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Ekim 
Devrimi 
tarihte 
mi kald›
san›yorsu-
nuz?
Hay›r!
Ekim 
yolumuzu
ayd›nlat-
maya devam ediyor. 
Dünyay› bir kez de 
Türkiye’den sarsaca¤›z!

Ekim Devrimi’nin 90. Y›ldönümü
halklara kutlu olsun! 

7 Kas›m
1917

Bülent KARATAŞ

1974’de Dersim HHozat TTürk TTaner KKöyü’nde ddo¤du. 
Halk›n›n mmücadelesinde yyerald›. 227 EEylül 22007’de flehit ddüfltü.
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H
alk›m›z, geçti¤imiz

iki hafta içinde pefl pefle

utanç verici görüntülere ta-

n›k oldu. ‹lki, ABD’de Be-

yaz Saray’da tan›k oldu-

¤umuz  görüntülerdi. Tür-

kiye Cumhuriyeti Bakanlar›, gene-

ralleri, ABD Baflkan› taraf›ndan

aç›kça afla¤›lan›yorlard›. S›rtlar›n-

dan “p›flp›fllanan” bakanlar, general-

ler bir efendinin övgüsüne mazhar

olmaktan gururluydular belki, ama

halk›m›z utanç sahneleri olarak iz-

ledi bunlar›. Utanç  verici sahnelere

bir yenisi geçen hafta, ülkemizde

eklendi. Bu ülkenin Cumhurbaflka-

n›’n›n, Baflbakan›’n›n, gerici, Ame-

rikan iflbirlikçisi bir kral›n önünde,

bir tek secdeye varmad›klar› kald›.    

Ü
lkemizin yeni sömürgecilik dö-

nemi, ulusal onur ve gurur aç›-

s›ndan utanç verici bir tarihtir.

45’lerden bu yana böyledir bu. Her

iflbirlikçi iktidar, utanc› biraz daha

büyütmüfl, afla¤›lanmay›, alçalmay›

biraz daha derinlefltirmifltir. AKP

iktidar›nda ulusal alçalman›n s›n›r-

lar› tümden kald›r›lmaktad›r. Bir ül-

kenin Baflbakan’› için, o baflbakan›n

dan›flman›, ABD’ye “onu delikten

afla¤› süpürmeyin, kullan›n!” diye-

bilmekte, ülkenin Baflbakan’› ve

Cumhurbaflkan›, Suud Kral›’n›n

önünde “bayram harçl›¤› bekleyen

çocuklar›n” ruh haliyle dolar dilen-

mekte, ama tüm bunlardan daha va-

him ve daha utanç verici olan, bun-

lar art›k “ola¤an” karfl›lanmaktad›r.  

Y
eni sömürgecili¤in krallar›,

baflta ABD olmak üzere,

emperyalist ülkelerin liderleri-

dir, IMF’dir, Dünya Bankas›’

d›r, emperyalist tekellerdir...

Yeni sömürgecilik dönemi, oli-

garflinin yöneticilerinin ““ddoollaarr””

önünde secdeye varma tarihi-

dir... Krediler, hibeler için neler

yap›lmam›flt›r ki? Geçti¤imiz

hafta, Erbakan’›n krallar›n

önünde birkaç milyon dolar için

nas›l e¤ilip büküldü¤ünün bel-

geleri yay›nland› bir gazetede.

Bu ülkeyi onlarca y›ld›r yönetip

halka karfl› diktatörlük uygula-

yanlar›n, Beyaz Saray’da, IMF,

Dünya Bankas› merkezlerinde,

tekellerin ve Amerikanc› petro-do-

lar fleyhlerinin önünde nas›l yalvar

yakar olduklar›n›n tutanaklar› orta-

ya ç›ksa, görülür ki, hiçbiri Erba-

kan’›n yalvar yakar oluflundan fark-

l› de¤ildir. 

‹
flbirlikçi uflaklar, bu gerçe¤i gizle-

mek için “masaya yumruk vur-

ma” hikayeleri uydurmufllard›r.

ABD’ye gidip orada emperyalizme

boyun e¤enler, ülkeye döndükten

sonra “Carter’›n [eski bir ABD

Baflkan›] masas›na yumru¤umu

vurdum...” diye masallar uydur-

maktad›rlar. Bu masalda geçen Bafl-

bakan da Demirel’di. Ve ilginçtir,

gelenek bugün de sürüyor. Bugün

de Tayyip Erdo¤an benzer masallar

yay›yor medya arac›l›¤›yla.

ABD’nin, ‹srail’in uflakl›¤›n› yap›p,

birkaç demeçle sanki ABD’yi, ‹sra-

il’i elefltiriyormufl gibi zevahiri kur-

tar›yorlar. Esas olan kendilerini kul-

land›rmalar›d›r. “Onu süpürmeyin

kullan›n” derken, kullanman›n kar-

fl›l›¤›nda alacaklar› dolarlar› ve si-

yasi deste¤i düflünüyorlard›. 

Ü
lkemiz, halk›m›z böyle bir ulu-

sal onursuzluk taraf›ndan yöne-

tilmeye mahkum mudur? Biz bu so-

ruya kesin olarak “hay›r!” cevab›

veriyoruz. Elbette ne bu ulusal onur-

suzluk tablosuna, ne de ulusal onu-

ru, gururu, ulusal hiçbir düflüncesi

kalmam›fl bu yöneticilere mahkum

de¤iliz; fakat temel sorun, bunlardan

nas›l kurtulaca¤›m›zd›r. Ne parla-

mento, ne bu liderlere yap›lacak

ça¤r›lar, bu tabloyu de¤ifltiremez.

Bu ulusal onursuzlu¤a son vermenin

tek yolu, ba¤›ms›zl›k için savaflt›r.

Ü
lkemiz, 1945’lerden itibaren

yeni-sömürge bir ülke haline

getirilirken, emperyalizm ülkemize

baz› roller de yükledi; ki bu çerçe-

vede “Türkiye Ortado¤u’da emper-

yalizmin jandarmas›, geliflen anti-

emperyalist halk hareketlerinin kar-

fl› koyucular›ndan biri oldu. ‘Küçük

Amerika’ olma düflleri ve demagoji-

leri ile gönüllü olarak emperyaliz-

min bölgedeki ileri karakolu olma

misyonu üstlenildi.”

B
u misyonu ilk olarak üstlenen

dönemin baflbakan› Adnan

Menderes’di. Menderes bu misyonu

öyle benimsemiflti ki, “kraldan faz-

la kralc›” tav›rlar›yla ülkemizde

emperyalizme uflakl›k politikas›n›n

ilk karakteristik örne¤i oldu. Sonra-

kiler, kendilerini DP çizgisinin

devamc›lar› olarak adland›ran

Demireller, Çillerler, Özallar ve

Tayyipler, bu uflakl›¤› bugünle-

re kadar devam ettirdiler. Ve bir

üst paragrafta belirtilen misyon,

bugün BOP çerçevesinde yine

aynen geçerlidir.  

Emperyalizm, sosyalist sis-

temin varoldu¤u o günkü koflul-

larda, Ortado¤u bölgesini sa¤la-

ma almak amac›yla, “Sovyet-

ler’i güneyden çevirecek ve an-

ti-emperyalist geliflmeleri en-

gelleyecek bir askeri pakt”

oluflturulmas›n› gündeme getir-

di. Irak monarflisi, gerici ikti-
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Ulusal onursuzlu¤a karfl›
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› 

yükseltmeliyiz!

Yeni sömürgecilik 
dönemi, oligarflinin 

yöneticilerinin ““ddoollaarr””
önünde secdeye varma

tarihidir... 
AKP iktidar›nda
ulusal alçalman›n

s›n›rlar›
tümden kald›r›lmaktad›r.



darlar›n iflbafl›nda oldu¤u ‹ran ve

Pakistan’›n kat›l›m›yla 1955’te

oluflturulan Ba¤dat Pakt›’n›n bir

üyesi de faflist, iflbirlikçi Türkiye

yönetimiydi. Emperyalizm daha

sonra yine sosyalizme ve ulusal kur-

tulufl hareketlerine karfl› “yeflil ku-

flak”› gündeme getirdi.  Türkiye oli-

garflisi bu projede de do¤rudan ve

dolayl› roller üstlendi. Ama bunun

da ötesinde, Ortado¤u’daki her ile-

rici geliflmede, oligarfli, tank›yla to-

puyla emperyalizm ad›na bölgeye

müdahaleye soyundu. K›sacas›,

Türkiye oligarflisi 1945’lerden

2007’ye, bölgede hep emperya-

lizmin hizmetinde oldu.  

A
BD emperyalizmi, bugün

Büyük Ortado¤u Projesi’ni

uygulamakta ad›m ad›m ilerli-

yor. Irak direnifli hiç kuflku yok

ki, ABD’nin Ortado¤u genelin-

deki planlar›n›, dünya çap›ndaki

iflgalci pervas›zl›¤›n› yavafllatt›,

ancak plan yine de di¤er ülkeler

nezdinde sürmektedir. ABD bu-

nun için bölgedeki tüm ülkeleri,

örgütleri, kkuullllaannaaccaa¤¤››mm ggüüççlleerr

ve yyookkeeddeeccee¤¤iimm ggüüççlleerr diye

ayr›flt›rm›flt›r. AAKKPP,, kkuullllaann››llaa--

ccaakk ggüüççlleerriinn içinde ve baflta ge-

lenlerinden biridir. 

A
KP iflbirlikçili¤i öyle bir iflbir-

likçiliktir ki, ABD emperyaliz-

minin “sizi kullanmaktan vazgeçe-

rim” fleklindeki bir tehdidi bile, on-

lar› pani¤e düflürmeye yetmekte,

kullan›lmak; emperyalist krallara ve

iflbirlikçilerine güven vermek için

alçalmaya hergün yeni bir boyut ek-

lemektedir. AKP biliyor ki, iktidar

olmay› sürdürmesi, ABD’nin bölge-

deki iflbirlikçili¤ini sürdürmesine

ba¤l›d›r. BOP, Marshall yard›mlar›,

Truman doktrinleri ile ülkemizi ye-

ni-sömürgelefltiren sürecin günümü-

ze uyarlanm›fl bir biçimidir. Emper-

yalist iflgal, sermayenin ve emperya-

lizmin yeni yöntemleriyle derinleflti-

rilmekte, ülkemize Ortado¤u’da,

Kafkaslar’da, Balkanlar’da yeni rol-

ler yüklenmektedir. Bu anlamda,

BOP’a destek verenler, Amerikan

hegamonyas›n› destekleyenlerdir.

A
KP, böyle bir iflbirlikçili¤in ba-

ta¤›ndayken, “ulusall›¤›n” gü-

vencesi olarak hala ve ›srarla Genel-

kurmay’› görmeye devam edenler,

siyasi bir körlük içindedirler. Genel-

kurmay Baflkanl›¤›, ABD, BOP ad›

verilen bu plan› ortaya koydu¤unda,

2004’te yapt›¤› bir aç›klamada flöy-

le diyordu: “ABD küresel terörizm-

le mücadelede dünyaya önderlik

yapmaya mecbur... Ama bunu tek

bafl›na de¤il, iflbirli¤i içinde yapma-

l›...  ABD Irak’ta baflar›l› olmal›d›r,

baflar›s›zl›¤› kaosa yol açar ve bu

Türkiye’yi de olumsuz yönde etki-

ler... Yani, bir bak›ma ‘Türkiye’nin

güvenli¤i, ABD’nin Irak’taki bafla-

r›s›ndan geçer.” Devam ediyor

TSK generali: “BOP tteerröörriizzmmii yyaa--

rraattaann sseebbeepplleerriinn oorrttaaddaann kkaalldd››rr››ll--

mmaass›› iillee bbööllggeeddee eenneerrjjii kkaayynnaakkllaarr››--

nn››nn ggüüvveennllii¤¤iinniinn ssaa¤¤llaannmmaass››nn›› he-

defleyen bir projedir, dolay›s›yla

destekliyoruz. ... Çözüm yolunun

önünü ancak ABD ile Avrupa'n›n

sahip oldu¤u müflterek de¤erler ile

askeri, ekonomik ve politik gücün

sinerjisi açabilir." Bunlar› söyleyen

bir AAmmeerriikkaall›› ggeenneerraall de¤il, Ge-

nelkurmay ‹kinci Baflkan› Orgene-

ral ‹lker Baflbu¤ idi. 

A
KP’nin ve Genelkurmay’›n ifl-

birlikçi ve faflist konumlar›

aç›k ve tart›flmas›zd›r. Bu anlamda-

d›r ki, ülkemizde ba¤›ms›zl›k ve de-

mokrasi mücadelesi sadece ve sade-

ce devrimcilerin önderli¤inde halk

taraf›ndan yürütülebilir. Bugün bbüü--

ttüünn iilleerriiccii ddeemmookkrraattiikk ggüüççlleerriinn

hheeddeefflleemmeessii ggeerreekkeenn AAmmeerriikkaann

eemmppeerryyaalliizzmmiiddiirr.. ABD emperya-

lizmine karfl› ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›

yükseltmeliyiz. Ba¤›ms›zl›k bayra-

¤›n› yükseltmek, hem uzun vadeli,

hem güncel sorun ve görevler aç›-

s›ndan zorunludur. Emperyalizmin,

Mahir Çayan’›n dedi¤i gibi “içsel

bir olgu” olmas›, bugün art›k çok

daha barizdir. Art›k do¤rudan iç po-

litikaya müdahale eden bir emper-

yalizm vard›r. Bazen IMF talimatla-

r›, bazen AB süreci veya ABD’nin

Irak politikalar› çerçevesinde

somutlanan bu müdahaleler, ül-

kemizde giderek artan ölçüde

bir AB ve ABD karfl›tl›¤›n› or-

taya ç›karmaktad›r. Son dönem-

de, a¤›rl›kl› olarak Kürt ulusal

hareketini hedefleyen milliyetçi

temeldeki gösterilerde bu tepki

de flu veya bu ölçüde dile geti-

rilmektedir. Oligarflinin bu flo-

venist gösterileri körükledi¤i

aflikar. Ama oligarfli flovenizmi

ne zaman körüklemedi ki? Kit-

leler, Kürt sorunu oda¤›ndaki

geliflmelerde bir flekilde

ABD’nin rolünü görmeye bafl-

lad›lar. Gerici temelde, içinde

flovenizmi bar›nd›r›yor olsa da,

burada anti-ABD bir tepkinin

oldu¤u aç›k. Fakat yine aç›k olan flu

ki, bu tepki, devletin, flovenizmin

kulland›¤› bir tepki durumundad›r.

‹flte bunun için, halk›m›z›n 1920’le-

re uzanan “emperyalizme allerji-

si”ni, anti-emperyalist bir temelde

devrimci mücadeleye kanalize ede-

bilmek için, ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›

her zamankinden daha yükse¤e ç›-

karmam›z gerekiyor. 

H
er köflesi ABD-NATO üsleriy-

le, emperyalist flirketlerle dolu,

emperyalizmin Afganistan’dan

Irak’a tüm halk düflman› politikala-

r›nda kulland›¤› iktidarlar ve ordu

taraf›ndan yönetilen, emperyaliz-

min ülkede müdahale etmedik hiç-

bir fley b›rakmad›¤› bir ülkede, anti-

emperyalist mücadeleyi yükselt-

mekten daha öncelikli, daha belirle-

yici bir görev olamaz. Vatanseverle-

rin, devrimcilerin tarih karfl›s›ndaki

sorumlulu¤u, bu görevi tereddütsüz

üstlenmektir.
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Emperyalizmin ülkede
müdahale etmedik hiçbir fley
b›rakmad›¤› bir ülkede, anti-

emperyalist mücadeleyi
yükseltmekten daha öncelikli, 

daha belirleyici bir görev 
olamaz. Vatanseverlerin, 

devrimcilerin tarih karfl›s›nda-
ki sorumlulu¤u, bu görevi 

tereddütsüz üstlenmektir.
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Geçti¤imiz hafta içinde ‹srail

Cumhurbaflkan› fiimon Peres ve Fi-

listin Devlet Baflkan› Abbas, AKP

ve TOBB’nin örgütledi¤i toplant›

için Türkiye’ye geldiler.

TOBB, Filistin ve ‹srail ile iliflki

içinde Bat› fieria’da bir “sanayi böl-

gesi” kurma çal›flmalar› yürütüyor.

Fakat Abbas ve Peres’in Türkiye’ye

gelifllerinin daha önemli nedeni, Fi-

listin-‹srail iliflkileri üzerine yap›la-

cak görüflmelerdi.

Peres, 11 Kas›m’da Türkiye’ye

geldi. Cumhurbaflkan› Abdullah

Gül’le görüflmesinin ard›ndan da

TBMM’de bir konuflma yapt›. Ayr›-

ca Baflbakan ve D›fliflleri Bakan› ile

de görüfltü.

Bu görüflme yo¤unlu¤u içinde

öne ç›kar›lan, Filistin ve ‹srail ara-

s›ndaki “sorun çözülüyor”, “Türki-

ye sorunun çözülmesinde arabulucu

rolü oynuyor” görüntüsüydü. Öyle

bir hava yarat›lmaya çal›fl›l-

d› ki, Türkiye ony›llard›r süren bir

savafl› bitirecekti sanki!

Fakat kapal› kap›lar ard›ndaki

gerçekler öyle de¤ildi. Görüflmenin

bir taraf› Türkiye ile ‹srail ve do¤al

olarak ABD emperyalizmi, di¤er ta-

raf› Filistin’di. Yani Türkiye’nin ro-

lü iki ülke aras›ndaki sorunu çöz-

mek de¤il, emperyalizm ve siyoniz-

min Filistin politikas›n›n ve daha da

genelde BOP’un hayata geçirilme-

sinde, emperyalist-siyonist blok

ad›na Filistinliler üzerinde bask› uy-

gulamakt›. 

Peres’le görüflmeler, Filistin’in

iflgali sorunu yan›nda, ‹ran’a yöne-

lik politikalar, PKK sorununda ‹sra-

il’in Türkiye’ye deste¤i çerçevesin-

de de sürdü. Peres ““ssiizz ddee bbiizziimm ggii--

bbii tteerröörrllee mmüüccaaddeellee eeddiiyyoorrssuunnuuzz””

diyerek, her iki ülkenin birbirlerinin

halka karfl› savafl›n› destekledikleri-

ni ifade ediyordu. Peres bunlar› söy-

lerken, Abdullah Gül, Filistin’in

hakl› mücadelesini terör olarak ta-

n›mlamad›klar›n›, tersine ‹srail’in

terör uygulad›¤›n› söyleyemiyordu.

Çünkü, gerçekte de Türkiye oligar-

flisinin oldu¤u gibi AKP’nin de, di-

renen Filistin’in mücadelesine yap-

t›¤› tan›m “terör” tan›m›d›r.

AAnnnnaappoolliiss KKoonnffeerraannss››’’nnaa 

hhaazz››rrll››kk mmaanneevvrraallaarr››

Türkiye’de yap›lan bu görüflme-

lerin bir amac› da Filistin’in ony›l-

lard›r süren mücadelesini teslim al-

ma amac›yla Annapolis’te yap›la-

cak toplant›ya haz›rl›kt›. 

Filistin Devlet Baflkan› Abbas’a,

bu görüflmelerde ve Annapolis’te

dayat›lan rolün, Filistin davas›n›

satma rolünden baflka bir fley olma-

yaca¤› görülmektedir. Abbas kendi-

sine biçilen bu rolü oynamak iste-

medi¤inde yapaca¤› tek fley görüfl-

melerden çekilmektir. ABD baflta

olmak üzere emperyalizm, Filistin

sorununa iliflkin bir süreç bafllatma

karar› ald› ve bunu Abbas önderli-

¤indeki El Fetih’e dayanarak hayata

geçirmek istemektedir. Bu çerçeve-

de ABD’nin giriflimiyle önümüzde-

ki ay Annapolis’te bir Ortado¤u

konferans› toplanacak. Türkiye’de

yap›lan, bu konferans öncesinde,

Abbas flahs›nda Filistin taraf›n›n

ABD’nin dayatmalar›n› kabul ede-

bilecek zemine getirilmesidir.

Tart›flmaya gerek yoktur ki, em-

peryalizmin masas›nda icazet ara-

yan bir politikan›n sonuç alma, ulu-

sal ç›karlar›n› savunma flans› yok-

tur. Emperyalizmin Filistin sorunu-

na çözümü içinde, ne Kudüs’ün sta-

tüsünün Filistin’in iste¤i çerçeve-

sinde belirlenmesi, ne ‹srail’in iflgal

bölgelerinden koflulsuz ve tamamen

çekilmesi, ne sürgündeki Filistinli-

ler’in ülkelerine dönebilmeleri gibi

temel talepler yoktur. Emperyaliz-

BOP’taki rolleri 
sömürgecili¤in
tafleronlu¤udur

Katil Peres Protesto Edildi
HÖC Ankara Temsilcili¤i Filistin

halk›n›n katili ‹srail Cumhurbaflkan›

fiimon Peres’in ülkemize geliflini 12

Kas›m günü Yüksel Caddesi’nde

yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile protesto

etti.

“Katil Peres Ülkemizden Defol”

yaz›l› pankart, döviz ve flamalar ta-

fl›yan HÖC’lüler ad›na aç›klama ya-

pan Eray Destegül ““TTüürrkkiiyyee bbuuggüünn--

lleerrddee BBüüyyüükk OOrrttaaddoo¤¤uu PPrroojjeessii ççeerr--

ççeevveessiinnddee hhaarreekkeettllii ggüünnlleerr yyaaflfl››yyoorr””

sözleriyle, Peres ve Abbas’›n bira-

raya getirilmesinin, Türkiye’ye

emperyalizm taraf›ndan biçilmifl bir

rol oldu¤unu belirttikten sonra, si-

yonist ‹srail’le yap›lan bütün anlafl-

malar›n iptal edilmesini, Filistin ve

Lübnan halk›n›n katili ‹srail Cum-

hurbaflkan› fiimon Peres’in ülkemiz-

den defolmas›n› istediklerini söyle-

di.

Eylemde; ““KKaattiill ‹‹ssrraaiill ‹‹flflbbiirrlliikkççii

AAKKPP””,, ““FFiilliissttiinn HHaallkk›› YYaallnn››zz DDee¤¤iill--

ddiirr””,, ““KKaattiill fifiiimmoonn PPeerreess ÜÜllkkeemmiizz--

ddeenn DDeeffooll””,, ““YYaaflflaass››nn HHaallkkllaarr››nn

KKaarrddeeflflllii¤¤ii”” sloganlar› at›ld›.



min çözümü, kendi ç›karlar›n›n da-

yat›lmas›d›r.

Hele ki, Filistin’de iç çat›flmalar

yaflanan bu süreçte, Abbas hüküme-

ti tamamen emperyalizme siyoniz-

me dayanarak politika yaparken, ül-

kesinin ç›karlar›n› savunma gücü-

nün zay›fl›¤› da ortadad›r. Bu an-

lamda da toplant›da dayat›lan em-

peryalist ABD’nin ve ‹srail’in ç›-

karlar› olacakt›r.

