lan bu emperyalist tarihten.

Baﬂ
Düﬂman

B O P, emperyalist
emellerin bölgesel
r esmidir
Amerikan emperyalizminin bugün ülkemizin de içinde yerald›¤›
bölgeye iliﬂkin politikalar› en özet
olarak BOP olarak adland›r›l›yor.
Tam ad› “Geniﬂletilmiﬂ O r t a d o ¤ u
ve Kuzey A f r i k a Projesi” olan bu
projede gerçekte emperyalizmin
tüm karakteristik özellikleri vard›r.
(Aksi olamazd› zaten.)
ABD emperyalizmi, BOP’la, Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da 22 ülkeyi tamamen teslim al›p, emperyalist
pazar›n bir parças› haline getirmeyi,
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bununla birlikte, dünya hakimiyetini
perçinlemeyi hedeflemektedir.
‹ﬂbirlikçileri, suçlar›n› gizlemek
için olsa gerek, BOP’u ulvi amaçlara sahip bir proje gibi göstermeye
çal›ﬂ›rken, emperyalistlerin kendisi
daha aç›kt›r. Mesela, bugünün
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
D›ﬂiﬂleri Bakan› iken BOP’a iliﬂkin
ﬂöyle diyordu: “Ortado¤u’yu demokratikleﬂtirecek, bar›ﬂ ve huzur
getirecek, insan haklar›, hukukun
üstünlü¤ü ve iyi yönetiﬂim ilkelerinin güçlendirilmesi ve serbest piyasa ekonomisinin iﬂletilmesi unsurlar›n› içeren bir projedir.”
‹nsan›n emperyalist politikalar›n
sonucunda oluﬂmuﬂ bir kan gölünün
ortas›nda bu politikalar›n “bar›ﬂ ve
huzur” getirece¤ini iddia edebilmesi için nas›l insanl›ktan ç›km›ﬂ olmas› gerekiyor de¤il mi; iﬂbirlikçilik, iﬂte böyle insanl›ktan ç›kar›yor,
onu alelade bir yalanc›ya dönüﬂtürüyor. Oysa, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Rice ise, amac› daha aç›k olarak dile getirmiﬂti: “22 Arap ve Kuzey Afrika ülkesinin rejimleri de¤iﬂecek.”
Peki nas›l de¤iﬂecek? Hangi ülke
nas›l teslim al›nacak? Bunun cevab›
ülkeden ülkeye de¤iﬂebilir; ama emperyalizm, bu amaca ulaﬂmak için
ambargolardan darbelere iﬂgallere
kadar her yolu mübah görmektedir.

H a l k l a r a k a r ﬂ › , ABD
k a d a r suç iﬂleyen baﬂka
b i r ülke yoktur!
ABD nezdinde “demokratik emperyalizm” kavram› türetildi.
Irak’›n ABD taraf›ndan iﬂgali “Irak
özgürleﬂti, Musul özgürleﬂti” diye
karﬂ›land›. Sanki tarih sisler içinde
kaybolmuﬂ, sanki yaﬂananlar, her
ﬂeyi tersten gösteren bir mercekten
görülür olmuﬂtu.
Bu Amerika ki; Guatemala’da,,
Guyana’da,, Dominik Cumhuriye-
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ti’nde,, Brezilya’da,, ﬁili’de,, Uruguay ’da,, Endonezya ’da,, Yu n a n i s t a n’da, Arjantin’de, Haiti’de, J amaika’da halklara karﬂ› darbeler
gerçekleﬂtirmiﬂ, darbelerle kurulan
faﬂist, gerici rejimleri desteklemiﬂtir. Bu faﬂist rejimler, ony›llar boyu,
infazlarla, katliamlarla, iﬂkencelerle, kaybetmelerle yönettiler ülkelerini. Arkalar›n› ABD’ye yaslad›lar.
Bu Amerika ki; Küba, Angola,
Mozambik, Etiyopya, I r a k, Portekiz , Güney Yemen , N i k a r a g u a ,
Kamboçya, Bat› Sahara gibi, nerede ilerici, anti-emperyalist, sosyalist
bir yönetim iﬂbaﬂ›na gelmiﬂse, onlara karﬂ›, darbeler yapm›ﬂ, ambargolar uygulam›ﬂ, kontra operasyonlar›na baﬂvurmuﬂtur.
Bu Amerika ki; M›s›r’dan Lübn a n’a,, ‹ r a n’dan Suriye’ye,, Venezu ella’dan Fiji Adalar›’na kadar az
çok “ulusal” nitelikli hiçbir yönetime tahammül edememiﬂ, onlar› y›kmak için her yöntemi mübah görmüﬂtür.
Sadece son yar›m as›r içinde,
Amerikan ordusunun d o ¤ r u d a n
müdahaleleri ya da hava sald›r›l a r › s o n u c u n d a , Vietnam, Laos,
Ka m b o ç y a , Kü b a , D o m i n i k Cu m huriyeti, Kuzey Kore, Yugoslavya,
Lübnan, Grenada, Panama, Libya,
Somali ve I r a k ’ta M‹LYONLAR CA insan katledildi. Hiroﬂima ve
Nagazaki'yi saymad›k henüz. Vietnam’a iliﬂkin rakamlar› vermedik.
Evet, kitaplar, ansiklopediler
dolduruyor bu ülkenin katliamlar›.
Yeryüzünde, suçlar› böyle bir bilanço oluﬂturan, suçlar› böylesine neredeyse dünyan›n her kar›ﬂ›na uzanan
b a ﬂ k a h i ç b i r ülke yoktur.
Halklara karﬂ› bu kadar çok suç
iﬂleyen yaln›z bir ülke vard›r ve
onun ad› da ABD’dir.
‹ﬂte bu yüzden, ABD’ye “demokratik, insan haklar›na sayg›l›”
gibi s›fatlar atfetmek, asl›nda insanl›¤a karﬂ› bu korkunç bilançoyu
meﬂru görmek, bu bilançodaki suçlara bir ﬂekilde ortak olmak demektir. Ve iﬂte bu yüzden, ABD’ye “demokratik emperyalizm” demek, asl›nda bir kara mizaht›r.
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* Amerika’ya ‘demokratik’
diyenler siyasi kör,
* ‘Müttefik’ görenler, iflah
olmaz iﬂbirlikçilerdir.
*ABD’yi nas›l gördü¤ünüz,
kimin penceresinden
bakt›¤›n›za ba¤l›d›r.
Halklar›n penceresinden
görünen onun bir düﬂman oldu¤udur!
Ve bugün; iﬂgal edilmiﬂ, yüzbinlerce insan› katledilmiﬂ, milyonlarcas› mülteci durumuna düﬂürülmüﬂ
Irak yan›baﬂ›m›zda dururken, bunlar› iddia etmek, aymazl›kla, utanmazl›kla izah edilemeyecek kadar
alçakça bir uﬂakl›kt›r.

Emperyalizm, her
ﬂeyimize sald›r›yor!
Hergün, ABD emperyalizminin
halklar›n inançlar›na yönelik sald›r›lar›n›n yeni bir örne¤iyle karﬂ›
karﬂ›ya kal›yoruz.
Sadece 11 Eylül’den bu yana süren sald›r›lar›n kapsam› göstermiﬂtir
ki, sald›r› yaln›z askeri, ekonomik,
politik de¤ildir. Denilebilir ki, halklara ait ne varsa yokedilmek istenmektedir. Halklar›n örgütleri, halklar›n isyan gelenekleri, direniﬂ ruhlar›, inaçlar›, kültürleri, her ﬂey bu
sald›r›n›n hedefindedir. “Karikatür
krizi” gibi, baﬂlang›çta lokal, kiﬂisel
gibi gözüken sald›r›lar›n emperyalist merkezler taraf›ndan nas›l sahiplenilip sürdürüldü¤üne tüm dünya tan›k oldu.
Sald›r› ne yaln›z i s l a mc › l a ra, ne
yaln›z d e vri mc i l e re yöneliktir. Dönemsel olarak öncelikler de¤iﬂse de,
sald›r›n›n kapsam›, emperyalizme
karﬂ› olan tüm güçleri yoketmeyi
hedefleyecek ölçüde geniﬂtir. Emperyalizm, 1990 öncesinde görül-

meyen ve düﬂünülemeyecek bir pervas›zl›ktaki ya¤ma ve talan› sürdürebilmek için, halklar›n ulusal, dinsel, s›n›fsal tüm kimliklerini yokederek, tüm direniﬂ güçlerini, iradelerini, geleneklerini yeryüzünden
yoketmek istiyor.
Önce Irak ve Afganistan hedefe
konuldu. Sonra on ülkeyi içeren bir
“ ﬂ e r ü l k e l e r listesi” ilan edildi.
Washington birçok ülkeyi “teröre
destek veren ülkeler” diye tan›mlay›p tehditler ya¤d›rd›. ABD ve AB,
eﬂgüdüm içinde “kara listeler” yay›nlad›lar. Bu “kara liste”lerde dünyan›n dört bir yan›nda ulusal ve s›n›fsal Kurtuluﬂ Savaﬂ› veren örgütler, anti-Amerikan islamc› örgütler,
tek tek muhalif kiﬂiler vard›.
ﬁer listeleri, kara listeler, ABD
emperyalizminin “dünya emperyalizminin jandarmal›¤›n›” üstlenmesinin geldi¤i boyutu gösteriyordu.
ABD, 1940’lardan bu yana kendine
bu misyonu yüklemiﬂti ama jandarmal›¤› belki ilk kez bu kadar aç›k,
somut ve kapsaml› hale gelmiﬂtir.
O kadar aç›k hale gelmiﬂtir ki;
resmi belgelerinde (Ulusal Güvenlik Stratejisi baﬂl›kl› bir belgede)
ﬂöyle yazmakta bir mahsur görmemedikleri gibi, bunu bir tehdit ve
gözda¤› olarak tüm dünyaya en
yayg›n biçimde duyurmuﬂlard›: O
belgenin baz› bölümleri ﬂöyleydi:
“Kuvvetlerimiz; ABD’nin gücünü aﬂmay› veya ona eﬂit bir güce sahip olmay› umarak askeri geliﬂim
stratejisi izleyen potansiyel rakipleri bu çabadan vazgeçirecek kadar
güçlü olacakt›r... Herhangi bir yabanc› gücün, ABD’nin on y›ldan bu
yana di¤er devletler karﬂ›s›nda açt›¤› büyük aray› kapatmas›na izin
verilmeyecektir. ”
Burada yaz›lanlar, ABD’nin sadece yeni-sömürgeleri de¤il, ayn›
zamanda di¤er emperyalist ülkeler
karﬂ›s›nda da tehdit ve gözda¤›na
dayanan bir politika izledi¤ini gösteriyor. Bütün olarak söylenirse, yaz›lanlar›n anlam›, tüm dünya halklar›na karﬂ› bir savaﬂ aç›lmas›d›r.
Nitekim ABD’nin “teröre karﬂ› savaﬂ baﬂlam›ﬂt›r” diye ilan etti¤i sa-
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vaﬂ, esas›nda bu savaﬂt›r. Bu savaﬂta, ﬂu veya bu ölçüde ulusal, devrimci, muhalif bir nitelik taﬂ›yan bir
örgütlenmenin ABD taraf›ndan düﬂman olarak görülmemesi sözkonusu
olamaz. Bu savaﬂta herhangi bir
halk›n düﬂman görülmemesi de sözkonusu de¤ildir. Kimileri düﬂünüyor ki, ABD, Barzani ve Talabani’nin veya Kuzey Irak Kürtleri’nin
dostudur; yan›l›yor. Kimileri düﬂünüyor ki, ABD, PKK’nin düﬂman›
de¤il, Kürt halk›n›n düﬂman› de¤il;
yan›l›yorlar. Kimin düﬂman› o zaman ABD?.. ABD’nin “Türkiye’nin
müttefiki” oldu¤unu düﬂünüyor kimileri. Yine yan›lg›. ABD, Türkiye
oligarﬂisinin müttefiki olabilir en
fazla; halk›n›n de¤il.
ABD, 2002 y›l›n›n Temmuz A¤ustos aylar›nda kara-hava-deniz
tüm kuvvetlerinin kat›ld›¤› bir tatbikat düzenlemiﬂti. “Tarihin en kapsaml› ve teknolojik olarak en geliﬂmiﬂ tatbikat›” oldu¤u ileri sürülen
bu büyük tatbikat›n ad› da son derece çarp›c›yd›. ABD emperyalizmi
tatbikat›n ad›n› “Biny›l›n Meydan
O k u m a s › ” olarak koymuﬂtu.
Dünya halklar›, tüm halk güçleri, iﬂte böyle bir meydan okumayla
karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Bu meydan okuma karﬂ›s›nda,
dostunu düﬂman›n› ﬂaﬂ›rmak, bu
meydan okuma karﬂ›s›nda y›lg›nlaﬂarak ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm hedefinden vazgeçmek,
emperyalizmin amac›na ulaﬂmas›d›r. Bu durumda, “ K a h rolsun E m p e r y a l i z m ” slogan› yerine “AB’ye
Girmeliyiz” diyenler, “Yankee Go
Home” slogan› yerine ABD sopas›yla oligarﬂiyi tehdit edip, “defol!”
demek yerine, adeta emperyalizmi
müdahaleye ça¤›ranlar, dostunu
düﬂman›n› ﬂaﬂ›ranlard›r. Her ﬂey
tersyüz olmuﬂtur.
Tekellere hizmet etmeyen hiçbir
politika, tekellere hizmet etmeyen
hiçbir hükümet, tekellere hizmet etmeyen hiçbir ﬂey, ABD için kabul
edilemezdir.
Gerçekte 1990’lar›n baﬂlar›ndan
bu yana yaﬂan›lanlar, bu teorilerin
sahiplerini sürekli olarak tekzip et-
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›rak

* Halklar›n direniﬂ tarihine
s›rtlar›n› dönenler bu tarihten güç almay› bir yana b›rak›rken, s›rtlar›n›
emperyalizme dayayabilmek için de ABD’nin tarihini yok sayd›lar. Oysa,
dostu düﬂman› gösteren
bu tarihtir.
miﬂtir. Tekzip eden bizzat ABD emperyalizminin kendisidir. ABD emperyalizminin de¤iﬂti¤i, art›k dünyaya demokrasi, insan haklar› temelinde müdahalelerde bulundu¤u
üzerine teoriler yap›l›rken, ABD çeﬂitli ülkelerde gerçekleﬂtirdi¤i havadan bombard›manlarla, darbelerle,
komplolarla, iﬂgallerle, Guantanamolar’la, Ebu Garipler’le, terör yasalar›yla, o teorileri çöpe atm›ﬂt›r.
ABD’nin politikalar›, çeﬂitli bölgelere yönelik müdahalelerinin biçimleniﬂleri, di¤er emperyalistlerle
iliﬂkileri, zaman zaman baz› de¤iﬂikliklere u¤rasa da, bunlar dönemsel ve ayn› zamanda biçimseldir.
ABD emperyalizminin temel politikalar› hemen hemen de¤iﬂmez. Ne
AB’nin çeﬂitli konulardaki muhalefeti, ne de ABD’de d e m o k r a t l a r ya
da c u m hu ri y e t ç i l e ri n iktidar olmas›, bu temel do¤rultuyu de¤iﬂtirmez.
Bugün Amerikan emperyalizminin
sald›rganl›klar›n› da “ Ne o c o nl a r”
ad› verilen bir kesime ba¤layanlar,
bilerek veya bilmeyerek, sald›rganl›¤›n esas olarak emperyalizmin sald›rganl›¤› oldu¤unu, bu politikalarla, emperyalist tekellerin ç›karlar›n›n savunuldu¤unu perdelemiﬂ olmaktad›rlar.
H a d i s a ’ l a r, E b u G a r i pl e r, Gua n t a n a m o l a r, art›k emperyalist politikalar aç›s›ndan “günlük” ve “s›radan” hale gelmiﬂtir. Emperyalizm
ve burjuva demokrasisinin ne halde
oldu¤unu görmeyen bizim gibi ül-

kelerin ayd›nlar›n›n diline pelesenk
olan “ABD’de olsa, Avrupa’da olsa
skandal olur” denilen ﬂeylerin hiçbirinde, emperyalist ülkelerde
“skandal” olmamaktad›r. ABD ve
Avrupa burjuva demokrasileri, bugün iﬂkencenin yasallaﬂt›r›lmas›n›
tart›ﬂacak ve bu tart›ﬂmay› “do¤al”
görecek ölçüde dizginsizleﬂmiﬂtir.
Dünya halklar›n›, ayd›nlar›n› hala baz› manevralarla aldatabilmeleri, aldatmaya çal›ﬂmalar› bu gerçe¤i
de¤iﬂtirmemektedir.
Irak’taki Ebu Garip Hapishanesi’ndeki iﬂkence resimleri yay›nland›¤›nda nas›l bir yank› yaratt›¤›n›
herkes hat›rlayacakt›r. Ancak k›sa
süre sonra aç›¤a ç›km›ﬂt› ki, belgelenen, kaydedilen sadece o iﬂkenceler de¤ildi. Aç›¤a ç›kan belgelere
göre, Ebu Garip’te çekilmiﬂ 546 ceset foto¤raf› vard›. Bunu bir çok
kimse hat›rlamayacakt›r. Çünkü,
emperyalist medya, bunu çok
önemli ya da ilginç bulmad› belki.
Dahas›, 546 Irakl›’n›n Ebu Garip’te
katledilmesi, ABD’de bir yarg›lama
konusu olmad›... Bir Irakl› esiri köpekle korkuttu diye bir tane Amerikan askerini “aﬂ›r› dozda ﬂiddet kullanmaktan” yarg›lay›p, bu yarg›lamay› da emirleri alt›ndaki emperyalist iletiﬂim araçlar›yla tüm dünyaya
duyurup demokrasi ve adalet ﬂovu
yap›yor ABD; daha do¤rusu tüm
dünyayla alay ediyor.
Ebu Garip, iﬂkenceleriyle, katliam›yla, onlar›n yarg›lanmamas›yla,
ABD emperyalizminin bugün halklara karﬂ› nas›l bir politika sürdürdü¤ünün göstergesidir. Ebu Garip’e bakarak hala ABD’nin bölgeyi demokratikleﬂtirece¤ini, ABD’nin halklar›
özgürleﬂtirece¤ini ve bu anlamda
halklar›n dostu, müttefiki olabilece¤ini kim iddia edebilir?
Evet, baz›lar› hala bunu iddia
edebiliyorlar. Onlar›n kimli¤inde
ise, ‹ ﬁ B ‹ R L ‹ K Ç ‹ yaz›yor.
Ezilenler, tarihi unutamaz. Egemenler, hep unutturmak isterler. Boﬂuna de¤ildir. Çünkü tarih, geçmiﬂi
ö¤reterek gelece¤i gösterir. Dostu
düﬂman› tan›t›r. ‹ﬂte tarih, iﬂte gerçekler.
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Baﬂbakan Beyaz Saray’da
sadakat›n› tescil etti

Ba¤›ml›l›¤a ve
‹ﬂbirlikçili¤e Devam!
5 Kas›m günü, ABD’nin baﬂkenti Washington’da Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an ile ABD Baﬂkan› George
Bush aras›nda bir görüﬂme daha yap›ld›. Bush ve Tayyip Erdo¤an aras›ndaki yedinci görüﬂmeydi bu.
Görüﬂmenin ard›ndan Tayyip
Erdo¤an taraf›ndan yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi: “Birçok konuda
düﬂüncelerimizin örtüﬂtü¤ünü gördüm. Temel prensipler konusunda
mutab›k›z.”
Ard›ndan da gazetecilerin sorular› üzerine “hamdolsun, istedi¤imizi ald›k” diye aç›klama yapt›.
Ne istemiﬂti, ne alm›ﬂt›? Düﬂüncelerinin örtüﬂtü¤ü konular nelerdi?
Bu sorular cevaps›z kald› asl›nda.
Çünkü, somut olarak bir tek PKK
üzerine “ortak düﬂman›m›z” mutabakat› vard›.
Oligarﬂi anlaﬂ›lan o ki, “s›n›r
ötesi operasyon için” bu defa da
ABD’den izin alamam›ﬂt›. Bunun
ortaya ç›karaca¤› icazet ve acizlik

Herkes memnun!
ABD O r t a d o ¤ u p o l i t i k alar›n› uygulamaya devam
ediyor!
A K P, efendisinden biraz
daha destek ald›.
ABD h e r k e s i k u l l a n m a y a
devam edecek!
görüntüsünü örtbas etmek için de
“istihbarat anlaﬂmas› yapt›k” diye
aç›kland›. Daha önce de yap›ld›¤›
aç›klanan bu istihbarat al›ﬂveriﬂi anlaﬂmas›ndan bu seferkinin fark›
“anl›k istihbarat” olmas›ym›ﬂ. Türkiye Cumhuriyeti, AKP hükümeti
ve onun Baﬂbakan›, tam bir zavall›
durumundad›r. ABD emperyalizminin yeni-sömürge ülkeleri ve onlar›n yöneticilerini nas›l kiﬂiliksizleﬂtirdi¤i, nas›l ba¤›ml› hale getirdi¤i 5
Kas›m görüﬂmelerinde tüm ç›plakl›-

Hey bak›n kim burada!
Tayyip-Bush görüﬂmesinin baﬂlang›c›nda Do¤an Haber Ajans›’n›n Oval
Ofis’te bulunan muhabiri Salih Zeki’nin aktard›¤›na göre, Bush, Erdo¤an’›n kap›dan girdi¤ini görünce, O’nu, “Hey, bak›n kim burada” diye
karﬂ›lam›ﬂ. Anlaﬂ›lan Erdo¤an’› orada görmek sürpriz olmuﬂ, onun için...
Bu karﬂ›laman›n ard›ndan Bush heyettekilerle tek tek tokalaﬂ›rken, tam bir
emperyal efendi olarak hepsini pohpohlayacak cümleler s›ral›yor; Genelkurmay 2. Baﬂkan› Org. Saygun’a s›ra geldi¤inde ise, s›rt›n› p›ﬂp›ﬂlay›p
“çok güçlü bir ordunuz var” diyor. Saygun da bu aﬂa¤›lay›c› davran›ﬂa
efendisinden iltifat alm›ﬂ bir köle y›l›ﬂ›kl›¤›yla cevap veriyor.
Gözünüzün önünde canland›r›n bu sahneyi.
Türkiye’yi yönetenler aç›s›ndan tam bir utanç ve aﬂa¤›lanma tablosudur.
Önceki say›m›zda, oligarﬂinin temsilcilerinin cümbür cemaat Bush’un karﬂ›s›na ç›kacak olmalar›na iﬂaret edip UTANIN! diye yazm›ﬂt›k.
Onlar tüm dünyaya gösterdiler ki, UTANMA DUYGULARI yoktur. Hiçbir ulusal duygular›, onurlar› yoktur. Bush’un onlar› aﬂa¤›lad›¤› sahneler,
Ecevit’in koltu¤un üzerine yay›lm›ﬂ Clinton’un karﬂ›s›nda esas duruﬂta
durdu¤unun resmi gibi, ulusal onursuzlu¤un resmi olarak geçti tarihe.
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¤›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
Yap›lan anlaﬂmayla, asl›nda
ABD, oligarﬂiye att›¤›n ve ataca¤›n
her ad›m›, yerini, zaman›n› ben belirlerim demiﬂ ve AKP ve Genelkurmay temsilcileri, buna boyun e¤miﬂlerdir. Görüﬂmeden ilk yans›t›lan “ s o n d a k i k a ” haberlerde ABDIrak-Türkiye aras›nda üçlü mekanizma oluﬂturuldu diye yans›t›ld›.
Ayn› akﬂam, Org. Saygun aç›klama
yaparak “Üçlü mekanizma yok... yeni bir ﬂey yok” dedi.
Ancak, her kesime görüntüyü
kurtaracak malzemeler de verilmiﬂ
ve sonuçta görüﬂmelerden “ h e r k e s
m e m n u n ” ayr›lm›ﬂtt›r.
Oligarﬂinin Kuzey Irak’a yönelik k›smi iﬂgal, katliam istekleri tam
karﬂ›lanmam›ﬂt›r; fakat bizzat bu
görüﬂmeyle, kendilerinin k›ﬂk›rtt›¤›
kitleleri bir süre daha oyalayacaklard›r. ABD ise, bölgedeki çok yönlü politikalar›n› ve oyunlar›n› bu
görüﬂmelerde de sürdürmüﬂ; herkesin isteklerini dinlemiﬂ ama kendi
politikas›n› dayatm›ﬂt›r.
*
Kuﬂkusuz, ABD’yle yap›lan görüﬂmeler ve mutabakatlar, PKK konusuyla s›n›rl› de¤ildi. Bu “anl›k istihbarat” komedisinin d›ﬂ›nda, kuﬂku yok ki, as›l konu, AKP’nin, Ortado¤u ve Kuzey Afrika’da ABD politikalar›na hizmet etmeyi nas›l sürdürece¤idir.
Somut hiçbir yenilik aç›klanmad›¤›na, aralar›nda bir “çeliﬂki” gündeme gelmedi¤ine göre, rahatl›kla
diyebiliriz ki; A B D ’n i n O r t a d o ¤ u
politikalar› ve AKP’nin bu politi kalara yedeklenmesi devam ediy o r.
“Türkiye Ortado¤u ve Asya’da
Washington ile ayn› hedefi izlemek-
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tedir. Bundan böyle de tüm alanlarda iﬂbirli¤ini sürdürecektir. ”
Yukar›daki sözler, Tayyip Erdo¤an’a aitti. Yine bir Washington ziyaretinde söylemiﬂti. Bu kez de adeta ABD’ye sadakat bildirircesine
benzer sözleri tekrarlad› Erdo¤an.
Burada elbette Washington ile
AKP’nin ortak bir hedefe sahip olmas›ndan sözedilemez. Burada sözkonusu olan sadece ABD’nin hedeflerine AKP’nin de tabi olmas›d›r.
Türkiye ile ABD iliﬂkilerinin
“ s t r a t e j i k m ü t t e f i k ”lik olarak tan›mlanmas› elbette gerçe¤in ifadesi
de¤ildir. Bu iliﬂki bir emperyalistle,
ona ba¤›ml› yeni-sömürge bir ülkenin iliﬂkisidir. Bu anlamda eﬂit bir

iliﬂki olmas› düﬂünülemez. Politik
anlamda da yeni-sömürge Türkiye’nin bölgedeki amaçlar›yla, Amerikan emperyalizminin Ortado¤u ve
Asya’da hedefleri ayn› olamaz. Bu
iliﬂki içinde Türkiye oligarﬂisine,
dolay›s›yla AKP hükümetine düﬂen
ve düﬂebilecek en büyük rol,
ABD’nin taﬂeronlu¤unu yapmakt›r.
Baﬂbakan Erdo¤an bunun fark›ndad›r. Fark›nda oldu¤u içindir ki,
Beyaz Saray’a her gidiﬂinde sadakat›n› tazelemektedir.
Yukar›da 2007 Bush-Erdo¤an
görüﬂmesinin ard›ndan yapt›¤› aç›klamay› ve 2006’daki görüﬂmeden
sonra yapt›¤› aç›klamay› aktard›k.
Bak›n, yine her y›l Kabe’yi tavaf
eder gibi Beyaz Saray’› tavaf eden
Tayyip Erdo¤an’›n

2005 Haziran’›nda Bush’la görüﬂmesinden sonra, New York Times
Gazetesi’ne söyledikleri de ﬂöyleydi:
“ T ür k i y e , ABD’nin sad›k bir
m ü t t e f i k i d i r.”
Baﬂbakan gazeteyle röportaj›n›n
devam›nda bu sadakat› kan›tlamaya
çal›ﬂarak ardarda örnekler veriyordu. I r a k i ﬂ g a l i n d e T ü r k i y e ’ n i n
ABD’nin yan›nda oldu¤unu anlat›yordu örne¤in (oysa ülke içindeki
AKP propagandas›nda iﬂgale ortak
olmad›k yalan› iﬂleniyordu) Erdo¤an ‹ncirlik Üssü’nü nas›l kulland›rd›klar›n›, Afganistan’da TSK’n›n
üstlendi¤i rolü övünerek anlat›yordu New York Times’e.
Velhas›l, henüz ayr›nt›lar› ortaya
ç›kmam›ﬂ olsa da, 2007 görüﬂmesinin de ayn› çizgide geliﬂmiﬂ oldu¤una kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

lere karﬂ› iﬂbirlikçilerin
ittifak›,
ikincisi; AKP’nin
“BOP’a verdi¤imiz destek karﬂ›l›¤›nda bana katliam
onay› verin” pazarl›¤› yürütmesidir.

konu, Kürt sorunudur. Bir kez daha
Kürt halk›n›n talepleri emperyalistlerin pazarl›k masalar›na taﬂ›nm›ﬂ,
emperyalist ülkelerden Türkiye’deki Kürt sorununu çözmeleri istenmiﬂtir. Emperyalizmin ulusal sorunlar› kullanma zeminleri, iﬂbirlikçi
güçler taraf›ndan böyle yarat›lmaktad›r. Emperyalistlerin ulusal sorunlar› nas›l çözdükleri bilinir. Emperyalizm için bu zeminler, kendi ç›karlar›n› dayatma, ülkeleri iﬂgal etme, kendi ç›karlar› çerçevesinde
kullanma zeminleridir. Kürt halk›n›n taleplerini emperyalizmin kurtlar sofras›na taﬂ›ma onursuzlu¤u bu
toplant› vesilesiyle bir kez daha oligarﬂinin olmuﬂtur.
Türkiye bu toplant›y› kendisinin
örgütlemesiyle övünmektedir. Fakat
bunlar kimse için inand›r›c› de¤ildir
Türkiye’nin ne halklar›n sorunlar›n›
çözebilecek gücü, ne de böyle bir
politikas› vard›r. Tersine Türkiye,
emperyalizmin BOP projesi çerçevesinde üstlendi¤i rolü yerine getirmiﬂ, iyi bir iﬂbirlikçi oldu¤unu göstermiﬂ, karﬂ›l›¤›nda da Kürt sorunu
çerçevesinde isteklerde bulunmuﬂtur.
Emperyalizm taraf›ndan kullan›lmaya devam etmektedir.

Irak’a K omﬂu Ü lkeler Toplant›s›

Emperyalizmin
Kurtlar Sofras›
“Ir ak’a komﬂu ül keler geniﬂle tilmiﬂ toplant›s›” ad›yla ‹stanbul’da; 2-3 Kas›m tarihlerinde,
Irak’a komﬂu ülkelerin yan›nda BM
Güvenlik Konseyi üyeleri, emperyalist G-8 ülkelerinin de kat›ld›¤›
bir toplant› yap›ld›.
Toplant›n›n ça¤r›s›n› Türkiye
yapt›, fakat toplant›n›n örgütleyeni,
kat›lan›, kendi politikalar› çerçevesinde toplant›y› ﬂekillendirenler emperyalist ülkelerdi. Bu yan›yla toplant›n›n sadece ad› “Irak’a komﬂu
ülkeler toplant›s›”, toplant›n›n içeri¤i emperyalizmin BOP projesini hayata geçirme toplant›s›d›r.
Toplant›dan ç›kan iki sonuç vard›r, birincisi; emperyalist politikalar
çerçevesinde Irak’›n iﬂgalinde
BM’ye daha fazla rol; muhalif güç-
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BM’nin Irak’taki rolünü art›rma
politikas› emperyalizmin politikas›d›r, fakat bu politikan›n toplant›ya
taﬂ›y›c›s› Türkiye olmuﬂtur. Bu toplant›n›n gösterdi¤i temel noktalardan birisi bu yan›yla, Türkiye’nin
BOP çerçevesinde üstlendi¤i rolü
aksatmadan yürütmeye devam etti¤idir. Dolay›s›yla Türkiye oligarﬂisinin ABD emperyalizmi ile yaﬂad›¤› bir kriz yoktur. ABD emperyalizmi d›ﬂ›nda kendisine bir gelecek
arad›¤› da yoktur. Bu sonuç tüm
halk›m›z›n görmesi gereken sonuçtur. Oligarﬂinin emperyalizme karﬂ›
söyledi¤i sözlerin, ulusal görünümlü efelenmelerin bir geçerlili¤i yoktur. Geçerli olan uﬂakl›kt›r.
Irak’a BM müdahalesi Türkiye’nin emperyalizm ad›na toplant›ya taﬂ›d›¤› öneridir. Türkiye’nin
toplant›da gündeme getirdi¤i di¤er
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YÖK’ÜN 26. YILDÖNÜMÜNDE

GENÇL‹K YÖK ÖNÜNDEYD‹
 5 Kas›m’da Türkiye’nin
dört bir yan›ndan Ankara’ya
hareket edildi.
 Saat 11.00’de Toros So-kak’ta buluﬂan ö¤renciler
YÖK’ün önüne yürüdüler.
 Gençlik, YÖK Baﬂkan› Te-ziç’le görüﬂerek YÖK’ün so-runun kayna¤› oldu¤u söyledi.
 YÖK Baﬂkan› Teziç:
‘YÖK’ü savunacak durumda
de¤ilim. Görevim neyse onu
yapar›m’ diye cevap verdi.

N

e YÖK’ün ö¤renciler
üzerindeki bask›lar› ne
de bu düzenin yozlaﬂt›r-ma politikalar› yokedemedi gençli-¤in direnme potansiyelini. ‘80 As-keri Cuntas›’ndan sonra apolitik,
duyars›z bir gençlik yaratmak ve
üniversitelerdeki devrimci-demok-rat insanlar› yoketmek amac›yla 6
Kas›m 1981’de kurulan YÖK’ün
kuruluﬂ y›ldönümünde ö¤renci
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gençlik “YÖK’e Hay›r” slogan›yla
alanlardayd›. Birçok ilde, birçok
okulda yap›lan eylemler ayn› talep-leri içerirken en anlaml› eylem
YÖK’ün önünde yap›lan eylemdi.
Gençlik Federasyonu bu y›l da An-kara YÖK’ün önünde düzenledi¤i
eylemle YÖK’ün gerçekli¤ini hay-k›r›rken gençli¤in taleplerini dile
getirdi.
5 Kas›m akﬂam› Galatasaray Li-sesi önünde toplanan Gençlik Fede-rasyonu üyeleri, “Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim ve YÖK’e Hay›r”
pankartlar› açarak aç›klama yapt›-lar. Ünal Çimen taraf›ndan yap›lan
aç›klamada YÖK’süz, demokratik
bir üniversite kurulana kadar müca-deleye devam edilece¤i dile getiril-di. 70 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klaman›n
ard›ndan flamalarla ve “YÖK’e Ha-y›r” sloganlar›yla TRT binas›na ka-dar yürüyüﬂ yap›larak 2 otobüs ha-linde Ankara’ya hareket edildi.
Gençlik Ankara’ya hareket eder-ken burjuva bas›nda provokatif ha-berler yap›larak eylem provoke
edilmeye çal›ﬂ›yordu. Gençlik Fe-derasyonu günler öncesinden
YÖK’e gidece¤ini duyurmas›na

ra¤men “Ankara'da YÖK eylemi
için alarm” baﬂl›klar›yla DHKPC'nin, YÖK'ün kuruluﬂ günü olan 6
Kas›m'da ses getirecek bir eylem
haz›rl›¤›nda oldu¤unun ihbar› An-kara'y› alârma geçirdi. Jandarma
YÖK binas›n› kuﬂatmaya ald›” ha-berleri yap›l›yordu. Provokasyon
ortam› yaratmay› amaçlayan bu ha-berler gençli¤in eylemini yapmas›-na engel olamad›. Gençlik dedi¤i
gibi YÖK’ün önünde taleplerini di-le getirdi.

Gençlik Teziç’le Görüﬂtü
6 Kas›m Sal› günü sabah saatle-rinden itibaren Türkiye’nin dört bir
yan›ndan Ankara’ya gelen Gençlik
Federasyonu üyeleri Toros Sokak’ta
toplanmaya baﬂlad›. Federasyon
üyeleri saat 11.00’de ‘Halk ‹çin Bi-lim Halk ‹çin E¤itim’ önlükleri ve
ellerinde Dev-Genç flamalar›yla
“YÖK=Apolitikleﬂtirme, YÖK’e
Hay›r, YÖK=Yozlaﬂt›rma” gibi
YÖK’ü teﬂhir eden dövizlerle talep-lerini dile getirerek Abdi ‹pekçi Par-k›’na yürüdüler. Büyük Direniﬂ’in 4
y›ll›k sürecinde önemli bir yere sa-hip olan bu parktan otobüslere bi-nen gençlik Bilkent’te bulunan
YÖK’e do¤ru hareket etti. YÖK’e
varmadan yine kortej oluﬂturan
gençlik, YÖK önünde bir aç›klama
yaparak YÖK’ün kuruluﬂ amac›n›
dile getirdi. Günay Da¤ okudu¤u
aç›klamada 26 y›l önce 12 Eylül’ün
generallerinin üniversiteleri karart-mak, bilimden demokrasiden yana
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ne varsa hepsini yoketmek istedik-lerini dile getirerek YÖK’ün tarihi-ni “26 y›ll›k bir tarih… 26 y›ll›k bir
kara leke…” olarak de¤erlendirdi.
Aç›klaman›n ard›ndan oluﬂturu-lan 3 kiﬂilik bir heyet YÖK Baﬂkan›
Erdo¤an Teziç ile görüﬂerek YÖK'
ün anti-demokratik uygulamalar›na
karﬂ› toplad›klar› imzalar› Teziç'e
verdi. Görüﬂme olurken di¤er ö¤-renciler halay ve sloganlarla bekle-meye baﬂlad›lar. Ya¤mura ra¤men
sürekli coﬂkulu bir ﬂekilde slogan
atan gençlik YÖK’ün kap›s›na elle-rinde bulunan dövizleri ve flamalar›
ast›. Görüﬂmeden sonra heyet ad›na
Günay Da¤ sözalarak yapt›klar› gö-rüﬂmeyi “Teziç ile k›sa bir görüﬂme
yapt›k. YÖK’e dair düﬂüncelerimizi
ifade ettik. YÖK’ün kald›r›lmas›
gerekti¤ini belirttik. Buraya
sorunlar›m›z›n çözümü için
de¤il sorunun kayna¤›n›n bu-ras› oldu¤unu göstermek için
geldi¤imizi söyledik. Teziç ise
‘YÖK’ü size karﬂ› savunacak
de¤ilim, ben görevim neyse
onu yapar›m’ diyerek kendisi-nin de YÖK’e karﬂ› oldu¤unu
ama ad› YÖK olmasa da böyle
bir kurumun olmas› gerekti¤ini
söyledi¤ini dile getirerek, biz-ce bu YÖK’ü savunmakt›r. Ad›
YÖK de¤il de baﬂka bir ﬂey de
olsa, sorun olan zaten uygulamala-r›” sözleriyle de¤erlendirdi.
Da¤’›n aç›klamas›n›n sona er-mesiyle Yüksel Caddesi’ne gidildi.
Yüksel Caddesi’nden ‹nsan Haklar›
Heykeli’ne kortejlerle “Ö¤renciyiz
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Hakl›y›z Kazanaca¤›z, YÖK’e Ha-y›r, Soruﬂturmalar, Gözalt›lar, Bas-k›lar Bizi Y›ld›ramaz, Paral› E¤iti-me Hay›r, Ne YÖK Ne AKP De-mokratik Üniversite, F Tipi Üniver-site ‹stemiyoruz” sloganlar›yla yü-ründü. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem
coﬂkuyla sona ererken YÖK’e karﬂ›
mücadelenin sürece¤i vurgusu ya-p›ld›.