Peki, Türkiye’nin böyle bir süre-

cin içindeki yeri nedir? Türkiye’nin

yeri sadece ‹srail-Filistin sorunu ile

s›n›rl› de¤ildir, Türkiye’nin yeri,

y›llard›r bilinen haliyle ABD’nin

BOP’unun tafleronlu¤u rolüdür.

Tayyip Erdo¤an’›n Bush’la yap-

t›¤› “özel” görüflmelerde, devam›n-

da ‹ngiltere’de yapt›¤› görüflmeler-

de ““iilliiflflkkiilleerriinn ddaahhaa ddaa ppeekkiiflflttiirriill--

mmeessii””nin anlam›, BOP çerçevesinde

üstlenilen rolün pekifltirilmesi ola-

rak anlafl›lmal›d›r.

DDiipplloommaassii ttrraaffii¤¤iinniinn 

kkeessiiflflttii¤¤ii nnookkttaa BBOOPP

Türkiye’yi bugünlerde ziyaret

edenler Filistin ve ‹srail ile s›n›rl›

de¤ildi. Krallar gibi a¤›rlanan bir

kral›n da yolu ayn› günlerde Türki-

ye’den geçti. Sözünü etti¤imiz kifli,

Suudi Arabistan Kral› Abdullah’t›r.

Kral Abdullah’›n özelli¤i hem ‹s-

lamc›, hem ABD iflbirlikçisi bir pet-

rol zengini olmas› ve ‹slamc› ke-

simler üzerinde, Türkiye Cumhur-

baflkan› ve Baflbakan›’n› aya¤›na

getirecek, birini sa¤›na birini soluna

oturtarak resim çektirecek kadar et-

kili olmas›d›r.

Böyle bir diplomatik trafi¤in ne-

denleri elbette ki, herkes taraf›ndan

sorgulanacakt›. Yap›lan aç›klama-

lar, Suudi Kral›’n›n Abdullah Gül’ü

tteebbrriikk((!!)) için geldi¤i fleklinde oldu.

Komik bir aç›klamayd› ki, ortak im-

zalanan deklerasyon bu aç›klamay›

yalanl›yordu.

Kral Abdullah’›n bu süreçte Tür-

kiye’ye geliflinin bir amac›n›n BOP

projesi çerçevesinde görüflmeler

yapmak oldu¤u aç›kt›r. 

Cumhurbaflkan›’ndan Baflbaka-

n›’na devlet protokollerinin de hiçe

say›larak aya¤›na kadar gidilmesi-

nin, ““DDeevvlleett fifieerreeff MMaaddaallyyaass››”” ile

“onurland›r›lmas›n›n” di¤er nedeni,

Suudi Kral›’ndan dilenilecek para-

lard›. Oligarflinin hükümetlerinin

dilencilik gelene¤i AKP’yle sürüyor

çünkü; emperyalizmden dilene dile-

ne ülkemizin bir yeni sömürge ülke

haline getirilmesine hizmet ettiler.

Nazl› Il›cak bu gerçe¤i 13 Kas›m

tarihli yaz›s›nda flöyle anlatt›: ""BBeell--

kkii bbuu kkaaddaarr aaçç››kk kkoonnuuflflmmaakk aayy››pp

oollaaccaakk aammaa,, iittiirraaff eeddeelliimm:: AArraabb››nn

iihhaanneettiinnii uunnuuttttuukk,, ppaarraass››nnaa ddiikkttiikk

ggöözzüümmüüzzüü..””

‹flin para k›sm› böyle, BOP k›s-

m›nda neler oldu¤unu ise, yay›nla-

nan ortak deklerasyondan görebili-

riz. Deklerasyon;““iikkii üüllkkee aarraass››nnddaa

tteerröörr vvee ssuuççllaa mmüüccaaddeellee aallaann››nnddaakkii

mmeevvccuutt iiflflbbiirrllii¤¤ii aarrtttt››rr››llaarraakk ssüürrddüü--

rrüülleecceekk””, ““BBööllggeesseell kkoonnuullaarrddaa ddaa--

hhaa yyoo¤¤uunn iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp››llaaccaakk””,,

““kkaarrflfl››ll››kkll›› yyaatt››rr››mmllaarr tteeflflvviikk eeddiillee--

cceekk”” maddeleriyle BOP’u tarif et-

mektedir. Ki, bu deklerasyonun ya-

n›nda Ortado¤u, Irak, ‹ran'a iliflkin

geliflmelerin görüflüldü¤ü de yans›-

yan bilgiler aras›ndad›r.

Görüldü¤ü gibi Suudi Kral›’na

verilen fleref madalyas›n›n alt›ndaki

gerçeklerin yoruma aç›k yan› yok-

tur. Ki, zaten bu madalya diploma-

tik iliflkilerde genellikle böylesi

amaçlar için kullan›lm›flt›r, ABD

Eski Baflkan› Bill Clinton, Azerbay-

can Devlet Baflkan› Haydar Aliyev,

Bosna Hersek Cumhurbaflkan› Alia

‹zzet Begoviç, M›s›r Cumhurbaflka-

n› Hüsnü Mübarek, H›rvatistan

Cumhurbaflkan› Franjo Tudjman,

Gürcistan Devlet Baflkan› Eduard

fievardnadze ““üüllkkeemmiizzee hhiizzmmeettllee--

rriiyyllee ddeevvlleett flfleerreeff mmaaddaallyyaass››nn›› hhaa--

kkeeddeenn!!”” isimlerden baz›lar›d›r.

Özcesi madalyalar›n sebebi hik-

meti hep ayn› olmufltur.

AAKKPP,, ggöörrüüflflmmeelleerrddee 

aarraabbuulluuccuu oollaammaazz.. ÇÇüünnkküü 

ttaarraaffss››zz ddee¤¤iill,, ttaarraafftt››rr

AKP iktidar›, bu görüflmelerde

rolünün ‹srail-Filistin sorununu

çözmek için arabuluculuk yapmak

oldu¤unu iddia ediyor. Yaland›r,

AKP arabulucu olamaz. AKP em-

peryalizmin kendisine verdi¤i rolü

yerine getiren bir iflbirlikçidir.

Arabulucu olmak için, tarafs›z

olmak gerekir, oysa Türkiye oligar-

flisi tarihsel olarak da, günümüzde

de ‹srail’den taraft›r. AKP iktidar›

da ‹srail’den yana olan iliflkileri de-

¤ifltirmek bir yana daha da gelifltir-

mifltir. Böyle bir durumda yap›lan›n

ad› “arabuluculuk” de¤il, ABD em-

peryalizmi ve ‹srail ile birlikte Filis-

tin’i teslim alma çabas› olarak ta-

Say›: 1131 7‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K

Guantanamo’ya esir götüren

uçaklar›n 24 kez ‹ncirlik Üssü’nü

kulland›¤› ‹spanyol resmi belgeleri

ile ortaya ç›kt›.

‹ncirlik Üssü’nün Guantanamo’ya

esir tafl›makta kullan›ld›¤› iddialar›

daha önce de gündeme gelmifl, AKP

iktidar› uçaklar›n esir tafl›d›¤›na dair

bilgilerini inkar etmifllerdi.

fiimdi bu iddialar, bir kez de ‹s-

panyol resmi belgeleri ile do¤rulan-

m›fl oldu. Konu mahkemeye sunulan

belgelere dayan›larak, ‹spanyol El

Pais Gazetesi’nin haberiyle gündeme

geldi. Belgelere göre ilk sefer 2

May›s 2002, son seferin tarihi ise

18 Kas›m 2006 olarak verildi.

Daha önce de, çeflitli ülkelerde

esir al›nan 628 kiflinin Türkiye üze-

rinden Guantanamo'ya gönderildi¤i

iddialar› bas›na yans›m›flt›.

Guantanamo, ABD’nin iflkence-

leriyle, tecrit uygulamalar›yla bilinen

esir kamplar›ndan birisidir. Böylesi

bir kampa esir tafl›nmas› için ülke-

mizdeki üsler kullan›lmakta, bu du-

rum halktan gizlenmektedir. Aç›¤a

ç›kt›¤›nda inkar edilmektedir. Ne-

den? Elbette ki, AKP iktidar› da Ge-

nelkurmay da bunun emperyalizmin

iflbirlikçili¤inin, suç orta¤› olman›n

belgesi oldu¤unu bilmektedirler.

‹ncirlik’ten Guantanamo’ya 
Anadolu CIA’n›n Yolgeçen Han›
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n›mlanabilir.

Türkiye oligarflisinin ‹srail ile

iliflkilerine bakal›m:

26 Aral›k 1996’da ‹srail ile Türki-

ye aras›nda askeri e¤itim iflbirli¤i an-

laflmas› imzaland›. ‹ktidar›n bilgisi

dahilinde olan ve Genelkurmay ‹kin-

ci Baflkan› Orgeneral Çevik Bir tara-

f›ndan imzalanan bu anlaflma, ‹srail

ile Türkiye oligarflisinin o güne kadar

daha çok gizli kapakl› sürdürdü¤ü

iliflkileri alenilefltirmifl, bir dönüm

noktas› olmufltur. Ortado¤u iliflkileri

içerisinde Türkiye oligarflisi aç›kça

‹srail’den yana tav›r koymufltur. O

günden bu yana da birçok yeni anlafl-

ma imzalanm›fl, iliflkiler ekonomik,

askeri, her alanda pekifltirilmifltir.

Aç›kt›r ki, Filistin halk›na karfl›

kanl› bir savafl yürüten ‹srail ile ya-

p›lacak her askeri, ekonomik anlafl-

ma, Filistin halk›n›n katledilmesine

verilen destektir, ‹srail’den yana ta-

raf olmakt›r. Örne¤in Türkiye’nin

Filistin ile askeri bir iflbirli¤i anlafl-

mas› imzalad›¤› duyulmad› hiç. En

fazlas›ndan yapt›klar›, ‹srail katli-

amlar›n›n ard›ndan göstermelik yar-

d›mlar olmufltur. Türkiye’nin Filis-

tin ile kurdu¤u iliflkiler, “Filistin

davas›n› destekliyoruz” sözlerine

karfl›n, hiçbir zaman gerçek anlam-

da Filistin direniflini destekleyen

çerçevede olmam›flt›r.

Tam tersine; mesela, 2003 y›l›

Aral›k ay›nda, fifiaarroonn yönetimi Fi-

listin halk›n› katletmeye devam

ederken, Türkiye-‹srail iliflkileri da-

ha fazla gelifltiriliyordu. 

Yine ayn› dönem, Bat› fieria’y›

kuflatan, toprak gasb› yapan, Filis-

tinliler’i su kaynaklar›ndan yoksun

b›rakan, topraklar›ndan süren ‹‹ssrraaiill

DDuuvvaarr››’na Filistinliler’in itiraz›

üzerine konu, Lahey Adalet Diva-

n›’na tafl›nd›. Lahey’de Filistin lehi-

ne müdahil olaca¤›n› aç›klayan

AKP, bu karar›ndan, ‹srail D›fliflleri

Bakanl›¤›’n›n ““TTüürrkkiiyyee’’nniinn mmüüddaa--

hhiill oollmmaass›› iilliiflflkkiilleerriimmiizzii zzeeddeelleerr,, bbii--

zzii üüzzeerr”” aç›klamas› ile dava baflla-

madan hemen önce vazgeçti. 

‹srail aç›klamalar› ile hareket

eden, ABD’nin a¤z›ndan ç›kan›

emir kabul eden bir iktidar›n taraf-

s›zl›¤› tart›flma konusu bile yap›la-

bilir mi? Elbette hay›r.

Türkiye oligarflisinin bu politi-

kas› hangi hükümet döneminde

olursa olsun de¤iflmedi. Örne¤in,

‹slamc› hükümet Erbakan dönemin-

de ‹‹ssrraaiill iillee eenn kkaappssaammll›› askeri ifl-

birli¤i anlaflmas› imzaland›.

Hamas Lideri fieyh Ahmet Ya-

sin'i katletti¤i için ‹srail'i terör uy-

gulamakla elefltiren Baflbakan Tay-

yip Erdo¤an, aç›klamalar›n›n he-

men arkas›ndan 1-3 May›s 2005 ta-

rihlerinde kofltururcas›na ‹srail’e gi-

derek, ABD'ye iyi bir iflbirlikçi ol-

du¤unu kan›tlamak istemiflti. ‹srail'i

"terör uygulamakla" elefltirmek,

AKP'nin halk›n gözünde iflbirlikçi-

li¤ini gizleme oyunu iken, ‹srail

katliamlar› sürerken ‹srail'e ziyaret

gerçeklefltirmesi katliam politikala-

r›na verilmifl aç›k destekti. Ki bu zi-

yarette ‹srail ile askeri anlaflmalar

imzaland›. Dönemin Milli Savunma

Bakan› Vecdi Gönül, ‹srail'den silah

al›m›n›n bedelinin 880 milyon dola-

r› bulaca¤›n› aç›klad›.

Bu gezi için fiimon Peres ""MMüüss--

llüümmaann oolluupp hheemm ddee ‹‹ssllaaiill''llee iiyyii iilliiflfl--

kkiilleerr kkuurruullaabbiilleeccee¤¤iinniinn ggöösstteerrggeessii""

de¤erlendirmesi yapt›.

AKP’nin, ‹srail’in Güney Lüb-

nan’a sald›r›s› karfl›s›ndaki tavr› da

unutulamaz. Temmuz 2006’da Ka-

na Köyü siyonistlerin sald›r›s›yla

kana buland›. Fakat ‹srail’in iflgal

giriflimi sonuç vermedi, BM devre-

ye girerek “Uluslararas› güç” ad› al-

t›nda emperyalist bir güç olufltura-

rak iflgali BM çat›s› alt›nda sürdür-

mek istedi¤inde, Türkiye bu güce

“asker veririz” aç›klamas› yapan

ilk ülkeydi.

Aç›kt›r ki, oligarflinin, ‹srail-

ABD-‹ngiltere ile yürüttü¤ü iliflki-

ler AKP iktidar› döneminde daha da

gelifltirilmifltir. Bu durum, AKP hü-

kümeti ve Genelkurmay taraf›ndan

“ABD’nin teröre karfl› savafl›n›n”

yan›nda olundu¤u çerçevesinde sa-

vunulmaktad›r. Filistin halk›na kar-

fl› ‹srail ile birlikte yürüttükleri sa-

vafl da ABD’nin teröre karfl› savafl›-

n›n bir yan›n› oluflturmaktad›r.

Sözün özü, AKP hükümetinin ve

Türkiye oligarflisinin bu süreçte üst-

lendikleri rol, emperyalizmin BOP

projesinin uygulanmas› çerçevesin-

de, diplomatik, askeri, ekonomik her

alan› kapsayan bir roldür. Bu rol AKP

için yeni de de¤ildir, ABD’nin ““ssttrraa--

tteejjiikk oorrttaakkll››¤¤››”” vurgular›, ABD’nin

BOP projesini destekliyoruz aç›kla-

malar›, bu rolün aç›klanmas›d›r. 

2005 y›l› May›s ay›nda Tayyip

Erdo¤an’›n ‹srail’e yapt›¤› gezi s›-

ras›nda fiaron Türkiye'nin bu rolünü

kendi cephesinden flu sözlerle anla-

t›yordu; "siz, ‹slam dünyas›n›n mer-

kezindeki bir ülke olarak büyük kat-

k› yapabilirsiniz. Bölgedeki ›l›ml›

gruplar›n demokratikleflmesine ön-

cülük edebilirsiniz!"

AKP’nin emperyalizmle bu ifl-

birli¤i her zaman sürmüfltür. Bas›na

iliflkilerin gerginli¤i gibi yans›t›lan

görüntüler, bu rol için yap›lan pa-

zarl›klar›n görüntüleridir. Fakat pa-

zarl›klar hiçbir zaman bu rolü üst-

lenmeme gibi bir ihtimali ortaya ç›-

karmad›. Tersine gerek ABD tara-

f›ndan, gerekse de Türkiye taraf›n-

dan her zaman ““oorrttaakkll››kk”” vurgusu

bu gerginliklerin önüne ç›kar›ld›.

Ki, gerçek de buydu.

UUflflaakkll››¤¤››nn ggeellddii¤¤ii nnookkttaa:: 

BBiirr ssiiyyoonniisstt kkaattiill TTBBMMMM

kküürrssüüssüünnddee

Tarihte ilk defa bir ‹srail Cum-

hurbaflkan›, TBMM kürsüsünden

konuflma yapt› ve TBMM’den gös-

termelik bile olsa bir tepki görmedi.

Katili tek bir milletvekili ç›k›p da

protesto etmedi.

Eli kanl› katil Peres, bar›fl mele-

¤i olarak sunuldu. Bu nas›l bir bar›fl

mele¤i ki, Filistin topraklar›n›n ifl-

galini kan dökerek sürdürüyor. ‹sra-

il gibi bir devletin Cumhurbaflka-

n›’n›n TBMM’de konuflturulmas›

onursuzlu¤u da meclisteki milletve-

killerinin olmufltur. Bu onursuzlu-

¤u, siyonizmin, iflgalci ve terörist



bir devletin Cumhurbaflkan›’n› ““bbaa--

rr››flfl mmeellee¤¤ii”” diye yans›tarak meflru-

laflt›rman›n olana¤› yoktur.

1996’da ABD’li tekeller, fiimon

Peres’e Ortado¤u bar›fl›na yapt›¤›

katk›lardan(!) dolay› Philadelphia

Ba¤›ms›zl›k Madalyas›’n› verdiler.

Amerikal› patronlar Peres’e madal-

yan›n yan›nda da hizmetleri karfl›l›-

¤›nda 110000..000000 ddoollaarrll››kk da bir çek

vermifllerdi. Amerikan tekellerinin

gözünde ödüle lay›k görülen bir ki-

flinin, kimli¤i hakk›nda fikir edin-

mek için ayr›ca bir araflt›rma bile

gereksizdir.

Peres, ‹srail’in en büyük katili

fiaron’un hükümetinde D›fliflleri Ba-

kanl›¤› görevi de yapm›fl, fiaron’un

katliamlar›na flu sözleriyle destek

vermifltir: ““TTeerröörrüünn aallttyyaapp››ss››nn›› yyoo--

kkeettmmee ooppeerraassyyoonnuunnddaa fifiaarroonn’’aa ddeess--

ttee¤¤iimmiizz ttaammdd››rr..”” Bar›flsever Peres,

fiaron’un hükümetinde bakan, Ce-

nin’i yak›p y›kanlar›n bafl›nda, “gü-

venlik duvar›” ad› verilen ve Filis-

tin’i hapsetmekten baflka bir anlam

tafl›mayan kararlara onay veriyor.

Peres, TBMM’de yapaca¤› ko-

nuflman›n Türkiye’nin ‹srail’e verdi-

¤i deste¤in daha aleni hale gelmesi

aç›s›ndan anlam›n›n fark›nda olarak;

"Beni konuflmaya davet etti¤iniz

için teflekkür etmek istiyorum. Çok

önemli bir olay olaca¤›na inan›yo-

rum. ‹lk kez bir ‹srailli yetkili, Türk

parlamentosunda konuflma yapacak-

t›r. Bu bizim için çok önemli bir

f›rsatt›r'' dedi.

YYeeflfliill kkuuflflaakk ffiiggüürraannllaarr››nn››nn

kkiiflfliilliikkssiizzllii¤¤ii

‹slamc›l›¤›n tarihindeki emper-

yalizm iflbirlikçili¤i, AKP ile yeni-

den vücut bulmaktad›r. 

Emperyalizmin sosyalist

SSCB’yi kuflatmak, kendi sömürü

alanlar›n› geniflletmek için olufltur-

du¤u ““YYeeflfliill KKuuflflaakk PPrroojjeessii””nin is-

lamc›l›¤›n›, bugün ABD iflbirlikçili-

¤i, ABD’nin BOP tafleronlu¤u çer-

çevesinde kifliliksiz AKP iktidar›

sürdürmektedir.

ABD islamc› güçleri o süreçte

kullanm›fl, sonra ihtiyac› kalmad›-

¤›nda düflman ilan etmifltir. Emper-

yalizm bu gerçe¤e ra¤men iflbirlikçi

islamc›l›¤› kullanmaya devam et-

mektedir. AKP islamc›l›¤› öyle bir

islamc›l›kt›r ki, emperyalizmin di-

¤er islamc› güçlere karfl› kullanma-

s›na da itiraz etmiyor. ABD’nin

önüne ataca¤› üç kuruflluk lokma

için, Ortado¤u’ya ABD’nin yerlefl-

mesinde özel tafleronluk rolü üstle-

niyor. Emperyalistler ve iflbirlikçi-

leri halklara karfl› cephe olufltur-

maktad›rlar. Bu cephenin Ortado-

¤u’daki projesi BOP’tur ve ad›m

ad›m örülmektedir. 

Emperyalizm böyle iflbirlikçiler

arac›l›¤›yla halklar› sömürüyor, yö-

netiyor. Emperyalizmin, iflbirlikçi-

lerinin halklar lehine herhangi bir

sorunu çözmeleri mümkün de¤ildir.

Onlar, sömürü düzenlerinin ç›kar›

neredeyse oradad›rlar, sömürü dü-

zenlerinin ç›kar› için, satmayacak-

lar› de¤erleri yoktur, ki AKP iflbir-

likçili¤i dini y›llard›r bu zeminde

emperyalizme satmaktad›r.

Peres’li, Kral Abdullah’l› görün-

tüler, tüm dünyaya bir kez daha bu-

nu gösteriyor. 

Say›: 1131 9‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K

Tokuflturulan kadehler-
de içilen, ne meyve
suyu, ne içkidir, içilen
Filistin ve Ortado¤u
halklar›n›n kan›d›r...
fierefe tokuflturulan
kadehler, BOP çerçeve-
sindeki iflbirli¤i içindir

Bursa’da 21

Ekim günü poli-

sin hedef göster-

mesi üzerine

Bursa Temel

Haklar’a düzen-

lenen sald›r›, 9 Kas›m günü Temel Haklar çal›flanlar› taraf›n-

dan yap›lan bildiri da¤›t›m›yla teflhir edildi.

Halkla yap›lan sohbetlerde esnaflar›n “Bize, sizin PKK

bayra¤› açt›¤›n›z› söylediler, bu yüzden geldik” demesi yara-

t›lmak istenen provokasyonun ve Kürt halk›na karfl› polisin,

devletin birebir örgütledi¤i düflmanl›¤›n bir göstergesiydi.