Her Yerden ‘YÖK’e
Hay›r’ Sesleri Yükseldi
YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümü do-lay›s›yla ‹stanbul ve Anadolu’nun
birçok ilinde protesto eylemleri ya-p›ld›. YÖK’ün anti-demokratik uy-gulamalar›n›n teﬂhir edildi¤i eylem-lerde “Paral› E¤itime Hay›r ve
YÖK’e Hay›r” sloganlar› yükseldi.

‹ S TANBUL Be y a z › t M e y d a n ›’nda yap›lan YÖK'ü ilk protes-to eylemi E¤itim-Sen Üniversiteler
ﬁubesi taraf›ndan saat 13.00’te ya-p›ld›. 6 Kas›m günü ‹stanbul Üni-versitesi'nden yürüyüﬂ yaparak ana
kap› önüne gelen E¤itim-Sen üyele-ri ve KESK'e ba¤l› sendikalar›n
destek verdi¤i eylemde, E¤itim-Sen
ad›na Gürkan Do¤an bir konuﬂma
yapt›. YÖK’ün ancak 12 Eylül zih-niyetinin ortadan kalkmas›yla sona
erece¤ini dile getiren Do¤an "Mü-cadelemiz özerk demokratik bir
üniversiteye ulaﬂana kadar sürecek-tir" dedi.
Saat 13.30’da ise Beyaz›t Oto-büs Duraklar›'nda biraraya gelerek
'Kirli Savaﬂa ve ﬁovenizme Karﬂ›
Halklar›n Kardeﬂli¤ini Hayk›r, Üni-versitelerde Paras›z E¤itim, Söz,
Eylem ve Örgütlenme Özgürlü¤ü

‹stiyoruz' pankart› açan ö¤renciler
Beyaz›t Meydan›'na do¤ru yürüdü.
"YÖK Kalkacak Polis Gidecek Üni-versiteler Bizimle Özgürleﬂecek,
Paras›z E¤itim, Paras›z Sa¤l›k” slo-ganlar›n›n at›ld›¤› eylemde sö-zalan Dilek Gültekin "Eﬂit, pa-ras›z, özgür, bilimsel, demok-ratik ve anadilde e¤itim için
YÖK'ün kald›r›lmas› ﬂartt›r.
YÖK 26 y›ll›k e¤itim politika-lar›n›n ad›d›r" diye konuﬂtu.
T R A K YA
Üniversitesi
ö¤rencileri, Güllapo¤lu Yerleﬂkesi Yemekhanesi önünde biraraya gelerek YÖK’ü protesto
ettiler. 8 Kas›m günü yap›lan ve
aralar›nda Edirne Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi ö¤rencilerinin de oldu¤u
eylemde “Özerk Demokratik Üniversite, Trakya Üniversitesi Ö¤rencileri” taﬂ›nd›. 60 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde Edirne Gençlik Derne¤i
Giriﬂimi Müzik Grubu dinleti verdi.
BURSA’da 8 Ekim Perﬂembe
günü, Setbaﬂ› Mahfel önünden AVP
Tiyatrosu önüne kadar yap›lan
meﬂaleli yürüyüﬂle de YÖK protesto edildi. Gençlik Federasyonlu
ö¤rencilerin de aralar›nda bulundu¤u eyleme 60 kiﬂi kat›ld›. Yap›lan
aç›klamada YÖK’ün anti-demokratik uygulamalar›na de¤inilirken
YÖK’e karﬂ› mücadeleyi yükseltme
ça¤r›s› yap›ld›. Eylem “Gündo¤du”
marﬂ›yla sona erdi.
Gençlik; 26 y›ld›r YÖK’e hay›r
demeye devam ediyor.
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6 KASIM ÖNCES‹ ANADOLU’DAN
YÖK ÖNÜNE ÇA⁄RI EYLEMLER‹
Gençlik Federasyonu ve ona
ba¤l› dernekler ‘YÖK'e Hay›r! Halk
‹çin Bilim, Halk ‹çin E¤itim’ ﬂiar›yla, 6 Kas›m'da YÖK'ün önünde olacaklar›n› aç›klayarak yapt›klar› eylemlerle gençli¤e ça¤r›lar yapt›lar.

YÖK’ü bir protesto eylemi de
liseliler taraf›ndan yap›ld›. 6 Ka-s›m günü saat 14.00’de Mehmetçik
Lisesi önünde toplanan Sar›gazi
Liseli Gençlik “YÖK’e Hay›r”
pankart› açarak yapt›klar› eylemle
geleceklerine
sahip
ç›kt›lar.
“YÖK’e Hay›r, Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim,Yaﬂas›n DevGenç Yaﬂas›n Dev-Gençliler, Ma-hir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ, ‹dare-Jandarma ‹ﬂbirli¤ine
Son, Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Kur-tuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” slo-ganlar›yla cemevi önüne kadar yü-rüyen liselileri takip eden jandarma
akrepleri, robocoplar yürüyüﬂ ya-pan ö¤rencilere korku salmaya ça-l›ﬂt›. Sar›gazi Temel Haklar’›n
önüne gelindi¤inde robocoplar gaz
bombas› atarak kitleyi da¤›tmaya
çal›ﬂt›. Robocoplar›n ve akreplerin
üstüne “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kur-tuluﬂa Kadar Savaﬂ” slogan› ile yü-rüyen liseliler karﬂ›s›nda jandar-malar geri çekildi.
Ancak eyleme tahammülsüz-lüklerini eylem sonras›nda Sar›gazi
sokaklar›nda gördü¤ü ö¤rencilere
sald›rarak gösterdiler. Yolda gördü-¤ü birçok ö¤renciye sald›ran jan-darma; 2 ö¤renciyi akrepin içine
bindirip küfür ve iﬂkence yapt›ktan
sonra serbest b›rak›rken Sar›gazi
Temel Haklar Derne¤i’nin etraf›n-da sürekli tur atarak halk üzerinde
korku salmaya çal›ﬂt›. Jandarman›n
terörü gençli¤in haklar›n› aramas›na ve en do¤al hakk› olan
YÖK’e hay›r demesine engel
olamad›.

Say›: 130

AN KA RA Gençlik Dernekli ö¤renciler 1 Kas›m günü yapt›klar› eylemle gençli¤i YÖK’e hay›r demek
için 6 Kas›m günü YÖK’ün önüne
ça¤›rd›. Saat 13.30’da Yüksel Caddesi’nde Evrim Yücel taraf›ndan
okunan aç›klamada “6 Kas›m’da
YÖK’ün tüm uygulamalar›yla kald›r›lmas›, bugüne kadar ortaya ç›kard›¤› zararlar›n karﬂ›lanmas›, paral› e¤itim politikas›n›n terk edilmesi ve hak için bilim halk için e¤itim
istemek için YÖK önünde olaca¤›z”
denildi. Eylemde “YÖK’e Hay›r,
Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim”
pankart› aç›ld›.
An k a r a G e n ç lik Derne¤i
‹ mz a M a sa s› Aç t›
A n k a r a Gençlik Derne¤i,
YÖK’ün kald›r›lmas› için imza masas› açt›. 3 Kas›m’ da Yüksel Caddesi’nde aç›lan masada YÖK’ü teﬂhir eden karikatürler aç›ld›.
E S K ‹ ﬁE H ‹ R - ‘YÖK’e Hay›r
Demek ‹çin 6 Kas›m’da YÖK
Önündeyiz’ pankart› açan Eskiﬂehir
Gençlik Derne¤i de eyleme ça¤r›
yapt›. Aç›klama 1 Kas›m günü Eskiﬂehir Adalar Migros önünde yap›ld›.
Eskiﬂehir’de ayn› gün Anadolu
Üniversitesi’nde Yunusemre Kampüsü içerisinde YÖK'ü protesto
eden bir etkinlik düzenlendi.
M U ⁄LA Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 1 Kas›m günü saat 17.00’da S›n›rs›zl›k Meydan›’nda “YÖK'e Hay›r! Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim” pankart›yla bir bas›n aç›klamas› yapt›. Halil ‹brahim Gürel taraf›ndan okunan aç›klama YÖK’ün as›l
amac›n›n düﬂünen, üreten bir gençlik yerine, sorgulamayan, sadece

günlük
özgürlüklerle
yaﬂayan bir gençlik yaratmak
oldu¤unu söyledi. Aç›klamaya DPG, SGD, YDG ve YÖGEH'li ö¤renciler temsili olarak
destek verdi.

‹ ZM ‹ R Gençlik Derne¤i de 6
Kas›m öncesi çal›ﬂmalar›na devam
etti. 3 Kas›m’da Kemeralt› Çarﬂ›s›
giriﬂinde yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda “Ne AKP Ne YÖK Demokratik Üniversite” pankart› açt›. Aktan
Karakaya yapt›¤› konuﬂmada 26 y›ld›r YÖK’ün gençli¤in üzerinde bir
karabasan gibi durdu¤unu söyledi.
9 Ey lül Üni v e rsi te si’nde
K a r i k a t ü r S e rgi si ne Sal d› r ›
Gençli¤in taleplerini hayk›rmas›na tahammül edemeyenler yine
sald›r›larla gençli¤i y›ld›rmaya çal›ﬂt›lar. ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi E¤itim Fakültesi Kampüsü’nde,
Özel Güvenlik Birimleri; ‹zmir
Gençlik Derne¤i’nin 6 Kas›m dolay›s›yla YÖK konulu karikatür sergisine 2 Kas›m’da sald›rd›. Gençlik
yap›lan sald›r›y› teﬂhir etti.
K A R S
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
de 2 Kas›m’da yapt›¤›
aç›klamada
'Ne YÖK Ne
AKP, Demokratik Üniversite”, “YÖK’e
Hay›r” sloganlar› att›. E¤itim-Sen de destek
verdi.
E D ‹ R NE Gençlik Derne¤i Giriﬂimi Ö¤rencileri, Trakya Üniversitesi Ayﬂekad›n Yerleﬂkesi giriﬂ kap›s›nda bildiri da¤›tarak gençli¤i YÖK
eylemine ça¤›rd›lar. 2 Kas›m günü
yap›lan bildiri da¤›t›m›nda YÖK
teﬂhir edildi.
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bir e¤itim istedi¤imiz için olmad›k
bask›lara maruz kal›yorken birileri
ç›k›p ‘böyle olmamal›’ diyen sesimize terör yaftas› yap›ﬂt›r›yor. Bu
olayda
da tav›r
ayn›.
Ö¤renc i l e r
YÖK’ü
eleﬂtirmek istedi¤i için terörist
ilan ediliyor.
Olay›n bir di¤er yan› ise Mehmet Ali ﬁahin’in tavr›. ﬁahin, tören
sonunda yapt›¤› aç›klamada müdahalede bulunulmas›n› kendisinin istemedi¤ini iddia ediyor ve
"Ne istiyorlar bilmek isterdim.
Hukuka ayk›r› bir muamele
gördüler mi bilmiyorum. Polisin yetki ihlali varsa onunla ilgili de iﬂlem yap›l›r. Savc› ve
emniyet müdürü ile görüﬂürüm. Ben ba¤›rmalardan rahats›z olacak biri de¤ilim" diyor. Vay be! diyesi geliyor insan›n
de¤il mi ‘ne kadar demokrat bir
bakan’, evet lafla peynir gemisi
yürüseydi kuﬂkusuz AKP ve ahalisi demokrasi havarisi olurdu.
Öyle ya iktidar oldu¤undan beri AKP demokrasi söylemlerini hiç
dilinden düﬂürmedi. En bask›c› yasalar› birbiri ard›na ç›kar›rken
Tayyip Erdo¤an ‘Sorunlar›n çözümü demokrasidedir’ dedi. ‘‹ﬂkenceye s›f›r tolerans’ derken
bu ülkenin hapishanelerinden tabutlar ç›k›yordu hala. Ve AKP demokrasi dedikçe bu ülkede bask›,
kan, zulüm hiç eksik olmad›. Üniversitelerde yüzlerce ö¤renci soruﬂturma ald› bir o kadar› da uzaklaﬂt›rmadan at›lmaya kadar çeﬂitli
boyutlarda cezalar ald›. Bu soruﬂturmalar›n nedenleri aras›nda;
ideolojik mendil sallamaktan, ideolojik halay çekmekten tutunda
en demokratik haklardan biri olan
bas›n aç›klamas›na kat›lmaya kadar her ﬂey var.
Örne¤in dönem baﬂ›nda okula
kay›t olmaya gittiniz; öncelikle
harçt›, katk› pay›yd› ﬂu paras›yd›,
bu paras›yd› bin türlü bahaneyle
sizden y›¤›nla para isterler. Görürsünüz ki bir üniversitede olmas›
gereken hiçbir ﬂey yoktur. Her ﬂey
sizden alacaklar› parad›r. E¤er gaf-

B‹LMEK ‹STERM‹ﬁ !
Geçti¤imiz günlerde, üniversitelerimizde yaﬂamaya al›ﬂ›k oldu¤umuz ve hatta art›k klasikleﬂen
bir sahne yaﬂand› yine. 5 Kas›m’da, Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nin 82. kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle düzenlenen törene
Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin
de davetliydi.
ﬁahin konuﬂma yaparken ö¤renciler di¤er arkadaﬂlar›n›n içeri
al›nmamas›n› ve YÖK’ü protesto
etmek istiyor ve güvenlik ö¤rencilere sald›r›yor, yaka paça gözalt›na al›n›yor. Gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›na destek vermek için d›ﬂar›daki ö¤renciler de slogan atmaya
baﬂl›yor ve çevik kuvvet onlara da
sald›r›yor. Sonuç; yaklaﬂ›k on ö¤renciye gözalt›...
Polisin okula girmesi ve sald›r›s› do¤al olarak tepki çekiyor. Okul
yönetiminin savunmas› ilginç.
Rektör Prof. Dr. Nusret Aras okuldaki baz› ö¤rencilerin güvenliklerinin sa¤lanmas› için talepte bulunduklar›n›, polisin bu kapsamda
okula al›nd›¤›n› iddia ediyor. Dekan Prof. Metin Feyzio¤lu ise “Törene üst düzey kat›l›m oldu¤u
için can güvenli¤i nedeniyle
polise haber verildi” diyor. Sormak laz›m Feyzio¤lu’na kendi ö¤rencilerinizden mi korkuyorsunuz?
Bilim yuvas› olmas› gereken bir
üniversitenin dekan›, polisin bu
kadar pervas›zca hareket etmesine izin vermeli miydi? Olmas› gereken polisin sald›r›s›na dekan›n
ilk karﬂ› ç›kan olmas›d›r. Bir bilim
adam›na yak›ﬂan böyle bir davran›ﬂ olur. Oysa bizim üniversitelerimizde öyle olmuyor. Devletin her
yerde oldu¤u gibi okullarda da s›n›rs›z hukuksuzluk yapma hakk›
var. En ufak bir muhalif sese tahammül yok. Üniversitelerimizde,
liselerimizde paras›z ve bilimsel
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lete düﬂüp buna karﬂ› ç›karsan›z
ve eskaza bununla ilgili bas›n aç›klamas›yd›, boykottu, yürüyüﬂtü
herhangi bir eylem yaparsan›z o
verdi¤iniz y›¤›nla para boﬂa gider,
çünkü daha dönem baﬂ›nda ya
okuldan at›l›rs›n›z, ya da ﬂans›n›z
varsa birkaç dönem uzaklaﬂt›rmayla kurtar›rs›n›z.
Sadece bu kadar m›? Elbette ki
AKP’nin anti-demokratl›¤› sadece
üniversitelerle s›n›rl› de¤il. Düﬂünün ki AKP demokrasi derken ülkemizin bir yan› kan deryas›. Terör dendi mi bütün katletme özgürlü¤ü veriliyor polise, askere.
‹nsanlar güpegündüz ve devletin
anayasas›nda suç kapsam›na girecek hiçbir fiilde bulunmazken dahi
gözalt›na al›n›p, iﬂkenceden geçirilip, öldürülebiliyor. ‹nsanlar sokak
ortas›nda, yasal bir derginin sat›ﬂ›n› yaparken, polis taraf›ndan kurﬂunlan›yor ve polis hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lm›yor. Neredeyse
ödüllendirilecek. Ve tüm bunlar
AKP iktidar› döneminde yaﬂan›yor. Ayn› AKP kendi ç›kard›¤›, demokratikleﬂiyoruz diye pazarlad›¤› kimi göstermelik yasalar› yine
kendi kullan›lamaz hale getirdi.
Yani k›saca özetlersek Ankara
Üniversitesi’ndeki olayda da bir
kez daha AKP zihniyetini belli etti.
En ufak bir muhalif sese dahi tahammül edemeyen AKP’nin ö¤rencilerin protestosuna da ayn›
ﬂekilde tahammülsüzlük gösterece¤i aç›kt›. Bakan ‘ne istiyorlar
bilmek isterdim’ diyor ama bunu
söylerken kargalar›n bile kendisine gülece¤ini düﬂünüyor muydu
bilemeyiz. Akl› selim biri bakana
sorar herhalde; Madem bilmek istiyordun ö¤rencilere uygulanan
iﬂkenceye niye sessiz kald›n? Ö¤rencilere söz hakk› vermekten seni ne al›koydu? Duymak istemedi¤i ﬂeylerin söylenece¤ini mi biliyordu da ondan m› korktu bilinmez ama aç›k olan ﬂu ki bu olayla
birlikte AKP’nin demokrasi ﬂovu
bir kez daha sekteye u¤rad› ve deyim yerindeyse takke düﬂtü kel
göründü.

Gençlik Federasyonu
11 Kas›m 2007

Generallerin günah ç›karmas›
ve aynen sürdürülen politika
Milliyet Gazetesi Yazar› Fikret
Bila’n›n emekli generallerden, Kenan Evren, Do¤an Güreﬂ, Aytaç
Yalman’›n da içlerinde oldu¤u bir
k›sm›yla, Kürt sorunu çerçevesinde
yapt›¤› röportajlar geçti¤imiz günlerde yay›nland›.
Emekli paﬂalar›n görev baﬂ›nda
iken iﬂledikleri suçlar›, emekli olduktan sonra eleﬂtirmeleri, yanl›ﬂ
yapt›k demeleri moda olmuﬂtur neredeyse, fakat bunun ötesinde zaman›n en yetkili kiﬂilerinin a¤z›ndan anlat›lanlar, oligarﬂinin Kürt
politikas›n›n iflas›n›n, Kürtler’i asimile etme çerçevesinde Kürt halk›na karﬂ› iﬂlenen suçlar›n, oligarﬂik
düzenin karakterinin de bir kez daha görülmesine vesile oldu.

Generallerin ‹tiraflar›
“ Dilini konuﬂmak, ﬂark›s›n›,
türküsünü dinlemek istiyor, kültürünü yaﬂamak istiyor. Oysa, bizler
o dö nem de, 'Kü rt y ok tur' diy e e¤i tilmiﬂiz. Bir asimilasyon olmam›ﬂ. ”
(Aytaç Yalman)
“ Kürtçe konuﬂulmas›n› yasak l ad ›k , 1 2 Ey lü l ’d e b i r h at am ›z da
o y d u. Bir az a¤ › r y asa k k o y d u k, ha ta yapt›¤›m›z› sonra anlad›m. ”
(Kenan Evren)
O konuma gelip de , “Kürt yoktur” diye e¤itilmiﬂtik diye kendilerini savunmalar› gülünçtür. Tersine
Kürt’ün oldu¤unu en iyi bilen konumundayd›lar, fakat Kürt’ü yoketmek, asimile ederek Türkleﬂtirme
politikas›n›n uygulay›c›s› olduklar›
için, Kürt’ün kimli¤ini inkar ettiler.
Her iki general de kendi dillerinden, y›llarca Kürt halk›n› asimile etmeye çal›ﬂt›klar›n›, Kürt kimli¤ini
inkar ettiklerini, Kürt’ün dilini yasaklad›klar›n›, bunu yaparken “ a ¤ › r
yasak” koyduklar›n› itiraf ediyorlar.
Generaller bunlar› anlat›yor, fakat
ne Bila soruyor, ne kendileri, bunlar› nede n ya pt ›kl ar›n› , na s›l yap-
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Onlar›n sorunu Kürt halk› na çektirdikleri ac›lar de¤ildir. Onlar “baﬂar›s›zl›k
lar›n›n” nedenlerini sorgu lamaktad›rlar. Ola ki,
baﬂarm›ﬂ olsalard›, Kürt
kimli¤ini yokedebilselerdi,
asimile edebilselerdi,
yanl›ﬂ yapt›klar›n›
düﬂünmeyeceklerdi.
t › k l a r › n › anlatm›yorlar.
Oysa sormak gerekir: Neden, bir
halk›n kimli¤ini inkar ettiniz, dilini
kültürünü yasaklad›n›z? Bunu yaparken kimlere hizmet etmiﬂ oldunuz? Bunlar› yaparken Kürt halk›na
Türk halk›na neler yaﬂatt›n›z?
Bir devletin politikas›n›, general
konumuna gelmiﬂ kiﬂiler, bilmiyorduk, ﬂöyle böyle e¤itilmiﬂtik diye
anlat›rsa, bu halkla alay etmek anlam›na gelir. Yüzlerce, binlerce e¤itilmiﬂ beynin çal›ﬂt›r›lmas› ile belirlenen politikalar›n bilmemekle de¤il,
egemen güçlerin ç›karlar›yla izah
edilmesi mümkün olabilir ancak.
Generaller, sanki normal bir ﬂeymiﬂ, basit bir hata yap›lm›ﬂ gibi anlat›yorlar bunlar›. Oysa anlatt›klar›
tarihin yak›n bölümünde; onbinlerce insan›n ölümü, binlerce köyün
yak›l›p boﬂalt›lmas›, faili meçhuller,
iﬂkenceler, bask›lar, açl›k, yoksulluk var. O tarihte “Yeﬂil”ler, Hizbullah’lar, J‹TEM’ler var ve hiçbiri
bunlardan da bahsetmiyor. Bu politikan›n daha eski tarihlerinde yüzbinlerce hayat›n yokedilmesi ve bir
bütün olarak bir halka tarih boyunca
çektirilmiﬂ ac›lar var.
Neden yap›ld›? Nas›l terör edebiyat› yapt›n›z?
Tüm bunlar kuﬂkusuz ki, bir
yanl›ﬂ anlaman›n, yanl›ﬂ bir de¤erlendirmenin ürünü olarak yap›lmad›. Bugün de yap›lmaya devam ediliyor olmas› da bunu göstermekte-

dir. Generaller tüm bunlar› emperyalistlerin, oligarﬂinin sömürü ç›karlar› için yapt›lar. Emperyalizmin, oligarﬂinin Kürt halk›na yönelik politikas›n›n, Ortado¤u’da çizdi¤i s›n›rlar› koruman›n gere¤i olarak
yapt›lar.

Evet Kullan›ld›n›z;
Uﬂ akl ar Kullan›l›r
“ Çekiç Güç bir hatayd›. ABD'ye
o i m k a n › v e r d i k . A B D b i z i k u l la n d›. ” (Kenan Evren)
Generallerin itiraflar›ndaki ikinci nokta ABD’nin nas›l Türkiye’yi
kulland›¤›d›r. Fakat bunda da neden
sorusunun cevab›n› vermekten kaç›n›yorlar. Peki, ABD sadece sözü geçen konularda m› kulland›, bugün
kullanm›yor mu? Bu sorular›n cevab›n› röportajlar vermese de, sözkonusu itiraflar, generallerin, vatanseverlik, ulusall›k söylemlerinin bir
demagojiden ibaret oldu¤unu göstermeye yeterlidir.
Hepsi ABD ve di¤er emperyalist
güçlerin iﬂbirlikçisi olarak, halka
karﬂ› yürütülen savaﬂ›n kurmay› durumundayd›lar.
Kenan Evren ABD’nin darbeci
generaliydi. Yapt›klar›n› hata olarak
anlatamaz. Yapt›klar› egemen s›n›flar›n ve emperyalistlerin ç›karlar›
için yap›lm›ﬂt›r.
Daha önemlisi, bugün de ayn›
politikalar hayata geçirilmektedir.
Yine emperyalizmin ve ülkemizdeki egemen s›n›flar›n ç›karlar› belirleyici olmaktad›r.
Mesela, ayn› röportajlar serisinde, ‹. Hakk› Karaday› “ Türkiye’yi
kimliklere ay›rmak hainliktir” demeye devam ederken, Kürtler’in
Türk oldu¤unu sand›¤›ndan bunu
söylemiyor, tersine mensubu oldu¤u, hizmet etti¤i s›n›flar›n ç›karlar›
gere¤i bunu söylüyor. Bu egemen
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s›n›flar›n ç›karlar›, Kürt’ün kimli¤ini inkar etmeyi gerektirdi¤i sürece
de henüz emekli olmam›ﬂ generaller, ›srarla “Kürt yoktur” politikas›n› de¤iﬂik biçimlerde mesela “sözde vatandaﬂlar gibi” sürdüreceklerdir.
Karaday›’n›n sözlerinde oligarﬂinin bölünme korkusu vard›r. Bölünme korkusu, Kürt halk›n›n haklar›n› asgari düzeyde de olsa tan›malar›n›n önünde engel olmuﬂtur,
Kürt kimli¤inden, di¤er az›nl›k milliyetlerin kimliklerinden korkmalar›n›n nedeni olmuﬂtur.
Dikkat edilirse generallerin günah ç›karmalar›nda da halklar›n yeri yoktur. Onlar›n sorunu Kürt halk›na çektirdikleri ac›lar de¤ildir.
O n l a r “baﬂar›s›zl›klar›n›n” ned e n l e r i n i s o r g u l a m a k t a d › r l a r. Ola
ki, baﬂarm›ﬂ olsalard›, Kürt kimli¤ini yokedebilselerdi, asimile
edebilselerdi, yanl›ﬂ yapt›klar›n›
d ü ﬂ ü n m e y e c e k l e r d i . Gözleri bu
sonucu almak için halka çektirdikleri ac›y› görmeyecekti. Ki bugün
için de farkl› noktada de¤illerdir.
Kafalar› oligarﬂinin ve emperyalizmin ç›karlar› için de¤il salt Kürt
halk›n›, bir bütün olarak co¤rafyadaki tüm halklar› yok etmeye uygun
olarak ﬂekillenmiﬂtir.

Generallerin itiraflar›n›n
b i r karﬂ›l›¤› yok mu?
Generaller röportajlar›nda Türkiye tarihinin en büyük suçlar›n› itiraf etmektedirler. Fakat öyle ki, s›radan bir söyleﬂi havas›nda anlat›yorlar. Bir savc› ortaya ç›k›p, gelin
bakal›m, nas›l siz bir halk için asimilasyon uygulad›n›z, kaç kiﬂiyi
katlettiniz, ne kadar insan› göçettirdiniz, emperyalistlere ülkemizi nas›l kulland›rd›n›z, halk›m›z›n ç›karlar›n› nas›l satt›n›z demiyor, diyemiyor.
Generallerin bu ülkede suç iﬂleme özgürlü¤ü mü vard›r?
Generaller, gazetelere günah ç›karma konumunda de¤il, halka,
adalete hesap verme konumundad›rlar.
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SA R IGA Z‹’DE
J ANDARMA T ER Ö RÜ!

u¤rad›klar›n› belirten Boz’un ard›ndan Cihan Ça¤niﬂ’in babas› ﬁenol
Ça¤niﬂ de komutan›n sokak ve cadde isimleri söyleyip “Cihan’›n o cadde ve sokaklardan geçmesini yasakl›yorum” dedi¤ini anlatt›.
Temel Haklar Federasyonu ad›na aç›klama yapan Murat Nedim ‹lker ise halk›n yaﬂam hakk›na sald›r›ld›¤›n› belirterek, bu tür komplolar›n haklar ve özgürlükler mücadelesini engelleyemeyece¤inin alt›n›
çizdi.

Sar›gazi’de 25 Ekim günü bir
eylemi bahane ederek terör estiren
jandarman›n sald›r›s› s›ras›nda gözalt›na al›narak, serbest b›rak›lan
Mahir Boz ve Cihan Ça¤niﬂ 2 Kas›m günü saat 13.30’da Temel Haklar Federasyonu’nda bir bas›n toplant›s› yapt›.
DERS‹M’ DE
Bir internet kafeden hiçbir geçekPOL‹S TERÖRÜ !
çe gösterilmeden gözalt›na al›nd›¤›n›
söyleyerek konuﬂmas›na baﬂlayan
4 Kas›m günü Dersim giriﬂindeCihan Ça¤niﬂ, jandarman›n gözalt›ki Mameki Köprüsü’ndeki polis
na ald›¤› andan itibaren iﬂkenceye
noktas›ndan geçmekte olan Dersim
baﬂlad›¤›n› ve karakolda saatlerce
Temel Haklar çal›ﬂanlar› Özcan
kaba dayak, küfür ve hakaretlerle
DO⁄AN, Cemal DUTA⁄ACI ve
sald›r›ya u¤rad›klar›n› söyledi. Ça¤Ziya KULBAK sivil ve özel hareniﬂ, karakolda önüne bir isim listesi
kat timleri taraf›ndan bulunduklar›
konuldu¤unu ve listedeki kiﬂilerin
araçtan indirilerek sald›r›ya u¤rad›üzerine ifade vermesinin istendi¤ini
lar. Temel Haklar çal›ﬂanlar›n›n poanlatt›. “Mahkeme
lisin sald›rganl›¤›na
ç›k›ﬂ› karakol komutepki göstermeleri
Katledenler, iﬂkence
tan› yan›ma gelerek
üzerine polis uzun
yapanlar d›ﬂar›da gezerek
bundan sonra benamlulu silahlar›n›
yeni katliamlar›n
nimle çal›ﬂacaks›n
dernek çal›ﬂanlar›na
peﬂindeyken, Türkiye’de
deyip 0505 776 05
do¤rultarak gözalt›na
hukuktan ve insan
93 No’lu telefonu
almaya çal›ﬂt›. Gözalhaklar›ndan bahsedenleri
verdi” diyen Ça¤t› için bir gerekçe buyalanlarcas›na ülkenin
niﬂ’in ard›ndan gölamayan Dersim polidört bir yan›ndaki polis
zalt›na al›nanlardan
si “sizi tan›yoruz isteterörü devam ediyor!
Mahir Boz konuﬂma
di¤imizi yapar›z” diyapt›. karakola Ciyerek keyfilikte s›n›r
han’› sormaya gittiklerinde sald›r›ya
tan›mad›¤›n› bir kez daha gösterdi.

Bülent Karataﬂ ‹çin
Anma Yeme¤i
Bülent Karataﬂ 4 Ekim günü
Hozat’ta ailesi ve arkadaﬂlar› taraf›ndan verilen k›rk yeme¤iyle an›ld›. Bülent’in k›rk› için Ö¤retmenler Evi Lokali’nde düzenlenen yeme¤e Hozat halk›n›n yan› s›ra Dersim ve Elaz›¤ HÖC temsilcili¤i ile
DHP de kat›larak destek verdiler.
Yeme¤in ard›ndan mezarl›¤a gidilip Bülent Karataﬂ’ ›n mezar› baﬂ›na mumlar konularak a¤›tlar yak›ld›. Anma s›ras›nda HÖC Temsilci-

li¤i ad›na yap›lan konuﬂmada “Bülent’ in katledilme nedeni onurlu,
ülke sorunlar›na duyarl›, devrimcilere kap›s›n› açarak bir yaﬂam sürdürmesidir. Bülent bir devrim ﬂehididir” denildi. Anma Bülent nezdinde tüm
devrim ﬂehitleri için
bir dakikal›k
sayg›
duruﬂunda
bulunulmas›yla sona
erdi.
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“B‹ZE GELECE⁄‹M‹Z‹
VERECEK B‹R ANAYASA
‹STEYEL‹M”

Anayasa tart›ﬂmalar› yap›lan panellerle sürüyor. Bu hafta da A n k a r a ve A n t a l y a’da yap›lan panellerde Halk ‹çin Ana yas a N as ›l O lu r?
sorusu tart›ﬂ›ld›. HÖC ad›na yap›lan
konuﬂmalarda Halk Anayasa Tasla¤›’n›n iktidar iddias›, devrim iddias› oldu¤u vurgusu yap›ld›.

Ankara’da Halk
Anayasas› Paneli Yap›ld›
HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n tart›ﬂ›ld›¤› bir panel Ankara’da yap›ld›. 2 Kas›m günü saat 18.00’de Ekin Sanat Merkezi’nde yap›lan panele Prof. Dr.
Mehmet Bekaro¤lu, Av. Selçuk Koza¤açl›, D‹SK Bölge Temsilcisi
Tayfun Görgün, ÖDP PM Üyesi
Hasan Tatar, Müzisyen Vedat Ülger,
TKP MK Üyesi Erkan Y›ld›z, Akademisyen Temel Demirer, Ankara
Temel Haklar Baﬂkan› Semiha Eyilik ve HÖC Temsilcisi Eray Destegül konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
“Emperyalizmin ve Oligarﬂinin
De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m”
pankart›n›n ve ayn› içerikte afiﬂlerin
as›ld›¤› panel, HÖC Temsilcisi Eray
Destegül’ün “anayasalar s›n›fsal
güç dengelerinin ifadesidirler” sözleriyle baﬂlad›.
Destegül’ün konuﬂmas›ndan son-

‹zmir’de Polis Terörü
‹zmir polisinin Halk Anayasas› çal›ﬂmalar›na tahammülsüzlü¤ü devam ediyor.
HÖC’lüler neredeyse hemen her yerde
polisin sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›lar. Anayasa afiﬂlerini asan Yamanlar’da iki, Do¤ançay’da iki, Buca’da üç, Konak’ta iki
HÖC’lü keyfi ﬂekilde gözalt›na al›nd›.
Afiﬂlere zorla el koyan, HÖC’lüleri yerlerde sürekleyip iﬂkence yaparak gözalt›na alan ‹zmir polisi, HÖC’lülere toplam 3585 YTL para cezas› kesti.
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ra ilk sözü alan Temel Demirer AKP anayasas›n›n 12
Eylül Anayasas›’ndan bile
gerici oldu¤unu vurgulayarak “Bize özgürlü¤ü kimse vermeyecek. Bize dövüﬂen kad›nlar, dövüﬂen
iﬂçiler, dövüﬂen gerillalar getirecektir” diye konuﬂtu.
ÖDP PM Üyesi Hasan Tatar ise
konuﬂmas›nda “12 Eylül cuntac›lar›ndan hesap sorulmazsa, demokrat
bile olunamaz” sözlerine yer verirken D‹SK Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün “sadece egemenler de¤il
emekçiler de de¤iﬂmesinden yana.
Ama 12 Eylül’ün yaratt›¤› bir toplum var. Ve biz bu koﬂullarda bu tar-

“Halk Anayasas›
halk iktidar›n›n
iddias›d›r, Halk
Anayasas› devrim
i ddi a s › d› r, bi z
d e v r i m i i s ti y o r u z .
Devrimi istemekten
kor kmamal›y›z.”
t›ﬂmalar› yap›yoruz” sözleriyle toplumu harekete geçirmenin gereklili¤ine de¤indi. Halk›n anayasas›n›
yapman›n gereklili¤ine de¤inen Ankara Temel Haklar Baﬂkan› Semiha
Eyilik’in konuﬂmas›n›n ard›ndan
panele 10 dakika ara verildi.
2. oturumda sözalan Vedat Ülger
“halk anayasas›n› tart›ﬂ›yoruz diyoruz ama halk burada de¤il” ﬂeklindeki eleﬂtirisiyle baﬂlad› konuﬂmas›na. “Sosyalist anayasan›n oluﬂmas› için uzun vadeli bir çaba gerekir”
dedi ve sözü TKP MK Üyesi Erkan
Y›ld›z’a verdi. AKP anayasas›n›n
TÜS‹AD’›n odalar›nda haz›rland›¤›n› dile getiren Y›ld›z “Herhangi
bir tadilatla sa¤dan ya da soldan bu
anayasa düzelmez. Halklar›n talep-

lerine cevap vermez” sözlerine yer
verirken Av. Selçuk Koza¤açl› da
konuﬂmas›nda AKP’nin halk için
anayasa yapamayaca¤›n› belirterek
bunun ancak sokaktaki mücadeleyle
sa¤lanaca¤›n›n alt›n› çizdi.
Panelde son olarak sözü alan
Prof. Dr. Mehmet Bekaro¤lu; AKPnin anayasas›n› eleﬂtirerek “Ben 5
alanda sorunlar görüyorum. 1- KürtTürk sorunu var. 2- Din sorunu var.
Laik- anti-laik tart›ﬂmas› birçok ﬂeyi
örtüyor. 3-Alevi-Sünni. 4-Halk-asker, demokrasi problemi var. ‹yi bir
seçim sistemi olmal›d›r. 5- Zenginlik-fakirlik. Bu problemler çözülmelidir” sözlerine yer verdi. 140 kiﬂinin kat›ld›¤› panelde Yavuz Canpolat müzik dinletisi verdi.

K›z›lar›k’ta ‘Halk ‹çin
Anayasa Nas›l Olur’
Paneli
Bir süre önce kuruluﬂunu ilan
eden K›z›lar›k Kültür Merkezi çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Kültür Merkezi’nde yap›lan ilk çal›ﬂmalardan biri ise 3 Kas›m günü gerçekleﬂtirilen
Halk Anayasas› paneli oldu.
H a l k ‹ ç i n A n a y a s a N a s›l
“H
O l u r ? G e le ce ¤i mi z ‹ç i n Ha l k › n
A n ayasas›n› Ta rt›ﬂal›m” baﬂl›¤›yla
yap›lan panele konuﬂmac› olarak
Antalya Temel Haklar ad›na Mehmet Çizmeci, E¤itim-Sen Yönetim
Kurulu Üyesi Akman ﬁimﬂek ve K›z›lar›k Kültür Merkezi ad›na Selda
Bulut kat›ld›lar. Ço¤unlu¤u alevi
inanc›ndan olan mahalle halk›n›n
inanç özgürlü¤ü ile ilgili düﬂüncelerini dile getirmesi üzerine HÖC’ün
Anayasa Tasla¤›’ndaki inanç özgürlü¤ü ile ilgili bölümleri okundu.

HALK ANAYASASI

17

A

NAYASA RÖPORTAJLARI

Kim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

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

Bu Say›da:
K a z › m G E N Ç: (PSAKD Genel Baﬂkan›)
Abbas U⁄URLU (Malatya PSAKD ﬁb. Bﬂk.)
Gülﬂen BAT TAL (Avukat)
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?

Kaz›m Genç (PSAKD Genel Baﬂkan›)

“AKP anayasay› bir punduna getirerek yapmak istiyor!”
Bir anayasa
sizce neleri
içermeli ve nas›l yap›lmal›?

1)

Kaz›m Genç: Herkes san›yor ki
anayasa devlet denilen olguyla yurttaﬂlar aras›ndaki bir sözleﬂme. Oysa
ki anayasa bir toplumda yaﬂayan insanlar›n birbirleriyle olan iliﬂkilerini
düzenleyen bir sözleﬂme. Bu mant›kla bakt›¤›m›zda anayasa devleti koruyan bir sözleﬂme de¤il, yurttaﬂ› koruyan bir sözleﬂme olmak zorundad›r. Anayasay› düzenlerken, toplumun her kesiminden bir tarafs›z komisyon oluﬂturulur. Anayasada nelerin olmas› gerekti¤ine iliﬂkin üniversitelerden, barolardan, DKÖ’lerden,
sendikalardan, odalardan, iﬂte hepsinden görüﬂler ve öneriler toplar ve
bunlar› objektif bir yaklaﬂ›mla bir
potada ortaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r. Ve bu
aﬂamadan sonra haz›rlanm›ﬂ olan
tasla¤› kamuoyunun enine, boyuna
tart›ﬂmas›n› sa¤lar. ﬁimdi bizim anayasan›n haz›rlan›ﬂ ﬂekline bak›yoruz.
‹ktidar partisi bir profesör ve yan›ndaki 6-7 uzmana bir taslak sipariﬂ
ediyor ve bu kamuoyuna deklare
ediliyor. Kamuoyu görüﬂ sunmak is-
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tiyor, AKP diyor ki bu benim tasla¤›m de¤il. ‹ﬂte üniversiteler görüﬂ
sunuyor AKP Genel Baﬂkan› ç›k›p
üniversiteler iﬂine baks›n diyor. Sanki böyle gözden kaç›r›p anayasay›
bir punduna getirerek yapmak gibi
bir durum sözkonusu.

2)

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

Genç: Kamuoyuna, AKP iktidar›n›n bu benim tasla¤›md›r diye aç›klad›¤› bir taslak yok. Olmad›¤› için
Özbudun’un haz›rlad›¤› taslak üzerinde konuﬂuyoruz. Bakt›¤›m›zda bu
taslak ile 12 Eylül Anayasas› ’n › n
mant›¤›nda bir farkl›l›k olmad›¤›n›
görüyoruz. Mesela diyor ki herkesin
düﬂüncesini ifade etme özgürlü¤ü
vard›r ama ondan sonra baﬂl›yor s›n›rlamaya. AKP’nin varmak istedi¤i
hedef (Allah kahretsin 12 Eylül Anayasas›’n›n baz› ﬂeylerini savunur hale geldik) ﬂeriatç› anayasay› hakim
k›lmaya çal›ﬂmak. ...

3)

AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’oldu¤u iddias›na ve

anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almamas›na ne
diyorsunuz?

G e n ç : ﬁimdi öncelikle bu anayasa ideolojisiz bir anayasa de¤il. ﬁeriatç› ve sa¤ çizginin ideolojisini koruyorlar. Aleviler inanc›n› yaﬂayam›yor iken, devrimciler özgürlü¤ünü
rahatça, özgürce kurup çal›ﬂam›yor
iken, bizim sünni yurttaﬂlar›m›z
inançlar›n› en özgür ﬂekilde yaﬂ›yor
iken bunu türbana getirip kilitlemek
kabul edilir bir ﬂey de¤il. ‹deolojisidir o. Ve bunun d›ﬂ›ndaki ideolojilerin, onlar için hiçbir k›ymeti harbiyesi yoktur.
AKP iktidar›n›n ülke ba¤›ms›zl›¤› konusunda yeteri kadar duyarl› oldu¤unu düﬂünmüyorum. Çünkü Do¤u’da, Güneydo¤u’da yaﬂanan meseleyi Genelkurmay’a havale etmiﬂlerdir. Ekonomiyi iﬂte hepimizin bildi¤i gibi IMF’ye havale etmiﬂlerdir.
Temel hak ve özgürlükleri AB’ye giriyor gözükerek AB’ye havale etmiﬂ
konumdad›r. Neyin ba¤›ms›zl›¤›?
Ba¤›ms›zl›k yok görüﬂlerinde.

‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›ﬂmas› sürecine
birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk

4)
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Anayasa tasla¤› halk
iktidar›n› hedeflemesi,
sermaye güçleriyle oligarﬂiye
karﬂ› duruﬂu ile umut
vermektedir. Bu umudu
pekiﬂtirmek için tüm
toplumsal kesimlerin
görüﬂlerinden faydalanmaya
ihtiyaç vard›r ki, bizden görüﬂ
al›narak yap›lan da budur.
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir mi?
G e n ç : Bu yo¤un iﬂ ortam›nda,
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Halk Anayasas›
Tasla¤›”n› okudum. Taslak hakk›nda; teknik bir eleﬂtiri yapman›n, ad›
üzerinde “taslak” olmas› nedeni ile
yerinde olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Ancak, tasla¤›n, anayasa tekni¤i anlam›nda eksiklikleri oldu¤unu, bu
eksikliklerin en aza indirilmeden,
tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂ olmas›n› do¤ru
görmedi¤imi ifade etmek isterim.
Anayasa tasla¤›, sermayenin deste¤i ve sahip ç›kmas› ile ülkede hakim olan gerici, ›rkç› ﬂoven milliyetçili¤e karﬂ› bir manifesto niteli¤i taﬂ›maktad›r. Bu hali ile verilen demokratik mücadele sonras› var›lmak
istenen hedefi gösteren bir metin niteli¤indedir. Oysa ki bu anayasa tasla¤›n› hayata geçirebilmenin yolu,
zaten sermayenin deste¤i ile hakim
olan gericilik ile ﬂoven milliyetçili¤in ortadan kald›r›lmas› ile olanakl›
olup; anayasa tasla¤› bu evreden
sonraki dönemi düzenleyen bir üst
norm olma özelli¤ini taﬂ›mas› gerekirdi.
Anayasa; en üst norm özelli¤ine
sahiptir. Bu özelli¤inden anayasa
tasla¤›na bakt›¤›m›z zaman, taslakta
yer alan birçok konunun, kanunla
düzenlenecek nitelikte konular oldu¤u, anayasa tasla¤›nda yer almas›n›n
do¤ru olmad›¤› gibi, detayl› bir düzenlemeden de yoksun oldu¤u göze
çarpmaktad›r. (K›br›s sorunu, korucu
sorunu, IMF ve Dünya Bankas› sorunu vb. gibi)
Anayasa tasla¤›nda kuvvetler ay-

Say›: 130

r›l›¤› ilkesini korumak ve belirgin
hale getirmek gerekmektedir. Yasama, yürütme ve yarg›n›n bir sacaya¤›n›n ayaklar› gibi dengede olmalar›
gerekir. Aksi durum yaﬂam› kolaylaﬂt›rmayaca¤› gibi, herhangi bir erki
ele geçiren toplumun bir kesiminin
di¤er toplumsal kesimlere yönelik
bask›c› tavr›n›n geliﬂmesine neden
olur ki, bu taslakta istenen hedefin
bu olmad›¤› çok aç›kt›r.
Anayasa tasla¤› halk iktidar›n›
hedeflemesi, sermaye güçleriyle oligarﬂiye karﬂ› duruﬂu ile umut vermektedir. Bu umudu pekiﬂtirmek ve
daha da kuvvetlendirmek için, tasla¤›n toplumun tüm kesimlerinde tart›ﬂ›larak, tüm toplumsal kesimlerin
görüﬂlerinden faydalanmaya ihtiyaç
vard›r ki, bizden görüﬂ al›narak yap›lan da budur.

5)

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

G e n ç : Kesinlikle özgürlüklere,
herkesin düﬂüncesini ifade edebilmesine ve herkesin hakk›na sayg›
göstermekten geçiyor. Yani sa¤c›s›solcusu, alevisi-sünnisi, devrimcisiﬂeriatç›s›. Ama alevi yurttaﬂ ibadet
evini yapam›yor, cemevini yapam›yor. Muharrem ay›nda tek kelime
edemiyor. Yani temel haklar›ndan
faydalanam›yor. Ama sünni yurttaﬂlar temel haklar›ndan faydalan›yor,
hatta 4.-5. derecedeki temel haklar›n› istiyor. Böyle bir anayasa halk›n
anayasas› olmaz. Bu hakim güçlerin
az›nl›¤a, ma¤dura hegamonyas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤il.
Anayasan›n yap›l›ﬂ prosedürü
vard›r bu da parlamentodan geçmek
zorundad›r. Yani oligarﬂi ve burjuvaziye karﬂ› toplumun tüm kesimleri
birleﬂip parlamentoda hakim noktaya gelmedikleri sürece geriye bir tek
ﬂiddet kalmaktad›r. Alevi örgütleri
ﬂiddeti tasvip etmez. Demek ki parlamentoda temsilde ço¤unlu¤u bulmak ve parlamentoda demokratik
yollardan gelebilmek için kendi özelimizdeki sorunlar›m›z› bir kenara
b›rak›p, toplumun ihtiyaçlar›na sahip
ç›karak kitleselleﬂip, mecliste hakim
olman›n yolunu bulmak laz›m.

AKP
Halk›n
Sesinin
Yükselmesinden
Korkuyor!
H a l k Anayasas› Tasla ¤›’n›n toplat›lmas›, A K P
iktidar›n›n
hukuku
a y a k l a r alt›na almas›,
birçok yerde yap›lan eyl e m l e r l e p rotesto edili y o r.
Ege Te m e l H a k l a r ve
Ö z g ü r l ü k l e r D e r n e ¤ i üyeleri, 3
Kas›m günü ‹zmir Kemeralt›
Çarﬂ›s› gi ri ﬂ i n d e y a p t › k l a r› b a s › n
aç›klamas› ile “Halklar›n kendi
anayasas›n› yapma ve tart›ﬂma haklar› vard›r” d e d i l e r. “ E m p e r y a lizm ve Oligarﬂinin De¤il Halk›n
Anayasas›n› Yapal›m” yaz›l› Temel Haklar imzal› pankart›n
aç ›l d› ¤› eylemde “De vlet ve ‹kti d a r H a l k ‹ ç i n d i r, Ba¤›ms›z De m o k r a t i k B i r Ülke ‹çin Halk
Anayasas›” dövizleri taﬂ›nd›.
Dernek ad›na bas›n aç›klamas›n›
o k u y a n F a t m a Alan A K P tasla ¤› n›n 12 Eylül Anayasas› ’n›n esas
al›narak haz›rland›¤›n› belirtti.
AKP’nin yeni anayasa tart›ﬂmal a r › n › n b i r a l d a t m a c a d a n i b a re t
o l d u ¤ u n u b e l i r t e n Al a n i k t i d a r
için as›l olan›n emperyalizmin ih tiyaçlar›n› karﬂ›lamak oldu¤unu
söyledi. “AKP iktidar›, halk›n tart›ﬂmas›n dan, halk›n sesin in yük s elmes in den rahats ›z oldu¤ u için
Halk Anayasas› Tasla¤› kitaplar›n› hiçbir gerekçe göstermeden
toplatm›ﬂt›r. Çünkü Halk Anayasas› Tasla¤›, halk›m›z›n özlemlerinden bahsediyor” d ed i.
Bas›n aç›klamas› “Ne ABD Ne
AB Yaﬂas›n Ba¤›ms›z T ü r k i y e ,
Halk B iziz Y ö n e t e n B i z O l a c a ¤›z” sloganlar› ile sona erdi.
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Malatya PSAKD ﬁube Baﬂkan› Abbas U¤urlu

‘Hak ve özgürlükler temelinde bir anayasa ba¤›ms›zl›¤› da içerir’
Bir anayasa sizce neleri içermeli ve nas›l

1)

yap›lmal›?

A b b a s U ¤ u r l u : ‹nsan haklar› ön
planda tutulmal›, yaﬂam›n tüm alanlar›nda demokrasi, eﬂitlik ve adalet
sa¤lanmal›. ‹nsan onuru korunmal›,
yap›lacak de¤iﬂiklerde veya haz›rlanacak bir taslakta bu güvence alt›na
al›nmal›. Yaﬂam hakk› temel al›nmal›, bu hakka yönelik sald›r›lar veya
karﬂ› tutumlar ortadan kald›r›lmal›.
Bir anayasa en genel anlamda bunlar› içermeli insan onuru için de do¤ru
olan budur zaten.
Tabii öncelikle kapal› kap›lar ard›nda birkaç uzman kiﬂiyle veya bir
siyasi partiyle yap›lmaz bir anayasa.
Anayasa en geniﬂ anlamda toplumu
do¤rudan ilgilendirdi¤i için, öncelikle onlara sorulmal›d›r. Halka soruldu¤u söyleniyor. Mesela baz› alevi
kurumlara sorduklar›n› söylüyorlar.
Ama bu sorduklar› alevi kurumlar ya
Ehlibeyt Vakf› ya da Cem Vakf›’d›r.
Ki bunlar da Diyanet’in de¤irmenine
su taﬂ›yorlar. Bunlar alevili¤i götürüp Diyanet’in içine hapseden Diyanet’in bir parças›ym›ﬂ gibi göstermeye çal›ﬂan ya da ondan pay almaya

Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
Madde 12- D e m o k ra t i k H a l k
C u m hu ri y e t i ’ nd e yö ne t en h al k t › r.
H a l k› n y ön e t i m e k a t › l › m › 4 y › l da bi r
ya p›lan seçimlere in dirge nemez.
Hal k yön etim e kat› lm a hak ve yet k is i n i s ü r e k l i o la r a k v e y e r e l- m e r k e z i h e r d üz e yd e k u l l a n › r . T ü m y a sal, idari düzenlemeler bunu esas
al›r.
Madde 13- Halk›n yönetime kat›lm a s › n › n t e m e l bi ç i m i v e k u r u m u
Meclislerdir. Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nde halk, Meclisleri
a ra c› l› ¤ › yl a sö z v e ka ra r h ak k›n ›
do¤rudan kullan›r.
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Bütün anayasalarda bir
ideoloji vard›r. ‹deolojisiz bir
anayasa olamaz. ‹deoloji ya
emekten, hak ve özgürlükten
yanad›r ya da o sistemin
devam›ndan yanad›r.
çal›ﬂan kurumlard›r. Ama biz
PSAKD olarak amac›m›z Anadolu
alevili¤ini geliﬂtirmek oldu¤u gibi
faﬂizme, emperyalizme, ›rkç›l›¤a ve
ﬂeriata karﬂ› tüm demokrasi güçleriyle insan haklar›ndan yana, eﬂitliklerin oldu¤u bir anayasa istiyoruz.
Bu nedenle de AKP elbette ki
PSAKD gibi DKÖ’lerle bunun tart›ﬂmas›n› yürütmüyor ya da öneriler
alm›yor.

2)

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

U ¤ u r l u : AKP hükümetinin yeni
bir anayasa yapmayaca¤›n› ya da var
olan anayasan›n s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kmayaca¤›n› düﬂünüyorum. Bu mümkün de de¤il. ﬁu anki küreselleﬂme
ekseninde baﬂta ABD olmak üzere,
tüm emperyalist ülkelerin dünyay›
kuﬂatt›¤› ya da üçüncü dünya ülkelerini kuﬂatan neo-liberal politikalar›n
uyguland›¤› bir süreçte emekten yana, insandan yana, özgürlüklerden
yana bir anayasa yapma ﬂans› zaten
yok. AKP’nin yapaca¤› ﬂey 12 Eylül
Anayasas›’n› biraz daha güçlendirerek daha do¤rusu devleti biraz daha
güçlendirerek halklar›n, eme¤in üzerine, yoksullar›n üzerine ya da sömürü sistemine karﬂ› olan halk›n üzerine biraz daha a¤›r darbeler indirece¤i ya da onlar›n hareket alan›n› daraltacak bir anayasa yapacakt›r. Buradan da anlaﬂ›laca¤› gibi daha da
hak ve özgürlükleri daraltmay›
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?
U ¤ u r l u : Bütün anayasalarda bir
ideoloji vard›r. ‹deolojisiz bir anayasa olamaz. ‹deoloji ya emekten, hak
ve özgürlükten yanad›r ya da o sistemin devam›ndan yanad›r. Devam›ndan yanaysa zaten onun da bir ideolojisi vard›r. Yaﬂad›¤›m›z birçok
güncel olay gösteriyor ki Türkiye’de
ba¤›ms›z bir ülkeden bahsetmek
mümkün de¤ildir. Çünkü gerek özelleﬂtirmelerle, gerekse AB’ye girme
noktas›nda Türkiye’nin bütün varl›klar›n›n har vurup harman savrulmas›,
peﬂkeﬂ çekilmesinden de görüyoruz
ki Türkiye’de ba¤›ms›z bir ülke koﬂulu yoktur zaten. Onun için bunu
engellemeden ba¤›ms›zl›ktan bahsetmek mümkün de¤ildir. E¤er sizin
ekonomik olarak, siyasal olarak baﬂka ülkelere, emperyalistlere ba¤›ml›l›¤›n›z varsa kendi içinizde özgür bir
ülkeden bahsetmeniz mümkün de¤ildir. Ülkeyi bu hale getirenler var
olan durumu tart›ﬂamazlar.

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

4)

U ¤ u r l u : Ülkedeki tüm demokrasi güçleri öncelikle kendi aralar›nda
sorunlara çözüm ürettikleri bir taslak
haz›rlamal›lar. Bu taslaklar› herkes
kendi alan›nda haz›rlay›p yukar›da
bütünleﬂtirmeli. Topyekûn hepsinin
menfaat ve ç›karlar› en geniﬂ anlamda halk›n menfaat ve ç›karlar›, özgürlük ve eﬂitlik temelinde bir anayasay› ancak böyle yapabilirler, birlikte yapabilirler.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u Halk Anayasas› Tasla¤› mutlaka devrimci bir
bak›ﬂ aç›s› ve sol, sosyalist bir bak›ﬂ
aç›s›yla haz›rlanm›ﬂ bir anayasa tasla¤› oldu¤u için daha çok emekten,
özgürlüklerden, haklardan yana bir
anayasa oldu¤u kesin. Benim öne-
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Adana Barosu Avukatlar›ndan Av. Gülﬂen Battal

“Halk›n gerçek temsilcilerinin anayasa yapmas› gerekiyor”
Bir anayasa sizce
neleri içermeli ve

1)
nas›l yap›lmal›?

G ül ﬂ e n Ba t t al : Anayasa toplumun tüm kesimlerinin (iﬂçinin,
emekçinin, ö¤rencinin, iﬂsizin ) haklar›n›, bu haklar›n nas›l var edilece¤ini ve nas›l korunaca¤›n› içermelidir. Anayasa herkesin haklar›n›n güvencesi oldu¤u için ve bir sözleﬂme
oldu¤u için bireyleri temsil yetene¤i
olan demokratik kitle örgütleri, sendikalar, dernekler vs görüﬂleri al›narak tart›ﬂma sürecinden geçirilerek
yap›lmal›d›r.

2)

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

B a t t a l: AKP’nin tasla¤›, AKP iktidar›n›n geçen yasama dönemindeki
açmazlar›n› ortadan kald›rmak için
haz›rlanm›ﬂ bir taslak, hiçbir talebi
karﬂ›lamas› mümkün de¤il. Çünkü
haz›rlayanlar›n halk›n taleplerinden
haberi yok. Uluslararas› tekellerin ve
ülkemiz sermayesinin ve kendi iktidar›n›n politik sorunlar›n› aﬂmak için
haz›rlad›¤› bir taslakt›r.

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

3)

B a t t a l: Bunu söyleyenlere ideolojinin ne demek oldu¤unu sormak
gerekiyor diye düﬂünüyorum. Çünkü
anayasaya ideolojisiz demenin bir
ideolojik tav›r oldu¤unu düﬂünüyorum. Ba¤›ms›zl›¤›n bir anayasal gürim farkl›l›klar›n kendi cephesinden
bir anayasa tasla¤› önerisinde bulunmas›d›r. Çünkü her kesimin kendi
sorunlar›n› daha iyi tespit edece¤ini
düﬂünüyorum. Zaten hak ve özgürlükler temelinde yap›lacak bir anayasa ayn› zamanda ba¤›ms›zl›¤› da
içerir. Sömürü sistemine do¤rudan
karﬂ› olaca¤› için elbette ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi orada yerini bulacakt›r.
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Ba¤›ms›zl›¤›n anayasal
güvenceye ba¤l› olmas›
gerekti¤i tart›ﬂma götürmez
bir konudur. Ancak
uluslararas› tekellere
göbekten ba¤l› iktidarlar›n
bunu yapabilmesi mümkün
de¤ildir. Bunun için daha
köklü bir de¤iﬂiklik gerekir.
venceye ba¤l› olmas› gerekti¤i tart›ﬂma götürmez bir konudur. Ancak
uluslararas› tekellere göbekten ba¤l›
iktidarlar›n bunu yapabilmesi mümkün de¤ildir. Bunun için daha köklü
bir de¤iﬂiklik gerekir.

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

4)

Bat tal: Öncelikle anayasan›n insan hayat› ile ba¤›n› somutlamak gerekir. Çünkü insanlar anayasalarda
yap›lan de¤iﬂikli¤in kendi yaﬂamlar›n› ne kadar etkileyece¤ini bilmiyorlar.
Çünkü bir iﬂçinin sendikalar yasas›na
olan tepkisi, bir ö¤rencinin YÖK yasas› ile ilgili bir yasaya tepkisi kadar
bir ses ç›kmad› anayasay› baﬂtan yazd›klar›n› söyledikleri halde.
Sokak sokak, mahalle mahalle
anayasan›n hayat›m›zdaki yerini ve
önemini anlatmak gerekir ve insanlar› bu sürece dahil etmek gerekir.
Demokrasi, insan haklar›, halkla-

5)

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

U ¤ u r l u : Bunun yolu tümden
emek güçlerinin siyasal iktidar› ele
geçirmesinden, yönetimde söz sahibi
olmas›ndan geçer. Yani bunun yolu
sosyalizmden geçer. Belki k›smi talepler bak›m›ndan kazan›mlar elde
edilebilinir. Ama sonuç al›c›, haktan,
emekten, özgürlükten ve ba¤›ms›zl›ktan yana bir anayasay› zaten ne bu

r›n kardeﬂli¤i, ba¤›ms›zl›k ve temel
haklar›n korunmas› zemininde bir
birliktelik sa¤lanabilir, söyledi¤iniz
temeller birlikteli¤in zemini olabilir,
ancak kiﬂilerin sosyal, ekonomik, siyasal ve kiﬂisel haklar›n›n da bu ana
teman›n içinde yer almas› gerekir.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u Halk Anayasas› Tasla¤› bu anlamda benim
okumuﬂ oldu¤um bütünlüklü ilk anayasa tasla¤›. Öncelikle ülkenin kendini ba¤›ml› k›lan uluslararas› kuruluﬂlara, bunlar taraf›ndan dayat›lan
ve bizi ba¤layan uluslar aras› ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›na almas› gereken
tav›rda ülkenin nas›l ba¤›ms›z olaca¤›na iliﬂkin bir rota çiziyor asl›nda.
Di¤er yandan halk›n temel haklar›
dedi¤imiz haklar ba¤lam›nda ulaﬂ›mdan konut ihtiyac›na, e¤itimden
sa¤l›¤a nas›l sa¤lanmas› gerekti¤i ve
korunmas› gerekti¤ini somutluyor.
Ülkemiz topraklar›nda yaﬂayan halklar›n haklar›n›n bir anayasa metninde geçmesi özellikle içinde bulundu¤umuz günlerde yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n nas›l ayd›nlanmas› gerekti¤i
konusunda bile bir rota olabilir. Tabi
bu tasla¤›n daha da ayr›nt›land›r›larak daha sistematik bir hal almas› gerekiyor.

5)

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

B a t t a l : Anayasay› halka sahiplendirmek ve halk›n gerçek temsilcilerinin anayasa yapmas› gerekiyor.
Halk›n her süreçte yap›c› ve denetleyici olmas› gerekiyor.
hükümet ne de baﬂka bir hükümet
yapacakt›r. Burada biz her ne kadar
yeni bir anayasada de¤iﬂiklik istesek
de halktan, hak ve özgürlüklerden
yana bir anayasa istesek de rejim de¤iﬂikli¤i yap›lmadan böyle bir anayasa mümkün de¤ildir. Yeni bir anayasa yeni bir rejimle mümkündür, bu
da sol ad›na Türkiye’de ba¤›ms›zl›k
ve özgürlük isteyenler ad›na sosyalizmden geçer.
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Bu Kafa Yap›s› Alevilerin
Sorunlar›n› Ç özer Mi ?
Oligarﬂinin düzeni hiçbir zaman
halklar için birleﬂtirici olmam›ﬂt›r.
Halk› dini inanç, milliyet zeminlerinde parçalam›ﬂ, bir kesimi kendisine dayanak yaparken, di¤er kesimi düﬂman ilan etmiﬂtir.
Alevilere yaklaﬂ›m› da, bu çerçevede asimile ederek “sünnileﬂtirmek” oldu. Sünnilik, devlet olanaklar›yla desteklenip, örgütlenmelerine destek olunurken, alevilik düzen
için tehlikeli kabul edilerek etkisizleﬂtirilmek istendi. Bu politika,
AKP iktidar›nda daha aleni olarak
uygulanmaktad›r.
ﬁimdi bu kafa yap›lar›n›n sahipleri bas›na haber servis ederek, alevilerin sorunlar›na “çözüm aray›ﬂ›”
içinde olduklar› havas› yaratmaya
çal›ﬂ›yorlar. 2 Kas›m 2007 tarihli
Sabah Gazetesi’nde ç›kan habere
göre; AKP alevilikle ilgili bir “ r e form paketi” haz›rl›¤›na baﬂlam›ﬂ.
Bu da, düzenin alevilere bak›ﬂ
aç›s›n›n ikinci yönüdür. Aleviler düzenin sahipleri taraf›ndan asimile
edilmesi gereken, fakat ayn› zamanda oy deposu olarak da kullan›lan
bir kesimdir. Alevili¤i bugüne kadar
daha çok CHP gibi partiler oy deposu olarak kulland›lar. Ancak AKP
de ﬂimdi bu potansiyele el atmakta,
alevi toplumun içine bir anlamda
s›zmaya çal›ﬂmaktad›r. “ R e f o r m
paketi” manevras› da iﬂte buna yöneliktir.
Öyle bir reform paketi ki somut
hiçbir yan› yok. ﬁöyle deniyor; “k› sa vadede cemevlerine her türlü
maddi ve manevi yard›m sa¤lanacak”, “orta vadede yasal statüye
kavuﬂturulmas›
hedefleniyor”,
“uzun vadede alevilikle ilgili yar›
kamusal bir nitelikte yap› oluﬂturulmas›” planlan›yor.
“Buyrun bir süre de bununla
oyalan›n” türünden bas›na verilmiﬂ
spekülatif bir haber. Bu haberin hedefinde, seçim hesaplar›, alevili¤i
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düzene yedekleme düﬂüncesi, milletvekillerinin yapt›klar› patavats›zl›klar›n etkisini giderme gayreti olabilir... Bunlar›n hepsi olabilir ama
Alevilerin sorunlar›n› çözme düﬂüncesinin olmad›¤› kesindir.
Haberde yans›t›lanlar spekülatif
haliyle bile alevilerin sorunlar›n›
anlamaktan, çözüm üretmekten
yoksundur.
Alevili¤i sünnilikle ayn› düzeyde görüyoruz diyemiyor. AKP’ye
sormak gerekiyor:
Sünnili¤i devletin resmi dini olarak kabul eden politikadan vazgeçmeye raz› m›s›n›z?
Örne¤in kimi aleviler diyanetin
alevilerle sünniler için ortak bir kurum olmas›n› öneriyor veya kimi
aleviler Diyanet’in kald›r›lmas›n›,
devletin her iki inanca da eﬂit mesafede olmas›n› istiyor? Bu talepleri
de dikkate alarak alevileri sünnilerle eﬂit gören çözümleri savunabilir
misiniz?
Elbette ki, cemevlerini “kültüre vi” olarak gören AKP anlay›ﬂ›n›n
bunu yapmas› mümkün de¤ildir.
AKP’ye sormak gerekiyor;
Neden senin çözümün, uzun vadede ve göstermelik olarak bile bir
in an ç öz gürl ü¤ ü içermiyor? Ki bu
uzun vadesi! K›sa vadesinde ise
söylenen hiçbir ﬂey yok. Oysa alevilerin talebi, alevili¤in bir inanç olarak kabul edilmesidir. Bunun uzun
vadesi olmaz, inanç olarak kabul
edecek yasal düzenlemeleri yapars›n, hayata geçirirsin. Ancak bundan sonra bu eﬂitli¤in yaﬂamda karﬂ›l›¤›n› bulmas› bir zaman isteyebilir.
Bu yan›yla inkar ve asimilasyon
mant›¤›n›n devam etti¤i aç›kt›r.
Örne¤in sormak gerekir, neden
bir y›l önce cemevlerinin, cami,
mescit, sinagog, kilise gibi yasal bir
statüye
kavuﬂturulmas›
için

TBMM'ye verilen yasa önergesi
A K P ' n i n o y l a r › y l a re d d e d i l d i ?
Meclise bir y›l önce gelen tasar›y› reddediyor, bugün ç›km›ﬂ
“orta vadede yasal statü” gibi
vaatlerden sözediyor. Bunun bir
inand›r›c›l›¤› yoktur.
AKP zihniyetinden farkl› bir
beklenti içinde de olunamaz.
AKP’li Milletvekili Mustafa Özbayrak’›n 31 Ekim’de TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu toplant›s›nda
yapt›¤› konuﬂma, nas›l bir reform
yapabileceklerini de gösteren örnek
olmuﬂtur. Özbayrak, Diyanet’in
bütçesine iliﬂkin görüﬂmede alevilere baz› haklar verilmesine karﬂ› ç›karken bak›n nas›l bir gerekçe ileri
sürüyor;"alevilere bir tahsisat ya p›l›rsa... Mecusiler, satanistler gibi
gr uplar da be nz er t ale pl er le gel ebi l i r l e r "!!!
Sünnilere tahsisat yaparken, baﬂka hangi kesimlerin talepte bulunaca¤›n› düﬂünmüyor, sünni inançtan
olanlar›n inanc›n› yaﬂamas›n› ve örgütlenmesini sorun olarak görmüyor. Bu, en kaba haliyle bile adaletten nasibini almam›ﬂ bir mant›kt›r,
aleviden de vergi toplayarak oluﬂturdu¤u Diyanet bütçesini sadece
sünniler için kullan›yor.
Yukar›daki cümlede ifade edilen
mant›k, AKP’nin soruna bak›ﬂ› oligarﬂinin ony›llard›r sürdürdü¤ü bak›ﬂt›r. Alevilerin oylar›n› almak, düzenle ba¤lar›n› güçlendirmek için
dönem dönem nüans farkl›l›klar› taﬂ›yan sözler söylense de temel düﬂünce hep alevili¤i yoksayan düﬂünce olmuﬂtur. Bu anlay›ﬂa göre;
Alevilik ayr› bir inanç de¤ildir,
bu nedenle sünnilikle bir tutularak,
diyanetin bütçesinden yararlanmalar› düﬂünülemez ve alevilik,
AKP’nin gözünde sapk›n bir ak›m
olan mecusilik ve satanistlik gibi
ak›mlarla ayn› kategoridedir. Yani
alevilik de sapk›n bir ak›md›r.
Bu düﬂünceler AKP’nin her düzeyde savundu¤u düﬂüncelerdir.
Bu kafa, Tayyip Erdo¤an’›n a¤z›ndan, “alevilik bir din de¤ildir.
Camilerle cemevlerini mukayese
etmek, elma ile armut gibidir. Biri
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ibadet yeridir, di¤eri kültür evidir.
Ca m i ye sa ¤ l a na n y ar d› m c e me v l e rine sa¤lanamaz”, “ayr› ibadet ye ri isteyene dikkat edilmeli” diyen
kafad›r...
Bu kafa, Abdullah Gül’ün a¤z›ndan, Mad›mak katliam›n›n gündeme getirilmesini yasaklayan kafad›r...
Bu kafa, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n “‘cami ve mescit’ haricinde ki mekanla r›n ‘ibadet yeri’ o l a r a k
kabulünün mümkün olmad›¤›”
fetvas›n› sahiplenen kafad›r...
Bu kafa, alevilerin cemevi yap›m› talebine, “siz müslümans›n›z,
müslümanlar›n ibadet yeri cami lerdir, mescitlerdir, cemevleri ibadethane de¤ild ir, yapamazs›n›z”
cevab› veren kafad›r...
Bu kafa, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Ali Bardako¤lu’nun a¤z›ndan
“Mezhep saymak zordur. Alevilik
Anadolu'daki bir kültürdür” diyen
kafad›r...
Alevili¤i bir inanç olarak görmeyen bu zihniyet, “bu ülkede yaﬂa yan herkes Türk’t ü r ” ›rkç›l›¤›nda
oldu¤u gibi, “bu ülkede yaﬂayan

herkes sünnidir” dayatmas› içindedir.
Herkes Türk’tür, herkes sünnidir; bu bak›ﬂ aç›s›, düzenin din ve
milliyetler konusundaki politikas›n›n özetidir! Tek Din, Tek Millet...
AKP ve di¤er düzen partilerinin
tümü, dini, oy deposu olarak kullanma, halklar aras›nda parçalanma,
çat›ﬂma yaratma, halk›n düzenden
kopuﬂunu engelleme... gibi çok çeﬂitli biçimlerde kullan›lacak bir
malzeme olarak gördükleri için, alevilere yönelik bak›ﬂ aç›s›n› de¤iﬂtirmiyor, sorunlar›n› çözmüyor, çözmek istemiyorlar.
Dini, halklar için bir parçalanma, birbirine düﬂmanl›k konusu olmaktan ancak halklar›n kendi iktidarlar› ç›karabilmiﬂlerdir. Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin haz›rlad›¤›
Anayasa Tasla¤›’n›n din konusuna
yaklaﬂ›m› halk içindeki bu adaletsizli¤i giderecek bilimsel düﬂüncedir. H a l k Anayasa s› Tasla¤›’n›n
“inanç özgürlü¤ü” baﬂl›kl› 29. maddesinde ﬂöyle deniyor:
Madde 29- ‹ n a n ç ö z g ü r l ü ¤ ü
a-) ..Herkes istedi¤i dini inanca
çileri S u l t a n Y›ld›z, Bülent Durgaç, Bar›ﬂ Kaﬂ’›n
gaz bombalar›yla, kurﬂunlarla, dumanla bo¤ularak
katledildi¤ini hat›rlatan Turan, o günün ertesinde katliam›n yap›ld›¤›
evin çat›s›na “katlederek tüketemez siniz” pankart› aç›lmas›n›n, katliam›n hemen ard›ndan verilen bir cevap oldu¤unu dile getirdi.
Turan; “ Sessiz kalmayaca¤›z, sinm ey e ce¤ i z. H er k o ﬂu l d a v e h er za man ideall eri u¤runa ﬂehit düﬂenle ri sahiplenmeye devam ediyoruz,
edece¤iz. E r ya da geç, sorulacak
he s ab ›m›z va r ve b u h es a b› bir g ün
mutlaka soraca¤›z” dedi.
“Küçükarmutlu ﬁehitleri Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Armutlu Katliam›n›n Sorumlular› Ya rg›lans›n” sloganlar›n›n ard›ndan katliam›n yap›ld›¤› direniﬂ evine “Armutlu Katliam›n›n Sorumlular› Yarg ›lans ›n ” sloganlar›yla yü-

sahip olabildi¤i gibi, inanmama özgürlü¤üne de sahiptir.
b-) ‹nanç özgürlü¤ünün güvencesi olarak ibadet yerleri korunur.
...gerekli say›da din görevlisinin
sosyal güvencesi sa¤lan›r.
c-) Hiç kimse dini inançlar› ya
da inançs›zl›¤› nedeniyle bask› alt›na al›namaz, k›nanamaz.
d-) Dini esaslara dayal›, gerici,
sömürüyü esas alan bir devlet kurmak için halk›n dini duygular›n›n
istismar edilip araç olarak kullan›lmas›na izin verilmez.
Halk Anayasas› Tasla¤›’nda bu
maddenin gerekçelerinde de ﬂunlar
belirtiliyor: “ N E D E N ? Ç ü n k ü ,
inançlar, halk›n yüzy›Ilard›r yaﬂatt›¤› kültürün bir parças›d›r. ‹nsan›n
düﬂünce ve inançlar›yla insan oldu¤u gerçe¤inden hareketle, halk›n ç›karlar›n› zedelemedi¤i, belli bir emperyalist, ya da gerici ülkeye, sömürücü s›n›flara hizmet etmedi¤i, maddi ve manevi bir sömürü, istismar
arac›na dönüﬂtürülmedi¤i sürece
herkesin inançlar›n› yaﬂamas›, kiﬂinin temel hak ve özgürlükleri kapsam›nda ele al›nmak zorundad›r. ”