Yaflanan olaylara iliflkin, yay›nlanan bildiride Bursal›-

lar’a Bursa Temel Haklar Derne¤i’nin kurulufl amac› anla-

t›larak “Biz y›llard›r ezilen, haks›zl›¤a u¤rayan mazlumun

yan›ndayd›k. Zalimlerin karfl›s›nda durduk. Gücümüz ne

olursa, ne kadar olursa olsun. Biz, halklar›m›z›n kardeflli-

¤ini savunuyoruz. ...Sevgili Bursa halk›, Bursa Temel

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i kuruldu¤u günden bu yana

Bursa’da hak ve özgürlükler için mücadele etmifl yasal bir

dernektir. fiimdi bir kez daha soruyoruz sizlere? Derne¤i-

mizi neden  tafllad›n›z? Bize neden sald›rd›n›z?” diye so-

ruldu. Temel Haklar çal›flanlar› sald›r›y› teflhir ederken,

sald›r›ya kat›lan halktan insanlardan baz›lar› derne¤in

PKK’ye ait oldu¤unun söylendi¤ini, yönlendirildiklerini

dile getirdi. 

BBUURRSSAA’’DDAA FFAAfifi‹‹SSTT SSAALLDDIIRRII  

HHAALLKKAA TTEEfifiHH‹‹RR EEDD‹‹LL‹‹YYOORR
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Tayyip Erdo¤anlar’›n, Abdullah

Güller’in hocas› NNeeccmmeettttiinn EErrbbaa--

kkaann, AKP’nin, SP’nin öncüsü duru-

mundaki islamc› MMiillllii SSeellaammeett

PPaarrttiissii’’nin lideriydi.  

Erbakan, 1974 y›l›nda CHP-MSP

koalisyon hükümetinde Baflbakan

yard›mc›s› oldu. 

Abdullah Gül’ün ve Tayyip Erdo-

¤an’›n Suud Krallar›’yla nas›l içli

d›fll› olup, krallar önünde nas›l e¤i-

lip büküldükleri resimli, görüntülü

olarak önümüzde duruyor. O dö-

nemde de Erbakan muhatap olmufl-

tu Suudlar’la. 

Can Dündar’›n 12 Kas›m tarihli

Milliyet Gazetesi’nde aktard›¤› gö-

rüflmenin tutanaklar›, islamc›l›¤›n

kimli¤i ve karakteri hakk›nda bize

çok aç›k bir de¤erlendirme yapma

imkan› sunuyor.  

* 

1974 petrol krizi,  can

yakt›¤› y›l...

Ocakta koalisyon iflbirlik-

çi iktidar› darbo¤aza sok-

mufl. 

Bir yandan zam yap›yor-

lar, bir yandan “d›fl yar-

d›m” ar›yorlar. 

Erbakan, biraz dolar bulmak için

Suudi Arabistan'a gidiyor. 

Y›l 1974, gün 29 Nisan.. 

‹lk muhatab› Petrol ‹flleri Bakan›

Zeki Yamani. O oyal›yor. Sonra Er-

bakan’› baflka birine gönderiyorlar,

ama bir türlü kral kabul etmiyor.

Pek kredi vermeye de niyetleri ol-

mad›¤› anlafl›l›yor. 

Erbakan, bu kez büyükelçiyle görü-

flüyor. Bak›n ne diyor:

"Say›n Büyükelçi! Burada bulunan

büyük heyetimizle beraber Suudi

Arabistan'a gelirken çok fleyler bek-

liyorduk. Nüfusunun yyüüzzddee 9999''uu

mmüüssllüümmaann oollaann 40 milyonluk Türk

milleti de bu ziyaretten çok fleyler

bekliyor. fiimdi bu büyük ümitler

karfl›s›nda eli bofl olarak döneme-

yiz. Mutlaka bir fleyler götürmemiz

laz›m. Götüremezsek Türkiye'de du-

rum çok feci olur..."

BBaakk››nn,, TTüürrkkiiyyee’’nniinn yyüüzzddee

9999’’uunnuunn mmüüssllüümmaann oolluuflfluu,, nnaass››ll

mmaassaaddaa ddoollaarraa ççeevvrriillmmeeyyee ççaall››flfl››ll››--

yyoorr.. 

Bununla da kalm›yor kifliliksizlik

ve islam› pazarl›k yapmak. 

fiöyle devam ediyor Erbakan:

"Suudi Arabis-

tan Türkiye'ye

istedi¤i petrolü

ve krediyi ve-

rirse Türki-

ye'yi kendine

ve dolay›s›yla

Arap ve ‹‹ssllaamm

üüllkkeelleerriinnee ççee--

kkeerr.. Vermedi¤i takdirde Türkiye, ar-

zu etmedi¤i halde, yyüüzzüünnüü BBaatt››''yyaa

ççeevviirriirr,, oraya ba¤lan›r ve oradan

Türkiye'nin kurtar›lmas› mümkün

olmaz."

Bak›n kafa yap›s›na. Erbakan,

me¤er birkaç milyon dolar vermiy-

orlar diye, Bat›’ya gideriz ha diye

tehdit ediyormufl muhataplar›n›. 

fiöyle devam ediyor:

“Durumu aç›klayay›m: Yahudiler,

yani Siyonistler uzun y›llardan beri

Türk milletine hükmediyor. Büyük

bask›lar alt›nda bulunduruyor. 40

milyon Müslüman› büyük bir hapis-

hane ko¤ufluna t›k›p nefes ald›rm›-

yor. Biz, millet olarak uzun y›llard›r

bu hapishaneden kurtulmak için

ç›rp›n›yoruz...”

Amerikan iflbirlikçisi Suudlar’dan

ABD’nin  has çocu¤u ‹srail’e karfl›

“yard›m” istiyor; Suudlar da bu

yard›m› ciddiye al›yor...

Ortado¤u’daki islamc›l›k oyunu iflte

böyle oynan›yor.. 

BBaakk››nn,, iissllaamm ddüünnyyaass››nn›› bbiirrkkaaçç

mmiillyyoonn ddoollaarraa ssaattmmaayyaa hhaazz››rr

kküüllttüürree bbaakk››nn.. 

Büyükelçi, Erbakan’a flu cevab›

veriyor: "‹srail'le iliflkisini kesen

Gine Baflbakan›na bile kre-

di veremedik. Talepleri

önemine göre s›raya koyu-

yoruz!"

Görülüyor ki, siyonizme

karfl› tav›r da pazarl›k

masalar›ndad›r. 

DDoollaarr kkaarrflfl››ll››¤¤›› aannttii--ssiiyyoonniizzmm

yap›lmaktad›r. 

Nitekim, pazarl›¤›n ilerleyen safha-

lar›nda Suudi temsilcisi, Erbakan’a

anlaflmada  ''iikkii mmüüssllüümmaann mmiilllleett'' ve

''‹‹ssllaamm KKoonnffeerraannss››'' ibarelerinin mut-

laka olmas› gerekti¤ini söylüyor. 

Erbakan da Suud temsilciye aynen

flu cevab› veriyor:

“Biz sizden 1 milyar dolarl›k kredi

istiyoruz. Bunu 3-4 y›la paylaflt›r-

mak mümkün. 1974 y›l› içinde 250

milyon verirseniz, ayn› sene Türki-

ye'nin ‹slam Konferans›'na tam üye

olarak kat›lmas›na vesile olursu-

nuz. Ertesi sene 250 milyon dolar

daha verirseniz, Türkiye ‹srail ile

olan iliflkilerini keser. Ve durum, iki

memleket aras›nda ve dolay›s›yla

di¤er Arap ve Müslüman ülkeleri

aras›nda genifl ad›mlar atarak bü-

yük ilerleme kaydeder; bu durumda

Türkiye'yi kelimenin tam manas›yla

kazanm›fl olursunuz."

NNee kkaaddaarr ppaarraa,, oo kkaaddaarr aannttii--ssiiyyoo--

nniizzmm!! NNee kkaaddaarr ddoollaarr,, oo kkaaddaarr

iissllaammcc››ll››kk!!

BBaakk››nn ““aannttii--ssiiyyoo--

nniizzmm”” nnaass››ll ppaazzaa--

rraa çç››kkaarr››llmm››flfl;; bbaa--

kk››nn ““iissllaamm oorrttaakk

ppaazzaarr››””nn››nn iiççii nnaa--

ss››ll kkiirrllii bbiirr ppaazzaarr--

ll››¤¤aa ddaayyaann››yyoorr--

mmuuflfl......  

GGöörrüüyyoorr mmuussuunnuuzz eemmppeerryyaalliizzmmee,,

ddoollaarrllaarraa tteesslliimm oollmmuuflfl iissllaammcc››ll››--

¤¤››nn ddoollaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa nnaass››ll aallççaall--

dd››¤¤››nn››??

KKiimm ggüüvveenniirr bbööyylleelleerriinniinn bbiirr

iinnaanncc›› oolldduu¤¤uunnaa!!

OOnnllaarr,, iikkttiiddaarr iiççiinn hheerr flfleeyyii yyaapp--

mmaayyaa,, hheerr kkaall››bbaa ggiirrmmeeyyee

hhaazz››rrdd››rrllaarr.. 

‹‹flflttee TTaayyyyiipplleerr bbuu kküüllttüürrüünn öö¤¤rreenn--

cciissiiddiirrlleerr.. VVee bbooyynnuuzz kkuullaa¤¤››

ggeeççmmiiflflttiirr.. 

Düzen islamc›l›¤›n›n riyakarl›¤›
Düzen islamc›lar›n›n kifliliksizli¤i 



Oligarflinin DTP’ye yönelik sal-

d›r›lar› sürüyor. Niye sald›r›yor,

DTP’yi hangi noktaya getirmeye

çal›fl›yor?

Örne¤in, Hürriyet Gazetesi

DTP’ye silahl› sald›r›y› “DTP’yi si-

lahl› protesto” fleklinde veriyor. So-

run elbette salt Hürriyet sorunu de-

¤il, oligarflinin DTP’ye yönelik po-

litikas›d›r. DTP’ye kurflun s›kanla-

r›n hiçbiri tutuklanmad›. Yasalar

yok say›larak, DTP’ye yönelik sal-

d›r›lar›n önü aç›ld›.

10 Kas›m tarihli yaz›s›nda Taha

Akyol, “Eli Kanl› Bunlar›n” bafll›-

¤›yla yazd›¤› yaz›s›nda “DTP kan

ve ölüm siyaseti yapmak için kurul-

mufltur, Nurettin Demirtafl bunun

için DTP’nin bafl›na getirilmifltir”

diye yazd›.

Radikal’den Türker Alkan “Ga-

rip Bir Parti” bafll›¤›yla DTP’yi he-

def alan bir yaz› yazd›.

DTP 2. Olaganüstü Kongresi’ni

yapt›, yeni yönetim seçti, oligarfli bir

partinin kendi içindeki seçimine bile

sayg› göstermedi. Kimisi yönetimi

“flahin kanat” olarak tan›mlad›, ki-

misi yönetimdeki isimler için de-

dektiflik yapmaya soyundu. Oligar-

flinin herhangi bir partisinin seçim-

lerinde bu görüntülere rastlamak

mümkün mü? Örne¤in, MHP’nin

kadrolar›n›n eli kanl› tarihini araflt›-

ran bir burjuva gazete bulmak zor-

dur, keza oligarflinin partilerinin içi

neredeyse suç flebekesi gibidir, fakat

bunlar›n pefline düflülmez. DTP’nin

yeni Genel Baflkan› Nurettin Demir-

tafl’›n ne kadar y›l PKK davas›ndan

hangi gerekçeyle yatt›¤›ndan, asker-

lik için çürük belgesine kadar arafl-

t›rmalar yap›lmaya baflland›.

DTP Milletvekili Fatma Kurtu-

lan’›n bir foto¤rafa dayanarak daha

önce PKK saflar›nda gerilla oldu¤u

iddialar› ortaya at›ld›. DTP Malatya

‹l Baflkan› telefon edilerek ölümle

tehdit edildi. DTP kongresine sorufl-

turma aç›ld›. Ki, DTP soruflturma

ya¤muruna tutuldu demek daha

do¤ru olur.

Bunlar›n yan›nda parti kapatma

tart›flmalar› gündeme getirildi.

MHP, DTP milletvekillerini hedef-

leyerek dokunulmazl›klar›n›n kald›-

r›lmas› için özel yasa ç›kar›lmas›n›

önerdi, bunun için CHP ve AKP ile

görüflerek destek istedi.

Meclis kürsülerinden DTP’ye

yap›lan küfürleri, tahrik edici sözle-

ri de DTP’ye yönelik sald›r›lara ek-
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Oligarfli, askeri anlamda içine

düfltü¤ü durumu,  PKK taraf›ndan

esir al›nan askerleri suçlayarak ka-

patmaya çal›fl›yor.

Hakkari'nin Da¤l›ca bölgesinde PKK’nin kaç›rd›¤›

ve 14 gün sonra serbest b›rakt›¤› 8 asker, önce sorufltur-

maya al›nd›, sonra ç›kar›ld›klar› Van Askeri Mahkeme-

si taraf›ndan, "büyük zararlar do¤uracak flekilde emre

itaatsizlikte ›srar suçunu iflledikleri" ve “yurtd›fl›na firar

etmek” suçlamas›yla tutukland›. 

Tutuklanan askerler Ramazan Yüce, ‹rfan Beyaz,

Fuat Bafloda, ‹lhami Demir, Fatih Atakul, Özhan fiaba-

no¤lu, Mehmet fienkul ve Halis Ça¤an VAN Askeri

Hapishanesi’ne gönderildiler.

Erler hakk›nda, çeflitli de¤erlendirmeler yap›ld›. Er-

lerin ikisinin PKK’ye yard›m etti¤inden, geçmiflte PKK

eylemlerine kat›ld›klar›na, hatta Kürtçe site kurmak

için imza verme suçu iflledikleri bile bulundu ç›kar›ld›.

Fakat oligarflinin tart›flmak istemedi¤i ve tart›flt›rmak

istemedi¤i as›l konu, askerlerin Kürt halk›na karfl› sa-

vaflta kullan›ld›klar›n› söyledikleri ve savaflmak isteme-

diklerini söylemeleri, politik olarak kazanamayacaklar›

bir savafl› yürüttükleri gerçe¤iydi.

Ki, bu gerçekler kimi de¤erlendirmelerde gündeme

getirildi. Kürt halk›-

n›n gerillaya verdi-

¤i deste¤in gerilla-

n›n yenilmesini im-

kans›zlaflt›rd›¤› de-

¤erlendirmeleri gerçe¤i ifade eden de¤erlendirmelerdir.

‹slamc›lar ise, askerlerin PKK taraf›ndan kaç›r›lma-

s›n›n sorumlulu¤unu sadece Generallere y›kmaya çal›fl-

t›lar. Bülent Ar›nç “Genelkurmay’›n sekiz askerle ilgili

aç›klamas› çok diplomatik” de¤erlendirmesiyle, asker-

lerin kaç›r›lmas›n› ordunun zaaf› olarak tart›flmak istedi.

Zaaf›n temeli, askeri Kürt halk›n›n üzerine göndere-

rek savaflt›rmaktad›r. Zaaf, iflas etmifl asimilasyon po-

litikas›nda, imha ederek boyun e¤dirme politikas›nda

›srar etmektedir. Olay tek bir eylem olay› de¤ildir, nite-

kim, bu eylemlere ba¤l› olarak oligarfli askeri kanunla-

r› yenileme, profesyonel ordu tart›flmalar› yapmaya

bafllad›. Elbette bugünden söylemek mümkündür ki,

bunlar da çözüm de¤ildir. Askeri olarak yenilenmek,

daha güçlü askeri güç oluflturmak, halk›n talepleri kar-

fl›s›nda çözümsüz kalacakt›r.

Sonras› yoktur, sonras›nda oligarfli oluflturdu¤u yeni

ordunun zaaflar›n› tart›flacak, yeni suçlu askerler bula-

cakt›r. Oligarfli 8 askeri tutuklayarak, ölen askerlerin

sorumlulu¤undan kurtulmaya çal›fl›yor. Hay›r hepimiz

biliyoruz ki, ölen askerlerin sorumlusu tutuklanan 8 as-

ker de¤ildir, ölen askerlerin sorumlusu oligarflidir, hal-

ka karfl› savafl›n kurmaylar›d›r.

Suçlu tutuklanan askerler de¤il
halka karfl› savaflan oligarflidir

DTP’ye teslimiyet dayatmas›



lemek gerekir.

Evet, tüm bunlar›n olmamas›

için DTP’nin hangi noktada olmas›

gerekir? Oligarflinin istedi¤i parti

nas›l bir partidir? 

Oligarfli, salt kendi hizmetinde

bir parti istemektedir. Tüm bunlar

oligarflinin zorlayarak ç›kard›¤›

malzemelerdir, as›l sorun, DTP’nin

Kürt sorunu vard›r demesi, Kürt so-

rununun çözümünün asimilasyon

olmad›¤›n›, imha olmad›¤›n›, Kürt

halk›n›n taleplerinin kabul edilmesi

gerekti¤ini söylemesidir. De¤ilse,

federasyonu savunmas›, demokratik

özerklik istemesi veya baflka bir çö-

zümü savunmas› oligarfli için temel

önemde de¤ildir. Oligarfli için bun-

lar›n hepsi de, sorunu salt dil, kültür

olarak tan›mlayan talepler de ayn›

çerçevede bölücülük olarak ele al›n-

maktad›r. Bu nedenle oligarflinin

DTP’den istedi¤i flunu veya bunu

savunmas›n›n ötesinde t am olarak

icazet içinde hareket etmesi, oligar-

flinin yan›nda, Kürt milliyetçi hare-

ketine karfl› tav›r almas›, oligarflinin

savafl›n›n destekçisi olmas›d›r.

“DTP’liler terör örgütü ile aras›-

na mesafe koymal›d›r” içeri¤indeki

tavsiyeler, istekler de burada anla-

m›n› bulmaktad›r.

Taleplerinden vazgeçmifl veya

taleplerini gündeme getirebilecek

güçten yoksun kalm›fl bir partiyi

oligarfli kendisi için zarars›z göre-

cektir. DTP’ye yüklenerek getirmek

istedikleri nokta da buras›d›r, en

az›ndan DTP içinden baz› kesimleri

bu zemine getirebileceklerinin he-

sab›n› yapmaktad›rlar.
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Kürt sorunu tart›flmas›n›n
dönüp dolafl›p gelece¤i nokta,
oligarflik iktidar›n Kürt soru-
nunu çözemeyece¤idir.

DTP’lilere yönelik neredey-
se her gün bir yenisi aç›lan so-
ruflturma, kapatma davalar›,
milletvekilleri üzerinde kuru-
lan bask›lar, dokunulmazl›kla-
r›n›n kald›r›lmas›, partilerinin
kapat›lmas› tart›flmalar› oli-
garflinin Kürt sorununa
yaklafl›m›n›n özetidir.

Oligarflinin Kürt sorunu-
nu çözemeyece¤ini söyler-
ken kastetti¤imiz, gerçek
çözüm olan kendi kaderini
tayin hakk›n› tan›mak da
de¤ildir. Oligarfli Kürt halk›n›n
en geri noktadaki taleplerini
bile karfl›layamaz diyoruz.

Asl›nda, Kürt milliyetçili¤i
taleplerini en geri noktaya ge-
tirmifltir. Fakat oligarfli buna
ra¤men inkar imha ve asimi-
lasyon politikas›nda ›srar et-
mektedir.

Oysa Kürt halk›na karfl› en
büyük katliamlar›n mimar› ge-
neraller Kürt kimli¤ini inkar
etmekle yanl›fl yapt›klar›n› söy-
lüyorlar. Bu itiraflar asimilas-
yon politikas›n›n geçersizli¤inin
itiraf›d›r, fakat bu itiraflar›n

emeklilikten önce, yetkileri
varken söylenememesi de oli-
garflinin Kürt sorunundaki çö-
zümsüzlü¤ünü göstermektedir.

Elbette ki, generaller de,
oligarflinin di¤er kesimleri de
Kürt sorununun asimilasyonla
ortadan kald›r›lamayaca¤›n›
biliyorlar. Fakat farkl› bir po-
litika da savunam›yorlar, geri-

ye bir ad›m att›klar›nda bu-
nun gidece¤i sonuçtan korku-
yorlar. ki bu korkular› daha
önce de belirtti¤imiz gibi “Tür-
kiye’nin bölünmesi korku-
su”dur.

Bu nedenle, generallerin ko-
nuflmalar›ndan kaynakl› ola-
rak, acaba çözüm mü tart›fl›l›-
yor diye beklentiye girmek bo-
flunad›r. Bas›nda yap›lan kimi
de¤erlendirmeler, generallerin
aç›klamalar›n›n gerçekçi olma-
yan beklentiler oluflturdu¤unu
gösteriyordu.

Oligarfli ne Kürt sorununu
neden çözmedi¤ini izah edebili-
yor, ne de çözüm üretebiliyor.

Bu çözümsüzlük nedeniyle
demagojiye baflvuruyor, bir te-
rör edebiyat›na sar›l›yor, elin-
den bu malzeme al›nd›¤›nda, so-
runu yoksaymaya çal›fl›yor,
yok sorun ekonomiktir diye tar-
t›fl›yor, baflka zaman Kürt hal-
k›n›n tüm haklar› tan›nm›flt›r
diyor. Bir Kürt sorunu vard›r
diyor. Özcesi tutarl› bir de¤er-
lendirme gündeme gelmiyor.

Fakat, oligarfli tutarl› bir
flekilde imha dayatmas›n›
sürdürüyor.

Bu noktada ABD’nin,
AB’nin oligarfliye bask› ya-
paca¤› düflünülür. Asl›nda
bu düflünceler sürekli ola-
rak emperyalistler tara-
f›ndan bofla ç›kar›lm›fl, ge-

çersizlefltirilmifltir. Bugün yine
ayn› durum yaflan›yor. ABD
emperyalizmi sorunun çözü-
müne iliflkin tek cümle kurma-
d›¤› gibi o da “terör”, “ortak
düflman” edebiyat› yap›yor,
AB ise Türkiye’nin ““tteerröörrllee
ssaavvaaflfl››nn›› ddeesstteekklliiyyoorruuzz”” aç›k-
lamalar› yap›yor.

Bu nedenle tekrar tekrar
diyoruz ki, Kürt sorununun
çözümü için ne oligarflinin ne
de emperyalizmin yapaca¤›
bir fley yoktur. Oligarflinin de
emperyalizmin de politikas›
imha politikas›d›r.