Armutlu Katliam›n›n
S o r u m l u l a r › Ya r g › l a n s › n
Armutlu; büyük ölüm orucu direniﬂinin d›ﬂar›daki mevzisiydi. Oligarﬂi, 5 Kas›m’da direniﬂ mevzisine sald›rd›, direniﬂ evi 4 ﬂehit pahas›na savunuldu.
TAYAD’l› Aileler, Armutlu ﬂehitlerini 4 Kas›m’da Sar›yer PSAKD’
de düzenledikleri törenle and›. Anmada “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez” pankart› aç›ld› ve bir aç›klama yap›ld›. Öznur Turan taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; Armutlu’nun;
zulüm ne kadar koyu ve ac›lar ne kadar kara olursa olsun, erdemli ve
onurlu olman›n zulme boyun e¤memekten geçti¤ini gösteren bir direniﬂ
oda¤› oldu¤u dile getirildi.
Armutlu’ya sald›r› yap›ld›¤›nda
Ölüm Orucu Direniﬂçisi A r z u G ü l e r,
direniﬂçilerin refakatçileri ve ziyaret-

Say›: 130

rüyen TAYAD’l›lar anmaya burada
devam ettiler. Direniﬂ evinin penceresine direniﬂ ﬂehitlerinin resimleri
konularak karanfiller b›rak›ld›. Anmaya kat›lan G r u p Yo r u m, her zaman bu direniﬂin parças› olduklar›n›
ve bu direniﬂi notalarla, türkülerle ve
kat›ld›klar› her etkinlikte halka ulaﬂt›rd›klar›n›, “Kahramanlar Ölmez”
marﬂ›n›n bu direniﬂten ilham›n› ald›¤›n› söyleyerek marﬂ› ﬂehitler için
seslendirdi. Anma sonunda lokma
da¤›t›ld›.
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Erdal ‹nönü, DSP ve Sol
Sol kimdir, neye nas›l yaklaﬂ›r,
hangi konuda nas›l tav›r al›r... gibi
k›staslar›n belirsizleﬂtirildi¤i örneklerden birisi de Erdal ‹nönü’nün
ölümüyle birlikte yaﬂand›.
‹nönü’nün ölümüne ailesinin,
oligarﬂinin, iktidar koltu¤unu paylaﬂt›klar›n›n yan› s›ra, “sol”un baz›
kesimlerinden de üzülenler, ‹nönü’yü “can› gönülden” u¤urlayanlar
oldu. Burjuva bas›nda üzülmeyen
kalmad›, tek bir Allah’›n kulu ç›kmad› ki, Erdal ‹nönü’nün halka karﬂ› suçlar›n› da hat›rlats›n.
Örne¤in, Cumhuriyet Gazetesi
yazarlar›ndan Orhan Bursal›, Hrant
Dink ile ‹nönü’nün cenazelerini k›yaslayarak, “sol”un ‹nönü’yü sahiplenmesini
yetersiz
bulurken,
B i r g ü n Gazetesi Erdal ‹nönü’nün
cenaze törenini “ D o s t l a r › n › n
omuzlar›nda Erdal ‹nönü'yü
u ¤ u r l a d › k ” baﬂl›¤›yla verdi.
‹nönü’nün dostlar› kimler olabilir, o kendisini kimlerin dostu olarak görüyordu? ‹nönü, politik olarak halk›n m›, egemen s›n›flar›n m›
dostuydu? 1991 DYP-SHP hükümetinde koalisyon orta¤›, halka karﬂ› savaﬂ›n en yo¤un yaﬂand›¤› bu
dönemin b a ﬂ b a k a n y a r d › m c › s ›
olan ‹nönü’nün halk›n dostu oldu¤unu iddia etmek, mümkün olmasa
gerek.
S›rf bu dönemin katliam bilançosunda, binlerce “faili meçhul”,
evlerde ve sokaklarda devrimcilerin
infazlar›, Güneydo¤u’da 400’e yak›n köyün yak›lmas› vard›r. Salt
bunlar bile, ‹nönü’nün kimin dostu
oldu¤unu göstermeye yetmez mi?
Yeterlidir. Fakat, Deniz Baykal’›n, politikalar›yla benzerli¤i aç›s›ndan, ‹nönü’nün 1992 Ekim ay›nda yap›lan “s›n›r ötesi operasyonu”
için söylediklerini de hat›rlatal›m.
‹nönü, Kuzey Irak’a asker sokularak oluﬂturulan tampon bölgeyi
Baﬂbakan Yard›mc›s› s›fat›yla,
“Güvenlik sa¤lan›ncaya kadar orada kalacaklar” sözleriyle savunu-
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yordu. “Girelim, güvenlik sa¤lan›ncaya kadar da ç›kmayal›m” diye 15
y›l sonra ‹nönü’nün sözlerini tekrarlayan Baykal’a › r k ç › , K ü r t d ü ﬂ m an› diyenler ‹nönü’ye nas›l “sol” diyebilirler?
Bunlar sanki yaﬂanmam›ﬂ gibi
sol kimli¤i taﬂ›yanlar Erdal ‹nönü’yü omuzlarda u¤urluyorlar.
Erdal ‹nönü burjuva politikac›lar
içinde ﬂu veya bu aç›dan “farkl›”
olabilir, fakat bu Erdal ‹nönü’nün
ülkemizdeki faﬂizmin infazlar›,
kaybetmeleri doru¤a t›rmand›rd›¤›
bir dönemin baﬂbakan yard›mc›s›
oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirir mi?
E¤er k›stas›m›z, Erdal ‹nönü’nün s›n›flar mücadelesi içindeki
yeri, rolü olmayacaksa, nas›l bir
k›stas›m›z olacak, “asl›nda ‹nönü’nün niyeti iyiydi... ‹nönü’ye kalsayd›” gibi saçma, bilimselli¤i olmayan cümlelerle mi düﬂünece¤iz?
Örne¤in M a d › m a k K a t l i a m › ’ n d a da baﬂbakan yard›mc›s›yd›
Erdal ‹nönü. Katliam s›ras›nda, müdahale etmesi beklenirken o halk›
oyalamay› tercih etmiﬂ, sonras›nda
"Olaylara geç müdahale edilme sinde Cumhurbaﬂkan› Demirel,
Ba ﬂbakan Çi ll er ve Ge nel kur may
Baﬂkan› Do¤an Güreﬂ'in de benim
kadar sorumlulu¤u var" sözleriyle
suçunu kabullenmiﬂti. Tersinden
okursak, ‹nönü, kendisinin de di¤erleri -Demirel, Çiller, Güreﬂ- kadar
sorumlulu¤u oldu¤unu itiraf etmiﬂ,
fakat sonras›nda da katliam›n gerçek boyutlar›n›n aç›¤a ç›kar›lmas›
için hiçbir ﬂey yapmayarak, suç ortakl›¤›n› sürdürmüﬂtü.
Bunlar, Erdal ‹nönü gerçe¤ini
anlatmak için yeterlidir. Ve kendini
sol olarak tan›mlayanlar›n, alevilerin bunlar› unutmuﬂ olmas› da son
derece vahimdir.
*
Sol olman›n k›staslar›n› belirsizleﬂtiren bir di¤er örnek de yine
KESK, TTB, TMMOB taraf›ndan
örgütlenen 3 Kas›m Ankara mitin-

ginde yaﬂanm›ﬂt›.
Miting için yap›lan toplant›ya
DSP’yi , SHP’yi ça¤›rmalar›, daha
sonra mitingte DSP’nin seçim arac›n› kullanmalar›, solun yak›n geçmiﬂi bile unutmas›n›n ve icazetçili¤inin bir örne¤i oldu. Reformizm
düzen içi politika alan›na kabul
edilmek için halk›m›z› y›llard›r
“sol” ad›na kand›ran, “ s o l ” a d › n a
sömüren, “ s o l ” a d › n a katleden
C H P -DS P -S H P çizgisinden medet
umuyor.
DSP’yi toplant›ya ça¤›ranlar,
DSP otobüsünden konuﬂmalar yapanlar, bunlar› yaparken ak›llar›na
hiç de¤ilse, DSP iktidarlar›nda gerçekleﬂtirilen Ulucanlar veya 19 Aral›k katliam› gelmedi mi acaba?
DSP’yi toplant›lara “sol” s›fat›yla ça¤›ranlar ﬂunu cevaplamak zorunda: DSP’nin solculuk neresinde
var? DSP nesiyle solcu, emperyalizmin hangi politikas›na imza atmad› da sol oldu? Bunlar› anlatsan›z da herkes bilse... DSP’nin bile
sol olabildi¤i zeminde hangi düzen
partisi sol olmaz ki?
*
Erdal ‹nönü’yü u¤urlayanlar,
hakk›nda övgüler dizenler, DSP’yi
solcu ilan edenler nas›l bir solculuk
anlay›ﬂ›na sahiptirler?
DSP solculu¤uyla, ‹nönü solculu¤uyla, as›l yap›lan sol kimli¤in de
belirsizleﬂtirilmesidir. Bu pratiklerin sahipleri, sola, tamamen düzenle
bütünleﬂmiﬂ, sol olmayan bir “sol
kimli¤i” dayatmaktad›rlar! Bu pratik, devrimcilerin y›llard›r CHP çizgisinin sol olmad›¤›n› anlatma çabalar›na karﬂ› giriﬂilmiﬂ aç›k bir
bozgunculuktur. “Sol” s›fat›yla oligarﬂi ad›na sürdürülen aldatmacan›n sürmesine zemin haz›rlamakt›r.
‹lginç olan bir yan da ﬂudur,
ÖDP içinde Ufuk Uras solculu¤unu
eleﬂtirenler ayn› zamanda DSP’yi
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Ankara mitingine davet edenlerdir.
Peki, siz Ufuk Uras’›n neyini eleﬂtiriyorsunuz? Siz de ayn› ﬂeyi yap›yorsunuz. Peki Ufuk Uras sistem
içi solculuk yap›yor da siz nas›l bir
solculuk savunuyor ve uyguluyorsunuz?
Hiçbir fark yoktur reformizmin
bu türleri aras›nda. Düzen içindeki
konumlan›ﬂlar› ve politika yap›ﬂ
tarzlar›, birbirinin kopyas›d›r.
Önce devrimcilik belirsizleﬂtirildi, suland›r›ld›. Kavramlar bozuldu, emperyalizm nedir, devrim
nedir, s›n›f nedir, sosyalizm nedir,
örgüt nedir, parti nedir... ve devrimcilik nedir; tüm bu kavramlar
yozlaﬂt›r›ld›, uyduruk, anlams›z
kavramlar bunlar›n yerine geçirildi. Öyle bir hayal alemi yarat›ld›
ki, ülkeler iﬂgal eden, milyarlar›n
açl›¤›ndan, yoksullu¤undan, ölümlerden, hastal›klardan, soyk›r›mlardan, savaﬂlardan sorumlu emperyalizm, yeni kavramlarla “ de mokratik” ilan edildi, hümanist,
insan haklar› savunucusu ilan edildi. Oysa bunlar›n gerçekle hiçbir
zaman ilgisi olmad›.
ﬁimdi, katliamc›lar, oligarﬂinin
iktidar›n›n en kanl› dönemlerinin
iktidar partileri, “sol” ilan edilip,
sol içinde meﬂrulaﬂt›r›l›yor.
Solculu¤un ve solun, katliamc›larla, emperyalist iﬂbirlikçileriyle, oligarﬂik düzenin savunucular›yla, faﬂizmin uygulay›c›lar›yla
yanyana getirilmesi, zaten sola verilen ve verilebilecek en büyük zarard›r.
SHP-DSP denilince akla, IMF
programlar› gelirken, ‹nönü denilince akla Mad›mak, Ecevit denilince Ulucanlar, 19 Aral›k gelirken, gelmesi gerekirken, yap›lan
tam bir aymazl›kt›r.
Solun dejenerasyonu ve düzen
içi solculuk böyle baﬂl›yor, süreç
içinde daha aç›k savunuluyor. Nas›l ki, bugün AB’cilik sol ad›na
aç›ktan savunulur hale getirildiyse, faﬂizm de, devlet terörü de, oligarﬂik düzen de, yasaklar, hak
gasplar› sömürü de ayn› mant›kla
meﬂrulaﬂt›r›lacak, savunulacakt›r.

Say›: 130

DTP’N‹N ‹K‹ DE⁄‹ﬁMEZ‹
- De¤iﬂmez Mi Gerçekten?DTP eﬂbaﬂkanlar›ndan ve Diyarbak›r Milletvekili Aysel Tu¤luk’un
Radikal 2’de bir yaz›s› daha yay›nland›. Hat›rlanaca¤› gibi, Tu¤luk’un daha önce de ayn› gazetede “ S e v r t r a vm as › ve Kür tl eri n empat i si ” baﬂl›kl›
bir yaz›s› ç›km›ﬂt›. (Bkz, Yürüyüﬂ,
say›: 107, 3 Haziran 2007)
Kimi do¤rularla yanl›ﬂlar›n içiçe
geçti¤i bu yaz›n›n en belirleyici özelli¤i, emperyalizmin ve oligarﬂinin
icazetini almay› hedefleyen bir söyleme sahip olmas›yd›.
Tu¤luk, sözkonusu yaz›da “emperyalist müdahalelere güvenme mek” gerekti¤ini söylemesine karﬂ›n,
anti-emperyalist ve anti-oligarﬂik bir
tutum içinde olamad›¤› için, dönüp
dolaﬂ›p onlar›n ﬂemsiyesinin alt›nda
çözüm ar›yordu.
Tu¤luk, neden o ﬂemsiyenin alt›nda dönüp durdu¤unun nedenlerini,
Radikal 2’nin geçen haftaki say›s›nda
yay›nlanan “Kürt sorununun gelece¤i” baﬂl›kl› yaz›s›nda daha aç›kça ortaya koyuyor.
Tu¤luk, çerçevesini emperyalizmin ve oligarﬂinin çizdi¤i kapana
hapsolmuﬂ; çünkü, bu yaz›s›nda diyor
ki; iki de¤iﬂmez var. Neymiﬂ o de¤iﬂmezler, görelim:
“Art›k de¤iﬂmesi imkâns›z olan
ö¤eler vard›r. Uluslararas› sermaye
ile yaﬂanan entegrasyonun de¤iﬂebilme olas›l›¤› Türkiye için art›k sadece
Ekim Devrimi benzeri tarihsel bir olaya ba¤l›. Bu husus Türkiye'de muhalefet örgütleyen her grup ve çevrenin
dikkate almas› gereken en önemli durumdur. ... Di¤er bir de¤iﬂmez ise ﬂudur: Türkiye, siyasal kavramlar›, kurulu mant›k silsileleri, bak›ﬂ aç›lar›yla
art›k Avrupa merkezcili¤in çevresinde
de¤il, merkezindedir.”
Özetle, DTP Eﬂbaﬂkan› Tu¤luk
diyor ki, T ü r ki y e ’ ni n em pe r y al i s t
sermayeyle entegrasyonu ve AB’ye
e n t e g r e olmas › de¤i ﬂmez.
Ondan sonra da Tu¤luk, tüm siyasi hareketlere tavsiyelerde bulunuyor:
“Her siyasal hareket Türkiye-AB iliﬂ-

kileri konusunda realist bir görüﬂe,
sahip olmak zorundad›r. ”
Emperyalizmle entegrasyonu mutlaka ve mutlaka dikkate almal›, bu
konuda realist olmal› imiﬂiz. Bunun
ad› da malum, “ reel politika” oluyor.
Olmazsak ne olurmuﬂ peki? Tu¤luk
onun da cevab›n› veriyor ve diyor ki,
“hep preferik kalacaklar. ”
San›r›z çevrede veya marjinal kalacaklar demek istiyor. Anlaﬂ›lan o da
“ m e r k e z ” e talip.
“Reel politik”, “gerçekçi olmak”
gibi kavramlar, tüm reformistlerde oldukça revaçta kavramlar; düzeniçileﬂmenin, giderek düzene tabi olman›n
yolu bu kavramlarla döﬂeniyor.
Bunlar de¤iﬂmez! Bunu kabul etti¤inizde o zaman bundan tek sonuç ç›kar; emperyalist sermayeyle entegrasyona boyun e¤mek. AB emperyalizmine boyun e¤mek. Aysel Tu¤luk da
bunu yap›yor zaten. Ve emperyalist
tekellere, Avrupa emperyalizmine diyor ki, “ey emperyalistler, biz sizi de¤iﬂmez kabul ediyoruz, bizim size
hi çb ir za ra r›m › z d ok u nm a z , b iz i d ü zeni ni ze kabul edin!”
Sözkonusu yaz›, görünürde teorik
bir hava verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ olsa da,
esas› budur.
Zaten bu politik tavr› ç›kar›rsan›z,
ne teorik ne ideolojik bir tutarl›k ve
derinlik yoktur yaz›da. Söyleme bak›n, bunlar›n de¤iﬂmesi imkans›z diyor önce; sonra, sadece Ekim Devrimi benzeri bir tarihsel olayla de¤iﬂir
diyor. Demek ki de¤iﬂmesi imkans›z
de¤ilmiﬂ! Ama Tu¤luk, esas olarak
Ekim Devrimi gibi devrimleri imkans›z gördü¤ü için, bunlar›n de¤iﬂmesi
imkans›z diyor.
Bunlar de¤iﬂmez mi? De¤iﬂir elbette. Yeni bir Ekim gerçekleﬂmez
mi? Gerçekleﬂir elbette. Ve gerçekleﬂecek de. DTP’lilere bu noktada söylenecek ﬂey ﬂudur: Bu “ d e ¤ i ﬂ mez”lerle siz hiçbir ﬂ ey e alte r na tif
olamaz, hiçbir so ru n u n ç ö z ü m ü n e
hizmet edemezsiniz!

DTP
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IMF ‹stiyor AKP Yap›yor... Sosyal Güvenlik Gasb›nda Son Aﬂama

Bebeklerin sütüne, ölünün kefen
paras›na el uzatan bir iktidar
gösterilen tepkiler ve yaklaﬂan
seçimler hesaba kat›larak ertelenmiﬂti.

BUNUN A DI R EFORM!
 E me k l i m aa ﬂl a r› d ü ﬂür ülüy o r
 Emeklilik yaﬂ› kademeli ola r a k 6 5 ’ e k a d a r yükseltiliyor
 Emzirme ödene¤i düﬂürülüyor
 Cenaze ödene¤i düﬂürülüyor
 Y›pranma pay› kald›r›l›yor
GSS'de n yar ar lanma koﬂ ullaG
r› zorlaﬂt›r›l›yor
 Ya t a r a k t e d a v i o l a n d a n k a t k ›
pay› al›n›yor
 Sa ¤ l › k h i z m e t i n i n b e d e l i
çal› ﬂa n l a r a y ü k l e niyor
Ê Milletvekillerine emekli
maaﬂ› k›ya¤› yap›l›yor
Bir y›l önce IMF talimatlar›na
uygun olarak ç›kar›lan, fakat Anayasa Mahkemesi’nin yasan›n kimi
maddelerini iptal etmesi nedeniyle
yürürlü¤e giremeyen sosyal güvenlikte hak gasplar›n›n tekrar yasalaﬂt›r›lmas› için ad›m at›ld›.
Anayasa Mahkemesi, yasan›n
emeklilik yaﬂ›n› kad›nlar için 58, erkekler için 60 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olma ﬂart›na ba¤layan hükmünü, iﬂçiler ve esnaflar için uygun görürken,
memurlar aç›s›ndan iptal etmiﬂti.
Sonraki süreçte ise, sözkonusu yasan›n baﬂta sa¤l›k olmak üzere kimi
sektörlere iliﬂkin baz› maddeleri paketten ayr›larak hayata geçirildi. Paketin kalan k›sm›n›n meclis gündemine yeniden getirilmesi, yasaya
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ﬁu anki tablo ise ﬂudur;
IMF ve emperyalist tekeller
yasan›n bir an önce ç›kar›lmas›n› dayat›yor, iﬂbirlikçi AKP
emperyalist tekellerin isteklerini yerine getirmek için f›rsat
kolluyor.
Yasan›n ad› “sosyal gü venlik reformu” diye sunuluyor, fakat yasan›n özü, sosyal
güvenli¤in yokedilmesi, sosyal güvenlikte köklü hak
gasplar›d›r. Hak gasplar›n›n
temel yönlerini;
- emekli maaﬂlar› ve
emeklilik koﬂulla r›na
yönelik
hak gasb›
- sa¤l›k hiz m e t i n i n g i d e re k
tamamen özelleﬂti rilmesi, sigorta uy gulamas›n›n büyük
oranda tasfiyesi ve
paras› olmayan›n tedavi
o l a m a y a c a ¤ › b i r sistemin
o t u r t u l m a s › oluﬂturmaktad›r.
Bu çerçevede Sosyal
Güvenlik Gasb› yasa tasar›s›n›n 109
maddelik son
hali
Çal›ﬂma
Bakan› Faruk
Çelik taraf›ndan
siyasi
parti
gruplar›na da¤›t›ld›.
Paket halk için hak gasb› içerirken, milletvekilleri için tersine yeni
avantajlar içeriyor. Örne¤in, milletvekilli¤i sona ermiﬂ olanlara, yasal
koﬂullar› uygun olmad›¤› için emekli

ayl›¤› ba¤lanam›yorsa “temsil tazminat›” ad› alt›nda para ödenecek.
Milletvekilleri ülkenin en yoksul
kesimini temsil ediyor olmal› ki,
onlara her koﬂulda emekli maaﬂ›
ödeme yükümlülü¤ü halk›n s›rt›na
bindiriliyor. Fakat, halk aç›s›ndan
ise, “tedavi olacak paran yoksa
ö l ” , “ ç a l › ﬂ a m a y a c a k k a d a r yaﬂland›ysan yaﬂaman art›k gereksizdir”
koﬂullar› getiriliyor.
Milletvekillerine böyle yaklaﬂ›l›rken, örne¤in, ölen sigortal›lar›n hak
sahiplerine ödenen cenaze ödene¤i
asgari ücretin 3 kat›ndan 2 kat›na, emzirme ödene¤i ise asgari ücretin üçte
birinden onda birine düﬂürülüyor.
‹çlerinde bas›n, PTT, TRT çal›ﬂanlar›, infaz koruma memurlar›n›n
da oldu¤u birçok meslek grubunun
y › p r a n m a p a y › kald›r›l›yor.
Genel Sa¤l›k Sigortas›'ndan (GSS) yararlanacak muhtaç kiﬂiler s›n›rland›r›larak, kazanc› net
asgari ücretin üçte birinden az olmas› koﬂulu
getiriliyor.
GSS ile ayakta tedaviler için 2 YTL, ilaç
için yüzde 10-20 oran›nda, yatarak tedavi
olanlardan her bir tedavi için asgari ücretin
net tutar› kadar k a t k ›
pay›(!) al›nmas› hükmü
getiriliyor.
K›sacas› çark yine bildi¤iniz gibi dönüyor. Halktan
kesiliyor, milletvekillerine,
patronlara, tekellere aktar›l›yor. Bu
emperyalist düzenin ve iﬂbirlikçilerinin, yoksuldan alan zengine veren
bir adaletsizlik düzenidir.
Bu yasalar demektedir ki, eliniz
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aya¤›n›z tutmayana kadar tekeller
için çal›ﬂacaks›n›z, fakat eliniz aya¤›n›z tutmaz olduktan sonra yaﬂam›n›z devleti ilgilendirmez, tekellere kazand›ramaz duruma geldiyseniz, art›k yaﬂaman›z›n da anlam›
kalmam›ﬂt›r.
“Devletimiz” diyerek çal›ﬂacaks›n›z, fakat devlet sizin en temel ihtiyaçlar›n›z için kullan›lacak paralar› gasbederek, emperyalist tekellerin, Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n kasalar›na ak›tacak, ABD’den, AB’den

TÜS‹AD’dan aferin alacaklar.
Biz daha az yaﬂayal›m, daha çok
eziyet çekelim ki, patronlar eﬂlerine
yatlar, villalar, uçaklar hediye edebilsinler, süs köpeklerine bile bizim
çocuklar›m›za yapt›¤›m›z harcamalardan kat kat fazla harcama yapabilsinler!
Emperyalist sistemle sömürü ortakl›¤› yapan bu soygun düzeninden
bir ﬂekilde pay alanlar›n emperyalizme karﬂ› olmalar› da mümkün de¤ildir. Bakmay›n siz, Tayyipler’in,

TEMEL HAKLAR FEDERASYONU :
Yoksulluk K ader De¤ildir
Temel Haklar Federasyonu “ Yoksulluk Kader De ¤ildir” ﬂiar›yla ‹stanbul’un gecekondu mahallelerinde
yapt›klar› eylemlere devam ediyor.
Geçen hafta 1 May›s Mahallesi, Ba¤c›lar, Gülsuyu
ve Okmeydan›’nda yap›lan eylemlerden sonra 3 Kas›m
günü Esenler Temel Haklar taraf›ndan yap›lan bas›n
aç›klamas›nda; “Zamlar, iktidar ve yerel uzant›lar›n›n
ve holdinglerin sahibi olanlar›n daha da semirmeleri
içindir” sözleriyle zamlar›n nedeni anlat›ld›.
Es e n l e r Nam›k Kemal Mahallesi’nde yap›lan eylemde “Elektri¤e, Suya, Ulaﬂ›ma Zam, Bu Sömürüye
Dur Demeliyiz” pankart› aç›larak “Zamlar Geri Al›ns›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Zamlara karﬂ› bir protesto eylemi de Ç a ¤ l a y a n Son
Durak’ta Ç a ¤ l a y a n Te m e l H a k l a r üyeleri taraf›ndan
yap›ld›. Eylemde, "Zamlar Geri Çekilsin” pankart›

aç›l›p, "Zam,
Zulüm, ‹ﬂkence
‹ﬂte AKP" slog a n l a r ›
at›l›rken, Federasyon ad›na
konuﬂan Buket
Kapmaz, son
günlerde yaﬂanan faﬂist sald›r›lara da de¤inerek: " K e n d i
düzenlerini
s ü r d ü r m e k i ç i n i n s a n l a r › n b e y i n l e r i n i k ö r l e ﬂ t i r m ek i s tiyorlar. Bunun için de dünyan›n bugüne kadar kulland›¤› en etkili arac› yani açl›¤› kullan›yorlar. " dedi.
1 May›s Mahallesi’nde de 31 Ekim’de HÖC imzal› “Zamlar Geri Al›ns›n, Yoksullu¤umuz Kader De¤ildir” yaz›lamalar› yap›ld›.

Babalar Gibi S atma E konomisinin Z amlar›
AKP’nin ekonomisini en iyi ifade eden cümle Kemal Unak›tan’›n
“babalar gibi satma” cümlesiydi.
Sadece sat›yorlar.
Üretmeyen, varolan üretim
alanlar›n› tahrip eden sistem halk›
h›zla en temel tüketim maddelerine
muhtaç hale getirme yolunda ilerliyor. Yük halka bindiriliyor.
Aﬂa¤›daki ürünlerin bir y›l içinde gördü¤ü zamlar Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine göre baz› besin maddelerinin sadece son bir y›l
içinde gördü¤ü zamlar bunun bir
sonucu:
Beyaz peynir yüzde 105, doma-
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Bahçeliler’in, Baykallar’›n ç›k›p televizyonlarda çeﬂitli vesilelerle millilik nutuklar› att›klar›na, bakmay›n
Allah korkusu taﬂ›d›klar› yalanlar›na. Bakmay›n “mazlumun hakk›”
deyiﬂlerine ve “garip-guraba” edebiyatlar›na. Onlar ne Allah korkusu
taﬂ›rlar, ne ulusal bir de¤erleri vard›r. Onlar›n gerçek kimlikleri, emperyalizmin iﬂbirlikçili¤i, uﬂakl›k
kimli¤idir.
Haz›rlad›klar› “Sosyal Güvenlik
Reformu” da bunun kan›t›d›r.

tes yüzde 71.2, limon yüzde 70.3,
salatal›k yüzde 69.5, dolmal›k biber yüzde 62.5, fasulye yüzde 49,
k›rm›z› lahana yüzde 45.4, tavuk
yüzde 42.9, çekirdekli üzüm yüzde
39, patl›can yüzde 31.1, bal yüzde
30.6 zamland›. Di¤er birçok tüketim maddesinde de yüzde 10-30
aras›nda fiyat art›ﬂlar› yaﬂand›.

Kuru Ekme¤e Zam
Ankara F›r›nc›lar Odas› ve Ankara Ticaret Odas› ekme¤e yüzde
20 zam yapt›.
Ekmek zamm›na tepki gösteren
Tüketici Dernekleri Federasyonu

(TÜDEF), tüketicilere zaml›
ekme¤i boykot etme ça¤r›s›nda bulundu.

Sigara Ve Akaryak›ta Zam
Türkiye dünyan›n en pahal›
akaryak›t kullanan ülkeleri aras›nda
olmas›na ra¤men, akaryak›t ve sigara fiyatlar›na yeni zamlar yap›ld›.
Tekel, sigara fiyatlar›na paket
baﬂ›na 10 Ykr ile 25 Ykr aras›nda
de¤iﬂen tutarlarda zam yapt›.
Akaryak›t litre fiyatlar›ndaki art›ﬂ benzinde 13-14 Ykr, motorinde
8-11 Ykr, Otogaz’da 15 Ykr olurken, 2 Kg’l›k piknik tüpün fiyat› 50
Ykr, 12 Kg’l›k ev tipi tüpün fiyat›
3.5 YTL yükseldi.

EKONOM‹
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Sorunlar / Çözümler
Türkiye solu, solun bugünkü durumuna iliﬂkin “neden?” sorusunu, kendine
mutlaka sormak durumunda. Türkiye solu bugün neden bu kadar etkisiz kalmaktad›r, neden geliﬂmelere hem
politik, hem örgütsel anlamda güçlü bir ﬂekilde müdahale edememektedir, bunun
cevab› bulunmal›. Kuﬂku
yok ki, solun çeﬂitli kesimleri ve tek tek her siyasi
hareket, her kitle örgütü
aç›s›ndan bu sorunun farkl›
farkl› cevaplar› da vard›r.
Ancak, solun genel durumu,
solda büyük ölçüde hakim
hale gelen tarzlar, söylemler,
yöntemler aç›s›ndan birçok
ortak neden de bulunabilir.
Daha önemlisi, sol, mevcut
durumunu aﬂmak için ortak
çözümler geliﬂtirebilir.
Birinci olarak, ﬂu herkes
için aç›k olsa gerek: Sol, devrimci, demokratik güçler, demokratik mücadele alan›nda
karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› sorunlara müdahalede yetersizdirler. Linç sald›r›lar›nda
ayn› yetersizlik yaﬂand›...
ﬁemdinli sürecinde de, s›n›r
ötesi operasyon sald›r›s›nda
da ayn› yetersizlik sözkonusuydu... Oligarﬂinin gündeme
getirdi¤i çeﬂitli IMF yasalar›na, faﬂist yasalara karﬂ› muhalefette tamamen etkisiz
kal›nd›... Anayasa tart›ﬂmalar›nda da ayn› yetersizlik...
Asl›nda son y›llarda yetersiz
kal›nmayan hemen hiçbir konu yoktur demek daha do¤ru
olacak.
Çünkü, politik olarak içi
dolu bir ad›m atmaya yanaﬂm›yor sol. Bunu hedeflemiyor bile, böyle bir iddias› kalmam›ﬂ.
Oligarﬂi, s›n›r ötesi operasyon için meclisten tezkere
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ç›kar›yor. Türkiye solunun
buna cevab›, “tramvay dura¤›nda” yap›lan bir eylemden
öteye geçmiyor. ‹ﬂin daha kötüsü, bu kitlesel bile olamayan tek eylemle “ ca y d › r› c › ”
olunabilece¤ini düﬂünecek
kadar gerçeklikten uzaklaﬂm›ﬂ, ufku daralm›ﬂ olmakt›r.

NEDEN?
Birçok konuda abart›l›
tahliller yap›lmakta; ama
pratik hiç de o tahlillere
denk düﬂmemekte, çok önemli, “tayin edici” oldu¤u öne
sürülen konularda bile, bir iki eylemle geçiﬂtirme politikas›, soldaki hakim tarzd›r.
Bir mücadele sürecini, ﬂu
ya da bu konuda bir müdahaleyi, neden ad›m ad›m, sab›rla, planla örgütleyemiyoruz?
Neden gerçekten oligarﬂiyi
ﬂu veya bu alanda en az›ndan geriletmeyi, ﬂu veya bu
sald›r›y› püskürtmeyi amaçlam›yoruz; neden daha geniﬂ
kitleleri harekete geçirmeyi,
bir çekim merkezi olmay› hedeflemeyelim?
Ortak örgütlenen birçok
iﬂte, ki bunlar ço¤unlukla tekil eylemler olarak kal›yor,
her ﬂey bir zaman s›k›ﬂ›kl›¤›
içinde olur. Mesela gelinir denir ki, “zaman s›k›ﬂ›k oldu¤u için”... biz tertip komitesini oluﬂturup baﬂvurduk; denir ki, “zaman s›k›ﬂ›k oldu¤u için”... biz afiﬂleri haz›rlad›k!
Evet gerçekten zaman›n
s›k›ﬂ›k oldu¤u, solun çok h›zl› tav›r geliﬂtirmesi bir anlamda siyasal tepkisini göstermesi gereken durumlar
vard›r. Fakat her seferinde
“zaman s›k›ﬂ›kl›¤›” sözkonu-

su oluyor, yukar›daki gerekçe neredeyse hiç de¤iﬂmiyorsa, orada baﬂka bir sorun
var demektir. O baﬂka sorun,
b i r i n c i s i , günübirlik siyaset
yapma tarz›d›r. ‹kincisi, eylemleri, uzun vadeli süreçler
olarak de¤il, yasak savma
kabilinden gündeme getirmektir. Üçüncüsü, tertip komitesi, afiﬂ gibi noktalardaki
dayatmac›l›¤›n› meﬂrulaﬂt›racak gerekçeler bulmakt›r.
Ve iﬂte s›ralanan tüm bu
özellikler, solun güçlü birlikler geliﬂtirmesinin de
önüne engel olmaktad›r.
Mesela linç sald›r›lar›na
karﬂ›, Türkiye çap›nda ger ç e kl e r i a ç › kl a m a k a m pa n ya s› sürdürelim diyoruz, burun
k›vr›l›yor... Mesela, ortak bir
Halk Anayasas› Tasla¤› diyoruz, iﬂin içine ya grupçu, ya
ﬂabloncu kayg›lar giriyor,
yan çiziliyor... Türkiye solunun anti-emperyalist gelene¤ine güçlü bir halka ekleyecek olan Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r
Koordinasyonu gibi bir birlik
da¤›t›labiliyor... Uzun vadeli,
kapsaml› birliklerden, mücadele ve örgütlenmelerden kaç›l›yor.
Bunlar›n yerine, ya KESKTTB-TMMOB’un örgütledi¤i
son mitingte oldu¤u gibi iﬂler
dayatmac›l›kla
ve
kendi
“merkezlerinde” kotar›lmaya
çal›ﬂ›l›yor ya da yasak savma kabilinden bas›n aç›klamalar› yap›l›p olaylar›n peﬂi
b›rak›l›yor. Ve sonuçta politik
bir etki yarat›lam›yor, politik, örgütsel, kitlesel sonuç
al›nam›yor. Bu tarz grupçudur, bu tarz mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap vermez, dolay›s›yla sonuç al›c› de¤ildir,
kitleler için çekim merkezi
oluﬂturamaz. Sür ece daha
güçlü, daha sonuç al›c› biçimlerde müdahale etme imkanlar›m›z vard›r. Ama bunun
için, en baﬂta yukar›da iﬂaret
edilen günü birlik ve grupçu
tarz›n aﬂ›lmas› ﬂartt›r.