Sorunlar // ÇÇözümler

oolliiggaarrflflii
ççöözzeerr mmii?? 
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“Kardelen Ayfle, Kardelen Ayfle

Na’p›yorsun bize söyle

Hayalimi yaz›yorum

Ö¤retmen olmak istiyorum”

Ve 7 y›l sonra…

“Kardelen Ayfle, Kardelen Ayfle

Na’p›yorsun bize söyle

Bugün ö¤retmen oldum ben

S›n›f›mda kardelenler…”

Hat›rlad›n›z de¤il mi, bu reklam
filmini? Hatta melodisiyle m›r›l-
danmaya bile bafllam›fls›n›zd›r. Ö¤-
retmen olmak isteyen ve bu haya-
lini kara tahtaya yazan bir k›z ço-
cu¤u olan “Kardelen Ayfle” ve ona
soru soran di¤er kardelenler… ‹n-
san›n içini ›s›tan, ama biraz da bu-
ruk b›rakan o reklam filmi asl›nda
ülkemizdeki e¤itim sistemini bü-
tün gerçekli¤iyle ortaya koyuyor,
nas›l m›? Birazdan de¤inece¤iz
ama öncelikle reklam filminin bafl-
rol oyuncusu olan kardelenle ilgili
26.10.2007 tarihinde yap›lan E¤i-
tim- Sen Genel Merkez aç›klama-
s›nda yer alan baz› bilgileri vere-
lim. Evet, gerçek ad› Elif ‹MENÇ
olan “Kardelen Ayfle” TURKCELL
deste¤iyle 2000 y›l›nda bafllat›lan
kardelenler kampanyas›yla burslu
okutulan k›zlardan biriydi. Ve kar-
delenimiz büyüdü… En büyük ha-
yali gerçekleflti sonunda. Sosyal
bilgiler ö¤retmeni oldu. Ama bun-
dan sonras› pek çok kiflinin yafla-
d›¤› hayal k›r›kl›klar›yla dolu bir
yaflam. Elif, mezun oldu ama E¤i-
tim fakültesinden mezun olan bin-
lerce insan gibi ifl güvencesi olma-
dan vekil ö¤retmen olarak Mar-
din’in Yeflilli Köyü’nde ö¤retmen-
lik yap›yor. Hem de 4 y›l boyunca
uzmanlaflt›¤› sosyal bilgiler ö¤ret-
meni olarak de¤il, ‹ngilizce ö¤ret-
meni olarak derslere giriyor. 300

YTL ayl›kla, SSK primleri de ayda
15 gün üzerinden yat›r›larak haya-
t›n› sürdürüyor. 

Bu durum sizi flafl›rtmas›n. Elif
ö¤retmen de bu
ülkede hayal ku-
ran ama o hayalle-
ri gerçekleflmeyen
binlerce insanla
ayn› kaderi payla-

fl›yor. Asl›nda bu “kader” dedi¤i-
miz fley devlet taraf›ndan uygula-
nan bilinçli bir politikan›n sonucu. 

“Haydi K›zlar Okula, Baba Beni
Okula Gönder, Gelece¤in Sigortas›
K›zlar›m›z, Kardelenler…” Bu isim-
leri hepiniz duymuflsunuzdur. Ha-
ni flu Do¤u’da bir türlü okutulama-
yan k›z çocuklar›n›n geri kalm›fll›-
¤›na “art›k yeter(!)” denilerek bü-
yük flirketlerin, medya gruplar›-
n›n, zengin ifladamlar›n›n ve ken-
dilerini sivil toplum kuruluflu ola-
rak tan›mlayan çeflitli çevrelerin
deste¤ini alarak bafllat›lan, proje-
ler! fiimdi diyeceksiniz ki bu kötü
bir fley mi? ‹yi mi kötü mü buras›-
n› tart›flmadan önce, “E¤itim ver-
me iflini kim niye yapar ya da ki-
min görevidir?”, bunu tart›flmak
gerekir. 

Bu tart›flmaya yine bu projeleri
tan›tan yaz›lardan bafllayal›m is-
terseniz. UNICEF ve MEB iflbirli¤iy-
le yürütülen “Haydi K›zlar Oku-
la” kampanyas› içerisinde e¤iti-
min amac› “bireyin ve toplumun
istek ve ihtiyaçlar› do¤rultu-
sunda bireylerin ilgi ve yete-
neklerini gelifltirerek onlar›
topluma kazand›rmakt›r” diye
anlat›l›rken, e¤itimin bütün vatan-
dafllar için zorunlu oldu¤u ve dev-
let okullar›nda paras›z oldu¤u vur-
gulan›yor. Peki, madem e¤itim pa-
ras›z, ya da öyle olmas› gerekiyor,
devlet neden en temel görevini
yerine getirmeyerek paras› olma-
yan kiflilerin e¤itimlerini özel flir-
ketlerin inisiyatifine b›rak›yor da
böyle projeler yap›l›yor. MEB, dev-
let okullar›na tebeflir paras› dahi
ay›rmazken özel okullara bütçe-
den para ayr›l›yor. Yani halk›n en
temel hakk› olan e¤itim hakk›
ticaret mal› haline getiriliyor. Peki,
neden böyle? Çünkü e¤itim politi-
kas›n›n özünde halk›n ihtiyaçlar›
de¤il; tekellerin ihtiyaçlar› var. Za-

ten kimin verdi¤inden ba¤›ms›z
olarak, verilen e¤itimin niteli¤ine
bakt›¤›m›zda bilimsellikle ilgisi ol-
mayan, tekellere kalifiye eleman
yetifltirmeyi hedefleyen bir e¤itim
müfredat› var. Ve okuyamayan
k›zlar›m›z› okuttuklar›n› iddia et-
tikleri bu lokal projelerle holding
sahipleri as›l olarak ihtiyaç duy-
duklar› elemanlar› yetifltirecekleri
bir e¤itim veriyorlar. “Gelece¤in
Sigortas› K›zlar›m›z” kampanyas›n›
destekleyen Anadolu Hayat
Emeklilik Genel Müdürü “Burada
amaç k›zlar›m›z› okutmakla yetin-
meyip, okurken flirket bünyesinde
veya ifl ortaklar›n›n kadrosunda
staj, mezun olduklar› zaman ise si-
gortac›l›k ve bireysel emeklilik uz-
man› olarak çal›flmalar› imkan›n›
sunmak. Bu proje çerçevesinde
baflar›l› oldu¤u halde maddi yeter-
sizlik nedeniyle ö¤renimlerine de-
vam edemeyecek k›z ö¤rencileri-
mizin meslek liselerinin sigortac›-
l›k bölümlerinde burslu olarak
okumalar›n› sa¤l›yoruz” diyor. Ya-
ni bu projelerle okuyan çocuklar
istedi¤i bölümlerde e¤itim alam›-
yorlar. Bu projelerin paras›n›
veren flirket ya da kurumlar hangi
bölümde uzmanlaflman›z› isterse
o bölümde uzmanlaflacaks›n›z. Öy-
le ya, paran›z yoksa istedi¤inizi de
yapamazs›n›z. Eskaza istedi¤iniz
bölümde okursan›z da hayallerim
gerçekleflti diye sevinmeyin, Kar-
delen Ayfle de hayallerinin ger-
çekleflti¤ini san›yordu. 

E¤itim politikas›n›n temelinde
insan olmayan bir sistemden daha
fazlas›n› bekleyemezsiniz. En te-
mel haklar›n parayla al›n›p sat›ld›-
¤›, e¤itim tekellerin ç›kar› için ve-
rildi¤i sürece birileri bu haktan sü-
rekli mahrum kalacak, birilerinin
hayalleri sürekli suya düflecek ve
hayallerimizi bile paraya sahip
olanlar›n çizdi¤i çerçevede kur-
mak zorunda kalaca¤›z. Oysa ki
e¤itimin halk›n ç›kar›na yap›ld›¤›
bir e¤itim sisteminde ö¤renciler il-
gi alanlar› ve yeteneklerine göre
gelifltirilirken ö¤retmenler de
eme¤inin karfl›l›¤›n› alabilecekler.
Çözüm “halk için bilim halk için
e¤itim” için mücadele etmek.

Gençlik Federasyonu

Kardelen Ayfle!
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26 bin Türk Telekom çal›flan›

Türkiye'nin dört bir yan›nda müca-

delelerine kararl›l›kla devam ediyor.

‹flçi düflman› ittifak da bofl dur-

muyor.  ‹ktidar, patron, polis, yarg›,

burjuva meyda grevi k›rmak için

sald›r›lar›n› art›r›yor. Gözalt›lar,

tutuklamalar, iflten atmalar, karala-

ma kampanyalar›, tafleronlarla grev

k›r›c›l›¤›.. Sald›r›lar›n sonuncusu

Diyarbak›r’da yafland›. Diyarba-

k›r’da gözalt›na al›nan 17 Haber-‹fl

Sendikas› yönetici ve üyesinden

12’si tutukland›. 

Son birkaç gün içinde Gazian-

tep’te 49, Diyarbak›r'da 17 ve ‹stan-

bul Anadolu yakas›ndaki 15 Tele-

kom iflçisi gözalt›na al›nm›flt›. 

Diyarbak›r ve Batman'da Kaçak-

ç›l›k ve Organize Suçlarla Mücade-

le fiubesi ekipleri taraf›ndan gözal-

t›na al›nan 17 Haber-‹fl Sendikas›

yönetici ve üyesinden 12'sinin tu-

tuklanmas› Telekom iflçilerine yö-

nelik yeni bir sald›r› ve gözda¤›n›n

da habercisi oldu. 

Türk Telekom'a ait “fiberoptik

kablolara sabotaj düzenledikleri”

iddias›yla Diyarbak›r Emniyet Mü-

dürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize

Suçlarla Mücadele fiubesi Müdürlü-

¤ü ekipleri taraf›ndan gözalt›na

al›nd›ktan sonra sabah saatlerinde

Diyarbak›r Adliyesi'ne getirilen Ha-

ber-‹fl Sendikas› Diyarbak›r fiubesi

Baflkan› Salih Tafldemir ve 12 sen-

dika üyesinin aralar›nda bulundu¤u

17 kifli, savc›l›ktaki ifadeleri-

nin ard›ndan nöbetçi Sulh Ce-

za Mahkemesi’ne sevkedildi. 

Mahkemeye ç›kar›lan sendikac›-

lardan 5'i serbest b›rak›l›rken, Ha-

ber-‹fl Sendikas› Diyarbak›r fiubesi

Baflkan› Salih Tafldemir, fiube Sek-

reteri Kaz›m Artar ile Türk Telekom

çal›flanlar› Adem K›z›l, Cebrail

Erol, Cevdet Yetiflkin, Hac› Tekin,

Mehmet fiirin Örnek, Mustafa Ma-

zi, Mustafa Nergiz, Veysi Bademk›-

ran, Y›ld›r›m fiengün ve Yusuf Ka-

radeniz tutukland›. 

TTuuttuukkllaammaayyaa PPrrootteessttoo

VVaallii HHaakkkk››nnddaa SSuuçç DDuuyyuurruussuu

Haber-‹fl Sendikas› ‹stanbul 1

No'lu fiube üyeleri, grevdeki iflçile-

rin yerine tafleron flirketlerden iflçi

çal›flt›ran ‹stanbul Valisi Muammer

Güler, Telekom Avc›lar Müdürü

Müjdat Demirkesen ve Telekom ‹s-

tanbul ‹l Müdürü Mehmet Beytur

hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

Bir ayd›r grevde olan Haber-‹fl

Sendikas› ‹stanbul 1 No'lu fiube

üyeleri, ‹stanbul Üniversitesi Beya-

z›t Kampüsü önünde bir araya gele-

rek yolu trafi¤e kapatt›. Buradan

sloganlarla yaklafl›k bin kadar iflçi

Sultanahmet Adliyesi önüne kadar

yürüdü. 

Sultanahmet Adliyesi önüne ge-

len iflçilere ve bas›na karfl› bir aç›k-

lama yapan Haber-‹fl 1 No'lu fiube

Baflkan› Levent Dokuyucu, grev ifl-

çilerin demokratik ve yasal hakk›

olmas›na ra¤men Vali Muammer

Güler'in grevdeki iflçilerin yerine ta-

fleron flirketlerden iflçi çal›flt›rd›¤›n›

belirterek, "Bu durum 2822 Say›l›

Yasa'n›n 43. maddesine ayk›r›l›k

teflkil etmektedir" dedi. 

Dokuyucu, aç›klaman›n ard›n-

dan, tafleron iflçi çal›flt›ran Telekom

Avc›lar Müdürü Müjdat Demirke-

sen, Telekom ‹stanbul ‹l Müdürü

Mehmet Beytur ve ‹stanbul Valisi

Muammer Güler hakk›nda suç du-

yurusunda bulundu. 

Suç duyurusunun ard›ndan Gazi-

antep’te 49, Diyarbak›r'da 17 ve ‹s-

tanbul Anadolu yakas›ndaki 15 Te-

lekom iflçisinin gözalt›na al›nmas›n›

protesto eden iflçiler, sloganlarla ey-

lemlerine son verdi.

YYaaflflaass››nn SS››nn››ff DDaayyaann››flflmmaass››

Telekom iflçileri grevde 26. günü

de geride b›rak›rken, grevdeki iflçi-

lere destek ziyaretleri de devam edi-

yor. 

TMMOB Adana ‹l Koordinas-

yon Kurulu (‹KK), 8 Kas›m günü

grevdeki Türk Telekom Adana ‹l

Müdürlü¤ü çal›flanlar›n› ziyaret

ederken; 9 Kas›m günü de E¤itim-

Sen ‹zmir 1 No'lu fiube Yönetim

Kurulu üyeleri yine grevde olan Ha-

ber-‹fl üyesi Telekom iflçilerine des-

tek ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette konuflan TMMOB

Adana ‹KK Sekreteri Hüseyin At›-

c›, grevi sonuna kadar destekleye-

ceklerini bildirdiler. 

DDMMHH''ddeenn 

GG rreevvddeekkii ‹‹flflççiilleerree DDeesstteekk

Devrimci Memur Hareketi grev-

deki Telekom iflçilerini Gayrettepe

Telekom Müdürlü¤ü’nde ziyaret et-

ti. DMH’l›lar› karfl›layan Haber-‹fl

Sendikas› Temsilcisi Yener Ünal

dayan›flman›n önemine de¤inerek

sald›r›lar karfl›s›nda mücadelelerin-

den vazgeçmeyeceklerini kaydetti. 

Devrimci Memur Hareketi’nden

memurlar da söz alarak hayat›n her

‹flçi DDüflman› ‹‹ttifak

- ‹‹ktidar, PPatron, PPolis, YYarg› --

Telekom GGrevine SSald›r›yor!
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Telekom Grevi ‹çin 
TÜRK-‹fi Ne Yapacak?

Türk-‹fl Baflkan› K›l›ç, geçen

hafta yapt›¤› aç›klamada bir hafta

içerisinde Türk Telekom grevinde

sonuç al›nmamas› halinde 33 sendi-

ka, 650 flube, di¤er sivil toplum ör-

gütleriyle eylemlerini Türkiye gene-

line yayacaklar›n› söyledi. 

Türk-‹fl Baflkan› Salih K›l›ç Tele-

kom grevine iliflkin, kitleye yapt›¤›

konuflmada, ““bbiirr hhaaffttaa ssüürree vveerriiyyoo--

rruuzz”” diyerek, devlete e¤er grevin ta-

leplerini kabul etmezse, Türk-‹fl ola-

rak destek eylemlerine bafllayacakla-

r›n› aç›klad›.

Türk-‹fl’in grevler karfl›s›ndaki

tavr›, genel olarak en iyi durumda

grevleri desteklememek fleklinde ol-

mufltur. Öyle ki, Hava-‹fl’in grev sü-

recinde oldu¤u gibi, ço¤u kez kendi-

ni kendi üyesi olan sendikayla, pat-

ron aras›nda “tarafs›z”, “arabulucu”

konumuna koymufl, konfederasyon

olarak görevlerini yerine getirme-

mifl, kendi üyesi iflçilerin haklar›n›

savunmam›flt›r. 

Ço¤unlukla direniflleri satmak bu

düzen sendikac›l›¤›n›n yöntemidir.

Bu dikkate al›nd›¤›nda Telekom

grevinin Salih K›l›ç’a destek aç›kla-

mas› yapt›rmas› grevin baflar›s›d›r.

Grev bugüne kadar, grev yerleri-

ne yap›lan ziyaretler d›fl›nda di¤er

sendikalardan dikkate de¤er bir des-

tek görmedi. Salih K›l›ç’›n bu aç›k-

lamas›, bu durumu de¤ifltirecek mi?

Yoksa her zamanki gibi, devleti teh-

dit eden ama arkas› gelmeyen aç›kla-

malarla m› yetinecektir?

"‹nsan ‹hale ‹le 
Çal›flamaz"

Diyarbak›r Tabip

Odas›, Dev Sa¤l›k-‹fl

ve SES Diyarbak›r fiu-

besi, "‹nsan ‹hale ‹le

Çal›flamaz, Sa¤l›kta Tafleron Ol-

maz" slogan› ile 17 Kas›m'da Anka-

ra'da olacaklar›n› aç›klad›. Öte yan-

dan SES Mersin fiubesi de bir bas›n

toplant›s› düzenleyerek 17 Ka-

s›m'da Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde ya-

p›lacak aç›klamaya kat›l›m ça¤r›-

s›nda bulundu. 

Diyarbak›r Tabip Odas›, Dev

Sa¤l›k-‹fl ve SES Diyarbak›r fiube-

si taraf›ndan Dicle Üniversitesi T›p

Fakültesi Hastanesi Baflhekimli¤i

önünde yap›lan bas›n aç›klamas›na,

Diyarbak›r Dicle Üniversitesi Arafl-

t›rma Hastanesi temizlik çal›flanlar›

da kat›ld›. "Yaflas›n emekçi daya-

n›flmas›", "Tafleron sa¤l›¤a zararl›-

d›r" slogan› atan grup ad›na Dev

Sa¤l›k-‹fl Genel Sekreteri Tufan

Sertlek bir aç›klama yaparak,

TBMM komisyonlar›nda görüflülen

'Kamu Hastane Birlikleri' yasa ta-

sar›s›n›n devlet hastanelerinde tek

tek servislerin tafleronlaflt›r›lmas›n›

sa¤lad›¤›na dikkat çekerek tasar›ya

tepki gösterdi.

Sertlek 17 Kas›m için destek

ça¤r›s› yapt›.

***

SES Mersin fiubesi de, 14 Ka-

s›m Çarflamba günü flube binas›nda

yapt›¤› bas›n toplant›s›yla, tafleron

çal›flt›rma yöntemine, sosyal ve

ekonomik haks›zl›¤a karfl› ç›kmak

için 17 Kas›m’da Ankara'da, Sa¤l›k

Bakanl›¤› önünde olacaklar›n› aç›k-

lad› ve tüm sa¤l›k emekçilerini de

yap›lacak eyleme kat›lmaya ça¤›rd›. 

Bas›n aç›klamas›n› okuyan SES

Mersin fiube Baflkan› Y›lmaz Boz-

kurt, tafleron sistemi ile beraber

hem halk sa¤l›¤›n›n tehlike alt›na

girdi¤ini hem de sa¤l›k emekçileri-

nin haklar›n›n elinden al›nd›¤›n› be-

lirterek uygulamaya karfl› olduk-

lar›n› bildirdi.

alan›nda serma-

yenin sald›r›lar›-

n›n art›¤›n›, gü-

vencesiz, sendi-

kas›z bir çal›flma

yaflam›n›n çal›-

flanlara dayat›ld›-

¤›n›, art›k bura-

daki grevin genel

greve do¤ru ev-

rilmesinin gerekti¤ini belirterek

“siz hakl›s›n›z, direnenler her za-

man hakl›d›r ve mücadelemiz mut-

laka bunlar› gerçek k›lacakt›r” de-

diler. 

Ziyarette iflçilerin coflku ve ka-

rarl›l›klar› dikkat çekti. S›k s›k

“Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Telekom

‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “Direne Di-

rene Kazanaca¤›z” “Yaflas›n S›n›f

Dayan›flmas›” sloganlar› at›ld›.

Ayn› gün bir baflka destek ziya-

reti ise Emekli-Sen’den geldi. Saat

12.00’da Gayrettepe Telekom bi-

nas› önüne gelen emekliler iflçile-

rin yan›nda olduklar›n› gösterdiler.

20 emeklinin ziyareti s›ras›nda bir

konuflma yapan Emekli-Sen Be-

yo¤lu fiube Eski Baflkan› Hasan

Kaflk›r her zaman direnen Telekom

iflçilerinin yan›nda olduklar›n› bil-

dirmesinin ard›ndan  Emekli Ra-

mazan Geceno¤lu da iflçiler için bir

fliir okudu. Burada da iflçiler ad›na

konuflma yapan Yener Ünal emek-

lilerin ziyaretinden duyduklar›

mutlulu¤u dile getirdi. 

““ÇÇaarree DDiirreennmmeekktteenn

GGeeççiiyyoorr””

E¤itim-Sen Torbal› Temsilcili¤i

grevdeki Telekom iflçilerini Torba-

l› Telekom binas›nda ziyaret etti.

E¤itim-Sen Temsilcili¤i ad›na

aç›klama yapan E¤itim Sekreteri

Hayri Aktafl “Vatanseverlik narala-

r› alt›nda ülkenin her türlü de¤eri,

emperyalistlere ve yerli iflbirlikçi-

lerine peflkefl çekiliyor. Çal›flanlar

bask› yasalar› ile sindirilmeye çal›-

fl›l›yor. Sivil diye halka yutturul-

maya çal›fl›lan anayasada halk ve

emekçiler olamayacak. Çare ise;

Haber ‹fl’in yapt›¤› gibi iflçinin tek

silah› olan grevi kullanarak tüm

bunlara direnmekten geçiyor” di-

yerek dayan›flma duygular›n› be-

lirtti.

“Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›” ve

‹flçi Memur El Ele, Genel Greve”

fleklinde sloganlar› iflçilerle birlikte

atan E¤itim-Sen üyeleri iflçilerle

bir süre sohbet etti.
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Geçen hafta bu köflemizde yine

Telekom grevi üzerinde durmufl ve

grev hakk›n› sözde savunur görü-

nüp gerçekte savunmayanlar› elefl-

tirmifltik. Grevin, burjuvaziye, pat-

ronlara, iktidarlara zarar vermeden

grev olamayaca¤›n› belirtmifltik.

Grevi grev yapan bir baflka un-

sur da, emekçilerin dayan›flmas›d›r.

Bu hafta da konunun bu yan› üze-

rinde duraca¤›z. 

Önceki yaz›-

m›zda sözümüz,

ikiyüzlü riyakar

burjuvalara ve

burjuvazinin sa-

f›ndakilere yöne-

likti. Bu hafta ise

sözümüz, solda,

eme¤in saf›nda

olanlara veya öy-

le gözükenleredir. 

En baflta her-

kes kabul edecektir ki, bugün Tele-

kom greviyle ilgili olarak gerçek

anlamda bir destek ve dayan›flma

henüz yoktur. Bugün olanlar daha

çok temsili ve sembolik niteliktedir.

Bu tarz ziyaretler de elbette gerek-

lidir, yap›lmal›d›r, ama iki üç kiflilik

ziyaretleri, olmas› gereken destek

ve dayan›flman›n yerine koymak,

Telekom grevi karfl›s›nda as›l göre-

vimizden kaçmak demektir.

Solda oldukça uzun süredir des-

tek ve dayan›flma kavram›n›n içi

boflalt›lm›flt›r. Her alan›n, sadece

kendi sorunlar›n› esas alan bir po-

litika izlemesi, halk›n di¤er kesim-

lerini ilgilendiren sorunlar›n adeta

“d›fl›m›zdaki” bir sorun gibi görül-

meye bafllamas›, do¤al olarak me-

sela sendikalar aras›ndaki iliflkiyi

bile birbirinden “uzak” kurumlar›n

iliflkisine dönüfltürmüfltür. Bu kav-

ramlar›n içinin boflalt›lmas›nda, si-

vil toplumculuktan genelde yafla-

nan bireycileflmeye, toplumun ato-

mize edilmesinden icazetcili¤e ka-

dar bir çok etken rol oynamakta-

d›r. Düzenin icazetinde hareket et-

meyi esas olan refor-

mist, sa¤c› anlay›fllar,

destek ve dayan›flma ko-

nusunda da düzenin çiz-

di¤i s›n›rlar› aflmaya kay-

g›s›yla hareket ettikleri

için, destekler, bu kesim-

ler taraf›ndan biçimsel, gösterme-

lik hale dönüfltürülmüfltür.  

Amekçiler aras›nda, örgütlü

halk güçleri aras›nda destek ve da-

yan›flmay› yoketmek, burjuvazinin

her dönem öncelikli politikalar›n-

dan biri olmufltur. “Dayan›flma gre-

vi”nin yasaklanmas› bile, tek bafl›-

na bu zihniyeti anlat›yor zaten. F

T i p l e r i n e

karfl› Büyük

Direnifl dö-

neminde de

o l igarfl in in

halk güçleri

a r a s › ndak i

dayan›flmay›

engellemek

için neler

yapt›¤› hala

ak›llardad›r. 

Destek ve

dayan›flma-

n›n biçimsel hale dönüflmesinin bir

di¤er nedeni, ddii rreenniiflfllleerree ggüüvvee--

nniinn ssaarrss››llmmaass››dd››rr.. Bir direnifl bafl-

lad›¤›nda, bir çok kesim, direniflin

k›sa sürede yenilece¤i, veya “ma-
sabafl›nda sat›laca¤›” gibi beklen-

tiler içine girmekte, destek ve da-

yan›flma için bir güç seferber etme-

mekte, emek harcamamaktad›r.

Özellikle sendikalar›n önderli-

¤indeki direnifllere iliflkin bu imaj›n

kuflkusuz geçmifle dayanan maddi

nedenleri de var. Ama yine de bun-

dan, direnifllere karfl› toptan bir

inançs›zl›k ç›kmamal›d›r. Tam tersi-

ne, bu kez gücümüzü, deste¤imizi,

direnifllerin yenilmesini,  sat›lmas›n›

önlemek için de seferber edebiliriz. 

Bugün baflta D‹SK, KESK gibi

sendikalar ve meslek örgütleri, Te-

lekom grevine aç›klamalar›n, ziya-

retlerin ötesine geçen bir destek

vermekle yükümlüdürler. Direnifli

k›rmak için sald›ran, “Her koyun
kendi baca¤›ndan as›l›r” anlay›fl›-

n› hakim k›lmaya çal›flan, burjuva-

zinin karfl›s›na, emekçilerin daya-

n›flmas›yla ç›k›lmal›d›r.  

Siyasette

‹LKE

destek ve
dayan›flmada

yasak savmac›l›k,
benmerkezcilik,

sivil toplumculuk
afl›lmal›d›r!

THY'deki 
Haz›ms›zl›k 
ve Düflmanl›k

THY Teknik A.fi’de 8 Kas›m

günü, biri sendika

temsilcisi ol--

mak üzere 8

iflçi gerekçe--

siz olarak ifl--

ten ç›kart›ld›.

‹flten ç›karma--

lar 4857 say›l› ‹fl

Yasas›’n›n ilgili hiçbir hükmünü

dikkate almayan THY Teknik

A.fi yönetiminin pervazs›zl›¤›n›

da ortaya koymaktad›r. 

THY yönetiminin pervas›zl›--

¤›n›n ard›ndaki temel fley iflçi

düflmanl›¤›nda baflka birfley de--

¤ildir.

Geçti¤imiz Temmuz ay›nda

Hava-‹fl Sendikas› ile THY ara-

s›nda 11 bin 500 kifliyi ilgilendi-

ren T‹S görüflmelerinde anlaflma

sa¤lanamamas› üzerine, Hava-‹fl

grev karar› alm›flt›. 

Hava-‹fl Sendikas› söz konusu

geliflmelere iliflkin yapt›¤› aç›kla--

mas›nda; “THY A.O ve THY

Teknik A.fi yönetimleri politika--

lar›nda hep birlikte hareket etmifl--

ler, hatta THY A.O kendi politi--

kalar›n› bir anlamda Teknik

A.fi’ye dikte ettirmifltir. Bu son

olayda bu kapsamdad›r. Her iki

yönetimin T‹S sürecinde göster--

dikleri beceriksizlik ve grev oyla--

mas› baflar›s›zl›¤› bu yönetimleri

kendilerini atayanlar karfl›s›nda

zor durumda b›rakt›¤› gibi, perso--

nele karfl› inan›lmaz bir kin ve öç

alma duygusuna itmifltir” diyerek

yaflananlar› özetlemektedir. 

Hava-‹fl, THY Teknik A.fi yö--

netiminin bu keyfi ve yasad›fl›

tutumuna karfl› tüm çal›flanlar›

hep birlikte ortak bir tepki koy--

maya “hiçbirimiz üretmiyoruz”

diyerek s›n›f›n gücünü gösterme--

si gerekti¤ini belirterek iflçilere

ça¤r› yapt›.



‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Antal-

ya’dan sonra Malatya ve Elaz›¤ da

düzenlenen panellerle, Dersim’deki

forumlarla, söyleflilerle, halk top-

lant›lar›yla Halk Anayasas› Tasla¤›

tart›flmalar› sürüyor. 

Elaz›¤’da HHalk AAnayasas›
Paneli

Elaz›¤ Temel Haklar’da “Em-

peryalizmin ve Oligarflinin De¤il

Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” kam-

panyas› çerçevesinde düzenlenen

panelde ba¤›ms›z, demokrat bir ül-

ke olunmadan halk anayasas›n›n ol-

mayaca¤› dile getirildi. 9 Kas›m gü-

nü dernek binas›nda yap›lan panele

konuflmac› olarak Ovac›k E¤itim-

Sen üyesi Mehmet Ali Aslan ve Ela-

z›¤ HÖC Temsilcisi Sakine Ögeyik

kat›ld›. Panelde konuflmac› olarak

kat›lacak olan Av. Behiç Aflc› ise ra-

hats›zl›¤›ndan dolay› kat›lamad›.

Ancak göndermifl oldu¤u CD ile

“kendi anayasam›z› kendimiz yapa-

biliriz” diyerek bir sunumla kat›ld›.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› ya-

pan Elif Akkurt’un konuflmas›n›n

ard›ndan Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i

ad›na konuflan Sakine Ögeyik Halk

Anayasas› Tasla¤›’n›n mücadelenin

yolunu gösterdi¤ini dile getiren bir

konuflma yapt›. Ovac›k E¤itim-Sen

üyesi Mehmet Ali Aslan da yapt›¤›

konuflmada AKP’nin kendi kadrola-

r›n› koruyaca¤› bir anayasa ç›kara-

ca¤›n› vurgulayarak düflüncelerini

dile getirdi. Kürt sorunu, yozlaflma

sorunu, laik-fleriat gündemine ilifl-

kin ve yaflam hakk› konular›yla ilgi-

li sorulan sorular›n cevapland›¤› pa-

nele DHP, DTP ve EMEP temsilci-

leri de kat›ld›. 

Malatya’da AAnayasa PPaneli
HÖC’ün ülkenin birçok yerinde

düzenledi¤i panellerin birisi de 10

Kas›m günü Malatya’da gerçeklefl-

tirildi. Saat 14.00’da Malatya

PSAKD’nde düzenlenen ve E¤itim-

Sen, TKP, PSAKD ve HÖC Tem-

silcilerinin kat›ld›¤› paneli 100

kifli izledi.

HÖC Temsilcisi Mehmet Ali

Kaya taslakla halka alternatif

sunduklar›n› belirtirken, TKP ad›na

sözalan Davut Yusufo¤lu kendileri-

nin de “Toplumcu Anayasa” bafll›k-

l› bir taslak haz›rlad›klar›n› söyleye-

rek haz›rlad›klar› tasla¤›n esaslar›n›

aç›klad›. 

E¤itim-Sen fiube Baflkan› Erdo-

¤an Canpolat AKP anayasas›n›n ka-

pitalizmin anayasas› oldu¤una, buna

karfl› olunmas› gerekti¤ine de¤inir-

ken, alevilerin bu tart›flmalar›n nere-

sinde oldu¤unu anlatarak konuflma-

s›na bafllayan Malatya PSAKD Bafl-

kan› Abbas U¤urlu ise “Yap›lacak

anayasa halktan saklanmamal› ve

topluma aç›larak tart›fl›lmal›” dedi. 

Dersim’de AAnayasa FForumu
Dersim’de polisin tüm provoka-

tif uygulamalar›na ra¤men 11 Ka-

s›m günü Belediye Konferans Salo-

nu’nda düzenlenen anayasa foru-

muna konuflmac› olarak DTP ‹l

Baflkan› Murat Polat, EMEP ‹l Bafl-

kan› Hüseyin Tunç, ÇHD Genel

Sekreteri Selçuk Koza¤açl› ve HÖC

Temsilcisi Murat Kaymaz kat›ld›.

“Ba¤›ms›z, Demokratik Bir Ülke

‹çin Halk Anayasas›n› Yapal›m”

pankart›n›n as›ld›¤› forumu 250 kifli

dinlerken HÖC Temsilcisi Murat

Kaymaz AKP’ nin devlet içinde ik-

tidar›n› güçlendirme telafl›nda oldu-

¤unu söyleyerek ilerici, yurtsever,

devrimci tüm kesimleri HÖC’ ün

haz›rlad›¤› anayasa tasla¤› çerçeve-

sinde birleflmeye ça¤›rd›. 

Kürtler’in kendi kimlik, kültür

ve inançlar›n› yaflayabilecekleri öz-

gür bir ortam olmad›¤›n› vurgulayan

DTP ‹l Baflkan› Murat Polat;

AKP’nin özellikle demokrasisiz,

Kürtsüz ve kad›ns›z bir anayasa ha-

z›rlad›¤›n› vurgularken EMEP ‹l

Baflkan› Hüse-

yin Tunç ise

“Ba¤›ms›z, de-

mokratik bir ül-

ke olmadan flu

ya da bu madde-

ler de¤ifltirilerek

anayasa yap›la-

maz” diye ko-

nufltu. Son ola-

rak konuflma

yapan ÇHD Genel Sekreteri Selçuk

Koza¤açl›  “HÖC’ ün anayasa tasla-

¤› ilerici kesimlerin hay›r diyemeye-

ce¤i maddelerle doludur. Bu taslak

zemininde birleflerek ortak bir cephe

oluflturulabilir” fleklinde düflüncesi-

ni ifade etti. 

Do¤ançay’da ““Halk ‹‹çin
Anayasa” SSöyleflisi YYap›ld›

Do¤ançay’da “Halk ‹çin Anaya-

say› Tart›fl›yoruz” konulu bir söyle-

fli düzenlendi. Söylefli 10 Kas›m gü-

nü Torbal› E¤itim-Sen’den Hayri

Aktafl, Av. Dinçer Çal›m ve HÖC

ad›na Sema Koç’un kat›l›m›yla ger-

çeklefltirildi. Söyleflide hak ve öz-

gürlüklerin ancak halk için yap›lan

bir anayasada güvence alt›na al›na-

bilece¤i vurguland›. 

Halk›n AAnayasas› ‹‹çin
Kahvehane TToplant›s› 
HÖC’lüler, her bölgede her ilde

Halk Anayasas›’n› halka tafl›maya,

halkla tart›flmaya devam ediyor. Bu

hafta Adana’n›n Akkap› Mahalle-

si’ndeki bir kahvehanede ise  Halk

Anayasas› Tasla¤› tart›fl›ld›. Adana

Temel Haklar Baflkan› fiemsettin

Kalkan, yap›lan referandumun hal-

k›n iradesini yans›tmad›¤›n› dile ge-

tirdi¤i toplant›da halk›n kendi sorun-

lar› ve bunlar›n çözümü tart›fl›ld›. 
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Devrimciler AAlternatif SSunuyor
Halk TTart›fl›yor

“Bu taslak
zemininde
birleflerek

ortak
bir cephe

oluflturulabilir”



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

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

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

11 )) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa

nas›l yap›lmal›?

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

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

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

yi amaçl›yor?

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

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

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

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

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

mas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

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

recine daha güçlü bir flekilde müdahale edebilmesi

için neler yap›labilir? Örne¤in nas›l, hangi temelde bir

araya gelinebilir? Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin

sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›, "Ba¤›ms›zl›¤›, de-

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

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

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

zemini olabilir mi?

55 )) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar ma-

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

çük burjuva diktatörlü¤ü için, oligarfli için anayasalar

yap›ld›. Halk için bir anayasam›z olmad›. Sizce böyle

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

yolu nereden geçiyor?

NAYASA RÖPORTAJLARIAKim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

BBuu SSaayy››ddaa::

HHüüsseeyyiinn AAYYGGÜÜNN (Avukat-Dersim Barosu)

MM.. AAllii YYAAZZIICCII (Avukat-Samsun Barosu) 

AA.. TTuunnccaayy KKAARRAAÇÇOORRLLUU
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11))
Bir anayasa

sizce neleri

içermeli ve nas›l yap›lmal›?

Hüseyin AAygün: Anayasay›

her zaman bir devrim hükümeti

haz›rlar. Buna ço¤unlukla “Kuru-

cu Meclis” deniyor. Türkiye’de

ezilen emekçiler, demokratik

güçler ve yoksullar anayasa ha-

z›rl›¤›nda hiçbir zaman söz sahibi

olmam›fllard›r. Anayasa yaz›c›s›

komisyonlarda yer alan “akade-

misyenler” de ne tuhaft›r ki ser-

mayenin ve ordunun hizmetinde

olmufllard›r. Bu kurullar›n “ba-

¤›ms›zl›¤›” sermaye ve devletten

ba¤›ms›zl›k anlam›na gelmemek-

tedir. Kurullarda yer alan “profe-

sör” ve “doçent” unvanl› ö¤retim

görevlileri sermaye ve ordunun

kendilerine çizdi¤i s›n›rlar içeri-

sinde düflünce ve öneri getirmifl-

lerdir. 

Nitekim Türkiye’de ilkinden

sonuncusuna “darbe rejimleri”

anayasa yazm›flt›r. Anayasalar el-

bette haz›rlay›c›lar› olan toplum-

sal s›n›flar›n damgas›n› tafl›r. 12

Eylül Anayasas› bu bak›mdan ser-

mayenin ç›karlar›n› dile getiren ve

Türk milliyetçisi bir anayasad›r.

Demokratik bir anayasay› ise ezi-

len s›n›f veya gruplar›n haz›rla-

mas› ve onlar›n temsilcilerinin de

demokratik bir anlay›fla sahip ol-

mas› gerekir. Böyle olursa ortaya

“demokratik bir anayasa” ç›kar.

TC Anayasas›’n›n ilk üç mad-

desinin de¤ifltirilmesi 4. madde

ile “teklif dahi edilemedi¤i” için

bir devrimci iktidar d›fl›nda bu

anayasada “bafllang›ç hükümleri”

de¤ifltirilemez. 

Bence 12 Eylül Anayasas›’n›n

ezilen s›n›f, ezilen halk, ezilen di-

ni grup ve kesimler lehine de¤iflti-

rilmesi zorunludur. Tüm demok-

ratik haklar› tan›yan; Türk olma-

yan bütün kesimlerin (Kürt, Er-

meni, Zaza, Arap, Laz, Çerkes

vb.) haklar›n› garanti alt›na alan;

Sünni olmayan (Alevi, Caferi,

Durzi, H›ristiyan vb.) tüm

inançlar›n tüm haklar›n›

güvenceye alan “eflit bir

anayasa” yap›lmal›d›r. Bu-

nun yolu ise AKP’nin yap-

t›¤›ndan de¤il; çok güçlü bir halk

hareketinden geçer. Yap›ma üni-

versitelerin, sivil toplumun, siyasi

partilerin, tek tek bireylerin dahi

kat›ld›¤› bir süreç örgütlenmelidir.

22))
AKP bu anayasa de¤iflikli-

¤iyle neyi amaçl›yor?

Aygün: AKP Anayasas› bir

“‹slamc›-sermaye” anayasas›d›r.

Türkiye’deki anti-laik ve anti-de-

mokratik rejimi daha fazla islami-

lefltirmek temel amaçt›r. Anayasa

mahkemesi ve Dan›fltay baflta ol-

mak üzere yarg›n›n “hizaya geti-

rilmesi” hedeflenmektedir. Zira;

bu kurumlar uzun zamand›r

AKP’nin dayatma içeren kimi re-

formlar›na engel ç›karmaktayd›. 

AKP ilerici bir parti de¤ildir.

Devlet, yarg› ve demokratik hak-

lar alan›nda iyilefltirici bir yenilik

yoktur. AKP anayasa tasla¤›nda

Türk olmayanlar›n ve hele hele

Sünni olmayanlar›n haklar› gü-

vence alt›nda de¤ildir. Bu anaya-

Hüseyin Aygün 

(Dersim Barosu Avukatlar›ndan): 

“HÖC’e ait taslak,  tek aç›k karfl› ç›k›flt›r”



Say›: 131 19RÖPORTAJ

sa “tasla¤›”, emekçilerin haklar›-

n›n da reddi anlam›na gelmekte-

dir. Sendika, bas›n, örgütlenme ve

toplant› özgürlü¤ü gibi haklar›n

geniflletilmesi sözkonusu de¤il-

dir. Çevre, kad›n ve çocuk hakk›

yönünden ise aç›kça bir “geriye

gidifl” sözkonusudur. AKP’nin

amac› en iyi ihtimalle “BOP pa-

tentli” bir “›l›ml› ‹slam”d›r. 

33))
AKP'nin anayasas›n›n ‘ide-

olojisiz’ oldu¤u iddias›na ve

anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun

yer almamas›na ne diyorsunuz?

Aygün: ‹deolojisiz anayasa ol-

maz. AKP’nin hedefi “Kema-

lizmsiz-Laiksiz” bir anayasad›r.

Bunu aç›kça söylememenin ad›-

d›r “renksizlik”. Hiçbir fley “renk-

siz” de¤ildir. Hele anayasa hiç de-

¤ildir. “Ba¤›ms›zl›k” ise öyle ana-

yasa ile çözülemez. Ekonomik,

askeri, diplomatik ve IMF ve

Dünya Bankas› üzerinden yürütü-

len kölelik anlaflmalar›na son ve-

rilmeden anayasada ba¤›ms›zl›k

tart›fl›lamaz bile. Bu bir anlamda

dünya kapitalist rejiminden kopufl

ifli; kendi halk›n›n yönetti¤i bir

sisteme geçifl iflidir. AKP bunu

yapamaz. Herhangi bir sermaye

partisi yapamaz. Bunu yapmak

için ABD baflta “büyük güçler”

ile çat›flmay› göze almak gerekir. 

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› sürecine

birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk

Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemi-

ni olabilir mi?

Aygün: HÖC’e ait taslak ben-

ce Türkiye aç›s›ndan tek aç›k

karfl› ç›k›flt›r. Demokratik ve hat-

ta sosyalist bir düzen gelmeden

böyle bir anayasa yaz›lamaz.

Ama HÖC’ün kendisi de zaten

bunu öneriyor: Demokratik Halk

Cumhuriyeti. AKP baflta olmak

üzere Türkiye’deki hiçbir parti

gerçekten demokratik bir anaya-

sa yap›lmas› tart›flmas›na girifl-

miyor. Yap›lmak istenen sistemin

bir parça daha makyaj›n›n yeni-

lenmesidir. Türkiye’de anayasa-

ya girmesi istenilen talepler son

derece dar ve s›n›rl›d›r. HÖC en

az›ndan “nas›l bir düzen” istedi-

¤ini aç›kça söylüyor. “Biz de va-

r›z” diyenlerin seslerini önemli

ölçüde yans›tt›¤›n› düflünüyo-

rum.

55))
Halk için bir anayasam›z›n

olabilmesi için ne yapmal›?

Aygün: Halk anayasas› dev-

rimle olur. Bunun tarihte baflka

bir yolu yok. Hugo Chavez’in Ve-

nezuella’da yapt›¤›na benzeyen

bir fleydir herhalde.

“‘Ba¤›ms›zl›k’ ise ööyle aanayasa

ile ççözülemez. EEkonomik,

askeri, ddiplomatik vve IIMF ve

Dünya BBankas› üüzerinden

yürütülen kkölelik aanlaflmalar›na

son vverilmeden aanayasada

ba¤›ms›zl›k ttart›fl›lamaz bbile.

Bu bbir anlamda ddünya

kapitalist rrejiminden kkopufl iifli;

kendi hhalk›n›n yyönetti¤i bbir

sisteme ggeçifl iiflidir. AAKP bunu

yapamaz.”

El KKoyma KKarar› HHukuksuzdur

ÇHD'li avukatlar, Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin ha-

z›rlad›¤› “Halk Anayasas› Tasla¤›”na el koyma karar›n› 8 Ka-

s›m’da yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla protesto ederek, karar›

veren hakim hakk›nda, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kuru-

lu'na (HSYK) flikayet dilekçesi verdi.

Grup ad›na bas›n aç›klamas›n› yapan ÇHD Genel Sekreteri Avukat Sel-

çuk Koza¤açl›, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, Halk Anayasas› Tas-

la¤›'na, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214/1, 216/1, 217, 218 ve 301. mad-

delerine ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle “El koyma karar›” verdi¤ini an›msata-

rak, karar›n hukuka ayk›r› oldu¤unu söyledi. 

AKP hükümetinin, “En genifl kat›l›mla sivil ve demokratik bir anayasa

yap›yoruz ve toplumun her kesiminden görüfl alarak anayasa yap›yoruz”

propagandas› yapmas›na ra¤men Anayasa Tasla¤› hakk›nda “El koyma ka-

rar›” verildi¤ini ifade eden Koza¤açl›, karar› veren hakimi HSYK'ya flika-

yet edeceklerini söyledi. 

Avukatlar, aç›klaman›n ard›ndan “El koyma karar›” veren hakim hak-

k›ndaki flikayet dilekçesini HSYK'ya sundular.

Madde 331- Irkç›l›k ‹‹nsanl›k
Suçudur 

a-) HHiç kkimse ››rk vve mmilliye-
ti ddolay›s›yla dd›fllanamaz,
horlanamaz, zzulme uu¤rat›-
lamaz yya dda aayr›cal›kl› kk›l›-
namaz. 

b-) IIrkç›, flfloven, hhalklar aara-
s›nda ddüflmanl›k yyayan, iis-
tilac›, uulus vve hhalk dde¤erle-
rinin yyozlaflt›r›lmas›n›, aas›l
özünden ssapt›r›lmas›n›
amaçlayan hhiçbir kkurum-
laflmaya vve ffaaliyete iizin
verilmez. 

Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
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11))
Bir anayasa sizce

neleri içermeli ve

nas›l yap›lmal›?

M. AAli YYaz›c›: Toplumun ken-

di anayasas›n› özgürce yapmas›-

na olanak verecek bir tart›flma or-

tam› yarat›lmal›, anayasa demok-

ratik haklar›n kullan›m›n› güven-

ce alt›na almal›d›r. Anayasada öz-

gürlükler temel al›nmal›d›r. Bu

ba¤lamda siyasi hak ve özgürlük-

lerin yan›nda, ekonomik ve sos-

yal haklar da güvence alt›nda ol-

mal›d›r. Güvenli bir gelecek için,

sa¤l›kl› bir toplum için herkese

eflit, ücretsiz sa¤l›k, e¤itim ve

sosyal güvenlik hizmeti anayasal

garanti alt›nda olmal›d›r.

Nas›l y›ll›k yap›lan bütçeler ile

ekonominin yönü belirleniyor ise,

anayasa ile de halk›n, eme¤in,

emekçinin ç›karlar› do¤rultusunda

bir anayasa yap›lmal›d›r. ‹nsan te-

mel olmal› ve insanl›k hakk› ana-

yasal güvence alt›nda olmal›d›r. 

22))
AKP bu anayasa de¤iflikli-

¤iyle neyi amaçl›yor?

Yaz›c›: AKP’nin haz›rlad›¤›

(haz›rlatt›¤›) anayasa her fleyden

önce haz›rlan›fl flekli bak›m›ndan

sakatt›r. Haz›rlanan anayasal tas-

la¤› b›rak›n›z toplumun tart›flma-

s›n›, toplumun örgütlü kesimleri

bile tart›flam›yor, hatta toplumun

ayd›n kesimleri bile haz›rlanan

anayasa tasla¤›n›n içeri¤ini bilmi-

yor. Gizli kap›lar arkas›nda haz›r-

lanan bir anayasa ile neo-liberal

politikalar›n uygulanmas›n›n da-

ha da önü aç›l›yor, çok uluslu ser-

mayenin önündeki bütün engeller

aç›lmaya çal›fl›l›yor. 

33))
AKP'nin anayasas›n›n ‘ide-

olojisiz’ oldu¤u iddias›na ve

anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun

yer almamas›na ne diyorsunuz?

Yaz›c›: Yukar›da özelli¤ini be-

lirtti¤im flekilde bile anayasa ya-

p›lsa ideolojiktir. Anayasan›n ide-

olojik olmamas› gerekti¤i fleklin-

deki toplumu kand›rmaya – ya-

n›ltmaya yöneliktir. Anayasalar o

toplumun temel yap›s›, temel ku-

rallar›d›r. Bundan sonra yap›lacak

bütün düzenlemeler bu temel ku-

rallara ayk›r› olmayacakt›r. Bu fle-

kilde toplumu yönlendirme yetisi

bulunan bir temel yap›n›n ideolo-

jik olmamas› mümkün müdür?

Anayasan›n yap›lmas›na yönelik

bak›fl aç›s› bile her ideolojiye gö-

re de¤iflmektedir. 

44)
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› sürecine

birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk

Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemi-

ni olabilir mi?

Yaz›c›: Bu toplumun bütün ile-

ricileri, demokratlar› ve örgütlü

yap›lar› kendi yap›lar›n› da aflan

bir yerden ortak bir anlay›fl ve ey-

lem plan› ile, halktan, emekten

yana bir anayasan›n haz›rlanmas›-

na yönelik olarak toplumun bütün

kesimlerini tart›flma ortam›na so-

karak ortak bir nokta yakalamala-

r›n›n ortam›n› yaratmal›d›rlar. Her

yap›n›n kendi çal›flmas›n› da gö-

zard› etmeden bu çal›flmalar› or-

taklaflt›rman›n yolu bulunmal›d›r.

Ancak bu flekilde halk›n kendi

anayasas› yap›labilir. Yoksa yine

sermayeden yana bir anayasa ya-

r›n önümüze dayat›lacakt›r. Bu

konuda, Halk Anayasas› Tasla¤›

da olumlu bir örnektir bence. Bu

taslak üzerinden birliktelik sa¤la-

nabilir, gelifltirilebilir. Ancak be-

lirtti¤im gibi, her yap› bu birlikte-

li¤e kendi düflüncelerini somutla-

d›¤› ürünüyle gelmeli ki bu birlik-

telikten sonuç al›nabilsin. 

55))
Halk için bir anayasam›z›n

olabilmesi için ne yapmal›?

Yaz›c›: Halk için anayasa biz-

zat halk›n karar alma aflamas›na

kat›larak oluflturdu¤u anayasad›r.

Anayasa yap›l›rken halk› bu ça-

l›flman›n içine sokmak, her konu-

da tart›flt›rmak ve ortak bir de¤er-

de buluflturmak gerekiyor. Sözün,

yetkinin ve karar›n halkta olmas›

gerekir. Bu flekilde yap›lacak ana-

yasan›n yönelimi de yukar›da be-

lirtti¤im durumlara ayk›r› olma-

mal›d›r. Zira anayasa yapma tek-

ni¤i belirli bir örgütlülü¤ü gerek-

tirir. 

66))
Son olarak eklemek istedi¤i-

niz bir fley var m›?

Yaz›c›: Baflka bir dünya, öz-

gürlükçü, eflitlikçi, dayan›flmac›,

kamusal nitelikleri olan ve top-

lumsal karar süreçlerini hayata

geçirebilen bir noktadan hareket-

le; eme¤in sömürüsüne, kad›n›n

ayr›mc›l›¤a tabi tutulmas›na, ço-

cu¤un ve çocuklu¤un üretim difl-

lilerinde imhas›na, yoksullu¤un

yarat›lmas›na karfl› toplumsal

zenginli¤in yarat›lmas› için bafl-

ka bir üretim, paylafl›m ve yafla-

m› kurabilecek bir temel toplum-

sal sözleflme gerekti¤ine inan›yo-

rum.

“Halk Anayasas› Tasla¤› da
olumlu bir örnektir bence. Bu

taslak üzerinden birliktelik
sa¤lanabilir, gelifltirilebilir.

Ancak belirtti¤im gibi, her yap›
bu birlikteli¤e kendi

düflüncelerini somutlad›¤›
ürünüyle gelmeli ki bu

birliktelikten sonuç al›nabilsin.”

Mehmet Ali Yaz›c›
(Samsun Barosu Avukatlar›ndan): 

“Halk›n, eme¤in ç›karlar› do¤rultusunda bir anayasa yap›lmal›d›r”
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11))
Bir anayasa sizce neleri

içermeli ve nas›l yap›lma-

l›?

AA.. TTuunnccaayy KKaarraaççoorrlluu:: Do¤al

yaflam›n ekolojik bütünselli¤in ko-

runmas› sa¤layan, bozulmas›n› önle-

yen, önemini ve önceli¤ini evrensel

bir sorumluluk olarak kabul eden,

kültürel çevrenin, korunmas›na ola-

nak sunan, sosyal yaflam›n, temel

hak ve özgürlüklerini tan›mlayan te-

melleri içermelidir.

Bu temellere ba¤l› olarak, belir-

lenen tüm alanlarda, tüm toplumsal

çevrelerin ve uzmanl›k alanlar›n›n,

etkin ve üretken kat›l›m›n›n sa¤lana-

ca¤› bir süreç örgütlenmelidir.

22))
AKP bu anayasa de¤iflikli-

¤iyle neyi amaçl›yor?

KKaarraaççoorrlluu:: Yeniden düzenlenen

anayasan›n, halk›n haklar›n› güven-

ceye alabilmesi için, halk›n gelecek-

teki, yaflam koflullar›n›n olanaklar›n›

koruyan temelleri olmal›d›r. Oysa

yeni düzenleme ile emperyalizmin

yeni dönem küresel egemenlik ve

kaynaklar›n ya¤malanmas› süreci-

nin, yeni koflullar›n›n ve uygulama

araçlar›n›n oluflturulmas›n›n olanak-

lar› yarat›lmaktad›r. Yeniden düzen-

lenen anayasada, 12 Eylül Anayasa-

s›’nda, bu olanaklar› sa¤layan, ko-

flullar ve MGK, YÖK gibi kurumlar

korunurken, ülkemiz kaynaklar›n›n

ya¤malanmas›nda ve kamusal ola-

naklar›n özellefltirilmesinde yetersiz

kalan s›n›rlar›n alan› daha da genifl-

letilmektedir. Do¤al ve sosyo-kültü-

rel yaflam daha da güvencesiz hale

getirilmektedir. Uluslararas› maden

tekellerine, inflaat flirketlerine, sa¤-

l›k, e¤itim ve turizm flirketlerine, do-

¤al ve kültürel alanlarda yap›laflma

olanaklar› sunulmakta, kamu arazi-

lerinin devrini sa¤layan koflullar

oluflturulmaktad›r. Anayasay› yeni-

den düzenleyen taslakta “çevrenin

korunmas›” bafll›¤›nda yer alan, çev-

renin korunmas›n›n ve çevre kalite-

sinin iyilefltirilmesinin “sürdürebilir

kalk›nma ilkesi ile uyumlu olmas›”

flart› anayasan›n yeniden düzenlen-

mesinin ak›l almaz özünü ortaya

koymaktad›r. Uluslararas› ve ulusal

sermayenin ç›karlar›n› tan›mlayan

“sürdürülebilir kalk›nma” kavram›

ile her türlü koruma koflullar› geçer-

siz k›l›nmaktad›r.

Ayn› zamanda, uluslararas› ve

ulusal hukuk mücadele koflullar›n›n

zaten s›n›rl› olan alanlar›n›n, daha

da s›n›rlanmas›na yol açan bu ana-

yasa, ile önceki dönemde olanakl›

olan, do¤al kaynaklar›n ya¤malan-

mas›ndan, kamu arazilerinin devre-

dilmesine ve özellefltirmelere kadar

birçok önemli alanda “Anayasaya

Ayk›r›l›k” nedeni ile aç›lan davala-

r›n koflullar› ortadan kald›r›lmakta-

d›r. Yeni düzenlenen anayasan›n

amac› aç›kt›r. Do¤al ve kültürel çev-

renin uluslararas› ve ulusal sermaye

taraf›ndan ya¤malanmas›n›n s›n›rla-

r› ortadan kald›r›lmaktad›r. 

33))
AKP'nin anayasas›n›n ‘ide-

olojisiz’ oldu¤u iddias›na ve

anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun

yer almamas›na ne diyorsunuz?

KKaarraaççoorrlluu: Genifl bir “savunma”

ve “koruma” kavramlar›n› da içer-

mesi, “ba¤›ms›zl›k” konusunun yer

almamas›n›n temel nedenidir. Ulus-

lararas› ve ulusal hukuk alanlar›nda,

anayasan›n “ba¤›ms›zl›k” ilkesinin,

do¤al ve kültürel kaynaklar›n ulusla-

raras› ve ulusal tekellerce ya¤malan-

mas›nda önemli bir “koruma” ve

“savunma” koflulunu oluflturmas›

“ba¤›ms›zl›k” konusunun yer alma-

mas›nda temel neden olmufltur.

‹deolojik anlamda da, bu yeni

düzenleme ile önceki anayasalara

egemen olan resmi ideolojiye ulus-

lararas› tekellerin “küresel ya¤ma ve

kamusal alanlar›n özellefltirilmesi”

içeri¤i egemen k›l›nm›flt›r.

44))
‹lerici, demokrat güçler

anayasa tart›flmas› sürecine

birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk

Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemi-

ni olabilir mi?

KKaarraaççoorrlluu:: Bu yeni anayasa dü-

zenlemesinin, gelece¤e iliflkin öngö-

rüsünü yapt›¤›m›zda, ülkenin çok

büyük bir kesiminin, do¤al yaflama,

sosyal, kültürel ve ekonomik yafla-

ma iliflkin varolan “hak ve özgürlük-

lerinin” de, yok olaca¤›n› görebil-

mek olanakl›d›r.

Bu nedenle yeniden düzenlenen

Anayasadan gelecekte etkilenecek

olan tüm kesimlerin biraraya gelme-

sinin koflullar› oluflturulmal› ve bira-

raya gelen çevrelerin, “AKP dikta-

törlü¤ünün”, “K›yamet Anayasa-

s›”n›n aldat›c› özünü ortaya ç›karan,

aç›klayan ve bilgilendiren araçlar›

oluflturulmal›d›r. 

Bu amaçla, Haklar ve Özgürlük-

ler Cephesi’nin sundu¤u Halk Ana-

yasas› Tasla¤›’nda tan›mlanan, “Ba-

¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve uluslar›n

haklar›n› ve tüm halk›n özgürlü¤ünü

esas alan bir anayasa” belgesi bu

birliktelik zemininin ça¤r› ve payla-

fl›m dili olabilir. 

55))
Halk için bir anayasam›z›n

olabilmesi için ne yapmal›?

KKaarraaççoorrlluu:: Do¤ru hakl› olan ta-

leplerimiz için verilecek olan, yarat›-

c›, zengin ve kararl› mücadelelerin

her kazan›m›n›n sonucu, bu yeni

anayasan›n “sat›rlar›n›” oluflturacak-

t›r. 

A. Tuncay Karaçorlu (Do¤al Ve Kültürel Çevre ‹çin
Yaflam Giriflimi Sözcüsü) 

“Çevrenin ya¤malanmas›n›n s›n›rlar› ortadan kald›r›lmaktad›r” 

“Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin sundu¤u Halk

Anayasas› Tasla¤›’nda
tan›mlanan, ‘Ba¤›ms›zl›¤›,
demokrasiyi ve uluslar›n
haklar›n› ve tüm halk›n

özgürlü¤ünü esas alan bir
anayasa’ belgesi bu birliktelik

zemininin ça¤r› ve paylafl›m dili
olabilir.”
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Geçen hafta, devrimci gençlik,

YÖK’e karfl› 26 y›ld›r kararl›l›kla

sürdürdükleri mücadele gelene¤ine

yeni bir halka eklediler. Onlar, dört

bir yanda YÖK’ü protesto ederken,

Gençlik Federasyonu temsilcileri-

nin görüfltü¤ü YÖK Baflkan› bile,

YÖK’ü aç›kça savunamazken, de-

mokrat bir ayd›n, ayn› günlerde ba-

k›n YÖK’e iliflkin ne yazm›flt›:

“YÖK, 12 Eylül askeri yönetimi-

nin oluflturdu¤u bir anayasal kuru-

lufltu. Sivil yönetime geçifli izleyen

y›llarda YÖK de bir ölçüde demok-

ratlaflt›. ... Son dönemde iktidar›n

gerici niteli¤i yüzünden YYÖÖKK iilleerriiccii

bbiirr kkuurruumm hhaalliinnee ddöönnüüflflttüü.. 

... Demokratik bir ülkede bugün-

kü yetkilere sahip bir YÖK düzeni

olamaz. Olmamal›d›r. Ne var ki...

YÖK bugün cumhuriyeti savunan

kimli¤iyle, dünkünden çok farkl› bir

ifllev görüyor. O yüzden YÖK’ü, ül-

keyi Cumhuriyet ilkelerinin gerisine

tafl›mak isteyen iktidara karfl› ssaa--

vvuunnmmaall››yy››zz..”” (Melih Afl›k, Milliyet,

8 Kas›m 2007) 

*

Bu, bir örnek. 

Bir örnek daha aktaraca¤›z. 

PSAKD Genel Baflkan› Kaz›m

Genç, geçen hafta Yürüyüfl’te ya-

y›nlanan röportaj›nda flöyle diyor-

du: “AKP’nin varmak istedi¤i hedef

(Allah kahretsin 12 Eylül anayasa-

s›n›n baz› fleylerini savunur hale

geldik) fleriatç› anayasay› hakim

k›lmaya çal›flmak...”t›r. 

* 

Bir ayd›n neden böyle düflünce-

lere kap›l›r? Neden, anti-demokratik

niteli¤ini bile bile, bu tutumun yan-

l›fll›¤›n› göre göre, YÖK gibi bir ku-

rumu, 12 Eylül gibi bir anayasan›n

“baz› fleylerini” savunur hale gelir?

Asl›nda nedeni basittir. Halka

güvensizleflen, ba¤›ms›zl›¤›n, de-

mokrasinin ve sosyalizmin halk›n

örgütlü gücüyle kazan›labilece¤ine

inançs›zlaflan ayd›n, kendine s›¤›n›-

lacak liman olarak düzen kurumla-

r›n›, düzen politikac›lar›n› buluyor. 

Böyle bir düzen ve bu düzenin

kurumlar›, hiçbir koflul alt›nda eh-

ven-i fler olamaz. Çünkü bu düzeni

ehven-i fler saymak, faflizmi ve em-

peryalizmi meflrulaflt›rmaktan,

onaylamaktan ve savunur konuma

geçmekten baflka bir anlama gel-

mez. Nitekim, sözünü etti¤imiz ör-

nekler ve benzerleri de, bu konum-

dad›rlar. 

*

Her ne kadar burada iki örnek

verildiyse de, bu örneklerde sözko-

nusu olan yaklafl›m, sadece ayd›n-

larla s›n›rl› olmay›p, ayn› s›n›fsal

konumu, düflünceyi paylaflan bir-

çok demokratik kitle örgütünün, re-

formist partilerin de benzer yakla-

fl›mlar› yayg›nd›r. 

Mesela, ülkemiz ayd›nlar›nda,

reformist solda yayg›n olan AB sa-

vunuculu¤u; ayn› bak›fl aç›s›n›n, ay-

n› düflünce tarz›n›n ve ayn› ruh hali-

nin sonucudur. 

Melih Afl›k’›n yaz›s›ndan

YYÖÖKK’ü ç›kar›p yerine AABB’yi ko-

yun; bu reformist kesimlerin düflün-

celeri ç›kar ortaya. Onlar da “Türki-

ye faflizmi karfl›s›nda Avrupa Birli¤i

ileri bir aflamad›r” diye savunuyor-

lar emperyalist AB’yi. Onlar da, ge-

ricilik ve faflizmle bafledeceklerine

inançs›zlaflman›n sonucunda, dün-

yan›n dört bir yan›n› sömüren em-

peryalistlerin haz›rlad›¤› “kriterleri”

savunur hale geliyorlar. 

*

‹‹lleerriicciilliikk ve ggeerriicciilliikk tarih için-

de belli bir evrimi olan kavramlar-

d›r. Örne¤in çeflitli s›n›flar›n tarih

içindeki konumlar›, bu evrime ba¤l›

olarak de¤iflebilmifl, bir dönem ile-

rici olan s›n›flar, bir dönem ilerici

bir rol oynam›fl politikalar, bir bafl-

ka dönemde gerici bir pozisyona

dönüflebilmifllerdir. 

Bu anlamda ilericilik ve gericili-

¤in “göreli” bir yan› oldu¤u söyle-

nebilir. Ama bu görelilik, kimseye

ilericili¤i ve gericili¤i subjektif ola-

rak tan›mlama hakk› vermez. Bu

görelilik, kimseye emperyalist, fa-

flist kurumlar› “ilerici” olarak adlan-

d›rma hakk› vermez. 

E¤er tarih, böylesine bir keyfilik

hakk› vermifl olsayd›, bu ülkede

TÜS‹AD’dan Demirel’e, Genelkur-

may’dan Clinton’a kadar kimler

“ilerici!” ilan edilmedi ki!

Kendi ““ggeerriilliikklleerrii””nnii mazur ve

hakl› göstermek için, emperyalistle-

ri ve iflbirlikçileri ““iilleerrii”” göstermek

kendini aldatmakt›r. 

‹nançs›zl›klar› içinde düzene,

düzenin partilerine yanaflan ayd›n-

lar, vicdanlar›n› veya halen sorgula-

yan beyinlerini susturmak, kendi

kendilerini “ikna” etmek için, dü-

zen kurumlar› ve politikac›lar› ara-

s›nda ssuunnii aayyrr››mmllaarr,, zzoorrllaammaa iilleerrii--

cciilliikklleerr keflfediyor ve bu keflfe yas-

lan›p tav›rlar›n›n teorisini yap›yor-

lar. fiu veya bu düzen kurumuna,

teorik zorlamalarla “ilericilik” yaf-

tas› yap›flt›r›ld›¤›nda, ayd›n da geri-

ci, faflist bir kurumu desteklemifl ol-

man›n vicdan azab›ndan kurtulmufl

oluyor... Dedi¤imiz gibi bu kendini

aldatmakt›r. Fakat elbette sorunu

daha vahim yapan, bu düflünüfl tar-

z›n›n sahiplerinin ayd›n olarak, de-

mokratik kitle örgütlerinin, refor-

mist partilerin yöneticileri, teoris-

yenleri olarak kendilerini aldatmak-

la kalmayacaklar›d›r. 

Nitekim kalmamaktad›rlar. 

*

Ayd›nlar, bugünkü konumlar›yla

tarihsel misyonlar› aras›nda giderek

büyüyen fark› köklü bir biçimde

sorgulamak zorundad›rlar. Kastetti-

¤imiz sorgulama, flu ya da bu ko-

nuyla, flu ya da bu pratik tutumla s›-

n›rl› de¤ildir. YÖK karfl›s›ndaki tu-

AAyydd››nn››nn EEhhvveenn--ii fifieerrii:: DDüüzzeenn!!
--‹‹lleerriicciilliikk--GGeerriicciilliikk MMeesseelleessiinnddee ÇÇaarrpp››kk BBiirr BBaakk››flfl--



tum, “fleriat” tehlikesi gerekçesiyle

12 Eylül Anayasas›’n› savunmak

veya orduyu “ittifak” görmek, sade-

ce sonuçtur. Varsayal›m ki, tek bafl›-

na YÖK konusundaki tavr› tart›flt›k.

Kökenine inmezsek, sorun -tarihsel

misyonla bugünkü konum aras›nda-

ki fark- çözümlenmifl olmaz. 

Sorunun kökeninde ideolojik bir

savrulma vard›r. Sosyalizmden

uzaklaflan ayd›n›n yanaflabilece¤i

tek yer kal›r geriye. O da yukar›da

iflaret etti¤imiz gibi, düzendir. Dev-

rimden uzaklaflan düzene yaklafl›r.

Bu bir kurald›r. 

Küçük burjuva ayd›nlar “orta-

da”, “tarafs›z”  bir alan ararlar ken-

dilerine.. Böyle bir yer olmad›¤›

için ço¤unlukla “tarafs›zl›k” maske-

si alt›nda düzen taraf›ndad›rlar. Ta-

rafs›z olmak da zaten, nesnel ola-

rak, gücü elinde bulunduran ege-

menlerin taraf›nda olmak demektir.

Baflka gidilecek arada bir yer

yoktur. Olmad›¤› içindir ki iflte,

kendine ilerici, devrimci, sosyalist

diyenler, düzeni, düzenin flu veya

bu kurumunu, politikas›n› savunur

hale geliyorlar.  