11 Kas›m 2007

Tutsak Yak›nlar› TBMM’de
Tecritin Kald›r›lmas›n› Genelgenin
Uygulanmas›n› ‹stedi
Hapishanelerde tecrite karﬂ› 7
y›ld›r sürdürülen ölüm orucu direniﬂine Adalet Bakanl›¤›’n›n 45/1 say›l› genelgeyi yay›nlayarak 10 saatlik
sohbet hakk›n› tan›mas› ve görüﬂme
hakk›n›n süreç içinde 20 saate ç›kar›laca¤› aç›klamas› üzerine 22 Ocak
2007 tarihinde ara verilmiﬂti.
Ancak bu genelge aradan geçen
10 ay› aﬂk›n süreye karﬂ›n uygulanm›yor. Tecriti protesto etmek ve genelgenin uygulanmas›n› istemek
için DHP, ESP, ODAK, ÖMP, PART‹ZAN ve HÖC’lüler Adalet Bakanl›¤›, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü¤ü, TBMM ‹nsan Haklar›
ve Adalet komisyonlar›, milletvekilleri ile görüﬂmek üzere Ankara’ya gittiler.

Bakanl›k sözünde durmuyor!
K end i g en elgesini
uygulam›yor!
Tutsak yak›nlar› genelgenin
uygulanmas›n› istiyor
1 Kas›m günü saat 21.00’de Galatasaray Lisesi önünde biraraya gelen, tutsak yak›nlar›n›n da içinde
bulundu¤u kitle “10 Saatlik Sohbet
Hakk› Uygulans›n” pankart› ve
“Tecrite Son Tecrit ‹ﬂkencedir” yaz›l› dövizleri taﬂ›yarak burada bir
aç›klama yapt›lar. Sezai Demirtaﬂ
taraf›ndan yap›lan aç›klamada; genelgeyle tecritin resmi olarak kabullenildi¤i ancak tecrit kald›r›lmad›¤›
için hapishaneler sorununun güncelli¤ini korudu¤u belirtildi.
Aç›klaman›n ard›ndan sloganlarla Galatasaray Lisesi önünden
TRT binas›na kadar yüründü. 200
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemin ard›ndan
kitle 3 otobüsle yola ç›kt›.
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2 Kas›m günü Ankara’ya ulaﬂan
grup, öncelikle Yüksel Caddesi’nde
bas›n aç›klamas› yapt›. “10 Saatlik
Sohbet Hakk› Uygulans›n” pankart›, “Disiplin Cezalar› Kald›r›ls›n,
Tecrit ‹ﬂkencedir” dövizleri taﬂ›yan
grup ad›na burada da bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada; “ h a f t a da 10 sa atlik sohbet hakk›n›n ha pishanelerde hayata geçirilmesi
iç in a t›la cak a d› ml ar› b ek led ik ve
izledik. Ancak gördük ki, genelgede ki te c ri t in haf i f l et il me si ni sa ¤la ya ca k ‘10 sa at li k sohbe t ha kk›’ h a yata geçirilmemiﬂ, kazan›lan bu
hak uygulanmam›ﬂt›r” diyen tutsak
yak›nlar› Ankara’ya geliﬂ nedenlerini özetledi. Grup ad›na yap›lan aç›klamada yetkililere görüﬂmelerinde
hapishanelerle ilgili haz›rlad›klar›
dosyay› da incelemeleri için sunacaklar› da belirtildi. Aç›klamadan
sonra heyetler oluﬂturularak görüﬂmelere gidilirken, yaklaﬂ›k 150 kiﬂilik grup da beklemeye baﬂlad›.

Görüﬂmelerde yine sözler
verildi :
“Um ar›z dedikleri karﬂ›l›¤›n›
b ulu r, de¤iﬂim olmazsa bir
dahaki geliﬂimizde soraca¤›z”
Görüﬂmeye giden ilk heyet Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü
Tetkik ve ‹yileﬂtirme Hakimi Feyzullah Taﬂk›n ile görüﬂtü. Görüﬂme
sonucunda bilgi veren Ahmet Kulaks›z ﬂunlar› söyledi: “‹lk kez ‘ha pishanelerdeki geliﬂmelerden so rumlu benim, her türl ü iyileﬂti rme
yetkisi benim’ d i y e n b i r i ç › k t › .
Olumlu bir geliﬂmedir. Biz haz›rlad›¤›m›z dosyam›z› verdik. K›sa sür e de göz l e g ör ül ür g el i ﬂ m e le r ol mazs a soraca¤›z. B iz hapishaneler

konusunda ›srarl›y›z.”
Bir baﬂka tutsak yak›n› ise “10
a il e g i t ti k . A m a 3 a i l e g ö r ü ﬂ e b i l d i .
45/1’in uygulanmas›n›, F Tiplerinde yaﬂanan sorunlar› dile getirdik.
F Tipleri oldu¤u sürece bu sorunlar devam edecektir. Yap›lan uygulamalardan örnekler verdik. 3 ay
iç ind e iyile ﬂ tirme le r ola c a ¤›n› s öy lediler” diyerek art›k sorunun çözülmesini istedi.
Görüﬂülen TBMM Adalet Komisyonu Baﬂkan›’n›n sekreteri Halil
‹brahim Bayar ile de görüﬂülerek
haz›rlanan dosya verildi. Yaﬂanan
sorunlar› dile getiren heyeti dinleyen Bayar’da konuyu baﬂkana iletece¤ini söyledi. Yine görüﬂülen AKP
Diyarbak›r Milletvekili Abdurrahman Kurt ve CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in sekreterine
dosya verilerek, uygulamalar anlat›ld›. Görüﬂülen milletvekilleri konuyu inceleyeceklerini belirttiler.
Bunun yan›nda TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyonu Baﬂkan› Zafer
Üskül’den 7 Kas›m Çarﬂamba günü
görüﬂmek için randevu al›nd›.
Bugüne kadar birçok kez Ankara’ya giden tutsak yak›nlar› tecrit
sorununu çözmekte kararl› olduklar›n›, çözülene kadar Ankara yollar›n› aﬂ›nd›racaklar›n› dile getirdiler.
Görüﬂmeler sürerken, HÖC’ün
uyuﬂturucuya fuhuﬂa, çetelere karﬂ›
baﬂlatt›¤› kampanya çerçevesinde
tutuklanan Gökhan Aktaﬂ’›n annesi
Gülperi Aktaﬂ ise;
“ B e n o ¤l u mu 1 y ›l d ›r g ö r e m iy o rum. Nedir bu zulüm? O¤lum eroi ne karﬂ› gel di¤i i çin tut ukl and›. ‹n sanlar ölmesinler diy e eroi ne k ar ﬂ›
geldi. Suçu bu mu?” diyerek, tecrite karﬂ› tepkisini gösterdi.
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Tecrit öldürmeye devam ediyor
“adli bir arkadaﬂ›n kendini
as›p öldü¤ünü ö¤rendim”
Edirne F Tipi Hapishanesi’nden
Hac› Demir’in 24 Ekim 2007
tarihli mektubundan;
“Hastaneye giderken üç adli arkadaﬂ da vard›. Onlardan, geçen
hafta içinde Mehmet Güçlü ad›nda
B1-Tek-25 No’lu hücrede kalan adli bir arkadaﬂ›n kendini as›p öldü¤ünü ö¤rendim. ... Bu arkadaﬂla (M.
Güçlü ile) bu y›l›n baﬂlar›nda adliyeye giderken tan›ﬂm›ﬂt›m. O zaman hücre hapsindeydi. Birlikte
kald›¤› arkadaﬂ›yla kavga etti¤i
için. Psikolojik rahats›zl›klar› vard›
ve adli t›pa sevketmiﬂlerdi. ... Kendi halindeydi. Kendini dini inançlar› olan komünist bir insan olarak tan›mlam›ﬂt› ve dine küfretti¤i için arkadaﬂ›yla kavga etti¤ini söylemiﬂti.
Hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂt›,
hücre hapsine alm›ﬂlard›. Tecritin
insanlar›, üstelik arkadaﬂl›klar› nas›l
ad›m ad›m çürüttü¤ü üzerine sohbet
ettikten sonra kavga etti¤i arkadaﬂ›yla bar›ﬂaca¤›na dair ikna olmuﬂtu.
Sonuç olarak, 16, 17 ya da 18
Ekim’de günlük olarak almas› gereken ilaçlar›n› almam›ﬂ. Bunlar sürekli kulland›¤› a¤›r uyuﬂturan ilaçlarm›ﬂ. Ayn› havaland›rmay› paylaﬂt›¤› arkadaﬂ› ile ö¤len yeme¤inden
sonra çay içip sohbet ederken, aniden “ben biraz dinlenece¤im” demiﬂ ve hücresine giderek kap› ve
pencerelerini kapatm›ﬂ. Çamaﬂ›r
ipini alarak tuvalete girmiﬂ. Sandalyenin üstüne ç›karak duﬂun ahizesine asm›ﬂ kendini... Boynu k›r›lm›ﬂ
ve ölmüﬂ. ... Akﬂam yeme¤i da¤›t›l›rken ses vermedi¤i için gardiyanlar ﬂüphelenmiﬂ ve idareye haber
vermiﬂler ve içeri girip bu manzara
ile karﬂ›laﬂm›ﬂlar. Duyunca üzüldük... Tahliyesine 3-4 ay gibi k›sa
bir süre kalm›ﬂ. 40-45 yaﬂlar›ndayd›. Biri 7 yaﬂ›nda o¤lu, di¤eri 13 ya-
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ﬂ›nda k›z› olmak üzere iki çocu¤u
varm›ﬂ. Bu olay günlük gazetelerde
yeralmad› ancak adli arkadaﬂlar›n
dedi¤ine göre Edirne yerel gazetelerde ç›km›ﬂ... iﬂte böyle...

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Kaan Ünsal’›n 23 Ekim
2007 tarihli mektubundan;
“Buradaki koﬂullarda önemli bir
de¤iﬂiklik yok. Genelge uygulanm›yor. Dergiler, kitaplar, mektuplardaki s›k›nt›lar da devam ediyor. Eylül
ay›nda gazetelere, köﬂe yazarlar›na
mektuplar yazm›ﬂt›k. Bas›na yans›yan çete operasyonlar›, çetelerle
yarg› ba¤lant›lar› üzerine düﬂüncelerimizi belirtmiﬂ, yarg›n›n içinde
bulundu¤u durumu ifade etmiﬂtik.
Yazd›klar›m›z›n hepsi gazetelerdeki
haberlere dayanmas›na ra¤men, biz
ifade edince ‘sak›ncal›’, ‘yalan’ oldu. 30 mektubumuz hakk›nda, “imha” karar› verdiler...
Yürüyüﬂ Dergisi’ni bir y›ld›r
okuyam›yorduk. 118, 119, 120, 121
ve 122. say›lar› verdiler, iyi oldu.
Özlemiﬂtik dergimizi, sindire sindire okuduk. 123. say›y› ise vermediler, “sak›ncal›” oldu¤una dair karar
tebli¤ edildi. 124, 125, 126, 127’yi
bekliyoruz, henüz vermediler.
Adalet Bakanl›¤› da¤a taﬂa hapishane yapmaya devam ediyor. K› r › k k a l e F T ipi aç›ld›. Buradan yetmiﬂ civar›nda adli hükümlüyü, sürgün sevkle K›r›kkale’ye götürdüler.
sabah say›m›nda, zorla, önceden haber vermeden, eﬂyalar›n› toplamalar›na izin vermeden, tartaklayarak
ald›lar hücrelerden. 2 No’ludan da
PKK’lileri götürdüler K›r›kkale’ye.
Buraya da Bolu F Tipi’nden adli tutuklular, PKK’li hükümlüler getirildi. Giriﬂte yaﬂad›klar› sald›r›ya yönelik suç duyurusu yap›ld›. Bakal›m
savc›lar ne yapacak!”

Hapishane’de ﬁüpheli
Ölüme Beraat
Eski TDKP Davas› tutsa¤› Haydar Erkol, tahliyesinden sonra askere al›nd› ve askerde iken kapat›ld›¤›
Mamak Askeri Hapishanesi’nde
2004 y›l›nda, nedeni belirsiz bir ﬂekilde hayat›n› kaybetti.
Bunun üzerine Haydar Erkol’un
ailesinin Milli Savunma Bakanl›¤›
aleyhine açt›¤› dava, Askeri Yüksek
‹dare Mahkemesi taraf›ndan reddedildi. MSB, Haydar Erkol’un “açl›k
grevi” yapt›¤› gerekçesiyle hayat›n›
kaybetti¤ini öne sürdü, AY‹M “idarey i s or u ml u tu tm ay › g er ek ti re cek
herhangi bir kusurlu hareket bulunmamaktad›r” gerekçesiyle dosyay› kapatt›.
Dosyan›n mahkeme taraf›ndan
kapat›lmas›, Haydar Erkol’un ölümü üzerindeki soru iﬂaretlerinin ortadan kalkt›¤› anlam›na gelmiyor.
Mahkemelerin bugüne kadar benzeri olaylar› ayd›nlatt›¤›na tan›k olunmam›ﬂt›r zaten.

Tutsaklardan:
Merhaba,
... Günler, aylar geçti bir biri ard›na ve s›nand› halklar ad›na soluk
al›p verenler. S›nand› hayat› anlamland›ranlar›n yürekleri sabr›. Teslimiyet ve ihanetin gölgesinde tereddütsüzce sundular meyvelerini insanl›¤a.
Sultan, Bülent, Bar›ﬂ, Arzu, Nail, Muharrem, Eyüp, baﬂe¤mez, boyun bükmez etten kemikten, has›yd›lar insan›n.
Armutlu'nun yoksul kondular›ndan mahpusun dört duvar aras›nda
yükseldiler bir biri ard›na semalara.
Gökkuﬂa¤›n›n yedi rengiymiﬂçesine kar›ﬂt›lar yenilmezlik kuﬂa¤›na.
Ve ﬂimdi 7. y›l›nda zafer renginde ayd›nlat›yorlar hayat›.
An›lar› önünde sayg›yla, ba¤l›l›kla e¤iliyoruz.
Selam ve Sevgilerimizle
Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi Hap.
DHKP-C Dava Tutsaklar›
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Okurlar›m›z› selamlayarak
baﬂl›yoruz sohbetimize.
Önceki sohbetimizde, konumuzun objektif ﬂartlar bölümü
üzerinde durmuﬂtuk a¤›rl›kl›
olarak. Ancak sohbetimize, önceki bölümün bir özetiyle baﬂlayal›m. Objektif ﬂartlar›n özetini,
Lenin’in yine bir baﬂka sözüyle
yapal›m.
"Ancak ‘aﬂa¤›dakilerin’ eski
tarzda yaﬂamak istemedikleri ve
‘yukar›dakilerin’ de eski
tarzda yaﬂayamad›klar› durumdur ki, ancak bu durumdad›r ki, devrim baﬂar›ya ulaﬂabilir. Bu gerçe¤i
baﬂka gerçe¤i ﬂöyle ifade
edebiliriz: (Sömürüleni de
sömüreni de etkileyen) bir
ulusal buhran olmadan
devrim imkans›zd›r." (Sol
Komünizm Bir Çocukluk
Hastal›¤›, syf.91)
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Konu: Objektif ve
Subjektif -2-

kadar yayg›n olursa olsun, o tepkileri, eylemleri tek bir hedefe,
iktidar hedefine yöneltecek bir
öncülük, yeni bir toplumun inﬂas› için yol gösterecek bir kurmayl›k sözkonusu de¤ilse, bu
tepki ve eylemler, genellikle sonuçsuz kal›r, bu tür kitle hareketleri parlay›p sönen y›ld›zlara
benzerler, bir süre sonra, düzen
çeﬂitli biçimlerde onlar› kontrol
alt›na alabilir, yönünden sapt›rabilir. Bu nedenle bir
devrimi gerçekleﬂtirmek
için kitlelerin bilinç ve
örgütlenme seviyeleri nin yeterli olmas› gerekir.
Örgütlenme seviyesinden ne anlayaca¤›z
peki; bu, kitlesel örgütlenme, askeri örgütlenme, politik örgütlenme
gibi çeﬂitli boyutlar› içerir; ama
bunlar›n içinde belirleyici olan›, politik örgütlenmedir. Yani “proletaryan›n öncü müfrezesi” olarak örgütlenen devrimci partidir.

Devrimin subjektif
koﬂullar›n› haz›rlamak,
ellerimizdedir ve
görevimizdir

Bu, devrimin objektif ﬂartlar›yd›.
Peki subjektif ﬂartlar nedir?

Ö z l e m : Marksist-Leninist anlamda, devrim ‘y›¤›nlar›n bilinçli
eyleminin ürünü’dür. B u n u n ﬂ a r t ›
ise, y›¤›nlar›n örgütlülü¤ü ve önc ü m ü f rezesinin varl›¤›d›r. Bunlar
olmaks›z›n bir devrimden sözedilemez. ‹ﬂte bunlar da, devrimin subjektif ﬂartlar›d›r. Subjektif ﬂartlar,
bir devrimin gerçekleﬂmesi için en
az objektif ﬂartlar kadar olmazsa olmaz önemdedir. Objektif ﬂartlar haz›r de¤ilse, nas›l ki subjektif ﬂartlar
olsa dahi, devrimler baﬂar›ya ulaﬂamazsa, tersinden, objektif ﬂartlar
haz›rken subjektif ﬂartlar›n yetersizli¤i koﬂullar›nda da tarihte baz› alt
üst oluﬂlar gerçekleﬂse de bunlar,
bir ileri üretim tarz›n›n inﬂas›n› gerçekleﬂtiremeyen “yar›m devrimler”
olarak kalm›ﬂt›r genellikle.

K e m a l : Mesela, Bedreddin öncülü¤ündeki harekette oldu¤u gibi,
objektif koﬂullar›n yetersizli¤i koﬂullar›nda sosyalizme yak›n bir anlay›ﬂ› savunan hareketin baﬂar›s›zl›¤› nesnel bir sonuçtur. Frans›z kapitalizmi henüz serbest rekabetçi dönemde geliﬂim sürecini yaﬂamakSay›: 130

tayken gündeme gelen Paris Komünü için de durum ayn›d›r. Proletarya
devriminin nesnel ﬂartlar› oluﬂmuﬂ
de¤ildi. Subjektif ﬂartlar var gibiydi
ama objektif ﬂartlar›n oluﬂmam›ﬂ olmas›, Komün'ün sürmesini zorlaﬂt›ran, hatta imkans›zlaﬂt›ran bir nedendi... Bunun tersine olarak mesela Yunanistan örne¤i var. 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminin
sonlar›na do¤ru, devrimin objektif
koﬂullar› tamamen olgunlaﬂm›ﬂ olmas›na ra¤men, subjektif faktörün
yetersizli¤i nedeniyle devrim gerçekleﬂtirilemedi. Subjektif faktörde
belirleyici olan ise, öncü örgütün
inisiyatifinin yetersizli¤iydi. Evet,
sen devam et Özlem.

Özle m : Hemen baﬂta ﬂunu netleﬂtirmek istiyorum. Devrim için
g e re k l i ﬂ a r t l a r ile, devrimin o b j e kt i f ﬂ a r t l a r › kavram› birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›d›r. Objektif ﬂartlar› açm›ﬂt›k baﬂta. Gerekli ﬂartlar› ise
ﬂöyle formüle edebiliriz: G e rekli
ﬂ a r t l a r = O b j e k t i f ﬂ a r t l a r + s u bj e kt i f ﬂ a r t l a r.
Anlaﬂ›laca¤› üzere, devrimci durum olsa da, subjektif ﬂartlar›n olmad›¤› durumlarda bir devrim gerçekleﬂemez. Kitlelerin tepkileri,
hatta kendili¤inden eylemleri, ne

M a z l u m : Bu nokta önemli.
Subjektif ﬂartlar›n olgunlaﬂmas›,
yani baﬂka deyiﬂle, “kitlelerin bilinç ve örgütlenme seviyesi”nin yeterli düzeye gelmesi, kitlelerin ço¤unlu¤un un sosyalist bilinci k a zanmas›n› beklemek anlam›na gelmez. Kimi reformist, revizyonist
yaklaﬂ›mlar böyle de¤erlendirirler.
Kapitalizmin egemen oldu¤u bir ülkede bunu sa¤layabilmek imkans›zd›r ve dolay›s›yla bu anlay›ﬂa sahip
olmak, devrimi m a h ﬂ e re k a d a r ertelemekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂte bu noktada devreye, devrimci bir partinin önderli¤i, ihtilalci inisiyatifin rolü girer. Subjektif ﬂartlar›n haz›rlanmas›, esas olarak onlarda somutlan›r. Devrimci parti, y›¤›nlar›n somut taleplerinden yola
ç›karak, onlar› burjuva partilerinin
etkisinden kurtararak, devrim yoluna kanalize ederek iktidar› ele geçirecek bir süreci geliﬂtirir.
Emperyalizm döneminde, devrimlerin maddi temeli, tüm dünyada
genel olarak oluﬂmuﬂtur; ancak,
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devrimler için, bunun tek tek ülkelerde olgunlaﬂm›ﬂ bir milli krize
dönüﬂmesi de ﬂartt›r.
Bizim gibi ülkelerde sürekli milli krizin (yani devrimci durumun)
varl›¤›ndan dolay›, toplumsal süreç,
esas olarak bir devrim süreci olarak
ﬂekillenecektir. Fakat, yeni-sömürge ülkelerde bundan “hemen devrimin arefesinde” olundu¤u gibi bir
sonuç da ç›kar›lmamal›d›r (ki böyle
düﬂünmenin devam›, hayal k›r›kl›¤›yla sonuçlanacak bir yak›n devrim hayalcili¤idir). Çünkü, milli
kriz, süreklidir ama, ayn› zamanda
olgunlaﬂmam›ﬂ bir kriz durumundad›r. Dolay›s›yla klasik tan›mlarda
oldu¤u gibi, toplumsal altüst oluﬂ
ﬂeklinde bir döneme denk düﬂmez.
Bu durumu Mahir Çayan ﬂöyle ifade
etmektedir:
“Özetle söylersek, emperyalist
hegemonya alt›ndaki bütün geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerde milli kriz, tam
anlam› ile olgunlaﬂm›ﬂ olmasa bile
mevcuttur. Bu ise devrim durumunun sürekli olarak varolmas›, evrim
ve devrim aﬂamalar›n›n içiçe girmesi, bir baﬂka deyiﬂle silahl› eylemin objektif ﬂartlar›n›n mevcudiyeti
demektir.” (Bütün Yaz›lar, syf. 364)
Evet, günümüzün hala Che Guevara dönemi olmas› da iﬂte bu yüzdendir. Bu mevcudiyet, halen tüm
kesinli¤iyle sürmektedir çünkü.
Emperyalist dönemde; ihtilalci inisiyatifin temel öznesi proletarya
partisidir. P roletarya partisi y›¤›nlar› bilinçlendirip bir örgüt çat›s›
alt›nda toparlayarak, devrimci mücadele içerisinde yönlendirir, devrimin rotas›n› belirler, kurmayl›¤›n›,
öncülü¤ünü yapar.
S u b j e k t i f ﬂ a r t l a r meselesi, revizyonizmle, reformizmle, devrimci
çizgi aras›ndaki en önemli ayr›m
noktalar›ndan biri olagelmiﬂtir.
Bu ayr›m, Marksist-Leninist literatürde d e t e r m i n i z m ve volanti r i z m kavramlar›nda karﬂ›l›¤›n› bulur. Bir önceki “iktidar perspektifi”
baﬂl›kl› sohbetimizde de k›saca de¤inmiﬂtik bu kavramlara hat›rlarsan›z. Kelime anlam› olarak kendili ¤indencilik ve iradecilik olarak çe-
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virebiliriz bu iki kavram›.
Determinizm, bir yan›yla, “tarihin tekerle¤i ileriye do¤ru dönüyor”, kapitalizmden sosyalizme geçiﬂ, tarihsel olarak zorunludur diyerek ihtilalci inisiyatifin rolünü
yads›r. Di¤er yandan ise, sosyalizme ancak kapitalizm geliﬂmesinin
son s›n›r›na vard›¤›nda geçilebilece¤ini iddia ederek, bulundu¤u her
ülkede, kapitalizmin ve burjuva demokrasisinin “son s›n›r›na k a d a r ”
geliﬂmesi mücadelesini esas al›r. Bu
da esas›nda beklemekten ibarettir
ve bu yüzden “ d e t e r m i n i z m ” olarak adland›r›l›r zaten. Reformizm,
revizyonizm, iﬂte bu anlamda kat›ks›z deterministtir.

K e m a l : Daha iyi anlaﬂ›lmas›
aç›s›ndan determinizme zemin oluﬂturan tarihsel geliﬂme mant›¤›n› da
k›saca özetleyelim isterseniz...
Özle m : Marksizm, bilindi¤i
gibi ekonomik geliﬂme yasalar›n›
ortaya ç›karm›ﬂt›r. Her toplumsal
yap›n›n, köleci, feodal, kapitalist,
sosyalist düzenlerin kendilerine özgü ekonomik geliﬂim yasalar› vard›r. Ancak bir de bütün toplumlarda
geçerli olan genel ekonomik geli ﬂim yasas› vard›r. Ekonomik geliﬂim yasalar›n›n niteli¤i bizim tart›ﬂma konumuz olan objektif ve sub jektif ﬂartlar aç›s›ndan önemlidir.
“Ekonomik geliﬂim yasalar›, nesnel
yasalard›r. Bunlar insan iradesin den ba¤›ms›z olarak gerçekleﬂen
ekonomik geliﬂme süreçlerini yans›t›rlar... ‹nsanlar bu yasalar› ö¤reneDeterminizm,
sosyalizme ancak kapitalizm geliﬂmesinin son s›n›r›na vard›¤›nda geçilebilece¤ini iddia ederek, bulundu¤u her
ülkede, kapitalizmin ve
burjuva demokrasisinin
“son s›n›r›na kadar” geliﬂmesi mücadelesini esas
al›r. Bu da esas›nda beklemekten ibarettir.
t›n
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bilir ve toplum yarar›na kullanabilirler, ancak ekonomik yasalar› ortadan kald›ramazlar. ”
Bütün toplumlarda geçerli olan
genel ekonomik geliﬂim yasas›,
daha somut olarak “ ü retim iliﬂkile r i i l e ü reti ci g üç ler a r a s › n d a z o r u n l u u y u m y a s a s › ” olarak ifade
edilir. Bir toplumda, mevcut üretim
iliﬂkileri üretici güçleri geliﬂtirdi¤i
sürece o toplumsal yap› devam eder.
Üretim iliﬂkileri, üretici güçlerin
geliﬂmesinin önünde engel olmaya
baﬂlad›¤› andan itibaren ise, art›k
üretim iliﬂkileriyle üretici güçler
aras›nda çeliﬂki baﬂlam›ﬂ demektir.
Bu çeliﬂki, ancak mevcut üretim
iliﬂkilerinin d a ha i l e ri bir üretim
iliﬂkisine dönüﬂmesiyle veya dönüﬂtürülmesiyle çözülecektir. Üretici
güçlerle üretim iliﬂkileri aras›ndaki
çeliﬂkinin pratikteki yans›mas›, s› n›f mücadelesi dedi¤imiz olgudan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Üretim iliﬂkileri üretici güçlerin
geliﬂmesinin önünde engel haline
gelmiﬂse, “uygunluk” bozulmuﬂsa,
orada yeni ve kuﬂkusuz üretici güçleri geliﬂtirecek daha ileri bir üretim
tarz›n›n geliﬂmesi kaç›n›lmaz hale
gelmiﬂtir. Bu tarihsel bir zorunluluktur.
Bilindi¤i gibi, idealizmin tarih
aç›klamas›nda iki özellik belirleyicidir: ‹dealizme göre, her ﬂey ya,
tanr›n›n belirledi¤i gibi gerçekleﬂmektedir; dolay›s›yla olan biten
her ﬂey tanr›n›n eseridir ya da iﬂte
üstün insanlar, kahramanlar ortaya
ç›kmakta ve bunlar tarihin ak›ﬂ›n›,
toplumlar›n biçimini de¤iﬂtirmektedirler. Böylece toplumsal gerçeklerin, tarihsel geliﬂmenin as›l dinamiklerinin üzeri kapat›lm›ﬂ, toplumsal geliﬂmelerin nedenlerine iliﬂkin
pek çok ﬂey bilinemez hale getirilmiﬂ oluyor, insanlardan kaderlerine
boyun e¤meleri isteniyordu.
ﬁimdi tekrar materyalizme dönece¤im. Yukar›da belirttik ki, toplumlar›n geliﬂimi, de¤iﬂimi, tarihsel
bir zorunluluktur. Peki materyalizm
de bu yasalara m› boyun e¤meyi
ö n e r i y o r ? O zaman metafizik gibi
yapm›ﬂ olmaz m›?
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Evet, kapitalizmden sosyalizme
geçiﬂ, zaten tarihsel olarak zorunludur, bu anlamda ihtilallere gerek
yoktur diyerek ihtilalci inisiyatifin
rolünü yads›yan anlay›ﬂ, asl›nda sonuçta idealist bir yaklaﬂ›ma var›r.

M a z l u m : Devrimci durumu
oluﬂturan krizler konusunda bir ek
yapmak istiyorum.
Devrimci durumun veya devrimin objektif ﬂartlar›n›n tan›mlanmas›nda, s›k s›k ekonomik ve poli tik krizden sözedilir. Yanl›ﬂ de¤ildir, ancak bu da yan›lt›c› olmamal›.
Sosyal kriz de bunun bir parças›d›r.
Sosyal kriz esas olarak egemen s›n›flar ve emekçi s›n›flar aras›ndaki
uçurumun derinleﬂmesi, buna ba¤l›
olarak çeliﬂkilerin keskinleﬂmesidir.
Bunun nesnel temeli ise yoksullaﬂmad›r. Yani kitlelerin yaﬂamlar›n›
eskisi gibi sürdürememeleri, eski
sosyal konumlar›n›n gerilemesidir.
Bu üç kriz -ekonomik, politik ve
sosyal- diyalektik olarak b i r b i r i y l e
k o p m a z b i r b ü t ü n o l u ﬂ t u r u r, ço¤u
durumda zaten birbirlerini etkileyerek, birbirlerini derinleﬂtirerek sürerler. Aralar›na bir duvar çekilemez. Baﬂta de¤inilmiﬂti zaten. Devrimci durum meselesine bir “ s ü reç”
olarak bak›lmal› diye. Bunun bir nedeni de krizlerin bu özelli¤i ve geliﬂim seyridir. Çünkü krizler, bazen
patlamalar biçiminde geliﬂse de, o
patlamay› haz›rlayan uzun dönemlere yay›l›rlar. Bu anlamda devrimci
durum da, b i r a n d a ortaya ç›k›p
kaybolan bir ﬂey de¤ildir.

K e m a l : Krizler aç›s›ndan devrimci durumu ﬂöyle de tan›mlayabiliriz; bir ülkede sürekli varolan ekonomik bunal›m›n derinleﬂerek, ülke
baz›nda sosyal ve siyasal alanda da
ifadesini bulmas›, ekonomik-politik
ve sosyal krizin t e k b i r k r i z h a l i nd e bi r l e ﬂe rek milli kriz (devrimci
kriz) durumunun ortaya ç›kmas›d›r.
Ekonomik, politik krizin varl›¤›
koﬂullar›nda, kitle eylemlerinin
kendili¤inden yükselece¤i düﬂünülür genellikle. Bunun da devrimci
durumu olgunlaﬂt›raca¤› düﬂünülür.
Birincisi, devrimci durumun varl›¤›,
Say›: 130

kitle eylemleriyle özdeﬂ de¤ildir.
Kitle eylemleri ortada yokken de
devrimci durum varolabilir. Ki ço¤unlukla da böyledir. ‹kincisi, her
ekonomik, politik, sosyal kriz kitle
eylemlerine yol açacak diye bir kural yoktur.
Bu krizler, mesela bask› ve yenilgi koﬂullar›nda toplumsal deje n e r a s y o n d a ifadesini bulabilir. Veya savaﬂ gibi ortamlarda, egemen
s›n›flar kitlelerin bu açl›k ve sefalete sessizce katlanmas›n› sa¤layabilmektedir. Emperyalist paylaﬂ›m savaﬂlar› döneminde yayg›n örnekleri
görüldü bunun. Bugün de mesela
“terör tehdidi” dedikleri demagojiyi
ayn› ﬂekilde kullan›yor egemenler.
Yani kitlesel eylemlerin yoklu¤u
sosyal krizin olmad›¤› anlam›na
gelmez. Sosyal kriz de, devrimci
durum da kitle eylemlerinin olup olmamas›yla özdeﬂleﬂtirilemez. Kitlelerin fiili tepkileri ekonomik, politik
ve sosyal krizleri derinleﬂtirir, ama
sadece eylemlere bakarak bu krizlerin varl›¤›na veya yoklu¤una karar
verilemez.
‹kinci bir nokta ise, Lenin’in,
Stalin’in devrimci duruma iliﬂkin
aç›klamalar›n› ele al›rken, dönem
fark›n›, ülkelerin koﬂullar›n›n fark›n› gözönünde bulundurmakt›r.
Lenin’in bu konudan sözetti¤i
"Sosyalizm ve Savaﬂ", "Sol Komünizm" adl› kitaplar›nda ortaya koydu¤u devrimci durum tan›m›, esas
olarak d e v r i m c i d u r u m u n e n o l gun haline denk düﬂmektedir. Bu
tan›mlarda do¤al olarak Sovyetik
devrim süreci ve tarz›n›n yans›ma-

Devrimci durumun varl›¤›
silahl› mücadelenin objektif ﬂart›n› oluﬂturdu¤u gibi, sömürücü egemen s›n›f›n aç›k ﬂiddete dayanan
politikas›, böyle bir mücadele biçimini geliﬂtirmeyi
zorunlu k›lmaktad›r. Yani
yine geldik Che Guevara
dönemine...
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lar› da vard›r. Çünkü Lenin için de
esas olan, o koﬂullarda bir ayaklanman›n objektif ve subjektif ﬂartlar›n› do¤ru tespit edebilmektir. Önderli¤in, baﬂka deyimle, ihtilalci inisiyatifin nas›l ﬂekillenece¤i de bu tespitlere göre belirlenecektir çünkü.

M a z l u m : Evet, yar›-sömürge,
yeni-sömürge ülkelerde devrimci
durum uzun süre olgunlaﬂmam›ﬂ
olarak varl›¤›n› sürdürür. Olgunlaﬂmas›, ancak devrimcilerin iradi müdahalesiyle mümkündür. Bu da,
uzun süreli bir savaﬂ içerisinde, iktidar› hedefleyen stratejinin hayata
geçirilmesiyle sa¤lan›r.
‹kinci bunal›m dönemi sömürge
ülkelerinde “yar›-feodal yap›, açl›k
ve sefaletin çok ileri boyutlarda olmas›, aç›k iﬂgal, egemen s›n›flar›n
toplumsal-siyasal örgütlenmelerinin güçsüzlü¤ü...” gibi nedenlerle
günümüz yeni-sömürge ülkelerine
göre devrimci durum daha olgundur. Bu nedenle kendili¤inden bölgesel ayaklanmalar devrim sürecinin geliﬂiminde önemli rol oynar.
Bizim gibi yeni-sömürge ülkelere gelince, gizli iﬂgal, güçlü devlet
örgütlenmesi, çarp›k kapitalist geliﬂim, sürekli faﬂizm olgusu gibi nedenlerle kitlelerin tepkileri ve memnuniyetsizli¤i aras›nda varolan suni-denge kitle hareketlerinin kendili¤inden geliﬂiminin zay›f kalmas›na neden olur. Sosyal çeliﬂkiler derin olmas›na ra¤men bu, s›n›f çat›ﬂmas›na do¤rudan yans›mayabilir.
Dolay›s›yla, milli krizin olgunlaﬂmas›nda devrimci müdahale belirleyeci bir rol üstlenir. Bu müdahale
z o r temelinde olmak durumundad›r.
Devrimci durumun varl›¤› silahl›
mücadelenin objektif ﬂart›n› oluﬂturdu¤u gibi, sömürücü egemen s›n›f›n aç›k ﬂiddete dayanan politikas›, böyle bir mücadele biçimini geliﬂtirmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Yani
yine geldik Che Guevara dönemine
de¤il mi...
Sovyet Devrimi de içinde olmak
üzere, tüm dünya devrimlerine bak›ld›¤›nda görürüz ki, devrimci durumun varl›¤› aﬂamas›ndan olgun-
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laﬂmas› aﬂamas›na geçiﬂte, çeﬂitli
düzeylerde bir iradi müdahalenin
varl›¤› görülür. Bu müdahale, bizim
gibi kendili¤inden kitle hareketlerinin c›l›z oldu¤u ülkelerde daha belirleyici bir önem taﬂ›r. Biraz önce
de dedi¤imiz gibi, devrimci durumun varl›¤› silahl› eylemin objektif
ﬂartlar›n› oluﬂturur. Sorun, karﬂ›devrim güçlerinin nitelikleri ve her
ülkenin kendine özgü koﬂullar›yla
da bütünleﬂen silahl› mücadeleyi
yürütecek bir örgüt, çal›ﬂma tarz› ve
devrim anlay›ﬂ›n› tespit ederek hayata geçirme sorunudur.