Önce sosyalizmden kopma bafl-

lam›flt›r. Ayd›nlara iliflkin 1990’l›,

2000’li y›llar boyunca tart›flt›¤›m›z

hemen tüm sorunlar, bu kopuflu iz-

leyen, kayna¤›n› bu kopufltan alan

sorunlard›r. Devrimden ve sosya-

lizmden umudu kesen ayd›n, düze-

ne döndü ve zamanla düzen içinde

statüler oluflturuldu. Düzen içine

yerleflen örgütlenmeler kuruldu.

Hem kiflisel, hem örgütsel düzeyde

düzen içindeki statülerini kaybet-

meme kayg›s› ise bu kesimleri her

gün biraz daha geriye çekti ve çek-

meye devam ediyor. 

Bunun bir sonu var m›? Hay›r!

Statüko böyle bir batakl›kt›r. Düzen

içine dönen, düzenin flu veya bu gü-

cüne yaslanmadan politika yapa-

maz, ad›m atamaz hale gelir. Ayd›-

na, siyasi hareketlere kkeennddiinnee ggüü--

vveenn kazand›ran, sosyalist ideolojiye

inanç ve devrim iddias›d›r. 

Devrimci bak›fl aç›s›yla bak›l-

mazsa, YÖK’ü, 12 Eylül’ü bile sa-

vunacak bir çizgiye savrulmak nas›l

kaç›n›lmaz hale gelmiflse, yar›n çok

daha geri noktalara savrulmak da

kaç›n›lmazlaflacakt›r. Devrimci dü-

flüncede kararl›, ›srarl› olmayanlar,

oradan oraya savrulacaklard›r.

Say›: 131 23AYDIN

24 Kas›m “Ö¤retmenler Günü”,

ö¤retmenlere  12 Eylül Cuntas›’n›n bir

“hediyesi” idi. Cunta ö¤retmenlerin

örgütlenmelerini kapat›p, demokrat,

ilerici, devrimci ö¤retmenleri okullar-

dan atar, onlar› iflkencelerden geçirip,

tutuklarken, Mustafa Kemal’e “baflö¤-

retmenlik” ünvan›n›n verildi¤i gün

olan 24 Kas›m’› da “Ö¤retmenler Gü-

nü” ilan ediyordu. 

Cuntan›n tüm halka oldu¤u gibi

ö¤retmenlere de dayatt›¤› bir kimlik

vard›. Bu kimli¤e ayk›r› olanlar okul-

larda bar›nd›r›lmayacakt›, bu kimli¤e

uygun olanlara ““2244 KKaass››mm ÖÖ¤¤rreettmmeenn--

lleerr GGüünnüü KKuuttlluu OOllssuunn!!””du.

Cuntan›n ö¤retmen tipi, örgütlen-

memeli, hak alma mücadelesi yürüt-

memeli, kendisinin ve halk›n sorunla-

r›na duyars›z olmal›yd›.

Cuntan›n ö¤retmen tipi, kapitalist

sistem d›fl›nda bir sistemin savunucu-

su olmamal›yd›.

Cuntan›n ö¤retmen tipi, bilimsel

e¤itimle ilgilenmemeli, önüne konu-

lan gerici faflist müfredat› ö¤rencileri-

ne ezberletmeliydi.

Özcesi, cuntan›n istedi¤i ö¤retmen

tipi, faflizmin e¤itim sistemindeki ifl-

birlikçisi bir memur, mesle¤ine ve ö¤-

rencilerine karfl› sorumsuzlaflt›r›lm›fl,

kifliliksizlefltirilmifl bir ö¤retmen tipiy-

di.

Cuntan›n ilan etti¤i “ö¤retmenler

günü”nü kabul etmek, ö¤retmenlerin

kendilerine biçilen bu kifliliksiz ö¤ret-

men tipini kabul etmesi anlam›na gele-

cekti. Bu nedenle devrimci, demokrat,

ilerici ö¤retmenler, cuntan›n ö¤retmen-

ler gününü hiçbir zaman içten kabul et-

mediler.

Fakat, sadece bu günü reddetmek,

elbette tek bafl›na biçimsel bir tutum

olarak da görülebilir. Bu reddedifl,

cuntan›n sadece “gününü” de¤il, da-

yatt›¤› ve halen süren her fleyi reddet-

mekle bütünleflmelidir. 

Bizim ö¤retmenlerimiz cuntan›n

istedi¤i ö¤retmen tipinde olamaz el-

bette. Ö¤retmenlerimiz, idealist olma-

l›d›r. Bencil, sadece kendi gelece¤i ve

kariyerini, ald›¤› maafl› düflünen, dü-

zenin ufla¤› bir ö¤retmen tipini reddet-

melidir.

Bizim ö¤retmenlerimiz, ülkesi ve

halk› için fedakarl›k-

ta bulunan ö¤ret-

mendir. Fedakarl›kta

bulunmayan ö¤ret-

men, ö¤retme coflku-

sunu, flevkini, mesle-

¤ine ilgisini, sayg›s›n› yitirir. O ö¤ret-

men kendisine emanet edilmifl çocuk-

lara, gençlere ülke gerçeklerini anlat-

maz. Onlara kendi kültürlerini tan›t-

maz. 

Fedakar, sorumlu ve idealist ö¤ret-

men, yoksul halk›n›n e¤itimden yok-

sun kalm›fl en ücra köflelerdeki çocuk-

lar›n› e¤itme sorumlulu¤u duyar. Ül-

kesini bu yoksulluktan kurtarmak için

kafa yorar. 

Bizim ö¤retmenlerimiz, bilimsel

e¤itim için mücadele etmelidir. Ne

olursa olsun sadece “resmi müfredat›”

anlatmakla yetinmemeli, çocuklar›m›-

za gerçekleri ö¤retmek için gerekti-

¤inde bedel ödemeyi göze alabilmeli-

dir. E¤itmenlik sorumlulu¤u bunu ge-

rektirir.

Evvelki y›l›n rakamlar›na göre, ilk,

orta ve yüksek ö¤renim dahi, 917 bin

ö¤retmeni var bu ülkenin. Ne büyük

bir ordu. Bu ordu e¤er, ülkesine, halk›-

na karfl› sorumluluk duyan ayd›nlar

ordusu olabilirse, kim bu ülkeyi daha

fazla emperyalizmin, faflizmin, gerici-

li¤in karanl›¤›nda tutabilir?..

Ö¤retmenlerimiz 112 EEylül’ün DDayatt›¤›

Ö¤retmen TTipini KKabul EEdemez



24 ADALET 18 KKas›m 22007

Dersim'in Hozat ‹lçesi Boydafl

Köyü yak›nlar›ndaki ormanl›k böl-

gede, 27 Eylül’de askerler taraf›n-

dan katledilen Bülent Karatafl’a ait

otopsi tutana¤›, ayn› gün haz›rlan-

m›fl olmas›na ra¤men, ancak 2 ay

sonra avukatlar› Hüseyin Aygün’e

verildi. Geciktirilen raporda delil

niteli¤i tafl›yan elbiselerin olmad›¤›

görüldü.

Oysa, Elaz›¤ Cumhuriyet Bafl-

savc›l›¤›, 2007/11542 No’lu 'ölü

muayene ve otopsi tutana¤›'nda yer-

alan, vücuda isabet eden mermilerin

at›fl mesafesinin tespiti için elbisele-

rin incelenmesine karar vermiflti.

Bir insan›m›z katledildi¤inde,

ortadaki deliller kaybediliyorsa, bu

düzenin suçunun itiraf› say›lmal›d›r.

Bülent Karatafl’›n bilerek, yak›n

mesafeden katledildi¤inin en büyük

delillerinden birisi, üzerindeki elbi-

selerdir. Fakat birçok benzeri katli-

amda oldu¤u gibi, bu sefer de katle-

dilen BBüülleenntt KKaarraattaaflfl’’››nn eellbbiisseelleerrii

kkaayy››ppllaarraa kkaarr››flfltt››.

Avukat Hüseyin Aygün, otopsi

raporlar›n›n; Ali R›za Çiçek’in ola-

ya iliflkin anlat›mlar›n› do¤ru-

lad›¤›n› belirterek, otopsi raporlar›-

n›n geciktirilmesi ve Bülent Kara-

tafl'›n iç çamafl›r ve elbiselerinin

“kaybedilmesine” tepki gösterdi.

Raporda, Karatafl’›n cesedi üze-

rindeki “darp izleri” de inkar edile-

rek, ““CCeesseett üüzzeerriinnddee hheerrhhaannggii bbiirr

ddaarrpp cceebbiirr,, kkeessiiccii aalleett…… ‹‹zziinnee rraasstt--

llaannmmaamm››flfltt››rr"" deniyor.

Devletin bu tarz katliamlarda

ikinci yöntemi, dosyaya gizlilik

koyma oyunudur. Bunun da anlam›,

devlet katliam yapm›flt›r itiraf›d›r.

Katliam yapm›flt›r, teflhir edilmesi-

ni, katliama tepki gösterilmesini en-

gellemek için dosyay› gizler.

Avukat Hüseyin Aygün buna da

tepki göstererek; ""DDoossyyaaddaa ggiizzlliilliikk

kkaarraarr›› vvaarr.. RR››zzaa ÇÇiiççeekk’’ii ssaavvuunnmmaakk

iiççiinn ddoossyyaayyaa bbaakkaamm››yyoorruuzz.. YYaa ddaa

KKaarraattaaflfl’’››nn ööllüümmüünnee nneeddeenn oollaann bbuu

oollaayyllaa iillggiillii ttooppllaannaann ddeelliilllleerree bbaa--

kkaamm››yyoorruuzz.. BBiirr yyeerrddee ssaavvuunnmmaa

hhaakkkk›› kk››ss››ttllaanndd››¤¤›› iiççiinn mmüüvveekkkkiillii--

mmiizzii ssaavvuunnaamm››yyoorruuzz"" dedi.

Ali R›za Çiçek de, a¤›r yaral› ha-

liyle 45 gündür tutuklu oldu¤u halde

halen hakim karfl›s›na ç›kar›lm›yor.

Bülent Karatafl’›n katledilmesini 
belgeleyecek deliller yok edildi!

Susurluk devleti, ›srarla Hrant

Dink’in katillerini koruyor. Trab-

zon Cumhuriyet Savc›l›¤›, Hrant

Dink’in öldürülece¤i bilgisi kendi-

lerine ulaflmas›na ra¤men, önlem

al›nmas›n› sa¤lamayarak cinayete

yol açan jandarma görevlileri hak-

k›nda da kovuflturmaya yer olmad›-

¤›na karar verdi. 

Dink ailesinin avukatlar›, arala-

r›nda dönemin Trabzon ‹l Jandar-

ma Alay Komutan› Albay Ali Öz

ve ‹l Merkez Jandarma Komutanl›-

¤› ‹stihbarat fiube Müdürü M.Y.'nin

de bulundu¤u toplam 6 jandarma

görevlisi hakk›nda görevi ihmalden

dava aç›lmas›n› talep etmiflti. 

Hrant Dink’e iliflkin katliam

plan›n›n, polisler ve jandarmalar›n

denetiminde yap›ld›¤› ve hayata

geçirildi¤i aç›¤a ç›km›fl, bunun

üzerine ad› geçen polisler ve jan-

darmalar hakk›nda soruflturma aç›l-

mas›na iliflkin, ayr› ayr› baflvurular

yap›lm›fl, polisler hakk›nda sorufl-

turmaya yer olmad›¤› karar› kesin-

leflmiflti. Jandarmalar için ise, önce

Trabzon Valili¤i soruflturmaya yer

olmad›¤›na karar vermifl, Trabzon

Bölge ‹dare Mahkemesi de yap›lan

itiraz› reddetmiflti. fiimdi de Trab-

zon Cumhuriyet Savc›l›¤› kkoovvuuflfl--

ttuurrmmaa yyaapp››llmmaass››nnaa yyeerr oollmmaadd››¤¤››--

nnaa karar verdi.

Bravo devlete; katillerini koru-

makta büyük kararl›l›k gösteriyor!

Jandarma Alay Komutan› Albay

Ali Öz, 1999 Eylül’ündeki UUlluu--

ccaannllaarr HHaappiisshhaanneessii kkaattlliiaamm››nn››

gerçeklefltirenlerden biriydi, ondan

da hiçbir ceza almam›flt›. Hrant

Dink’in katledilmesi olay›nda, jan-

darma müfettiflleri bile, jandarma-

n›n sorumlulu¤unu örtbas etmekte

zorlanm›fl, Albay Ali Öz hakk›nda

“ihmal”den soruflturma aç›lmas›n›

istemiflti. (Bkz. Yürüyüfl, say›: 102)

Ama valilikten savc›lara, hakimle-

re kadar devlet, tüm kurumlar›yla

Hrant Dink’in katledilmesinde suç

ortakl›¤› olan tüm suçlular› koruma

seferberli¤i içindeler. 

fiemdinli’de Umut Kitabevi’ni

bombalarken suçüstü yakalanan J‹T

üyelerinin yarg›land›¤› davada, bu

sefer de davaya müdahil olarak kat›-

lan avukatlara soruflturma aç›ld›.

Davay› istedikleri gibi sonuçlan-

d›rabilmek için savc›n›n, mahkeme

heyetinin de¤ifltirildi¤i davada, flim-

di de “iyi çocuklar”›n cezaland›r›l-

mas›n› isteyen avukatlara sorufltur-

ma aç›ld›.  Van 3. A¤›r Ceza Mahke-

mesi’ne verdikleri dilekçede önceki

heyetin verdi¤i hapis cezas› karar›n-

da ›srar edilmesini isteyen avukatlar,

flimdi kendileri “ceza”yla yüzyüze..

Adalet Bakanl›¤›n›n da soruflturma

izni verdi¤i Van, Ankara, ‹zmir,

Hakkari Barolar›na kay›tl› avukatlar

Ayhan Çabuk, Murat Timur, Bekir

Kaya, Kerem Akdo¤an, Cüneyt Ca-

nifl, Selçuk Koza¤açl›, Bahattin Öz-

demir ve Mehmet Ekici’yle ilgili so-

ruflturman›n sonucunda haklar›nda

dava aç›l›p aç›lmayaca¤›na karar ve-

rilecek.

‹flte; “üzerinde herhangi
bir darp cebir, kesici alet

izine rastlanmam›flt›r"
diyen otopsi raporunu
yalanlayan resimler...

fiemdinli Davas›’nda
Avukatlara Soruflturma

Hrant Dink’in katillerini korumakta kararl›l›k!



Say›: 131 25HABER

Bu jandarman›n görevi halk›n

güvenli¤ini sa¤lamak m›? Sar›ga-

zi’ye bak›n ve karar verin! Halk›n

güvenli¤iyle ilgisi yoktur. Bu jan-

darma vatansever midir? ‹lgisi yok-

tur. Sar›gazi’de jandarma, insanla-

r›n üzerine atefl açarak, evleri basa-

rak insanlar› gözalt›na alarak, iflken-

ce yaparak, zorla iflbirlikçilik daya-

tarak Türk, Kürt, Laz, Çerkes tüm

halk›m›za düflman oldu¤unu kan›t-

lamaktad›r.

En son 10 Kas›m gecesi baflla-

y›p, 11 Kas›m sabah›na kadar süren

J‹TEM ve Jandarma sald›r›lar› ya-

fland›. Sar›gazi Haklar ve Özgürlük-

ler Cephesi yaz›l› bir aç›klama ya-

parak, Sar›gazi’de jandarman›n hal-

ka yönelik terörünü anlatt›. HÖC’

ün aç›klamas›nda flu ifadeler yer al-

d›:

““JJ‹‹TTEEMM,, DDeemmookkrraattiikk KKiittllee ÖÖrr--

ggüüttlleerrii’’nniinn öönnüünnee ggeelliirr,, ddeerrnneekklleerree

kkiimm ggiirrmmiiflfl kkiimm çç››kkmm››flfl,, ggaayyrrii mmeeflfl--

rruu bbiirr flfleekkiillddee kkaammeerraayyaa aall››rr,, ffoottoo¤¤--

rraaffllaarr››nn›› ççeekkeerr,, ttaakkiipp eeddeerr.. LLiisseelleerr--

ddee ppaarraa kkaarrflfl››ll››¤¤›› zzoorrllaa iiflflbbiirrlliikkççiilliikk

tteekklliiff eeddeerr.. ÖÖrrnnee¤¤iinn 2233 EEkkiimm ggeeccee--

ssii 1133 kkiiflfliiyyllee bbiirrlliikkttee aall››nnaann CCiihhaann

ÇÇaa¤¤nniiflfl iissiimmllii aarrkkaaddaaflfl››mm››zzaa zzoorrllaa

iiflflbbiirrlliikkççiilliikk tteekklliiff eettmmeessii ggiibbii.. YYaa ddaa

...... ddeemmookkrraatt ddeevv--

rriimmccii iilleerriiccii kkiiflflii

vvee kkuurruummllaarr››nn

üüzzeerriinnddeekkii bbaasskk››

vvee tteerröörrüü aarrtt››rr››rr..

...... 1100 KKaass››mm ggeeccee bbaaflflllaayyaann 1111

KKaass››mm ssaabbaahh››nnaa kkaaddaarr ssüürreenn tteerröö--

rrüü aanndd››rraann uuyygguullaammaallaarr››nnddaa ooll--

dduu¤¤uu ggiibbii,, yyaa üüzzeerriimmiizzee yyoollddaa yyüü--

rrüürrkkeenn mmaakkiinneellii ttüüffeekklleerrllee aatteeflfl

aaçç››ll››rr yyaa ddaa hhiiççbbiirr ggeerreekkççee ggöössttee--

rriillmmeeddeenn ssoorrgguussuuzz ssuuaallssiizz eevviinniizz

bbaass››ll››pp oo¤¤lluunnuuzz yyaakkaa ppaaççaa ggöözzaalltt››--

nnaa aall››nn››rr yyaa ddaa hhaallkk››nn ggöözzüü öönnüünnddee

yyeerrlleerrddee ssüürrüükklleenneerreekk ggöözzaalltt››nnaa

aall››nn››rrss››nn››zz..””

Sar›gazi’de jandarma terörünü

bu flekilde özetleyen HÖC, ““ddüüflflüü--

nneenn,, kkoonnuuflflaann,, ssaahhiipplleenneenn iinnssaann--

ddaann kkoorrkkuuyyoorrllaarr”” diyerek aç›kla-

mas›n› flu sözlerle bitiriyor:

““KKoorrkkuuttmmaayyaa ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz..

ÇÇüünnkküü ddüüflflüünnüüyyoorruuzz.. DDee¤¤eerrlleerriimmii--

zzii ççüürrüütteenn ggeelleeccee¤¤iimmiizzee ggöözz ddiikkeenn

ssöözz,, kkaarraarr hhaakkkk››mm››zz›› bbiirr llüüttuuffmmuuflfl

ggiibbii ggöörreenn aannllaayy››flfl››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa öörr--

ggüüttlleenneecceekk,, öörrggüüttlleeyyeecceekk,, mmüüccaaddee--

llee eeddeeccee¤¤iizz..

BBaasskk››llaarr bbiizzii yy››lldd››rraammaazz!!

KKoommpplloollaarr›› bbooflflaa çç››kkaarraaccaa¤¤››zz!!””

Sar›gazi’deki jandarma terörü,

ayr›ca SSaarr››ggaazzii LLiisseellii GGeennççlliikk tara-

f›ndan da bir yürüyüfl yap›larak pro-

testo edildi. Liseli Gençlik yapt›¤›

yürüyüflle, jandarman›n insanlar›

kurflunlayarak, gözalt›na alarak, ifl-

kence yaparak sindiremeyece¤ini

de gösterdi.

Sar›gazi Liseli Gençlik 12 Ka-

s›m günü Mehmetçik Lisesi’nin

önünde toplanarak ““SSaarr››ggaazzii’’ddee

JJaannddaarrmmaa TTeerröörrüü’’nnee SSoonn”” pankar-

t›yla yürüyüfle geçti. SGD, DGH,

YDG’nin de destek verdi¤i yürüyüfl

boyunca ““GGöözzaalltt››llaarr,, BBaasskk››llaarr BBiizzii

YY››lldd››rraammaazz,, SSaarr››ggaazzii FFaaflfliizzmmee MMee--

zzaarr OOllaaccaakk,, MMaahhiirr HHüüsseeyyiinn UUllaaflfl

KKuurrttuulluuflflaa KKaaddaarr SSaavvaaflfl,, KKoommpplloollaa--

rr›› BBooflflaa ÇÇ››kkaarraaccaa¤¤››zz,, YYaaflflaass››nn DDeevv--

rriimmccii DDaayyaann››flflmmaa”” sloganlar› atan

Liseli Gençlik, Naz›m Hikmet Par-

k›’na geldi¤inde bir bas›n aç›klama-

s› okuyarak eylemi bitirdi.

Mersin’in Erdemli ‹l-

çesi Arpaçbahflifl Belde-

si’ndeki Mesleki ve Tek-

nik E¤itim Lisesi ö¤ren-

cisi Seçil Orbuk okul ç›-

k›fl›nda üst geçit bulun-

mayan yoldan geçerken

araba çarpmas› sonucu

hayat›n› kaybetti.

Bunun üzerine Se-

çil’in okul arkadafllar›, s›k

s›k kazalar›n yafland›¤› bu

yola üst geçit yap›lmas›

talebiyle D-400

Karayolu’nu bir

süre trafi¤e kapata-

rak, ““ÜÜsstt GGeeççiitt ‹‹ss--

ttiiyyoorruuzz”” ve ““BBaaflflkkaa SSeeççiill--

lleerr ÖÖllmmeessiinn”” sloganlar›y-

la eylem yapt›lar. 

‹nsanlar›m›z›n göz

göre göre ölümlerine ses

ç›karmayan devletin jan-

darmas›, suçlar› bir üst

geçit istemek ve arkadafl-

lar›n›n ölümünü protesto

etmek olan lise ö¤rencile-

rine sald›rd› ve 5 ö¤renci-

yi gözalt›na alarak eylemi

“baflar›yla (!)” bitirdi.

Baz iistasyonu ssökülene kkadar
Antakya Harbiye Beldesi’nde baz istasyonu kurul-

mas›n› Harbiye halk› 11 Kas›m’da yapt›¤› yürüyüflle

protesto etti.

HÖC’ün de aralar›nda oldu¤u devrimci-demokratik

kurumlar›n destek verdi¤i yürüyüfl boyunca “Baz ‹stas-

yonu ‹stemiyoruz, Sermaye Virüsü Harbiye’den Defol,

Savafla Savafla Kazanaca¤›z, Susma Sustukça S›ra Sana

Gelecek” sloganlar› at›ld›.

200 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl sonunda yap›lan bas›n

aç›klamas›nda; ““......tteelleeffoonn tteekkeelllleerrii vvee yyeettkkiillii mmeerrcciilleerr

bbaazz iissttaassyyoonnuunnuunn ssaa¤¤ll››¤¤›› tteehhddiitt eettmmeeddii¤¤ii yyaallaann››nnaa ssaarr››--

ll››yyoorrllaarr.. BBaazz iissttaassyyoonnuu ssöökküülleennee kkaaddaarr eeyylleemmlleerriimmiizzee

ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz”” dedi.