Özlem:

Bu müdahalenin
“zor”u içermesi, silahl› mücadele
temelinde olmas›, elbette zorunludur. Ancak ﬂunu da belirtmeliyiz ki,
objektif ﬂartlar haz›rken, subjektif
ﬂartlar› haz›rlamak üzere devrimci
bir partinin sürece yapaca¤› müdahale, her ülkenin, hatta ayn› ülkede
yaﬂanan de¤iﬂik devrim süreçlerinin
kendine özgü karakterine göre çeﬂitli biçimler al›r. Devrimci durum
var diye, tek düze ve her an, her koﬂulda silaha baﬂvurulur diye mekanik bir yaklaﬂ›m sözkonusu de¤ildir. Ancak elbette devrimci durumun varoldu¤u koﬂullarda, krizi ve
devrimci durumu olgunlaﬂt›racak
süreç, bu mücadele biçimini temel
almay› gerektirir ve iktidara giden
yol reformlardan de¤il, devrimci bir
savaﬂtan geçer.
Bu savaﬂ›n ﬂekilleniﬂi, zaman›,
ﬂiddeti ise; devrimci durumun olgunluk derecesi, çeﬂitli s›n›flar›n
konumlar›, kültürel-siyasal-ulusal
özellikler, örgütlülü¤ün düzeyi gibi
çok çeﬂitli etkenlere göre belirlenir.
Sorun ﬂudur ki, ülkemizde mesela, Çarl›k Rusyas›’ndaki gibi devrimci durum ﬂartlar›nda silahl› mü cadele d›ﬂ›nda bir haz›rl›k evresi
yaﬂanmas› sözkonusu de¤ildir. Bizimle ayn› koﬂullar› paylaﬂan hiçbir
ülkede de olmam›ﬂt›r zaten. Ülkenin emperyalizmin iﬂgali alt›nda olmas›, devletin faﬂist niteli¤i, beraberinde ﬂiddeti getirmektedir. Karﬂ›-devrimci ﬂiddetin karﬂ›s›na devrimin ﬂiddetini ç›karmamak, bunu ör-
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gütlememek, s›n›flar mücadelesinin
temel görevlerinden kaçmak demektir. “Che Guevara dönemi”nin
bitip bitmedi¤i tart›ﬂmas›n›n özü de
budur asl›nda. Devrimin objektif
koﬂullar›n›n mevcudiyetinde, silahl›
mücadeleyi “ g e l e c e ¤ i n s o r u n u ”
olarak görmek, devrimi reddetmek,
ﬂiddete dayal› devrim yerine reformizmi, parlamenterizmi geçirmektir.

M a z l u m : Oportünizm ve revizyonizm, evrim ve devrim dönemlerini birbirinden ay›r›p, evrim
dönemini kitlelerin bilinçlenme ve
örgütlenme süreci, devrim dönemini ise yeterli bilinç ve örgütlenme
seviyesine ulaﬂan kitlelerin bir
ayaklanmayla iktidar› ele geçirme
süreci olarak ele al›r. Oysa bu iki
dönem ülkemizde -ve bizim gibi ülkelerde içiçe geçmiﬂtir. Peki bunun
pratik anlam› nedir? Bunun pratikteki anlam›, her iki dönemin görevlerinin, örgüt ve mücadele biçimlerinin de içiçe geçmiﬂ olmas›d›r. ‹ﬂte
revizyonizm, oportünizm bir yan›yla da bundan uzak durmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bak›n, Lenin, subjektif ﬂartlar›
anlat›rken ﬂunu belirtir: “... Bir devrimin olabilmesi için; ilk önce iﬂçilerin ço¤unlu¤unun (hiç de¤ilse, bilinçlenmiﬂ olan ve akl› eren, siyasi
bak›mdan aktif iﬂçilerin ço¤unlu¤unun) devrimin gere¤ini tam olarak
Devrimci durumun varoldu¤u koﬂullarda, krizi
ve devrimci durumu olgunlaﬂt›racak süreç,
silahl› mücadeleyi temel
almay› gerektirir... Bu savaﬂ›n ﬂekilleniﬂi, zaman›,
ﬂiddeti ise; devrimci durumun olgunluk derecesi,
çeﬂitli s›n›flar›n konumlar›, kültürel-siyasal-ulusal
özellikler, örgütlülü¤ün
düzeyi gibi çok çeﬂitli etkenlere göre belirlenir.
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anlam›ﬂ olmalar› ve devrim u¤runa
hayatlar ›n› feda etmeye haz› r ol malar› gerekir...” (Lenin, Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastal›¤›)
“Devrim u¤runa hayatlar›n› feda
etmek” gibi tan›mlamalar, reformizmin, revizyonizmin telaffuz etmedi¤i, duymak da istemedi¤i kavramlard›r. Teorilerinde, politikalar›nda
söz bile edilmiyor böyle ﬂeylerden.
Ama iﬂte aç›k ki, devrimcili¤in bu
yan› da “ d e v r i m i n s u b j e k t i f ﬂ a r t l a r › ” aras›ndad›r ve tüm di¤er objektif, subjektif ﬂartlarla birlikte
bunlar olmaks›z›n, devrim de hayaldir. Bu yüzden Mao’dan Che’ye kadar birçok devrimci önder, objektif
ﬂartlar› elbette gözard› etmezler
ama bu yana da ›srarla dikkat çekerler.
Mao’nun bu konudaki sözlerinden biri var notlar›mda, okuyay›m:
“Savaﬂta zaferi ya da yenilgiyi, her
iki taraf›n askeri, siyasi, ekonomik
ve co¤rafi koﬂullar›n›n, her iki taraf›n yürüttü¤ü savaﬂ›n niteli¤inin ve
her birinin sahip oldu¤u uluslararas› deste¤in belirledi¤i do¤rudur,
ama zaferi yaln›z bunlar belirlemez; bütün bunlar kendi baﬂlar›na
ancak zafer ya da yenilgi olas›l›¤›n›
sa¤larlar, ama belirleyici de¤ildir.
Belirleyici olabilmeleri için öznel
çaba, yani savaﬂ›n yönetilmesi ve
sürdürülmesi, insan›n savaﬂtaki
dinamik rolü gereklidir."
Che de "Askeri Yaz›lar"›nda
ﬂöyle diyor: "Devrimci durumun
bütünüyle olgunlaﬂmas›n› beklemek
ﬂart de¤ildir. Çünkü yüreklilik, dövüﬂme, sevk ve kararl›l›k, ço¤u kez
eksik olan nesnel ﬂartlarn yerini tutabilir. Ama asgari miktarda da olsa
nesnel ﬂartlar›n varl›¤› gereklidir."
Burada tümüyle “subjektif” faktörü esas alan bir anlay›ﬂ de¤il savundu¤umuz. Devrimci parti, nesnel koﬂullar çerçevesinde hayata geçirir politikalar›n›. Bu nesnellik
içinde; onu aﬂarak, onu de¤iﬂtirerek
s›n›f mücadelesinin geliﬂimini do¤ru hedeflere yöneltebildi¤inde toplumsal sürecin geliﬂimini h›zland›rabilir ve yönlendirir.
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Zaten bu nedenledir ki, devrimci
bir parti, devrimci durumun oldu¤u,
olgunlaﬂt›¤› koﬂullarda, kitlelerin
kendili¤inden aya¤a kalkmas›n›
beklemez. Devrimci durumu olgunlaﬂt›r›c›, krizleri derinleﬂtirici do¤rultuda müdahalede bulunur. Bunu
yap›p yapmamak, çeﬂitli siyasi hareketlerin devrimci olup olmad›¤›n›
belirleyen bir öneme sahiptir. Çünkü bu durumlarda, reformist, revizyonist ak›mlarla devrimci örgütlerin
tavr› birbirinden tamamen farkl›
olur.
Bu fark› yaratan da ihtilalci inisiyatifin rolüdür. Bu inisiyatif tüm
statükolar› darmada¤›n edip, devrimin yolunu açar, devrimci durumu
olgunlaﬂt›r›r. O yüzden de dünyan›n
bütün reformistleri, revizyonistleri,
bu ihtilalci inisiyatife sald›r›rlar,
“zaman› de¤il” teorileri yaparlar.
Yani Che dönemi geçti denilmesi
asl›nda pek de yeni de¤il. ‘80 öncesi de vard› böyle söylemler. Kimi,
“Che dönemi geçti” der, kimisi
“daha o dönem gelmedi, daha evrim aﬂamas›nday›z, silah›n zaman›
de¤il” der. ‹kisi de ayn› kap›ya ç›kar. ‹kisi de fiilen devrimci durumun varl›¤›n› ve ihtilalci inisiyatifin
rolünü reddetmekte birleﬂir.

K e m a l : ﬁöyle bir özet yaparak
sohbetimizi noktalayal›m isterseniz.
Devrimlerin objektif ve subjektif
ﬂartlar› ﬂunlard›r; b i r, yönetenlerin
eskisi gibi yönetememesi, iki, yönetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istememesi, üç, kitlelerin bilinç ve
örgütlenme düzeyinin yeterlili¤i...
‹lk ikisi objektif, üçüncüsü ise subjektif ﬂartlar kapsam›na giriyor. Zaman zaman söyleriz; ülkemiz devrime gebedir diye. Bu objektif ﬂartlar›n, baﬂka deyiﬂle, devrimci durumun varl›¤› anlam›na gelir. Görevimiz bu tarihsel do¤umu yapt›rmak,
dünyaya ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke kazand›rmakt›r.
Sevgili okurlar›m›z, bir baﬂka
konuda yine devam etmek üzere,
sohbetimizi burada noktal›yorum.
ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Say›: 130

Devrimci bir
mühendisin
onurlu yaﬂam›
“Yaln›z De¤ilsin”, devrimci bir
mühendis olan Hasan Bal›kç›’n›n
yaﬂam›n› anlatan bir kitap. Ersin
Toker taraf›ndan yaz›lan kitap,
2006 y›l›nda EMO Yay›n taraf›ndan
yay›nland›.
Bal›kç›, ﬁanl›urfa'da 18 Ekim
2002 tarihinde görevi baﬂ›nda katledilmiﬂti. Hasan’› katlettirenler, Hasan’›n kaçak elektrik kullanarak
rant elde etmelerini engelledi¤i Özlem Plastik ad›nda bir ﬂirketin patronlar›yd›. O bir devrimci mühendisti, bu düzenin rüﬂvetçilerinden
de¤ildi. Yaﬂam›ndan vazgeçti fakat
kiﬂili¤inden taviz vermedi.
Kitap; yazar›n anlatt›¤› süreçlere
iliﬂkin kiﬂisel de¤erlendirmelerini
de yans›tmakla birlikte, Hasan’›n
yaﬂam›n› anlat›rken, yaﬂam›na paralel olarak devrimci mücadeleyi ve
Hasan’›n bu mücadeledeki yerini
anlat›yor.
Kitab›n ilk bölümleri, Hasan’›n
yaﬂam›n›, katledildi¤i sürece kadar
anlat›yor.
“ Lis e li H as a n B a l›kç ›, top lum sal sorunlara duyarl› her genç gi b i, Tür kiye'd e yaﬂanan o lay lar› y a k›ndan ... izlemekle kalmamakta,
aktif bir Devrimci Gençlik tarafta r› olarak, Adana'da gerçekleﬂtiren
eylemlere kat›lmaktad›r. Mitingler d e , s ok a k e yle m le rin de , ok uld a y a p›lan boykotlar›n içinde Hasan
hep vard›r.”
Bu bölümlerde ayr›ca Hasan’›n
12 Eylül’de y›lg›nlaﬂanlardan olmayarak de¤erlerini korumas›, 1980
sonras› Yeni Çözüm Dergisi’nin savundu¤u düﬂünceler çerçevesinde
örgütlü mücadele içinde yeralmas›,
hapishanelerde yaﬂanan ölüm orucu
direniﬂi süreçlerinde Hasan’›n direniﬂe destek eylemlerine kat›lmas›
anlat›l›yor. ‹ﬂte bu süreçten kitapta

Kitab›n Ad›: Yaln›z De¤ilsin
Yazar›: Ersin Toker
Yay›nevi: EMO Yay›n
anlat›lan baz› kesitler:
“Eleﬂ tiri ad ›n a, 12 Eylül ö nces i
ve r i l e n d e v r i m c i m ü c a d e l e y i i n k a r
e d e n l e r e p e y c e ç o ¤ un l uk t a y d › o y› l larda. Hasan hiçbir zaman onlar
g ib i o l m a d › .
.. . B u a r a d a , 1 5 A ¤ u s t o s
1984 'd e P K K 'n › n ge rç ek le ﬂ t ir di ¤i
Eruh bask›n› gündeme oturdu¤un da , G ün e yd o¤u 'da si lah l› e y le mle r i n b el i r l e y ec e ¤ i bi r s ü r e c e g i r i l d i ¤inin fark›na çok az say›da insan
varabilmiﬂti ancak. ”
“Hasan Bal›kç›, özellikle toplumsal sorunlarda ciddi bir duyarl›l›k gösterirdi. 1996 y›l›nda ... açl›k
grevleri, sonradan ölüm oruçlar›na
dönüﬂmüﬂtü. TAYAD önderli¤inde
onlarla dayan›ﬂma için yap›lan bir
günlük açl›k grevine Hasan da Adana'dan kat›larak destek vermiﬂti.”
Hasan 2000’de baﬂlayan büyük
ölüm orucu direniﬂine de eme¤ini
katar. Kitapta buna da yer veriliyor.
Sonraki bölümlerde, Hasan’›n
katledilmesine iliﬂkin dava süreci
ve kimi dava belgeleri kitapta yeral›yor.
“Hasan Bal›kç› an› defterinden”
adl› bölümde ise, Hasan’a yaz›lan
mektuplardan yap›lan derleme ve
devam›nda Hasan’›n mezar›nda yap›lan anma resimleri de bir bölüm
olarak yeral›yor.
Ayr›ca, kitapta bulunan, Hasan’›n katledilmesiyle ilgili bas›nda
yer alan haber ve köﬂe yaz›lar› da
belge niteli¤i taﬂ›yor.
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savunmak, en baﬂta
da demokratik-devrimci güçlerin görevi durumundad›r.
Ferhat’› vuran polisin tutuklanmas›n›, yarg›lanmas›n› ve cezaland›r›lmas›n› istemeli, bunun mücadelesini yürütmeliyiz.
Bu kimsenin kendi d›ﬂ›ndaki bir
mücadele de¤ildir. Tersine kendisinin haklar›n› savunma mücadelesidir. Herkes kendi prati¤ini yaﬂamak
durumunda olmas›n diye Ferhat’›
vuran polisler yarg›lanmal› cezaland›r›lmal›d›r. Bu çerçevede hareket
etmek demokratik mücadelenin
gere¤idir.
Oligarﬂinin baﬂar›s›n›n bir yan›
da solu kendi özel gündemlerine
hapsetmeyi baﬂarm›ﬂ olmas›ndad›r.
Bunu yapmal›y›z ki, sokak ortas›nda insanlar›m›z›n kurﬂunlanmas›n›, kurﬂunlayan polislerin ellerini
kollar›n› sallayarak gezebilmesini,
iktidarlar›n böyle
bir olay hiç olmam›ﬂ
gibi
davranmas›n›,
yarg›n›n polisleri aklamas›n›
engelleyebilelim.

Ferhat Gerçek Vurulmad› M›?
7 Ekim tarihinde dergimizin sat›ﬂ›n› yaparken, ‹stanbul Yenibosna’da polis kurﬂunuyla vurulan Ferhat Gerçek felç olmuﬂtu.
Ferhat vurulal›, bir aydan fazla
olmas›na ra¤men bu ülkenin ne
Baﬂbakan’›, ne Adalet Bakan’›, ne
‹çiﬂleri Bakan› ç›k›p bir aç›klama
yapmad›lar. Tüm resmi kurumlar
hala hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi davranma, suçun üzerini örtme, polisi
aklama çabas› içindeler. Burjuva
bas›n da ayn› suskunluk içinde.
“Bas›n özgürlü¤ü” devrimci bas›n
sözkonusu oldu¤unda, rafa kald›r›ld› her zamanki gibi.
AKP hükümeti ve ilgili bakanlar›na göre sanki Ferhat Gerçek vurulmad›! Sanki bu ülkede böyle bir
olay olmad›!
AKP iktidar› neden ç›k›p aç›ktan
söylemiyor; bu ülkede polisin istedi¤i zaman silah›n› çekip halk›n
üzerine ateﬂ etme yetkisi vard›r diye. AKP iktidar› bu cinayet teﬂebbüsünün birinci dereceden sorumlusudur. Polisin suçla mücadelede yetersiz kald›¤› yalanlar› eﬂli¤inde, polise istedi¤inde silah kullanma yetkisi tan›yan Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nu ç›kartarak polisi
katliamlara, infazlara, iﬂkenceye
teﬂvik etmiﬂtir. Burjuva bas›n da bunu alk›ﬂlad›. Güya polis böylece
kapkaç, h›rs›zl›k, mafya karﬂ›s›nda
daha etkili olacakt›, bak›n öyle bir
ﬂey var m›, yoktur. Olan polisin yasal dergi satan, demokratik haklar›
için mücadele eden insanlara yönelik silah çekti¤i gerçe¤idir.
Bu ülkede nas›l bir hukuk mekanizmas› oldu¤unu kimse sorgulamayacak m›? Ferhat Gerçek’in sokak ortas›nda kurﬂunland›¤› ve bunun hesab›n›n polisten sorulmad›¤›
bir ülkede, hukukçular hangi hukuk
kurallar›na güvenerek, hangi yarg›ya güvenerek dava takip etmektedirler, müvekkillerinin haklar›n› savunmak için nas›l davalar üstelenebilmektedirler? Ferhat’› vuranlar›n

36

FERHAT GERÇEK

yarg›lanmas›n› istemeyen hukukçular›n, adaleti savunmalar› mümkün
de¤ildir.
Bu ülkenin hukuk fakültelerindeki profesörleri, ö¤rencilerine nas›l bir hukuk sistemini anlatmaktad›rlar. Ferhat Gerçek’in sokak ortas›nda vurulmas›n›n serbest oldu¤u
bir ülkenin hukuk sistemini nas›l tan›mlamaktad›rlar, demokratik bir
ülkenin hukuku mu geçerlidir, yoksa faﬂizmin hukuku mu? Ferhat
Gerçek’in vurulmas›na karﬂ› ç›kmayan, vuran polislerin yarg›lan›p cezaland›r›lmamas›na sessiz kalan hukuk profesörlerinin, hukuku ve adaleti savunmakta tutarl› olduklar› düﬂünülebilir mi, bilimsel namuslar›
sorgulanmaz m›?
Tüm mesleklerden kitle örgütl e r i , s e n d i k a l a r, o d a l a r ; Ferhat
Gerçek bu ülkede, yasal olan dergimizin sat›ﬂ›n› yaparken, polisin kurﬂunuyla s›rt›ndan vurularak felç oldu, bunu yapan polis ne cezaland›r›ld› ne de tutukland›. Buna tepki
göstermeyecek misiniz?
Ferhat’›n yasal bir dergiyi satma
hakk›n› savunmad›¤›n›z, Ferhat’›n
sokak ortas›nda polis taraf›ndan
kurﬂunlanmas›na tepki göstermedi¤iniz zaman, nas›l kendi grev hakk›n›z›, insanca yaﬂam hakk›n›z›, çocuklar›n›z›n haklar›n› ve gelece¤ini
savunabileceksiniz?
Ferhat burada bir simgedir. Ferhat’›n vurularak sakat b›rak›lmas›
ayn› zamanda ülkemizdeki bir gerçe¤i göstermiﬂtir. Bu gerçek, faﬂizm
karﬂ›s›ndaki sessizlik, gösterilen
tepkilerdeki yetersizlik gerçe¤idir.
Ferhat’›n vurulmas› ilk de¤ildir. Fakat neden Ferhat ilk de¤ildir sorusu
da ülkemiz gerçe¤inin göstergelerindendir. Çeﬂitli kesimlerin faﬂizm,
infazlar, katliamlar karﬂ›s›ndaki sessizli¤i faﬂizmi cüretlendiren bir
sonuç yaratm›ﬂt›r do¤al olarak. Bu
yan›yla sorumluluk sadece faﬂizmin
sorumlulu¤u olmamaktad›r.
Ferhatlar’›n mücadele hakk›n›
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Ferhat’ı Vuran
Polis Tutuklansın!
F e r h a t a y a k l a r › n › k u l l a n a m › y o r,
yürüyemiyor, tek baﬂ›na hiçbir ﬂey
yapam›yor” denilerek Ferhat’› vuran polisin derhal tutuklanmas› istendi.
75 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klama sona erdikten sonra, Ferhat’›n yar›m
kalan iﬂi sürdürülerek Yürüyüﬂ
Dergisi sat›ﬂ› yap›ld›. Dergi sat›ﬂ›
yap›l›rken Ferhat’›n neden vuruldu¤u anlat›ld›.
Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ›ndan
sonra ise bir süredir grevde olan Telekom iﬂçileri ziyaret edildi.

Genç yaﬂ›nda halk›na gerçekleri
ulaﬂt›rman›n bedelini polisin s›kt›¤›
kurﬂunla felç kalarak ödeyen okurumuz Ferhat Gerçek ile ilgili, 4
Kas›m’da 1 May›s Mahallesi’nde
bas›n aç›klamas› yap›ld›. Ferhat
Gerçek’i vuran polisin halen tutuklanmad›¤›na dikkat çekilen aç›klamada;
“ F e r h a t g en ceci k y a ﬂ › n d a v u r u l d u b i zi m ü l k e m i z d e. H e m d e
her kes in gözle ri önünde. Hem de
yasal bir dergiyi satarken. .. F e rhat’› vuran polis halen tutuklan mad›. Bugün Ferhat’› vuran polis
elini kolunu sallayarak dolaﬂ›rken

Ferhat’› vuran polisin tutuklandireniﬂinde ﬂehit
düﬂen Faruk Kad›o¤lu’nun mektubu karﬂ›l›yor.
Festival’de yeralan sergilerden
birinin
ismi
Faruk’a Ce“F
v a p.” 15 küçük
tablo ﬂeklindeki
bir resim sergisinde
sanatç›
Anne-Louise Van Nieuwenhuijsen, veda mektubundan etkilendi¤i Faruk
Kad›o¤lu’na sesleniyor.
Üniversite dan›ﬂman›
ve Brüksel Laiklik Derne¤i çal›ﬂan› Nieuwenhuijsen sergisini
ﬂöyle tan›t›yor: “2005 y›l›n›n
May›s ay›nda Türkiye Baﬂbaka n› ’n ›n dü z e n le d i¤i bi r g e z iy e k a t › l a r a k ‘ r e s m i a ç › d a n d ü z g ü n ’ bir
‹stanbul keﬂfediyorum.. Tekir da¤ H apishanesi’nde siyasi tutsak Faruk Kad›o¤lu bir veda
m e k t u b u y a z› y o r v e k e n d i n i y ak › yor...”
Özgürlükler Festivali, ziyaretçilerine Türkiye’de yaﬂanm›ﬂ
olan ölüm orucu direniﬂini tan›t›yor.

Festivalde Faruk
Kad›o¤lu Sergisi
Brüksel Laiklik Derne¤i taraf›ndan düzenlenen “Özgürlükler
Festivali” 31 Ekim’de Brüksel
Pathe Palace’da baﬂlad›.
Festival 10 Kas›m tarihine kadar sürecek. Geleneksel olarak
her y›l düzenlenen festivalde,
film, konser, tiyatro, konferans
etkenlikleri yap›l›yor. Festival’de
Belçika’daki DHKC Davas›’n›
konu alan “Direnmek Suç De¤ildir” isimli belgesel 7 Kas›m günü
gösterildi.
Festivalin gerçekleﬂti¤i Pathe
Palace’da izleyicileri ölüm orucu
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mas› talebiyle yap›lan bir baﬂka
eylem de ‹kitelli Cemevi önünde
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. 4 Kas›m
günü yap›lan eylemde “ F e r h a t ’ ›
Vuran Polis Hala Tutuklanmad›”
yaz›l› pankart açan HÖC’lüler
“Ferhat’› Vuran Polis Tu t u k l a ns›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla eyleme baﬂlad›lar.
Eylem de Yürüyüﬂ yaz›l› önlükler
giyen HÖC’lüler bir bas›n aç›klamas› yaparak taleplerini dile getirdiler ve ard›ndan mahallede polisin
sald›r› tehditlerine ra¤men Yürüyüﬂ
Dergisi da¤›t›m› yap›ld›.

Avusturya’da
Anayasa Paneli
Avusturya Anadolu Federasyonu
(AFA) ve Bolivarci Cember Örgütü
taraf›ndan Federasyo’nun Viyana’daki merkezinde 4 Kas›m Pazar
günü ortaklaﬂa bir panel düzenlendi.
Panele Türkiyeli, Avusturyal› ve
Güney Amerikal› yaklaﬂ›k 60 kiﬂi kat›ld›. Salona, Güney Amerikal› önderler Simon Bolivar ve Jose Marti’nin
foto¤raflar› ile önderlerimiz Mahir
Çayan ve Ulaﬂ Bardakç›’n›n resimleri
ile Türkçe ve ‹spanyolca “Örgütlü
Halk Yenilmez” slogonlar› as›ld›.
Panelde, Bolivarc› Cember ad›na
konuﬂmac› olarak kat›lan Arjantinli
Carlos Troger öncelikle bu tür etkinliklerin önemine de¤indi ve Türkiye’deki anayasa tart›ﬂmalar› ve
HÖC´ün alternatif Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
haberi oldu¤unu söyleyerek ülkesindeki ba¤›ms›zl›k
hareketleri
hakk›nda
bilgi verdi.
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Bizi yarg›lamak,
uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu,
yozlaﬂmay› savunmakt›r!
13 Kas›m’da ‹stanbul’da “ a ¤ › r
ceza”l›k bir dava baﬂl›yor. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenlerin yarg›lanmas› davas› bu.
7 Aral›k 2006 tarihinde, ‹stanbul’da; Temel Haklar Federasyonu
ve çeﬂitli semtlerdeki Temel Haklar
dernekleri, Yürüyüﬂ Dergisi, Ozan
Yay›nc›l›k ve ‹stanbul TAYAD’›n
da aralar›nda bulundu¤u çok say›da
demokratik kurum, polis taraf›ndan
bas›larak çal›ﬂanlar› gözalt›na al›nm›ﬂ ve bir ço¤u tutuklanm›ﬂt›.
Polisin kurumlara ve evlere yönelik bask›nlar›, sokaklardan insanlar› gözalt›na almas› ve tutuklatmas› sonraki günlerde de sürmüﬂ, dava
kapsam›nda tutuklu say›s› 41’e
ulaﬂm›ﬂ, 48’i de tutuksuz olmak
üzere toplam “ s a n › k ” say›s› 89 olmuﬂtu.
89 devrimci, demokrat hakk›nda, müebbet dahil olmak üzere toplam 10.000 (onbin) y›l hapis isteniyor. Oligarﬂi bununla da yetinmiyor: 17 dernek ve 1 federasyonun,
uyuﬂturucuya, kumara ve yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için kapat›lmas› isteniyor.
41 devrimci, 1 y›la yak›n bir süredir tutuklu bekletildikten sonra ilk
kez 13 Kas›m tarihinde mahkeme
karﬂ›s›na ç›kar›lacaklar.
Bu mahkeme salonlar›, devrimcilerin oligarﬂiyi yarg›lad›¤› örneklere defalarca tan›kl›k etmiﬂtir. 13
Kas›m tarihinde de, oligarﬂinin
mahkemelerinde bir kez daha devrimcilerin demokratlar›n yarg›lanan
de¤il yarg›layan oldu¤una tan›k olaca¤›z.
Ç ü n k ü, bu düzenin tüm pisliklerinin içinde olan ve savunan onlar,
buna karﬂ› mücadele eden devrimciler, demokrat namuslu insanlard›r.
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Ç ü n k ü, haks›z ve adaletsiz olan
onlarken, devrimciler hakl› ve adaletli oland›r...
Ç ü n k ü, bu davada yarg›lanmak
istenenler, namussuzlu¤a, onursuzlu¤a, yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kman›n
onuruna sahipken, bu tutuklamalar›
yapan ve yapt›ranlar, emperyalizmin ve burjuvazinin her türlü yoz,
kirli kültürünü savunman›n onursuzlu¤unu taﬂ›yanlard›r.
Bunun için halk›n demokratik
kurumlar›na sald›rd›lar, gözalt›na
ald›lar, tutuklad›lar, hapis yat›rd›lar.

B i r Y›ld›r Ya r g › l a n m a d a n
H a p i s h a n e d e Tu t u l u y o r l a r
Yarg›layabilecekleri hukuki dayanaktan yoksun olduklar› içindir
ki, 41 devrimci demokrat insan› bir
y›l boyunca mahkemeye ç›karmadan hapishanede tuttular. Bu yöntem art›k oligarﬂinin polisinin ve
mahkemelerinin bir politikas› haline gelmiﬂtir.
Komplo kur, sonra bir y›l dava
açmadan beklet, ondan sonra mahkeme karﬂ›s›na ç›kard›¤›nda zaten
yat›rd›¤›nla cezaland›rm›ﬂ olursun.
Bu durumda mahkemelerde ceza
alman›n veya beraat etmenin önemi
talileﬂmektedir. Bunun, demokrasicilik oyununda da yeri yoktur, bu
politika aç›k faﬂizmin politikas›d›r.
Demokratik talepler çerçevesinde
örgütlenmiﬂ kurumlar›n yasaklanmas›, bu kurumlarda çal›ﬂman›n suç
haline getirilmesi aç›k faﬂist sistemlerin politikas›d›r. Türkiye tablosunda da, f›rsat bulundukça, bu politika
hayata geçirilmekte, bunu yasal zeminlerde yapamad›klar› için komplolar kurarak yapmaktad›rlar.
Gerçek ﬂudur; tutsak 41 devrim-

Ça¤r›:
1 3 K a s › m ’ d a;
Bu ülkede yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele etmenin,
uyuﬂturucuya, fuhuﬂa karﬂ›
ç›kman›n yarg›land›¤›na
tan›k olaca¤›z...
Ahlaks›zdan, namussuzdan hesap sorman›n suç say›ld›¤›na tan›k olaca¤›z...
Yo z la ﬂ ma y a k a r ﬂ› m üc a dele edenlerin yarg›land›¤›
davaya kat›lal›m, yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya, fuhuﬂ a k a r ﬂ › m ü c a d e l e e d e n l e re
d e s t e k v e r elim!
Tarih: 13 Kas›m 2007
Saat: 10.00
Yer: ‹st anb ul 13 . A C M
ci, demokrat; bu düzene karﬂ›, düzenin yasalar›nda bile suç say›lamayacak biçimlerde mücadele yürüttükleri halde, bu düzenin yozlaﬂt›rmas›na, fuhuﬂa, kumara ve uyuﬂturucuya karﬂ› ç›kt›klar› için hukuksuz,
adaletsiz bir ﬂekilde yarg›lanmadan
bir y›ld›r hapishanede tutulmaktad›rlar.

Neden Tu t u k l a n d › l a r,
Nas›l Bir Düzen Tu t u k l a d › ?
Devrimciler, kapitalist düzenin
tersine, savunduklar› dünya görüﬂü,
yaﬂam anlay›ﬂlar› gere¤i, halktan
yana ve vatansever olduklar› için,
halk›m›z›n uyuﬂturucuyla zehirlenmesine, kad›nlar›m›z›n fuhuﬂ batakl›¤›na düﬂürülmelerine, insanlar›m›z›n bu batakl›klarda yozlaﬂt›r›lmas›-
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na karﬂ› ç›karlar.
Bu pisliklerin yayg›nlaﬂmas›,
kendili¤inden olan bir durum de¤ildir. Tersine emperyalizmin, oligarﬂinin bilinçli tercih etti¤i bir politikad›r. Bu zeminler, ekonomik rant
elde etmenin yan›nda, halklar›
uyuﬂturman›n, kültürel olarak teslim alman›n da araçlar›ndand›r.
41’i tutuklu 89 devrimcinin suçunun büyüklü¤ü, oligarﬂinin düzeninin beslendi¤i bu damar› kesmek istemelerindendir.
Yozlaﬂma, fuhuﬂ, uyuﬂturucu
oligarﬂinin beslendi¤i damard›r. Fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu bilinçli olarak
yayg›nlaﬂt›rmalar›, neredeyse tüm
mafya çetelerinde polis, asker ve
yarg› mensuplar›n›n da olmas›, bürokratlarla, politikac›larla iliﬂkili olmalar› bu nedenledir.
Savc›, iddianamesinde de, uyuﬂturucuya fuhuﬂa yozlaﬂmaya karﬂ›
“polisin mücadele etmedi¤ini” itiraf ediyor, fakat bunu polisin eksikli¤i olarak gösteriyor. Oysa, burada
bir eksiklik yok, burada sistemin yap›s› sorunu vard›r. Sorun, yarg› mekanizmas›yla, polis gücüyle, yasama, yürütme, yarg› diye tan›mlanan
devlet güçlerinin tamam›n› elinde
bulunduranlar›n zaten bu uyuﬂturucu, fuhuﬂ, yozlaﬂma batakl›¤›n› iradi
olarak büyütmelerindedir.
Bu nedenledir ki, bu düzen devrimcileri tutuklarken, kumarhanecileri, pezevenkleri, hortumcular›,
soyguncu ve ya¤mac›lar›, yolsuzluk
ﬂampiyonlar›n› tutuklamamaktad›r.
Düzen, bir mafya düzeni olmal›
ki, fuhuﬂa, uyuﬂturucuya karﬂ› kampanyalar yürüten, halk› bilinçlendiren, insanlar›m›z› çetelerin ellerin-

Say›: 130

den kurtaran, e¤iten, tedavi eden,
halk› bu çetelere karﬂ› örgütleyen,
gençlerimizi, uyuﬂturucuya fuhuﬂa
yönelmek yerine, halk›n›n sorunlar›na duyarl›, mücadele eden kiﬂiler
olarak yetiﬂtiren devrimcileri tutuklayabilsin.
Bu nedenlerledir ki, 41’i tutuklu
89 devrimci hakk›nda aç›lan dava,
bize bu düzenin niteli¤ini gösteren
bir özellik taﬂ›maktad›r. Devrimciler hakk›nda haz›rlanan iddianame,
bu düzenin yozlaﬂman›n hamisi oldu¤unu kan›tlayan bir belge olarak
oligarﬂinin tarihindeki yerini alacakt›r.

Oligarﬂinin ‹ddianamesinin
Dayana¤› Uyuﬂturucu
Ta c i r l e r i
Bu dava nezdinde de, bir hukuk
komedisi yaﬂanmaktad›r. Devrimcileri yarg›lamak için mevcut yasalara dayanarak bile bir hukuki zemin
oluﬂturamayan mahkeme, kendisine
bir u y u ﬂ t u r u c u t a c i r i n i tan›k yapm›ﬂ, herkesi ayn› kiﬂiye teﬂhis ettirmiﬂ, bu kiﬂinin ifadelerine dayanarak yarg›lama yapmaya çal›ﬂmaktad›r.
Sözkonusu kiﬂi, Kardeﬂler Market’in sahibidir. Bu kiﬂi, davada
yarg›lanan onlarca kiﬂiyi, kendisini
döven kiﬂiler olarak teﬂhis etmiﬂtir.
Fakat, ne hakimler, ne savc› “nas›l
olur da bir kiﬂi onlarca kiﬂinin or tas› nd a d ay ak yer v e i lk def a k arﬂ› l a ﬂ t› ¤ › bu ki ﬂ i l e r i t er ed düt s üz t e ﬂh i s
edebilir” diye sormam›ﬂt›r.
Sormamalar› hukuki bilgi yoksunu olmalar›ndan de¤il, bilinçlidir.
De¤ilse, böyle bir davan›n olamayaca¤›n› herkes bilir. Birazc›k adalet kayg›s› taﬂ›yan hiçbir hukuk,
böyle bir yarg›lamaya müsaade edemez. Fakat, oligarﬂinin hukukunda,
bu düzene karﬂ›, düzenin pisliklerine karﬂ› mücadele eden devrimciler
sözkonusu ise, zerre kadar adalet
kayg›s› taﬂ›nmaz. Bir yalanc› tan›k
uydurulur, insanlar tutuklan›r, yarg›lan›r, hapisler yat›r›l›r, dahas› a¤›r
cezalara bile çarpt›r›ld›klar›n›n örnekleri çoktur.

Bu Hukuksuzlu¤a Karﬂ›
Ç›kal›m, Adalet Talebimizi
Yüksek Sesle Hayk›ral›m!
Bir yalanc› tan›¤a ifade imzalat,
“falanca kiﬂi dedi ki” diyerek onlarca kiﬂiyi tutukla, y›llarca hapis
yat›r. Oligarﬂinin bu politikas›, devrimci mücadeleyi, hak ve özgürlükler mücadelesini bast›rma politikas›d›r. Dolay›s›yla bu davan›n kendisi de hak ve özgürlük mücadelesinin bir alan› durumundad›r.
Amaç, bu tarz davalar› meﬂrulaﬂt›rmak, süreklileﬂtirmek, yasal
kurumlar› komplolarla çal›ﬂamaz
hale getirmek, çal›ﬂanlar›n› tutuklayarak etkisizleﬂtirmektir.
Bu politikay› boﬂa ç›karman›n
bir yolu, fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu,
yozlaﬂmay› savunan bu düzeni,
mevcut dava zemininde de teﬂhir etmek, davay› sahiplenmektir.
Oligarﬂi, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelemizi yarg›layarak, bu mücadeleyi suç sayd›¤›n› göstermektedir.
Bizler davay› sahiplenerek, uyuﬂturucuyu, fuhuﬂu, yozlaﬂmay› sahiplenmenin suç oldu¤unu hayk›ral›m.
Devrimciler, de¤il onlar› yarg›layan düzen suçludur, hak ve özgürlüklerimize sald›ran, komplo davalar› açanlar suçludur. Yarg› adaletten söz edecekse, komplonun orta¤›
olmaktan vazgeçmeli, devrimcileri
de¤il, komplolar kuran, yasal kurumlar› gece yar›s› basan, terör estiren polisi ve bu bask›nlar›n, komplolar›n kararlar›n› alanlar› yarg›lamal›d›r.
Yarg› bu komplonun orta¤› olmaya daha ne kadar devam edecek
görece¤iz?
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TELEKOM GREV‹
SALDIRI VE DESTEKLERLE
DEVAM ED‹YOR
Te l e kom iﬂçileri grevlerini kararl›l›kla sürdürürken Telekom patronlar› ve grevi hazmedemeyen iktidar
grevdeki iﬂçilere yönelik sald›r›
dalgas› baﬂlatt›. Birçok yerde mafyalar ve polis arac›l›¤›yla gerçekleﬂen sald›r›lardan biri 2 Kas›m günü
Ayaza¤a Telekom Santrali’nde yaﬂand›. Sabah saatlerinde patronun
örgütledi¤i taﬂeron ﬂirket elemanlar› taﬂ ve sopalarla grevdeki iﬂçilere
sald›rd›lar. Polis sald›r›y› izlemekle
yetindi. 2 Kas›m günü bir baﬂka sald›r› da Kavac›k’ta gerçekleﬂti. Kavac›k’ta grevdeki iﬂçileri santralden
yasad›ﬂ› bir biçimde zorla uzaklaﬂt›ran polis taﬂeron firma iﬂçilerini
santrale sokarak onar›m yap›lmas›n› sa¤lad›.
Grevdeki Telekom iﬂçilerine yönelik di¤er bir sald›r› 4 Kas›m günü
yaﬂand›. Sultançiftli¤i Telekom
Santrali’nde grevde olan iﬂçiler
grev k›r›c›l›¤›na izin vermediler.
Bunun üzerine polisin azg›nca sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›lar. Sendikac› ve
pekçok iﬂçinin gözalt›na al›nd›. ‹ﬂyeri bahçesinde bulunan 150 iﬂçiye
sald›rarak d›ﬂar› ç›karan polis taﬂeron firma iﬂçilerini içeri sokarak
ar›zalar›n giderilmesi için çal›ﬂmalar›n› sa¤layarak grev k›r›c›l›¤›na
destek verdi.
Sald›r›ya tepki gösteren iﬂçiler
ayn› gün iﬂyeri önünde bir eylem
yaparak sald›r›lar›n kendilerini
y›ld›ramayaca¤›n› söylediler. 5
Kas›m günü de di¤er bölgelerden
Telekom iﬂçileri otobüslerle Sultançiftli¤i Telekom Santrali’ne gelerek
grevde olan ve sald›r›ya u¤rayan
arkadaﬂlar›n› ziyaret edip sald›r›y›
protesto ettiler.

‹zmir’de Greve Büyük Destek
Telekom iﬂçileri aileleri, Petrol‹ﬂ Sendikas› Alia¤a ﬁubesi, Tüm-
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Tis Sendikas› ve HÖC’ün de destek
verdi¤i kitlesel bir bas›n aç›klamas›
yaparak “haklar›n› al›ncaya kadar
sürmekte olan grevlerini devam ettireceklerini” duyurdular.
3 Kas›m günü saat 13.00’de Konak Sümerbank önünde toplanan
sendika üyeleri sloganlarla Türk
Telekom ‹l Müdürlü¤ü önüne bir
yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdiler.
Sloganlar ve alk›ﬂlarla gerçek-leﬂtirilen coﬂkulu yürüyüﬂün ard›n-dan Telekom önünde Haber ‹ﬂ Ge-nel Baﬂkan› Ali Akcan bir konuﬂma
yapt›. Akcan konuﬂmas›nda iﬂve-ren ve medyada geçen sabotaj iddi-alar›na cevap verdi. Son günlerdeki
en kitlesel eylem olan bu yürüyüﬂ
ve aç›klamaya 1500 kiﬂi kat›ld›.

Gemlik Temel Haklar’dan
Destek Ziyareti
Gemlik Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 2 Kas›m günü saat
17.00’de 18 gündür grevde olan
Gemlik Telekom iﬂçilerini ziyaret
edip hakl› mücadelelerinde sonuna
kadar yan›nda olduklar›n› belirttiler. Sendika temsilcisi ve iﬂçilerle
konuﬂan dernek üyeleri baﬂar›lar dileyerek iﬂçilerin yan›ndan ayr›ld›lar. Ziyaret s›ras›nda polisin çevrede kamera çekimi yap›p iﬂçileri tedirgin etmeye çal›ﬂt›¤› gözlendi.

Ankara HÖC Temsilcili¤i’nden
Dayan›ﬂma Ziyareti
Ankara HÖC’lüler direniﬂin 24.
gününde Ulus’taki Telekom Genel
Müdürlü¤ü’nde grevde olan iﬂçileri
ziyaret ettiler. “Telekom ‹ﬂçisi
Yaln›z De¤ildir” yaz›l› pankart ve
dövizler taﬂ›yan HÖC’lüler ana
kap› önünde bas›n aç›klamas›
yapt›lar. Yüzlerce iﬂçi aç›klamay›
alk›ﬂ ve sloganlarla karﬂ›larken
HÖC’lüler desteklerinin devam
edece¤ini bildirdiler.

Hastanelerin Ticarethaneye
Çevrilmesine Protesto
TTB, SES ve sa¤l›k meslek odalar›,
kamu hastanelerini ticarethaneye dönüﬂtürecek olan “Kamu Hastane Bir likleri Pilot Uygulamas› Hakk›nda
Kanun Tasar›s›”n› Meclis önünde düzenledikleri eylemle protesto etti.
Sa¤l›k emekçileri yasayla doktorlar›n
iﬂ güvencesinin kalmayaca¤›n›, yönetimin istedi¤i doktoru kolayca iﬂten ç›karabilece¤ini söylediler.
Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca Mart 2007’de
haz›rlanan yasa tasar›s›yla hastanelerin
yönetim kurulu valilik, yerel yönetim,
il özel idaresi, ticaret odas› temsilcilerinden oluﬂmas› ve zarar eden hastanelerin kapat›lmas› hedefleniyor.

Dev Sa¤l›k-‹ﬂ'e
Kundaklamaya Tepki!
Dev Sa¤l›k-‹ﬂ ‹ç Anadolu Bölge
Temsilcili¤i 6 Kas›m günü “kimli¤i belirsiz” kiﬂiler taraf›ndan yak›lmak istendi. Yap›lan sald›r›, sendika binas›
önünde HÖC’ün de destek verdi¤i
ortak aç›klama ile protesto edildi.
Aç›klaman›n oldu¤u gün ayr›ca
D‹SK, Dev Sa¤l›k-‹ﬂ, SES, TTB olarak
sa¤l›k sektöründe yaﬂanan taﬂeronlaﬂt›rma sald›r›s›na karﬂ› ortak mücadele
karar› al›nd›¤› da aç›kland›.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
Siyah Çelenk
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve
Teknikerleri Derne¤i (Tümrad-Der),
SES ve Dev Sa¤l›k-‹ﬂ 8 Kas›m
Radyoloji Gününü kutlamak ve iﬂ saatlerinin 5 saatten 9 saate ç›kar›lmas›n›
protesto etmek amac› ile 8 Kas›m
Perﬂembe günü saat 13.00’te Sa¤l›k
Bakanl›¤› önündeydi. Bakanl›¤a
siyah
çelenk
b›rakan emekçiler
genelgenin geri
çekilmesini istediler.
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‹LKE
ÖZGÜR-DEMOKRAT‹K VE
Eﬁ‹TL‹KÇ‹ TÜRK‹YE
M‹T‹NG‹ YAPILDI
KESK, TMMOB ve TTB’nin ça¤r›s› ile “Özgür-Demokratik ve Eﬂitlikçi Türkiye” mitingi 3 Kas›m Cumartesi günü Ankara’da yap›ld›.
Saat 10.30’da “Özgür-Demokratik
ve Eﬂitlikçi Bir Türkiye” pankart›n›n
arkas›nda en önde KESK ve ona ba¤l› sendikalar olmak üzere di¤er sendikalar, odalar, DKÖ’ler, STÖ’ler, devrimci-demokratik kurumlar kendilerini ifade eden pankart ve dövizlerle hipodrom önünde kortejler oluﬂturdular
ve sloganlarla S›hh›ye Meydan›’na
do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
Miting alan›nda ilk olarak
TMMOB Genel Baﬂkan› Mehmet So¤anc› bir metin okudu. So¤anc› aç›klamas›nda anayasa tart›ﬂmalar›na vurgu yaparken AKP politikalar›na, geliﬂtirilmeye çal›ﬂan ›rkç›, milliyetçi
anlaﬂ›ylara karﬂ› demokrasiyi, özgürlü¤ü, kardeﬂli¤i, bar›ﬂ› savunman›n
gereklili¤ine vurgu yapt›.
Daha sonra KESK Genel Baﬂkan›
‹smail Hakk› Tombul ortak bas›n metnini okudu. Tombul okudu¤u metinde
12 Eylül anayasas›n›n de¤iﬂmesi gerekti¤ini belirtti¤i aç›klamas›nda son
dönemlerde yaﬂanan faﬂist sald›r›lara
de¤indi. 8 askerin de koﬂulsuz serbest
b›rak›lmas›n› ve Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesi gerekti¤ini belirten Tombul “bizler, baﬂka
bir yaﬂam›n, baﬂka türlü bir Türkiye’nin mümkün oldu¤unu biliyoruz.
Bizler, ﬂiddetin ve silahlar›n teslim ald›¤› bir gelecek de¤il, umut dolu yar›nlar istiyoruz” diyerek bar›ﬂ ve kardeﬂli¤e vurgu yapt›.
25 bin kiﬂinin kat›ld›¤› mitig Sevinç Eratalay, ‹lkay Akaya ve K›z›l›rmak’›n verdi¤i dinleti ile sona erdi.

Say›: 130

Bir telekom iﬂçisi, aç›k ve yal›n
bir ﬂekilde grevin meﬂrulu¤unu savunuyor: ' A k s a k l › k o l a c a k k i
g re v s o n u ç v e r s i n ' . . .
Bu basit gerçek y›llard›r unutturulmuﬂtu iﬂçilere. Bunu grevden
zarar gören patronlar›n unutturmaya çal›ﬂmas›nda anlaﬂ›lmaz bir
yan yoktur. Fakat emekçi sendikalar›n›n bir k›s›m yöneticileri de, reformist kesimler
de
unutturmak
için u¤raﬂ›yorlar
ve etkileri oran›nda da baﬂar›yorlar. Durumun vehameti de buradad›r.
Bir sendika greve giderken, direniﬂi kazanma koﬂullar›n›, direniﬂi
nas›l ve hangi güçlerle büyütebilece¤ini düﬂünmek yerine, patrona
verdi¤i zarar› nas›l en aza indirebilece¤ini düﬂünebiliyor.
Peki, “ a m a n p a t ro n l a r z a r a r g ö r m e s i n ”, “ a m a n h i z m e t l e r a k s a m a s › n ”, “ a m a n
ü l k e e k o n o m i s i z a r a r g ö rm es i n ” denildi¤inde, o zaman grev,
nas›l grev olacak?
‹ﬂçilerin, patronun zarar görmemesi ad›na yapaca¤› bir grev
olabilir mi? Nitekim olamayaca¤›
için, ülkemizde de grev neredeyse
yap›lmaz olmuﬂtur. ‹ﬂçiler haklar›n›
savunmaktan yoksun hale gelmiﬂtir.
Oysa g r e v i n m a n t › ¤ › patrona, iﬂçileri düﬂük ücretle, can güvenliksiz koﬂullarda, haklar›ndan
yoksun olarak çal›ﬂt›rmaktan elde
etti¤i kazançtan, daha büyük zarar
verdirerek taleplerini kabul ettirmek üzerine ﬂekillenir. Patrona verilecek zarar, m a d d i boyutuyla
olaca¤› gibi, ayn› zamanda iﬂçilerin
politikleﬂmesi, örgütlenmesi ve
mücadele deneyimi kazanmas› yan›yla p o l i t i k zarar da olacakt›r.
Bunu savunmayan, iﬂçilerin

grev hakk›n› da savunamaz. Peki, yüzy›llarca
mücadele, ve ödenen
bedellerle
kazan›lm›ﬂ
haklar› ve bu haklar içinde grev hakk›n› savunmadan nas›l demokrat
olunabilir, nas›l bir demokrasi savunulabilir? Aç›k ki, ne “ e ﬂ i t l i k ”,
ne “ ö z g ü r l ü k ”, ne “ d e m o k r a s i ” savunulamaz. Burjuva demokrasisi bile savunulamaz. Grev gerçek içeri¤iyle, tarihsel misyonuyla
savunulamad›¤› içindir ki, bu kavramlar belirsizleﬂtirilmekte, içeriklerinden kopuk anlamlar yüklenmektedir.
Oysa, bu kesimler güya 1
May›s kutlamalar›na kat›lmaktad›rlar, öncülük
etme iddias› taﬂ›m a k t a d › r l a r.
Grev hakk›n› savunamaz durumda
olanlar, 1 May›s’› nas›l, ne ad›na,
hangi yönleriyle savunacak? Cevab›n› bu kesimlerin 1 May›slar’› nas›l
düzenin icazetine hapsetmeye çal›ﬂmalar›nda görmek mümkündür.
Grevler, iﬂçilerin emekçilerin
egemenlere karﬂ› silah›yd›, bunun
içindir ki, “ g r e v s i l a h › ” denmiﬂtir
ad›na. Fakat, “ p a t ro n l a r › n z a r a r g ö r m e m e s i ” anlay›ﬂ› iﬂçileri
patronlar karﬂ›s›nda silahs›zland›rmaktad›r. Bunun anlam›n› yorumlamaya gerek bile yoktur, iﬂçiyi silahs›zland›rman›n, herhangi bir ﬂekilde izah edilmesi, meﬂrulaﬂt›r›lmas› olanaks›zd›r.
Tüm bunlar›n sonucu olarak,
saflar belirsizleﬂmekte, s›n›flar mücadelesinde emekçilerin saflar›nda
oldu¤unu iddia edenler sendikac›
s›fat›n› taﬂ›yanlar ayn› zamanda tekelcilerin cenazelerinde, üzüntülerinde, sevinçlerinde görmenin
mümkün olabildi¤i bir ilkesizlik,
solun belli kesimlerinde belirleyici
hale gelmektedir.
B u n e d e n l e d i r k i , g r e v h a kk › n › s a v u n m a k , h e rh a n g i b i r
çarp›tmaya izin verm e k s i z i n
p a t ro n l a r › n , d o l a y › s › y l a “ ü l k e
e k o n o m i s i n i n ” z a r a r g ö r m e s in i d o ¤ a l v e g e r e k l i g ö r m e k t i r.

grev hakk›n›
savunmak
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Disiplin Bilimselliktir
– Nas›l yaﬂayaca¤›m›z, nas›l çal›ﬂaca¤›m›zd›r –
Lenin’in yapt›¤› parti tan›m›n› hat›rlayal›m; “Çelik disipline sahip profesyonel devrimcilerin örgütü”... Lenin örgütü bu ﬂekilde tan›mlarken, disipline çok belirleyici
bir önem atfetti¤i aç›kt›r.
B i r p a r t i l i , b i r k a d ro , t a n › m l a n › r k e n d e “partinin ideolojisini,
stratejisini, program›n› kabul eden”
özellikleri s›ralan›r ve bunlara mutlaka “partinin disiplin ve kurallar›na ayak uydurabilen” biri olmas› da
eklenir. Çünkü, bu olmazsa, o partili partili olamaz, o kadro kadro olarak iﬂlevini yerine getiremez.
Ülkenin içinde yaﬂad›¤› sürece,
dönemsel özelliklere, örgütlenmenin güç durumuna ve ihtiyaçlar›na
göre, bir kadroda aranacak özelliklerde ﬂu veya bu yan öne ç›kabilir;
fakat disiplinin yeri ve önemi hiçbir
dönemde kolay kolay de¤iﬂmez.
Aranacak özelliklerin en baﬂ›nda
gelenlerden biri odur. Ayn› ﬂekilde
örgütlenmelerin biçimleri koﬂullara,
örgütlenilen yere göre de¤iﬂir; ama
disiplin yine de¤iﬂmezlerin baﬂ›nda
gelir. Buradan ç›kan sonuç ﬂudur ki;
disiplin, gerçekte b i r de vr i mc i ö rg ü t ü ö r g ü t y a p a n , k a d ro y u k a d ro
y a p a n en temel özelliklerden biridir. Bu anlamda disipline hiçbir
devrimci, s›radan bir sorun olarak
bakamaz.
Devrimcilik yarat›c›l›¤› ve üretkenli¤i gerektirir. Üretkenlik ve yarat›c›l›k ise, geliﬂi güzel bir çal›ﬂma
içinde baﬂar›lamaz; tam tersine, ancak yaﬂam›n› disipline edebilenler
üretir ve yaratabilir. Devrimcilik
eylemdir, devrimcilik örgütlenmektir ve hiçbiri geliﬂi güzel bir çal›ﬂma
içinde baﬂar›lamaz. Disiplin bu anlamda, devrimci faaliyetin havas›,
suyu gibidir.
Disiplinsizlik, s›radan yaﬂamla,
devrimci yaﬂam aras›ndaki s›n›rlar›
belirsizleﬂtirir. S›radan yaﬂamlarla
devrimci yaﬂam› ay›rdeden, dev-
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rimcinin yaﬂam›n›n h a l k › n a , v a t a n›na, örgütüne, devrime ve sosya l i z m e k a r ﬂ › s o r u m l u l u k l a r l a yo¤rulmuﬂ olmas›d›r. Devrimci, bu sorumluluklar›n› yerine getirebilmek
için, birincisi, bunun karﬂ›l›¤› olan
bedelleri göze almal›, ikincisi yaﬂam›n› bu sorumluluklar›n› yerine getirebilecek ﬂekilde disipline etmelidir. E¤er yaﬂam›n› buna göre disipline etmiyorsa, onun halka, devrime, örgüte, sosyalizme karﬂ› sorumluluklar› da lafta kalmaya mahkumdur. Düﬂüncesi, niyeti ne olursa olsun, bu sonuçtan kaç›namaz.

Yaﬂam disiplini ve devrimci
disiplin, birbirinden ayr›lamaz
Devrimci disiplin, en özlü tan›m›yla nas›l yaﬂayaca¤›m›z, nas›l çal›ﬂaca¤›m›zd›r. Bu, hayat›n her alan›nda, ne zaman yat›p, ne zaman
kalkaca¤›m›zdan, neyi, ne zaman
yapaca¤›m›za, hangi araçlar› nas›l
kullanaca¤›m›za, hangi iﬂleri nas›l
örgütleyece¤imize kadar uzay›p giden bir olgudur. Bir devrimci için
disiplin, ne sadece günlük yaﬂam›yla, ne sadece eylemlerle s›n›rlanamaz. Yaﬂam disiplini ve devrimci
disiplin, birbirinden ayr›lamaz.
Yaﬂam disiplini yoksa, devrimci disiplin de olmaz.
Disiplin, bilgidir, bilimselliktir.
Bir iﬂin ne zaman, nas›l, hangi araçlarla yap›laca¤›n› bilmektir. Devrimci disiplin, çal›ﬂma program›ndan ayr› olamaz. Bir çal›ﬂma program› ancak bir disiplinle hayata geçer. Aksi halde, hiçbir program›n
anlam› yoktur. Disiplinin olmad›¤›
yerde, bir programdan, plandan da
sözedilemez. Varsa da laftad›r, göstermeliktir. Disiplinin olmad›¤› yerde yürütülen faaliyetlerden, yap›lan
programlardan hiçbir sonuç al›namaz. Kazara baz› sonuçlar al›nsa bi-

le, bu kal›c› de¤ildir, tesadüfidir.
Programl›, planl› olmakla, disiplinli olmak, birbirine ba¤l›d›r. O
kadar ba¤l›d›r ki, biri yoksa, ke sinlikle ötekinin de olmad›¤›n d a n emin olunabilir.
Hep söylüyoruz ve elbette söylemeye devam edece¤iz: Devrim cilik bir ya ﬂ am bi çi mi di r.
Bunu, özellikle, düzen içi bir yaﬂam›, devrimcilik, solculuk diye pazarlamaya kalk›ﬂan reformistlere
karﬂ› s›k s›k da tekrarl›yoruz. Fakat
devrimcili¤in bir yaﬂam biçimi olmas›, siyasal olarak, örgütsel olarak
de¤il fakat, kiﬂisel olarak kendi içimizde de zaman zaman dejenere
edilebilen bir anlay›ﬂt›r.
Devrimcilik bir yaﬂam biçimi d i r; evet. Fakat nas›l bir yaﬂam biçimi?
Devrimci saflarda olmak, devrimcili¤i tercih etmiﬂ olmak kuﬂkusuz çok önemli, çok de¤erli bir tercihtir; fakat bu, devrimcili¤in “otomatikman” bir yaﬂam biçimi haline
dönüﬂmesi anlam›na gelmez. Devrimci saflarda yeralmaya baﬂlamakla, devrimcili¤i bir yaﬂam biçimi
haline dönüﬂtürmek aras›nda bir zaman geçer genellikle. Bu zaman›n
h›zl› veya yavaﬂ olmas›, devrimcilik
tercihindeki etkenlere, düzenden taﬂ›nan al›ﬂkanl›klara, tercihin gücüne
ba¤l›d›r.
Disiplin, yaﬂam› devrimcileﬂtirmekte en kilit yanlardan biridir. Düzen yan›m›z›n devrimcileﬂmeye
karﬂ› direniﬂi, kendini en fazla disiplinsiz, kurals›z bir yaﬂam iste¤inde gösterir çünkü. Bizi düzene çeken disiplinsiz bir yaﬂamla, bizi
devrimle daha fazla bütünleﬂtirecek
olan disiplinli bir yaﬂam tarz› aras›nda bir çat›ﬂma sürer. Bu çat›ﬂma,
asl›nda bizim içimizdeki d e v r i m düzen çat›ﬂmas›n›n bir yans›mas›d›r. Bu çat›ﬂma, kuﬂku yok ki, oligarﬂiye karﬂ› sürdürdü¤ümüz kavgadan ayr› ve ba¤›ms›z de¤ildir.
Örgütü oluﬂturan kadrolar, yöneticiler, bu savaﬂ› kazand›klar› ölçüde,
örgüt, düﬂman karﬂ›s›nda daha da
güçlenmiﬂ olur. Örgüt, bir anlamda
bu çat›ﬂmada mevziler kazan›ld›kça
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“çelik çekirdek”e dönüﬂür. Disiplin
iﬂte bu çelik çekirde¤in özüdür.
E¤er yukar›da sözünü etti¤imiz
çat›ﬂma yoksa, bu olumsuz bir durumdur. Orada düzen, bir ﬂekilde
kendi statükolar›n› oluﬂturmuﬂtur.
Orada, s›radan olanla devrimci
olan, düzene ait olanla devrime ait
olan, birbirine kar›ﬂm›ﬂt›r.

Disiplinsizlik, burjuvaziyi
sevindirir, örgütü güçsüzleﬂtirir
Örgütsel iﬂleyiﬂ, örgüt içi demokrasi solda çok tart›ﬂ›lan konulardan biridir. Çeﬂitli siyasi hareketler, reformizm kulvar›na kay›p, düzeniçileﬂirken, en çok sald›rd›klar›
konulardan biri de devrimci disiplin
olmuﬂtur. “Stalinist disiplin”, “birey
yaﬂamlar›n› ortadan kald›ran örgüt
disiplini” gibi söylemlerle, bir örgütü felç edecek “burjuva bireyci ve
özgürlükçü” anlay›ﬂ›n kap›lar›n› ard›na kadar açm›ﬂlard›r. Nitekim ilk
felç olan da kendi örgütlülükleri olmuﬂtur. Oysa disiplinin hangi süreçte nas›l ﬂekillenece¤i, keyfi olarak belirlenmez. Che’nin bir sözü
var; diyor ki: “... devrimci mücade l e n i n bi ç i ml e r i v e yö n t e ml e r i k i ﬂ i lerin iradesi taraf›ndan de¤il, bü tü n iliﬂ kile r i ç inde so mut, n e sn e l ve
ö zn e l k o ﬂ u l l a r v e g e r i c i e g e m e n s › n›flar›n direnci taraf›ndan belir lenmiﬂtir.”
Disiplini belirleyen de oligarﬂiyle savaﬂ›m›zd›r. Bu savaﬂ›n ihtiyaçlar›d›r.
Disiplinsiz yaﬂam› b u r j u v a z i i st e r. Bohem, ne zaman yatt›¤›, ne zaman kalkt›¤› belli olmayan, düﬂünmeyen, kendinden baﬂkas›n› hesaba
katmayan, bencil bir yaﬂam tarz›,
devrimcilere de¤il, burjuvaziye, küçük-burjuvaziye aittir. Burjuvazi
böyle yaﬂanmas›n› teﬂvik eder. Çünkü, bilir ki bencillik, böyle ortamlarda serpilip geliﬂir, kendi iç disiplinini sa¤layacak bir iradeye sahip
olamamak, herhangi bir örgütlenmeyi, ezilenleri güçsüzleﬂtirecek etkenlerden biridir. Bohem yaﬂam›n
ideologu burjuvazidir ama burjuvazinin kendisi üretimde, faaliyetle-
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Disiplinli olmaya
çal›ﬂmak asl›nda,
burjuva ideolojisinin,
düzenin üzerimizdeki
kal›nt›lar›na karﬂ› da
savaﬂmakt›r. ﬁu
aç›kt›r ki, düzen
al›ﬂkanl›klar›yla,
düzene karﬂ›
savaﬂ›lamaz.
rinde, çal›ﬂma alanlar›nda s›n›f›n›n
ç›karlar›n› titizlikle koruyacak kat›l›kta bir disiplin uygular.
Devrimci bir örgüt için s›k kullan›lan tan›mlarda belirtilen “düﬂman›n darbelerine karﬂ› koyabilecek,
her ﬂart alt›nda mücadeleyi sürdürebilecek” bir örgüt olmak, gerçekten çelik gibi bir örgütsel disipline
sahip olmaks›z›n mümkün müdür?
Disiplinsizlik, örgütü tahrip
eder. Her türlü zaaf gibi, disiplinsizli¤in yol açt›¤› etkiler de sadece o
disiplinsizli¤i yapan kiﬂiyle, ve
onun birimiyle s›n›rl› kalmaz. Disiplinsizli¤in di¤er birimlere yans›y›ﬂ›, iﬂleyiﬂi aksatmas›, tüm di¤er
zaaflardan daha fazla ve daha etkilidir. Tüm kadrolar›yla, taraftarlar›yla, militanlar›yla, birim ve alanlar›yla birbirine ba¤l› bir zincir gibi
düﬂünmemiz gereken örgütsel yap›da, bir yerdeki aksama, hemen veya
daha sonra, ama mutlaka, baﬂka birimlerdeki çal›ﬂmalar› da aksatacak,
aksakl›klar, bir yerde önü kesilmedi¤i takdirde, katlanarak büyüyecek
ve örgütü güçten düﬂürecektir. Örgüt, hayat›n çeﬂitli alanlar›nda örgütlenmeyi, mücadeleyi geliﬂtirmeye harcayaca¤› enerjiyi, kendi iç disiplinini sa¤lamak için harcamak
zorunda kalacakt›r.
ﬁunu çok aç›k bilmeliyiz ki, her
disiplinsizlik, oligarﬂiyi sevindirir.
ﬁu veya bu disiplinsizlikten oligarﬂinin, hatta örgütün de haberi olmayabilir. Ama bu yine de o disiplinsizli¤in “düﬂman›m›z› sevindiren,
örgütümüzü güçsüzleﬂtiren” bir olgu oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
De¤iﬂmez bir sonuçtur ki; ilkesiz,
kurals›z, disiplinsiz bir yaﬂam, düﬂmana hizmet eder. ‹ﬂte bu noktada,
sonuç olarak oligarﬂiye hizmet ede-

ce¤ini bildi¤imiz bir davran›ﬂ, hiçbir gerekçeyle, hiçbir koﬂulda masumlaﬂt›r›lamaz.
Disiplin ve onu oluﬂturan kurallar, ilkeler, mücadeleyi, örgütü ve
devrimi geliﬂtirmek içindir. Disiplinin mant›¤› budur. Devrimci disiplini, karﬂ›-devrimci bir örgütlenmenin disiplininden ay›rdeden de budur. Devrimciler, disiplini uygularken, biçimsel kurallara, tüzüklere
uyma kayg›s› de¤il, bu kayg›yla hareket ederler.
Yolun
Bak›n, uzun zaman önce “Y
N e resindeyiz” adl› broﬂürümüzde
ﬂunu belirtmiﬂtik: “Mücadele içinde ﬂekillenmemiﬂ bir örgütte, örgüt
bilincine ve iktidar sorumlulu¤una
sahip olmaktan uzak insanlar›n
davran›ﬂlar›n› ve zaaflar›n› hiç bir
tüzük maddesi disiplin alt›na alamaz.”
Yani disiplinin temeline, biçimsel tüzükler, kurallar de¤il, “ örgüt
bilincin e ve iktidar sorumlulu¤un a
sahip olmak” konulmuﬂtur.
Herkesin örgütün bir parças›, iktidar mücadelesinin bir parças› oldu¤unun fark›nda ve bilincinde olmas›, disiplinsizliklerin yaratabilece¤i sonuçlar› da kavramak demektir. Devrimci, hiç kuﬂku yok ki, bir
çok özelli¤e birden sahip olmak zorundad›r. Disiplin de onlardan biridir ve bunlar peﬂpeﬂe s›raland›¤›nda, gözümüzde büyüyebilir. Hay›r,
bütün bu özelliklere sahip olabilmek için, sonsuz bir güçle devrimi
istemek, dünyay› fethetme h›rs›,
i d d i a s › v e c o ﬂk u s u n a s a h i p o l m a k
yeterlidir. E¤er bunlara gerçekten
sahip olur, bunlar› içselleﬂtirebilirsek, disiplinli de oluruz, programl›
da çal›ﬂ›r›z, paylaﬂmas›n› da biliriz.

Sorun disiplinsizliklerin olmas›
de¤il, bunlara karﬂ› savaﬂ›l›p
savaﬂ›lmamas›d›r!
Disiplinsizlikler, hemen her birimde ﬂu veya bu düzeyde olacak,
ﬂu veya bu biçime bürünerek kendilerini göstereceklerdir. E¤er sürekli
yeni insanlar› devrim saflar›na kat›yorsak, bu do¤ald›r. Çünkü onlar,
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saflar›m›za olumluluklar› ve olumsuzluklar›yla gelirler; düzenden taﬂ›yacaklar› olumsuzluklar›n baﬂ›nda
da disiplinsizlik gelir. Bu anlamda,
bir birimde disiplinsizli¤e rastlanmas› de¤ildir as›l sorun; as›l sorun,
disiplinsizliklerin meﬂru görülmesi,
kan›ksanmas› ve bunlara karﬂ› savaﬂ›lmamas›d›r. ‹ﬂte kadrolar›n, yöneticilerin disiplin konusundaki kendi
davran›ﬂlar›n›n ve anlay›ﬂlar›n›n
önemi de burada ortaya ç›kar. Yönetici, disiplin meselesini, kendi zaaflar›n› örtbas edecek ﬂekilde de ele
alabilir, ki o zaman o birim için çok
daha olumsuz bir süreç sözkonusu
olacakt›r.
‹ﬂleyiﬂ öyle ﬂekillendirilmeli ve
öyle bir kültür yerleﬂtirilmelidir ki,
disiplinsizlik, kendine uygun bir zemin bulamamal›d›r. Disiplinsizli¤e
e¤ilimli olan bile, kendini o alan›n,
birimin, di¤er yoldaﬂlar›n›n gösterdi¤i disipline uydurmak zorunlulu¤unu hissetmelidir.
Disiplinli olmayan biri, disiplini
sa¤layamaz. Bu anlamda bulundu¤u birimde, alanda disiplini sa¤layamama gibi bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya olan her kadro, yönetici, sorunun
çözümüne kendinden baﬂlamal›d›r.
Sorunun çözümüne kendinden
baﬂlamayan, yani disiplinsizlikte ›srar eden bir kadro ve yönetici, kaç›n›lmaz olarak liberalleﬂir. Kendi disiplinsizli¤inin tart›ﬂma konusu olmamas› için, o da baﬂkalar›n›n disiplinsizliklerine göz yummaya baﬂlar... Diyelim ki yönetici programs›z ve disiplinsizdir. Yaratan, örgütleyen, üreten de¤il, adeta boﬂ bir
günlük yaﬂam› vard›r. Bir program›
var görünüyorsa da onu uygulayacak bir iradeden ve disiplinden yoksundur. O yönetici illegaliteye s›¤›narak bir süre için disiplinsizli¤ini,
programs›zl›¤›n›, boﬂlu¤unu alt›ndaki insanlardan gizlemeye çal›ﬂabilir. Ama illegalitenin en s›k› koﬂullar›nda bile bunlar önünde sonunda aç›¤a ç›kar.
Disiplinsizliklere prim vermek
ise, bir kadro ve yönetici için ve elbette örgüt için, asla içine düﬂülmemesi gereken bir zaaft›r. Çünkü bu-
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na prim vermek, örgütlülük içinde
anarﬂist, bireyci e¤ilimleri güçlendirmek, örgütün iﬂleyiﬂini bir anlamda kendili¤indencili¤e terketmektir. Disiplinin ve gerek yukar›dan aﬂa¤›ya, gerekse de aﬂa¤›dan
yukar›ya denetimin zay›flad›¤› bir
örgütte, pek çok zaaf da bu ortamdan beslenir, büyür ve yay›l›r.
Disiplinli olmaya çal›ﬂmak asl›nda, burjuva ideolojisinin, düzenin
üzerimizdeki kal›nt›lar›na karﬂ› da
savaﬂmakt›r. ﬁu aç›kt›r ki, d ü z e n
al›ﬂkanl›klar›yla, düzene karﬂ› savaﬂ›lamaz. Baﬂka deyiﬂle, eski kültürle eski kültür altedilemez. Bu anlamdad›r ki, bizim kendi içimizde
düzeni yenmemiz, kendi içimizde
eski kültürü yokederek yenilenmemiz, burjuvaziye karﬂ› savaﬂta bir
mevzi kazanmam›z, düﬂman›m›za
kendi cephemizden ilk ama önemli
darbeyi vurmam›z demektir.
Bir ajan, disiplinsizli¤in, laçkal›¤›n cirit att›¤› bir örgütte çok daha
rahat kendini gizleyebilir de¤il mi?
Bir provokatör, böyle bir ortamda
çok daha rahat provokasyon yapabilir de¤il mi?
Tek tek kadrolar›n ilkeli, disiplinli bir yaﬂam biçimine sahip olmas› ve buna ba¤l› olarak ilkeli, kurall›, disiplinli bir örgütsel iﬂleyiﬂin
hakim k›l›nmas›, ajanlara da, mücadelemizi ve örgütlenmemizi engelleyecek zaaflara da kap›n›n baﬂtan
kapat›lmas› anlam›na gelecektir.
Disiplin bu anlamdad›r ki, örgütün
olumsuzluklara, karﬂ›-devrimci giriﬂimlere, küçük-burjuva zaaflara
karﬂ› kap›s›d›r. Bu kap› aral›k b›rak›ld›¤›nda, oradan her türlü melanet
girer.
Kimin ne zaman ne yapt›¤›n›n,
ne yapaca¤›n›n belli oldu¤u, eylemlerin örgütlenmesinden e¤itim faaliyetlerine, iliﬂkilerden örgütlenmeye
kadar her ﬂeyin ﬂekillenmiﬂ oldu¤u
bir örgütlülük tarz› içinde, do¤al bir
denetim de sa¤lanm›ﬂ olacakt›r.
Böyle oldu¤unda, mücadelemizi,
örgütlenmemizi gerileten, zay›flatan her ﬂey, “ vücudun kabul etmeyip
d›ﬂar› att›¤› bir madde gibi” yaﬂam›m›zdan d›ﬂar› at›lacakt›r.

GENÇL‹KTEN DAYANIﬁMA
VE TANIﬁMA TOPLANTILARI
Tr a k y a Kültür Merkezi Kas›m ay›
etkinlikleri çerçevesinde yüksekokul
ve lise gençli¤ine
yönelik bir tan›ﬂma
çay› düzenledi. 4
Kas›m günü aç›l›ﬂ
konuﬂmas›yla baﬂlayan etkinlikte
gençli¤in yozlaﬂt›r›lmak istendi¤ine,
insanlar›n bireycileﬂtirildiklerine de¤inilerek halk kültürünün sahiplenilmesi gerekti¤i vurguland›. Etkinlik
hep birlikte söylenen türküler ve çekilen halaylarla sona erdi.

***
‹ s k e n d e r u n Temel Haklar’›n 4
Kas›m günü düzenledi¤i dayan›ﬂma pikni¤inde mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Anayasa ve
YÖK konular›n›n
tart›ﬂ›ld›¤› piknikte, Gençlik Federasyonu taraf›ndan
6 Kas›m’da YÖK önünde yap›lacak
eyleme ça¤r› yap›ld›. ﬁiirlerin okundu¤u ve "Me¤ersem Neymiﬂ" adl› tiyatro oyunun sergilendi¤i piknikte
paylaﬂ›m›n güzelli¤i yaﬂand›.

***
Kocaeli Gençlik Derne¤i, 2 Kas›m
günü Tunceliler Derne¤i’nde bir tan›ﬂma çay› düzenledi.
Etkinlikte Gençlik Derne¤i ad›na
konuﬂma yapan Ömer Yi¤it Ünal
ö¤renci gençli¤in birçok alanda
yaﬂad›klar› sorunlar›n çözümüne yönelik faaliyet yürüttüklerini belirtti.
Kocaeli Gençlik Derne¤i’nin kuruluﬂundan bu yana yapt›¤› eylemliklerin
foto¤raflar›ndan oluﬂan bir slayt gösterimi yap›lan etkinlikte Dernek Baﬂkan› Emre Duran
YÖK ve iﬂleyiﬂiyle ilgili bir konuﬂma yaparken Grup
Sesil bir müzik
dinletisi verdi.

11 Kas›m 2007

MÜŞTAK ERENUS ANILDI aram›zdan ayr›l›rken de
ﬁair, avukat Müﬂtak
Erenus ‹stanbul Barosu Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n 5. y›l›nda an›ld›.
7 Kas›m akﬂam› saat 19.00’da
sinevizyonla baﬂlayan anma
program›nda tan›yanlar› Müﬂtak
Erenus’la ilgili an›lar›n› ve ﬂiirlerini paylaﬂt›lar.
Müﬂtak Erenus, yaﬂad›¤› süre
içerisinde duruﬂu ile örnek gösterilecek, sayg› duyulacak ayd›nlar›m›zdand›. 19 Aral›k sald›r›s›yla
herkese gözda¤› verilmek istenmesine ra¤men ölüm orucu direniﬂinin sürdü¤ü süreçte o kap›s›n›
ölüm orucu direniﬂçilerine açt›,

benim yan›mda TAYAD’l› Aileler de olsun demiﬂti.
Ölümünün y›ldönümünde TAYAD’l›lar da yan›ndayd›lar. Aileler ad›na aç›klama yapan Tekin
Tangün ‘evinde ölüm orucu yaparken burada ölürseniz dayanamam demiﬂti. Biz onu hiç unutmayaca¤›z’ diye konuﬂtu. Ahmet
Kulaks›z ‘onu çok arayaca¤›z’
derken Grup Yorum da U¤urlama
ve Gelki ﬁafaklar Tutuﬂsun türkülerini Müﬂtak Erenus için söyledi.
Esin Afﬂar, Ali Erenus, Güngör Gençay, Sennur Sezer, ‹lhan
Selçuk’un da kat›ld›¤› anma etkinli¤i eﬂi Bilgesu Erenus’un konuﬂmas›yla sona erdi.

Sormak istedi¤i soruyu bile daha yöneltemeyen Akman, Ferhat Gerçek’in sakat b›rak›ld›¤› bir ülkede
h a ngi hukuk devleti diye soracakt›.
Didem Akman’›n sivil polisler taraf›ndan yaka-paça a¤z› kapat›larak
al›nmas›na tepki gösteren 2 ö¤renci
de yine sivil polislerce d›ﬂar› ç›kar›ld›. Bunun üzerine okulda bulunan
demokrat devrimci ö¤renciler toplanarak sloganlarla sald›r›y›, YÖK’ü
ve Bakan ﬁahin’i protesto eden sloganlar atmaya baﬂlad›lar.

Ankara Üniversitesi'nde
Protesto ve Gözalt›
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 82. kuruluﬂ y›ldönümü
törenlerine kat›lan Adalet Bakan›
Mehmet Ali ﬁahin hukuk devrimini
tamamlamak için ilerici yasalar ç›kard›klar›ndan ve hukuk devletine
bu ﬂekilde ulaﬂ›laca¤›ndan bahsederken Ankara Gençlik Derne¤i
üyesi Didem Akman ‘say›n bakan
siz hukuk devletinden bahsediyorsunuz ancak yak›n bir zaman yasal bir
dergiyi satt›¤›’ diye baﬂlad›¤› konuﬂmas›n› bitiremeden,
bakan›n
gözleri
önünde salonda bulunan polislerin sald›r›s›na u¤rad›.

Avukatlara sald›r›
Abdullah Öcalan'›n avukatlar›
bir kez planl› bir ﬂekilde linç giriﬂimine maruz kald›.
7 Kas›m sabah› Gemlik ‹lçe
Jandarma Komutanl›¤› karﬂ›s›nda
toplanan yaklaﬂ›k 30 kiﬂilik grup,
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Çevik kuvvet polisleri sald›r›s›n›
sürdürerek salondan ç›kar›lan 3 ö¤rencinin de aralar›nda bulundu¤u
toplam 5 ö¤renciyi gözalt›na ald›.
Gözalt›lar ayn› gün serbest b›rak›l›rken bu olay bile Adalet Bakan›’ndan dekana, rektöre kadar demokrasiye ve muhalif bir sese olan
tahammülsüzlü¤ü bir kez daha gösterdi.

ellerinde Türk bayraklar›yla sloganlar atarak, gerekli iﬂlemlerin
yap›lmas› için servis arac›nda bekleyen avukatlara sald›rd› bulundu.
Avukatlar›n araçlar›n› taﬂlayan
linç güruhuna birﬂey yap›lmazken,
avukatlar ‹lçe Jandarma Komutanl›¤›'na götürüldü.

YÜRÜYÜﬁ Her
Koﬂulda
Halka Ulaﬂacak
Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta Ankara’n›n ﬁirintepe Mahallesi’ndeydiler. 3
Kas›m günü “Yürüyüﬂ” önlükleriyle yap›lan dergi da¤›t›mda halkla anayasa,
Ferhat Gerçek’in vurulmas› ve YÖK üzerine konuﬂmalar yap›ld›.
***
4 Kas›m günü ‹zmir’in Cennetçeﬂme
Mahallesi’nde Yürüyüﬂ Dergisi ile mahalle halk›na gerçekleri anlatan Yürüyüﬂ
okurlar› “son süreçte devrimci-demokrat kurumlara yönelik ﬂovenist, ›rkç›, faﬂist sald›r›lar, anayasa tart›ﬂmalar› üzerine seslenerek AKP iktidar›n›n halk›n hiçbir sorununu çözemeyece¤i anlatt›lar.

Alt›nova
Yard›mlaﬂma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i
Aç›ld›
Alt›nova
Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i 4
Kas›m günü
aç›l›ﬂ›n›
ilan etti. Alt›nova-Sinan Mahallesi’ndeki dernek binas›nda
yap›lan aç›l›ﬂ etkinli¤inde türküler ve
deyiﬂler söylendi, konuﬂmalar yap›ld›.
Derne¤i kurma nedenlerini anlatan
Ertu¤rul Sa¤lam yoksulluk baﬂta olmak üzere sorunlar›n tek baﬂ›na çözülemeyece¤ini, gücün birlikten do¤du¤unu dile getirdi.
Mahalle halk› da “burada sa¤l›k
oca¤› yok, sa¤l›k oca¤›na giden araç
yok. Evinde ekmek olmayan insanlar
var bunlar›n tespit edilmesi gerekiyor.
Bütün bunlar gerekti¤inde bas›na yans›t›lmal›…” diyerek sorunlar›n› dile
getirdiler. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte sorunlar› birlikte çözme ve derne¤i
sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›.

HABER
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Zihni dehr elinden her zaman a¤lar
Va rd›m ki ba¤ a¤lar ba¤›ban a¤lar
Sümbüller periﬂan güller kan a¤lar
ﬁeyda bülbülü terk edeli bu ba¤›”
(Bayburtlu Zihni)
Naz›m Hikmet, o meﬂhur ﬂiirinde “ Hoca Nasreddin gibi gülen/Bayburtlu Zihni gibi a¤layan”
der, halk için. Hoca Nasreddin, herkesin malumudur. Peki ya, Bayburtlu Zihni kimdir? Ve acaba, “a¤lamak” deyince Naz›m’›n akl›na neden Bayburtlu Zihni gelmiﬂtir?
Nas›l a¤lar Bayburtlu Zihni, neye a¤lar?
Bayburtlu Zihni, 19. yüzy›l ﬂairlerimizdendir. Eserleri üzerinden
yola ç›kan incelemelere göre, edebiyat tarihimizin kendine has bu ﬂairi,
1797 y›l›nda Bayburt’da do¤muﬂtur. As›l ad› Mehmed Emin olup
“Bayburtlu Zihni” mahlas›n› kendisi takm›ﬂt›r. E¤itimi hakk›nda kesin
bir bilgi olmasa da, Erzurum ve
Trabzon medreselerinde okudu¤u
söylenir. Eserlerine bak›ld›¤›nda da
medrese e¤itimi ald›¤› anlaﬂ›l›r.
1816 y›l›nda ‹stanbul’a gelip ilk
memuriyetine baﬂl›yor. Sonra ard›
geliyor ve Osmanl› idaresi alt›ndaki
de¤iﬂik yerlerde çal›ﬂ›yor. Hopa’dan Akka’ya, M›s›r’dan Erzurum’a kadar geniﬂ bir co¤rafyada
bulundu¤unun izleri eserlerinde
vard›r. Anadolu’nun çeﬂitli ﬂehirlerinde Bucak ve mal müdürlükleri
yapt›. Ama hiçbir yerde kal›c› olamad›. Çünkü haks›zl›klara, yolsuzluklara göz yummad›¤› için, ya görevinlerinden istifa ediyor ya da
uzaklaﬂt›r›l›yordu.

H
Zihni, gördü¤ü haks›zl›¤› görmemiﬂ gibi yapmaz. ‹tiraz eder ve
itirazlar›n› da, hicivleri ile halka taﬂ›r. Bu nedenle kendisine “ h e c c a r ”
yani yergici denmiﬂtir. Bayburtlu
Zihni, önce esas olarak bu hicivleri
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ile meﬂhurdur. Yaﬂad›¤› dönemin en tan›ndiye
m›ﬂ saz ﬂairleri Seyrani, Erzurumlu Emrah
ve Dertli'yle ayn› dönemin ﬂairidir.
Sene 1858 ve Zihni, son görev
yeri olan Ünye’de hastalan›r. Adeta
bir ﬂair sezgisiyle ölece¤ini hissetmiﬂ gibi, biraz iyileﬂir iyileﬂmez
memleketini görmek ister. Özlemini
gerçekleﬂtirmek için de ilk f›rsatta
yola ç›kar ama, özlemini çekti¤i
Bayburt’a ulaﬂamadan, 1859 y›l›nda Trabzon-Maçka’n›n Kholasa
(ﬂimdiki ad› Bahçeyaka) köyünde
vefat eder. Dönemin koﬂullar›ndan
dolay›, oraya gömülür fani bedeni.
Daha sonra, yörede s›k yaﬂanan seller yüzünden de mezar› tarumar
olur. Vefakar halk›m›z sayesinde,
Bayburtlu Zihni’nin mezar› 1936
y›l›nda gömüldü¤ü yerden al›n›p, Bayburt’un
‹maret Tepesi’ne nakledildi. Ölümü ile bu olay
aras›nda, 77 y›l geçmiﬂ
olmas›na ra¤men, Bayburt halk› içlerinden ç›kan bu hiciv üstad›n›
unutmad›klar›n› göstermiﬂlerdir.
Halk›n bu denli muhabbetine mazhar olan ﬂairimiz, edebiyat›m›za
“Bat›”dan bakanlarca yok say›lm›ﬂt›r. Bu nedenledir ki, okullarda ö¤renemedik onu. Naz›m’›n en baﬂta
an›lan dizelerini bilenler içinde dahi
Bayburtlu Zihni kimdir sorusunun
cevab›n› bilen yok denecek kadar
azd›r.

süreli olmam›ﬂt›r.
Zihni’nin hicivleri, haramilerin
menfaat tekerine çomak sokar. Yolsuzluklar› hicvederken, bunlar› yapanlar› hak ettikleri biçimlerde teﬂhir edip dile düﬂürür. Kimi edebiyat
tarihçileri Zihni’deki dobral›¤›n yer
yer “küfür” say›labilecek bir biçime
büründü¤ünü öne sürmüﬂlerdir.
Ama zaten, hicvetmenin kendisinde
yerleﬂik alg›lay›ﬂlar› bozan bir kural
tan›mazl›k, haﬂar›l›k ve hoyratl›k
olmas› do¤ald›r. ‹ﬂte bu nedenle,
Zihni’nin hicivlerinde “ eﬂyan›n ad›
konulmuﬂtur” diyebiliriz. ‹ﬂin komik taraf›, YÖK üniversitelerinde
edebiyat üzerine akademisyenlik
yapan kimilerinin, Bayburtlu Zihni’yi “küfürbaz” say›p sansürlemeye kalkmalar›d›r.
Bayburtlu Zihni, hem halk edebiyat›n›n hece ölçüsü hem de divan

Bayburtlu
Zihni gibi...

H
Bayburtlu Zihni, memuriyet yaparken seyyah gibi de¤iﬂik yerleri
dolaﬂmak zorunda kalm›ﬂt›r. Zira,
tan›k oldu¤u menfaatçili¤e, haks›zl›k ve yolsuzluklara göz yummam›ﬂt›r. E¤er ki, “gözlerimi kapar›m
vazifemi yapar›m” diyerek, haks›zl›klara, ortak olsayd›, herhalde bir
yerlere Osmanl› valisi olurdu. Ama
Zihni, vicdan›n›n sesini dinleyerek,
gördü¤ü haks›zl›klar› hicivleriyle
teﬂhir etmeyi tercih etmiﬂtir. Bu
yüzden de amir ve eﬂraf›n tepkisini
çekmiﬂ ve hiçbir memuriyeti uzun

edebiyat›n›n aruz vezniyle ﬂiirler
yazm›ﬂt›r. ﬁiirlerinde Arapça ve
Farsça’y› da kullanm›ﬂt›r. Ama
özellikle koﬂmalar›, halk diliyle yaz›lm›ﬂ olman›n sadeli¤ini hala korumaktad›r. Zaten Buyburtlu Zihni
döneminde divan ﬂiirleri daha
önemli görülüyor olsa da, daha çok
koﬂmalar›yla halka malolmuﬂtur.
Koﬂmalar›na hakim olan da memleket hasretidir: “ Kör olsun gurbetin
kahr› bitmedi/Gidemem vatana çilem bitmedi.”
Zihni’nin üç büyük eseri ﬂunlard›r: Divan-› Zihni, Sergüzeﬂtname,
Kitab-› Hikaye-i Garibe... Bunlardan Sergüzeﬂtname’nin içinde, dokuz adet destan vard›r. Misal; bunlardan “ Ot l akç › D es ta n› ”nda, baﬂkalar›ndan geçinen beleﬂçi, asalak
tipler hicvedilmiﬂtir. Ayr›ca, bu destanlarda yeri geldi¤inde, de¤iﬂik
bölgelerin yöresel lehçeleri zengin
biçimlerde kullan›lm›ﬂt›r.
“ K i ta b -› H i ka y e-i G a ri be ” ise
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kahramanlar› ve kurgusuyla adeta
“roman” olmak isteyen bir edebi çal›ﬂmad›r. Zihni bu eserinde, haks›zl›¤a u¤rayan bir delikanl›n›n maceras›n› anlat›r. Düz yaz› a¤›rl›kl› yaz›lm›ﬂ olsa da, ayn› zamanda kaside, mesnevi, gazel gibi manzum bölümler de içerir.
- Va rd›m ki yurdundan ayak götürmüﬂ...” diye baﬂlayan içli koﬂmas›n›, 1828 Rus istilas›ndan sonra
Bayburt’un yak›lm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ hali
karﬂ›s›nda söylemiﬂti. Zihni, halk›n›n ac›lar›n›n sözcüsüydü o felaketler karﬂ›s›nda. “Sümbüller periﬂan
güller kan a¤lar” derken yoksul
Osmanl›n›n ac›lar›n›n ﬂairi olarak
konuﬂmaktad›r. Naz›m’a ﬂiirinde
öyle bir at›f yapt›ran da bu yan›yd›.
Ama bir yan› daha vard› Zihni’nin. Memuriyet nedeniyle gitti¤i
her yerde, yolsuzluk yapan paﬂalar,
valiler, kad›lar ve eﬂrafa mensup zevat ile tak›ﬂ›r. Çünkü yap›lan haks›zl›klara göz yummaz, “bana ne”
ya da “adam sen de” demez, yolsuzlu¤a, h›rs›zl›¤a ortak olmaz.
Kendisi haram yemez ve dindar görünüp mal› götürenleri, haram yutanlar› da sevmez. Elbette, k›l›ç ve
mühür, böylesi haramzadelerin elindedir. Bayburtlu Zihni’nin ise, sadece kalemi vard›r. Ama bu öyle bir
kalemdir ki, zülfiyare dokunan hicivleri k›l›çtan keskin olur. Örne¤in,
halk› aldatarak haks›z kazanç sa¤layan Bayburt Esnaflar ﬁeyhi için
ﬂöyle der:
“Tilki gibi inden ine
Hortlak gibi sinden sine
ﬁeyh her gece biner cine
Zamzamlan›r hoﬂ sallan›r...”
Gece seccadeye yaslar
Döküp her an a¤lar”
Defterdar Tahsin Efendi hakk›nda yazd›¤› hiciv de türünün en “kibar” söyleyiﬂine sahiptir:
“Bir kar›ﬂt›r baca¤›n bir buçuk
endize boyun / Fitne sand›kas› ﬂer
mahzeni ﬂeytan Tahsin.”
Bayburtlu Zihni’nin hicivlerinde
soyut anlamda sanat yapma kayg›s›
de¤il, somut olarak sosyal adaletçi
duygular hakimdir. Bu yüzden h›rç›n bir “heccav” say›lm›ﬂt›r. Do¤al-
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d›r, zira “do¤ru söyleyeni dokuz
köyden kovarlar” misali bir yaﬂam›
olmuﬂtur. Ama baﬂ›na ne gelirse
gelsin, d o ¤ r u y a d o ¤ r u, e¤riye e¤ri
deme özelli¤ini korumuﬂtur. Misal,
1839 y›l›nda ilan edilen Tanzimat’›n
ilk etapta ülke için hay›rl› olaca¤›n›
düﬂünmüﬂtür. Ama eski idare çark›Av r u p a n›n,
sürülen
i ya¤ ile dönmeye devam etti¤ini
görünce, Tanzimat’› da eleﬂtirmekten geri durmam›ﬂt›r:
“Bu ne zulüm ne hakaret bilmem
Bu ne halet ne rezalet bilmem
Bu ne adl ve bu ne Tanzimat’t›r
Bu ne Kanun bu ne Talimatt›r”.
Bu hicivlerin bize gösterdi¤i ﬂudur; Bayburtlu Zihni, bir “do¤ru insan” olarak gördü¤ü e¤riliklerle uzlaﬂmam›ﬂ ve onlarla savaﬂm›ﬂ. Sadece haks›zl›k yapmamakla kalmam›ﬂ, yapanlara da karﬂ› ç›km›ﬂ.

H
Hiciv, baﬂka deyiﬂle taﬂlama, ironik bir dille eleﬂtiri, teﬂhir ve yarg›lamad›r. Haks›zl›k ve adaletsizliklerden hesap sorman›n edebi bir yoludur. Bir edebiyat biçimi olarak nicedir unutulmuﬂ olsa bile, halk›m›z›n gündelik yaﬂam›nda izleri sürmektedir. Kendi zaman› ve mekan›nda, bu iﬂin üstad› Zihni’dir. Ve
denilebilir ki, Bayburtlu Zihni gibi
a¤lamak, halk› a¤latanlar› hicvetmektir bir yan›yla da. A¤lanacak
hallere gülmeyece¤iz elbette ama,
a¤latan koﬂullar› reva görenleri,
Bayburtlu Zihni gibi hicvetmek
boynumuzun borcudur. Söz ile, saz
ile, çizgi ile, yumruk ile, haramileri
yerle bir etmek görevdir bize...
Öyle ya; herkes bir baﬂka araçla,
bir baﬂka biçimde dile getirir isyan›n›. Kimi Bayburtlu Zihni gibi ﬂair
olup hicivle, kimi Pir Sultan gibi saz›yla, kimi Börklüce gibi k›l›c›yla,
kimi baﬂka türlü; ama herkesin yaﬂay›p tan›k oldu¤u haks›zl›klara karﬂ›
durmas›, itiraz etmesi, göz yummamas› olmas› gerekendir. ‹nsanl›¤›m›z›n, eﬂ deyiﬂle vicdan ve haysiyetimizin olmazsa olmaz ﬂart›d›r bu.
Bayburtlu Zihni’nin k›ssalar›ndan
pay›m›za düﬂen hisse de budur iﬂte.

K›sa Tarih
11 Kas›m - 17 Kas›m

12 Kas›m 1996
Türkiye’ye gelen ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›’n› protesto için Ankara’da büyük bir
gösteri yap›ld›.
14 Kas›m 1993
Trabzon’da devrimcilerin öncülük etti¤i
“Fuhuﬂa Karﬂ› Mücadele Mitingi” yap›ld›.
14 Kas›m 1997
Polis destekli sivil faﬂist gruplar 6 Kas›m sonras›nda devrimci-demokrat
gençli¤e yönelik sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›lar.
15 Kas›m 1995
Gazi katliam›yla ilgili 20 polis hakk›nda
aç›lan ve ‹stanbul’dan Trabzon’a sürgün
edilen dava Trabzon’da baﬂlad›.
15 Kas›m 1997
KESK’li memurlar zamlar›, mezarda
emeklilik yasa tasar›s›n› protesto için
ülke çap›nda eylemler yapt›lar.
16 Kas›m 1995
Amasya Meslek Yüksek Okulu ö¤rencilerine faﬂistlerin sald›rmas› ve polisin 13
ö¤renciyi gözalt›na almas› üzerine,
devrimci demokrat ö¤renciler gözalt›na
al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› için
Amasya CHP il binas›n› iﬂgal ettiler.
16 Kas›m 1973
Politeknik Direniﬂi
Yunanistan'da 14 Kas›m'da cuntay›
protesto eden üniversite ö¤rencileri, Politeknik Üniversitesi'ni iﬂgal ettiler. Halk›n büyük destek verdi¤i eylemleri bast›rmak için cunta, ö¤rencilerin üzerine
askerleri sürdü. Tanklarla Politeknik duvar›n› y›karak içeri giren askerler, içeride 20 ö¤renciyi, d›ﬂar›da ise 16 ö¤renciyi katlettiler.

TAR‹H

47

değin m eler
‹damlara Karﬂ›
Mücadele Kahraman›!
Sabah
Gazetesi’nde
“Ecevit’le veda sohbetleri”
diye bir yaz› dizisi yay›nland›, yaz›
dizisinin 6 Kas›m
günkü bölümünün baﬂl›¤› ﬂöyle:
“Deniz Gezmiﬂ’in
idam›na
karﬂ›
mücadele etti.”
Bundan ne sonuç ç›karmak gerek acaba? Ecevit çok vatanseverdi de onun için mi
Denizler’in idam›na karﬂ›

ç›kt›,
yoksa,
çok hümanist
oldu¤undan
m›?
Sabah Gazetesi yazar›
hiç kendini boﬂuna yormas›n, biz Ecevit’i Clinton’un
karﬂ›s›nda, ilkokul ö¤rencileri misali el
pençe durmuﬂ, iﬂbirlikçi haliyle, biz
Ecevit’i Ulucanlar ’dan,
19 Aral›k’tan
tan›yoruz;
böyle bir kan
gölünün
ortas›ndaki adam, öyle bir
kalem darbesiyle hümanist
yap›lamaz.

Halk›n sorunlar›n› iktidarlar, hükümetler çözmeyince elbette iﬂ gazetecilerin baﬂ›na düﬂüyor. Bak›n
gazetecilerimiz halk›n sorunlar›n› nas›l çözüyorlar?
Meral Tamer 6 Kas›m tarihli yaz›s›nda, deprem gözlem
istasyonu için gerekli sensörlerin ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan al›nmad›¤›n› belirtip, “Haydi ‹stanbullular, iﬂ baﬂa
düﬂtü... At›n aile baﬂ›na 1’er YTL de ﬂu iﬂi halledelim. Her
aile 1 YTL verse 10 sensör al›n›r” diyor.
Tesadüf, ayn› gün, ayn› gazetede Güngör Uras da Bahçesaray’›n su sorununun y›llard›r çözülmedi¤ini, yat›r›m program›nda ödenek ayr›lmad›¤›n›, bu sorunu çözmek için 6 bin
metre plastik boru gerekti¤ini belirtip; “ h a y › r s a h i b i , b o r u
ü re t i ci s i b i r s a n a y i c i a r › y o r ” . . .
Bir ülkenin sorunlar›, kampanyalarla, hay›rsever iﬂadamlar›yla çözülür mü?

Halk›n s orunlar›na
hay›rsever çözüm!

Doğruya d oğru

Do¤ru Söz
“Devlet özel sektöre çok güzel bak›yor, çok güzel
ad›mlar at›yor. Ellerinden gelen her türlü çabay› gösteriyorlar.”
(SANKO Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Abdülkadir
Konuko¤lu)

BAM TELİ çizgiler

‹tinayla Çete ‹mal Edilir!
Son aç›¤a ç›kan çetede yine eski özel harekatç›lar var.
Nasrettin Hoca’n›n sözüdür; “Eski aylar› k›rp›p k›rp›p
y›ld›z yaparlar”. Hoca bugün yaﬂasayd›, “Eski özel harekatç›lar› k›rp›p çete üyesi yaparlar”! derdi herhalde.
Devlet, özel harekatç› yetiﬂtiriyor, sonra bunlar halk›n
üzerine sürülüyor! Sonra “emekli” edilip çetelere kayd›r›l›yorlar. Devlet ve özel teﬂebbüsün mükemmel uyumu.

“Kuru kalabal›k
m u a m e l e s i g ö rm e y i re d d e d e n
p ro l e t a r y a n › n
c e s a r e t e , k e n d in e s a y g › d u ymaya, gurura
ve ba¤›ms›zl›¤a
ekmekten çok
daha fazla
i h t i y a c › v a r d › r. ”

Marks-Engels
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Haf›zas›z Alevi Dedesi !
Elaz›¤ Ülkü Ocaklar›, Anadolu Alevi Bektaﬂi
Kültürünü Tan›tma ve Yayma Derne¤i Baﬂkan› Ali
Çoban’a “ülkenin birlik ve bütünlü¤üne gösterdikleri
katk›lardan dolay›” plaket vermiﬂ.
Ayn› zamanda bir Alevi Dedesi de olan Ali Çoban
ise, plaketi teﬂekkürler ederek alm›ﬂ.
Bu alevi dedesine Maraﬂlar’›, Çorumlar’›,
Sivaslar’› m› hat›rlatmal›, yoksa bu ﬂahs›n alevilikle
ilgisi olmad›¤› için düﬂkün mü ilan etmeli? Bu kiﬂinin
düﬂkünlü¤ü aç›k, fakat bu kiﬂiyi baﬂlar›nda tutanlar
nas›l alevilerdir!

ﬁimon P erez TBMM’de
‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres, 11 Kas›m’da
Ankara’y› ziyaret edecek. Peres’in ziyaretinde
TBMM’de bir konuﬂma yapaca¤› aç›kland›. E¤er bu
konuﬂma gerçekleﬂirse, Peres, T B M M ’ y e h i t a p
e d e n i l k ‹ s r a i l C u m h u r b a ﬂ k a n › olacak.
Hem de ‹slamc› AKP iktidar›nda!
Adaletten yana olanlar, mazlumdan yana olanlar,
mazlum Filistin halk›n› sahiplenenler, bu katili dinlemezler, getirip mecliste konuﬂturmazlar!

Reformizmin T ürkçesi!
Gazetelerin yazd›¤›na göre, D‹SK ve birçok meslek örgütünün de kat›l›m›yla yap›lacak anayasa için
çal›ﬂmalar h›z kazanm›ﬂ. Yapacaklar› anayasan›n ad›n›
da ﬂöyle koymuﬂlar: "Sosyal-Kültürel-Eﬂitlikçi Bir
Türkiye Yolunda Yeni Anayas a"
Ne demek "Sosyal-Kültürel-Eﬂitlikçi Türkiye?.
Hadi ‘sosyal’ini anlad›k, eﬂitlikçisini de anlad›k diyelim, peki “kültürel Türkiye” ne demek yani? Bu sosyal-kültürel eﬂitlikçi Türkiye tarifine bir aç›kl›k getirseler de herkes bilse...

ÖZÜRLÜ S ÖZLER
- Konsept
G ö z ü n ü z ü To p r a k D o y u r s u n
Yeni bütçede Çankaya köﬂkünün yenilenmesi, yeni mobilya al›m› için 30.7 milyon YTL, yani 30.7 trilyon ayr›lm›ﬂ... Köﬂk’ün bütçesi önceki y›la göre yüzde 64 art›r›lm›ﬂ... Bu arada Abdullah Gül’ün maaﬂ› da
15.250 YTL’den 21.100 YTL’ye ç›kar›lm›ﬂ ki bu da
yüzde 38’lik bir art›ﬂ...
Halk›m›z›n güzel sözüdür: “Gözünüzü toprak doyursun” derler bu tür durumlar için. Bunlar›n nas›l bir
vicdan taﬂ›d›klar›n› siz düﬂünün. Haramiler bile bunlardan daha fazla emekleri ile geçiniyorlard›, bunlar
aleni soygun yaparken, bir çaba içine de girmiyorlar...
Mezara girseler, yerlerini geniﬂletmeye çal›ﬂ›rlar!
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Tamil Kaplanlar›n›n
Lideri Katledildi
Sri Lanka'n›n kuzey ve do¤usunda ba¤›ms›zl›k için savaﬂan Tamil Elam Kurtuluﬂ Kaplanlar›’n›n
siyasi liderlerinden S. P. Tamilsel v a n katledildi.
Gerillalar›n internet sitelerinde
yay›mlanan aç›klamada, " T ü m Tamil Elam halk›na,
tüm dünyada yaﬂayan Tamiller ’e ve uluslararas› topluma, örgütümüzün siyasi kanad›n›n lideri General S.
P. Tamilselvan'›n, Sri Lanka hava gücünün bombard›man›nda bu sabah öldü¤ünü derin üzüntüyle duyuru r u z " denildi.
Sri Lanka hükümeti ile Tamil’in ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂan LTE gerillalar› aras›nda 5 y›ld›r süren ateﬂkesin
2007 y›l›n›n baﬂlar›nda sona erdi¤i aç›klanm›ﬂt›.
Sri Lanka hükümetinin hiçbir zaman ateﬂkes kurallar›na uymad›klar›n› söyleyerek yeniden silahl› eylemlere
baﬂlayan Tamil Kaplanlar›, "Ordunun, icraatlar› sadece
ülkenin en kanl› dönemini yaﬂamas›na neden olmuﬂtur.
Bu Tamil halk›n›n özgürlük mücadelesine devam etmesini de zorunlu k›lm›ﬂt›r" aç›klamas›nda bulunmuﬂlard›.

Yankee Askerlerinin ‹ntihar›
Irak ve Afganistan'da savaﬂan 430 ABD askeri intihar ederek öldü.
ABD’de yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, ordudan ayr›ld›ktan sonra intihar eden eski askerlerin say›s› 283'e
ulaﬂm›ﬂ. ABD Savunma Bakanl›¤› verileri de, Irak ve
Afganistan'da 147 askerin ihtihar etti¤ini gösteriyor.
ABD emperyalizminin Irak ve Afganistan iﬂgalinin
gayri-meﬂrulu¤unun bir kan›t›d›r bu intiharlar. Askerleri intihara sürükleyen koﬂullar›, iﬂgallerde askerlerin bir
ülkenin halk›na çektirdiklerinin sonuçlar›n› aç›klamal›d›r bu inceleme kuruluﬂlar›.

Siyonist Katillerin Kültürü
‹srail’de yay›nlanan Marif Gazetesi Kas›m ay› baﬂ›nda, iﬂgalci israil askerlerinin Filistin halk›ndan öldürdükleri kiﬂilerin foto¤raflar›n› çekip birbirlerine ceptelefonlar› ile gönderdikleri ve bu foto¤raflar› ceptelefonlar›n›n ekranlar›na koyduklar›n› yazd›.
Bu kültür ancak iﬂgalci güçlerin askerlerinde görülen bir kültürdür, emperyalizmin, siyonizmin askerleri
bunlar› yapmaktad›r. Bu kültürü emperyalizmin siyonizmin iﬂgali yaratmaktad›r.
Direnen savaﬂç›lar›n kültürü ise tam tersidir. ‹ki
farkl› kültürü yaratan, iki farkl› amaçt›r.

DE⁄‹NMELER
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Devrimci bir sanatç›n›n temel çizgileri:
Ülke sevgisi, halk sevgisi ve s›n›fsall›k...
Enver Gökçe, kavgan›n ﬂairiydi.
Halk›n ﬂairiydi. Bu s›fatlar› lay›k›yla taﬂ›yordu. Çünkü, ezilenin, hakl›n›n, halk›n, iﬂçi s›n›f›n›n yan›nda
belirlemiﬂti yerini. Hayat› ve ﬂiirleri, bu yeral›ﬂ›n ifadesiydi.
Onu anlatmak için, önce kendi
sözlerine bakmak, yerinde olacakt›r.
Çünkü o, söylediklerine göre yaﬂam›ﬂt›r. Halk için, içinde yaﬂad›¤›
toplumun de¤iﬂmesi için korkusuz
çal›ﬂan bir "yürek iﬂçisi"dir. Döneminin sosyalist ayd›nlar› gibi, s›n›rs›z halk ve insan sevgisiyle yo¤urmuﬂtur düﬂüncelerini ve dizelerini.
Diyordu ki,
"‹yi bir sanatç› olmak için önce,
kendini, halk›n› sevmesi, daha do¤rusu bu halk›n içinden, bu halk›n en
devr i m c i s› n› f › na ba ¤l ›l › k g öst e r mesi, içtenlikle bunu yapmas› ﬂartt›r.
Hayat› tüm yönleriyle seveceksiniz. ‹yilik kötülükleriyle, pisli¤iyle,
fakat seveceksiniz..
Suyunu, da¤›n›, topra¤›n›, çevreyi de kendisi kadar her ﬂeyini seveceksiniz. Bunu sevdi¤iniz bir sürede, bunlar› yap›tlar›n›za geçirebildi¤iniz ölçüde büyük ve yol gösterici olacaks›n›z."
S›n›ftan sözetmenin art›k “modas› geçmiﬂ” bir söylem say›ld›¤›,
ülke, halk sevgisi gibi kavramlar›n
ise “global ve küresel” dünyada
fazla anlaml› olmad›¤›n› söyleyen
sanatç›lar›n revaçta oldu¤u bugünden bak›ld›¤›nda,
Enver
Gökçeler’in önemi ve
de¤eri hiç kuﬂkusuz daha da büyüyor gözümüzde.
Halk sevgisinden,
ISI
Y
s›n›ftan sözetmeSA
I
M
den, bunlardan
SI K T
KA Ç I
uzak olarak, nas›l
sosyalist bir ayd›n
olma iddias›nda
bulunulabilir ki!

50

DEVR‹MC‹ SANAT

Enver Gökçe'nin hayat›na bakt›¤›m›zda, önce ﬂiir yazma tutkunlu¤unu görürüz. Hangi iﬂte, hangi konuda, o " t u t k u " olmadan baﬂar›l›
olunabilmiﬂ, bir ﬂeyler yarat›labilmiﬂtir ki... Bu tutkunun ard›ndan
onun yaﬂam›nda görece¤imiz ikinci
belirleyici yan, savundu¤u ideoloji
için ödedi¤i bedeller, bu ideoloji
u¤runda verdi¤i mücadeledir.
Faﬂizme karﬂ› 1948 y›l›nda kurduklar› bir dernek, onu ilk bask›larla da tan›ﬂt›rd›. Derneklerinin ad›
T ü r k i y e G e n ç l e r D e r n e ¤ i idi.
Gökçe'nin kendi tan›m›yla "anti-faﬂist ve demokratik fikirli gençleri"
bir araya getirmiﬂti. Bu dönemdeki
faaliyetlerinin sonucunda " k o m ü n i z m p ro p a g a n d a s › y a p m a k " suçundan üç ay tutuklu kald›. Enver
Gökçe’nin bugün belki duymayan›n
kalmad›¤› “Bugün görüﬂ günü, dost
kardeﬂ bir arada...” diye baﬂlayan
ﬂiiri, iﬂte bu tutukluluk döneminin
ürünüdür.
Bu arada ﬂiirleri de çeﬂitli dergilerde yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂt›.
Onun ﬂiirleriyle verdi¤i savaﬂ,
tarafl›, militan, s› n› fsald›. O dönemin revaçta edebiyat ak›mlar›na
karﬂ› da sosyalist anlay›ﬂ›n savunucusu olmaya devam etti. Küçükburjuva, bat› özenticisi ﬂiirlere ve
ﬂairlere karﬂ› halk›, halk ozanlar›n›n
gelene¤ini, eme¤i ve ekme¤i savun-

du.
Ant Dergisi de onun kavgas›n›
sürdürdü¤ü yerlerden biriydi. Ne
var ki, çok uzun süremedi bu dönemki faaliyetleri. 1951 y›l›nda
ülkemizdeki tüm sosyalist ayd›nlara karﬂ› gerçekleﬂtirilen
büyük tevkifatta tutukland›. Bir
çok ayd›n gibi o da "mimlenmiﬂ" idi. Ortada ne bir suç, ne
suç kan›t› vard› ama mahkemeye ç›kart›ld›lar yine de. Mahkemede, hiç tereddütsüz Marksizm’i savundu. Marksizm’i savunman›n karﬂ›l›¤›, 7 y›l hapis
cezas›yd›. Gökçe, bu 7 y›l›n 2
y›l›n›, ‹stanbul 1. ﬁubenin hücrelerinde, aç, havas›z, tecrit koﬂullar›nda geçirdi. Daha sonraki y›llar›n› da Ç o r u m ' u n S u n g u r l u Kasabas›’nda sürgün
olarak tamamlad›.
Menderes iktidar›n›n son döneminde bir kez daha sürgün yolu gözüktü Gökçe'ye. Erzincan'a gitti. 27
May›s'la birlikte sürgündeki tüm
sosyalistler gibi, o da özgürlü¤üne
kavuﬂtu.
Tutsakl›kta, sürgünde ﬂiirler yazmaya devam etti. Bunun d›ﬂ›nda bir
çok Rus klasi¤ini dilimize kazand›rd›. Pablo Neruda'n›n, Ömer Hayyam'›n eserlerini çevirdi.
1920, E¤in Erzincan do¤umluydu ﬂairimiz. Yaﬂam›n› 19 Kas›m
1981’de Ankara Seyran Ba¤lar› Huzurevi'nde tamamlayan usta ﬂairimizle ilgili sözlerimizi onun dizeleriyle bitirelim yine:
"Ben ﬂairim
Halklar›n emrinde, kolunda, saf›nda.
Sat›rlar›m vard›r kahraman
Sat›rlar›m vard›r c›l›z, cesur ve
s›tmal›.
Ahd›m var;
Terli atlet fanilal› gö¤üslerden
püfür püfür geçece¤im
‹nan ki ci¤er parem,
inan ki sevgilim,
Bu hususta
'üçten, beﬂten, senden geride kalan de¤ilim"!
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