Eylemin sonunda, halk baz istasyonlar›n› apartman-

lar›n›n üstüne kurduranlara dönerek “fieref Parayla Sa-

t›lmaz” slogan› att›.

HÖC Soruyor: Sar›gazi’de
jandarma ne ifl yapar?

YYaassaadd››flfl›› kkaammeerraayyaa aall››rr,, 

iinnssaannllaarr›› yyaassaadd››flfl›› ttaakkiipp eeddeerr

zzoorrllaa iiflflbbiirrlliikkççiilliikk ddaayyaatt››rr

ggeecceeyyaarr››llaarr›› sseemmttii iiflflggaall eeddeerr..

SSookkaakkllaarrddaa aatteeflfl aaççaarr

ssoorrgguussuuzz ssuuaallssiizz eevvlleerrii bbaassaarr......

Üst ggeçit ttalebine 

jandarma ssald›r›s›
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Emperyalist iflgal ve sömürünün

oldu¤u bir ülkede halk›n açl›k ve

sefalet içinde olmas›, kaç›n›lmaz bir

sonuçtur. Ülkemizde de böyledir.

Açl›¤›n, yoksullu¤un, iflsizli¤in bo-

yutlar› zaman zaman de¤iflse de hiç

yok olmaz.

Böyle bir ülkede toplum s›n›fla-

ra bölünmüfltür, sömürücü zenginler

vard›r, bunun karfl›s›nda sömürülen

yoksullar vard›r. Bu s›n›fsal zemin-

deki ayr›flmad›r. Yoksullar›n ç›kar-

lar› ile zenginlerin ç›karlar› birbiri-

nin karfl›s›ndad›r, bu nedenle do¤al

olan zenginlerin birlikte hareket et-

mesi, kendi s›n›fsal örgütlerini ku-

rarak, yoksullar›n ise kendi s›n›fsal

zeminlerinde kendi örgütlerini kur-

malar›, zenginlere karfl› birlikte ha-

reket etmeleridir.

S›n›flar mücadelesinin do¤al sey-

ri, yoksullar›n kendi yaflam koflulla-

r›n› iyilefltirmek için sömürüye karfl›

mücadele etmesi, sömürücü az›nl›-

¤›n ise düzenlerini korumak için

yoksullar› bask› alt›na almas›d›r.

Peki, ülkemizdeki durum bu do-

¤al seyre ne kadar uygun? Oligarflik

yap›n›n durumu do¤al olana uygun-

dur. Oligarfli her koflulda kendi ç›-

karlar›n› savunmakta, kendi s›n›fsal

ç›karlar› çerçevesinde örgütler ve

kurumlar oluflturmakta, halk›n her

kesimine karfl› ideolojik, psikolojik,

politik, askeri bir savafl yürütmekte-

dir.

Fakat halk›n durumu aç›s›ndan

tablo s›n›flar mücadelesinin do¤al

seyrine uygun de¤ildir. Halk›n bü-

yük bir bölümü egemen s›n›flara

yedeklenmifltir. Halk›n bu flekilde

yanl›fl zeminde saflaflt›r›lmas›n›n

ülkemizdeki temel araçlar› ise mmiill--

lliiyyeettççiilliikk ve ddiinncciilliikktir. Bu durum,

ülkemiz aç›s›ndan bugünün sorunu

de¤il, tarihten gelen bir sorundur.

Sömürülen yoksul halk, bugün

de bu zeminlerde saflaflt›r›lmakta,

karfl› karfl›ya getirilmektedir.

ÜÜllkkeemmiizzddeekkii mmiilllliiyyeettççiilliikk,, nnaa--

ss››ll,, nneeyyee kkaarrflfl›› flfleekkiilllleennddii?? Ülke-

mizdeki milliyetçili¤in tarihi, bir

yan›yla bu sorunun cevab›d›r. Bu ta-

rih Ermeniler’e, Rumlar’a, Yahudi-

ler’e, Kürtler’e yönelik katliamlarla

doludur. Bu tarih, Trakya olayla-

r›ndan Dersim’e, 6-7 Eylül olaylar›-

na, Trabzon’daki linç sald›r›lar›na

kadar uzan›r. 

Milliyetçilik, bu tarihte onlarca

katliama imza att›, di¤er milliyetle-

rin dilini, kültürünü yasaklad›, asi-

mile etmeye çal›flt›, Türk olmay› da-

yatt›. “Kürt yok, Arap yok, hepimiz

Türk’üz” söylemiyle bafllay›p “Tüm

Dünya Türk Olacak” slogan›na va-

ran düflünce yap›s› bu dayatman›n

ifadesidir. 

Milliyetçilik, kendisi d›fl›ndaki

tüm uluslara düflmanl›k besler, ken-

disini tüm di¤er uluslardan üstün gö-

rür, di¤er uluslar üzerinde egemenlik

kurma haklar› oldu¤unu düflünür;

“Bir Türk dünyaya bedeldir!”

Milliyetçilik, di¤er milletlerin

afla¤›lanmas›, ezilmesi üzerinden

kendi milletini yükselten bir bak›fl

aç›s›d›r. Baflka bir deyiflle, d›fl›ndaki

milliyetlere düflmanl›ktan beslenir.

Milliyetçilik bunu yaparken, kendi-

sine ›rksal, tarihsel üstünlük neden-

leri yaratmak ister. Bu, milliyetçili-

¤e üzerinde hareket edebilece¤i ide-

olojik zemin yaratma çabas›d›r.

Milliyetçili¤in flovenizm zemi-

ninde hareketi tarihte faflizm olarak

ortaya ç›km›fl, Franko, Mussolini,

Hitler faflizminde oldu¤u gibi, mil-

yonlarca insan› katletmifl, Yahudi-

ler’e karfl› oldu¤u gibi milletleri

afla¤› ›rk ilan ederek soyk›r›ma tabi

tutmufltur. Böylesi bir kanl› tarihe

sahip olan faflizmle kendini özdefl-

lefltirmek kolay de¤ildir, bu nedenle

ülkemizdeki milliyetçiler kendileri-

nin faflizme karfl› oldu¤unu söyler-

ler, kafatas› milliyetçili¤i, ›rkç› mil-

liyetçilik yapmad›klar›n›, kendileri-

ninkinin “kültür milliyetçili¤i” ol-

du¤unu söylerler. Fakat bu gerçek

de¤ildir. Ezen ulus milliyetçili¤i,

kaç›n›lmaz olarak ›rkç›l›¤a gider. 

MMiilllliiyyeettççiilliikk eemmppeerryyaalliisstt 

iiflflggaallii ggiizzlleerr

Yoksullu¤umuzun, zulüm alt›n-

da yaflamak zorunda b›rak›l›fl›m›-

z›n, çekti¤imiz tüm ac›lar›n nedeni,

ülkemizin emperyalizmin gizli iflga-

li alt›nda sömürge bir ülke olmas›-

d›r. Bu gerçe¤e karfl›n, kendisini

milliyetçi olarak tan›mlayan kesim-

ler, ülkemizin iflgaline karfl› sessiz-

dirler. Türk, Kürt ve di¤er tüm mil-

letlerden halk›m›z›n emperyalizm

ve iflbirlikçileri taraf›ndan sömürül-

mesine sessizdirler.

Ülkemizdeki, milliyetçilik em-

peryalizm karfl›s›nda sessiz kalma-

n›n da ötesinde, emperyalizmin yar-

d›mc›s› olmufltur. Ne zaman emper-

yalizme karfl› mücadele geliflmifltir,

Milliyetçilik
Neleri Gizliyor?

milliyetçilik;

emperyalizm vve 

oligarflinin eelinde

halka kkarfl›

kullan›lan bbir silaht›r

milliyetçilik;

emperyalist iiflgali,

iflbirlikçili¤i, ffaflizmi

ve ssömürüyü öörten

bir perdedir
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milliyetçilik bu mücadeleye karfl›

halk›n belli kesimlerini, anti-komü-

nizm çerçevesinde örgütleyerek,

emperyalist ç›karlar için kullanm›fl-

t›r. Emperyalist iflgali halk›n gözün-

de gizlemifl, ABD emperyalizmini,

komünizme karfl› ülkemizi koruyan

dost bir güç olarak göstermifltir.

Halk›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi

mücadelesine kat›l›m›n›n önü milli-

yetçilikle kesilmek istenmifl, bu po-

litikada baflar›lar da elde edilmifltir.

Dikkat edilirse, milliyetçi ke-

simler taraf›ndan sokaklara dökülen

kitleler hiçbir zaman do¤rudan em-

peryalizme karfl› yönlendirilmezler.

Emperyalizme karfl› sloganlarla or-

taya ç›kmazlar. Emperyalist iflgale,

ülkemizin sömürülmesine karfl› ta-

lepler ileri sürmezler. Ba¤›ms›zl›k

slogan›n› atmazlar. Sanki ülkemiz

iflgal alt›nda de¤ildir, sanki, ülke-

mizdeki egemen s›n›flar, ordu, dü-

zen partileri emperyalizmin iflbirlik-

çileri de¤ildir.

Oysa, tekelleri, tefeci-tüccar›,

toprak a¤as›yla oligarfli, emperya-

lizmin ülkemizdeki ekonomik, siya-

si iflbirlikçisi konumundad›r. 

Ulusalc›l›¤›, milliyetçili¤i dilin-

den düflürmeyen ordu, emperyaliz-

min iflgal ordusu durumundad›r. 

MHP’si, CHP’si, AKP’si,

DYP’si, ANAP’›, SP’si tüm düzen

partileri oligarflinin de¤iflik kesim-

lerinin temsilcileri olarak emperya-

lizmin iflbirlikçileridir.

Bu kesimler olmadan emperya-

lizm iflgalini sürdüremez. Fakat bu

kesimler, iflbirlikçiliklerini milliyet-

çi söylemin arkas›nda saklarlar, ifl-

birlikçi politikalar›n› “milli ç›kar-

lar” diye sunarlar.

Açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun

sorumlular› kendileri oldu¤u halde,

bunu gizlemeyi baflararak, kitlelerin

gözlerini flovenizmle kör ederek

iflbirlikçi düzenlerini sürdürmeye

devam ederler. Kitleler milliyetçi

propaganda ile di¤er milliyetlere,

devrimci demokratik güçlere karfl›

flartland›r›l›rlar.
Bu kuflkusuz etkili bir politika-

d›r. Kitleler, milliyetçili¤in etkisin-

den kurtularak, s›n›fsal zeminde ör-

gütlendiklerinde emperyalizm ve

oligarfli için tehlikeli bir güç haline

geleceklerdir. Ayn› zamanda oligar-

fli böyle bir durumda dayand›¤› kit-

le taban›n› kaybedece¤i için de güç-

süzleflecektir. Oligarfli, kitle taban›-

n› korumak, politikalar›na kitle des-

te¤i sa¤lamak için flovenizm silah›-

na sar›lmaktad›r.

Ortaya ç›kan sonuç, ülkemizdeki

iflgal gücü olan emperyalizmi dost

gören, di¤er milliyetlere düflmanl›k

besleyen, emperyalizme tepkisi de

›rkç› zeminde olan bir milliyetçilik

gerçe¤idir. Bu milliyetçilik ba¤›m-

s›zl›k mücadelesine sald›ran, hak ve

özgürlük mücadelelerine sald›ran,

tekellerden beslenen ve tekellerin

ç›karlar›n› savunan, halk›n yoksul-

lu¤uyla, açl›¤›yla, herhangi bir so-

runuyla ilgilenmeyen, kendisi de

sömürü düzeninin bir parças› ol-

mufl, iflbirlikçi bir milliyetçiliktir.

Böyle bir milliyetçilikte milli yarar-

lar de¤il, egemen s›n›flar›n ç›karla-

r›n›n savunulmas› vard›r.

MMiilllliiyyeettççiilliikk ffaaflfliizzmmllee 

yyöönneettiillddii¤¤iimmiizzii ggiizzlleerr

Ülkemizde faflizmin bir yönetim

biçimi olarak uygulanmas› da em-

peryalizmin iflgali ile bafllam›flt›r.

Faflizmin yönetim biçimi olmas›

ne demektir? Hak ve özgürlükleri-

mizin yasalarla veya yasalar›n yet-

medi¤i yerde fiili olarak yokedilme-

sidir.

‹flçiler grev yaparak hak arama

mücadelesi yürütürler, polisin, as-

kerin sald›r›s›na u¤rarlar, gözalt›na

al›n›r tutuklan›rlar, gecekondular›-

n›n y›k›lmas›na karfl› ç›kanlar ayn›

sonuçla karfl›lafl›rlar. Yaflam koflul-

lar›n›n iyilefltirilmesini isteyenler,

sald›r›ya u¤rarlar, yoksullu¤a isyan

edenlere devletin cevab› bask› ile

sindirme olur. Köylüler tar›m›n tas-

fiyesine  karfl› eylem yaparlar, cop-

larla, gaz bombalar›yla da¤›t›l›rlar...

Kürtler kendi dilinde konuflmak is-

terler, ulusal haklar›n› kullanmak is-

terler, yaflamad›klar› ac› b›rak›lmaz.

Ülkemizin zenginliklerinin emper-

yalizme peflkefl çekilmesine, sat›l-

mas›na, sömürüye, iflgale karfl› ç›-

kan›n karfl›s›na polis, jandarma ç›-

kar›l›r. Haklar› için mücadele eden

tüm halk› bekleyen, hapishaneler,

iflkenceler, ölümlerdir.

Bu tablo faflizmin tablosudur.

Yine, do¤al olan halk›n bask› ve

sindirme politikas› uygulayan fafliz-

me tepki göstermesidir. Fakat, hal-

k›m›z›n önemli bir bölümü faflizm

gerçe¤ini göremedi¤i için, devletin

sald›r›lar›n› “teröristlere karfl› mü-

bah” olarak de¤erlendirir. Bunun

içindir ki, faflizm gerçe¤iyle karfl›-

laflt›¤›nda, “biz terörist miyiz” di-

yen örneklerle karfl›lafl›r›z.

Bu da, kitlelerin gerçekleri gör-

mesinin milliyetçilikle engellendi-

¤ine bir örnektir. Kitleler faflizmi,

ülkemizi bölücülere, teröristlere

karfl› koruyan devlet gücü olarak

görebilmektedir. Ülkemizde fafliz-

min bir yönetim biçimi olarak seçil-

mesinin, emperyalist iflgalle ba¤›n›

kuramad›¤› için, faflizmin karfl›s›n-

da yeralmamaktad›r.

MMiilllliiyyeettççiilliikk ss››nn››ffssaall 

ççeelliiflflkkiilleerrii ggiizzlleerr

Milliyetçili¤e göre, as›l çeliflki,

kendi ulusuyla, öteki uluslar aras›n-

daki çeliflkidir. Bunun d›fl›ndaki her

çeliflki, bunun yan›nda talidir. Kol

k›r›l›r, yen içinde kal›r!.. Milli bir

Halk› ss›n›fsal 

zeminde ssaflaflt›rmak,

halk›n bbütününün 

taleplerini ssahiplenen

politikalar ü retmekle

mümkündür. 

Ba¤›ms›zl›k ttalebi ttüm

halk›m›z›n ttalebidir.

Çünkü, bba¤›ms›z

olmayan bbir ülkede

hiçbir sorunumuzu 

çözmek mmümkün 

olmayacakt›r.
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dava sözkonusu oldu¤unda, ppaattrroonn

ve iiflflççii, ttoopprraakk aa¤¤aass›› ve yyookkssuull

kkööyyllüü,, el ele vermelidir!

Emekçiler sendikalarda, ekono-

mik-demokratik haklar›n› korumak

için örgütlenirler. Fakat, özellikle

milliyetçi düflünceler tafl›yan sendi-

kalar›n “ülke yarar›” diyerek, hak

arama eylemlerini, patronlara karfl›,

burjuvaziye karfl› mücadeleyi en-

gelledi¤ine defalarca tan›k olmu-

fluzdur. Buradaki bak›fl aç›s›, kendi-

sini ppaattrroonnllaa,, ddeevvlleettllee aayynn›› ssaaffttaa

ggöörreenn bak›fl aç›s›d›r.

“Ülke yarar›”n›n, “milli ç›kar-

lar”›n her fleyin üstünde tutulmas›

gereken zamanlar”, ço¤u kez, eko-

nomik kriz dönemleridir. Yani,

emekçilerin daha fazla ma¤dur edil-

di¤i, daha fazla yoksullaflt›r›ld›¤›

dönemlerdir.   S›n›fsal bak›fl aç›s›n-

dan düflünüldü¤ünde, bu dönemler

hak alma mücadelesinin daha da

yükseltilmesi gereken dönemlerdir.

Ama tersi olur. Mevcut sendikac›l›k

anlay›fl›n›n bu zeminleri mücadele-

yi gelifltirmek için kullanmamas›n-

da, baflka nedenlerin yan›nda, mmiillllii--

yyeettççii bak›fl aç›s›n›n da pay› vard›r.

Milliyetçilik, düzenin herhangi

bir kesimle çat›flmas›nda kendisini

hemen düzenin yan›nda konumlan-

d›rmaktad›r. Bu nedenle de, s›n›fsal

konumlar› aç›s›ndan ezilen kesimle-

rin yan›nda olmalar› gereken kitle

örgütlerinin, sendikalar›n, düzenin

›rkç› politikalar›na destek verdikle-

rine tan›k olmaktay›z.

Yine milliyetçilik zemininde

flartland›r›lan kitleler, devrimci mü-

cadeleye de ayn› flartlanm›fll›kla

yaklaflmakta, kendi haklar› için mü-

cadele etmek yerine, sömürüyü,

zulmü destekler konuma sürüklene-

bilmekte, dostunu düflman›n› kar›fl-

t›rmaktad›rlar.

Emekçi yoksul halk›n dostu, on-

lar›n haklar› için, halk›n iktidar› için

mücadele eden güçlerdir. Fakat mil-

liyetçili¤in etkisi alt›ndaki kitleler,

kendilerinin dostu olarak, kendileri-

ni sömüren egemen s›n›flar› göre-

bilmektedirler. Bu çarp›kl›¤› yara-

tan, ülkemizde egemen s›n›flar›n

hizmetindeki milliyetçiliktir.
Ülkemizdeki milliyetçilik;

BBaa¤¤››mmss››zzll››kkttaann yyaannaa ddee¤¤iillddiirr,,

halka düflman olarak emperyalizmi

göstermez...

HHaallkkttaann yyaannaa ddee¤¤iillddiirr,, halka

kendi gelece¤i, ç›karlar› için müca-

dele etmeyi ö¤ütlemez...

SSöömmüürrüüyyee kkaarrflfl›› ddee¤¤iillddiirr,, em-

peryalist-kapitalist sistemi savunur,

anti-komünisttir...

IIrrkkçç››dd››rr,, di¤er milliyetlerin hak-

lar›n› yok sayar, asimile etmek,

kimliklerini, kültürlerini yok etmek

ister.

‹‹flflbbiirrlliikkççiiddiirr, ulusal de¤erleri,

ulusal onuru yoktur. Halka karfl›

diktatörlük uygulayan baflbakanla-

r›n, generallerin emperyalistler kar-

fl›s›nda süt dökmüfl kedi misali du-

rufllar› bu nedenledir.

AAhhllaakkllaarr››,, emperyalizmin yoz

ahlak›d›r, kültürleri sömürü düzeni-

nin bencil, kendinden baflkas›n› dü-

flünmeyen kültürüdür.

Ülkemizdeki milliyetçilerin, hal-

ka verebilecekleri hiçbir fleyleri

yoktur. 

MMeevvccuutt dduurruummddaa nnee

yyaapp››llmmaall››dd››rr??

Öncelikle görmek gerekir ki, bu

yanl›fl zemindeki saflaflmalar, kimi

kesimlerin iddia etti¤inin tersine

halka hizmet etmeyen, tersine em-

peryalizmin ve oligarflinin daha ra-

hat yönetmesine hizmet eden, oli-

garfliye kitle deste¤i sa¤layan ve

do¤rudan oligarflinin bu nedenle kö-

rükledi¤i saflaflmalard›r.

Dolay›s›yla devrimcilerin görevi

bu yanl›fl saflaflman›n nedenlerini

ortaya ç›karmak, halk› do¤ru ze-

minde, yani s›n›fsal zeminde saflafl-

t›rmak olmal›d›r.

Türk milliyetçili¤inin karfl›s›na

konulacak yegane politika s›n›fsal

zemini esas alan bir politikad›r. Bu

zeminde halklar›n birlikte mücade-

lesidir. Halklar ancak s›n›fsal müca-

dele zemininde birlikte örgütlenebi-

lir, ç›karlar› ortaklaflt›r›labilir, ayn›

safta düflmana karfl› savaflmalar›

sa¤lanabilir. Gözden kaç›rmamak

gerekir ki, Türk milliyetçili¤inin flo-

venizm zemininde kitleleri harekete

geçirebilmesinde, Kürt milliyetçili-

¤inin yanl›fl, dönem dönem AB

veya ABD’ye yedeklenen, onlar›n

icazetini öne ç›karan, onlara s›rt›n›

yaslayarak oligarfliyi tehdit eden

politikalar›n›n da pay› vard›r. Bu

politikalar›n›n sonucu olarak, Kürt

milliyetçili¤i de t›kanma içerisinde-

dir. Bu t›kanman›n en temel nedeni,

yan›nda mücadelesini destekleyen

durumda olmas› gereken Türk hal-

k›n› büyük oranda karfl›s›na almas›-

d›r. Kürt milliyetçili¤i bu ç›kmaz›

görmekte, fakat tersine çevirmek

yerine, daha fazla d›fl güçlere bel

ba¤lama politikas›n› gelifltirmekte,

ç›kmaz› derinlefltirmektedir. Özcesi,

flovenizmin zeminini kurutmak ye-

rine güçlendirmektedir.

S›n›fsal zeminde gelifltirilecek

bir mücadele, oligarflinin kitleleri

milliyetçilik zemininde parçalama-

s›n›, kendisine yedeklemesini en-

gelleyebilir.

Halk› s›n›fsal zeminde saflaflt›r-

mak, halk›n bütününün ç›karlar›n›

savunan politikalar üretmekle

mümkündür. Örne¤in, ba¤›ms›zl›k

talebinin savunulmas›, öne ç›kar›l-

mas› flovenizme karfl› en etkili mü-

cadele arac› ve dahas› devrimcili¤in

en temel k›staslar›ndand›r.

Ne olursa olsun, hangi zeminde

olursa olsun emperyalizme karfl›

ç›kmak, kitlelerin flovenizm zemi-

nindeki tepkisini emperyalizme ve

iflbirlikçilerine karfl› yönlendirmek,

kitleleri olmas› gerekti¤i gibi ba-

¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm

için, kendi gelecekleri ve ç›karlar›

için mücadelede saflaflt›rmak dev-

rimcilerin temel politikalar› olmak

durumundad›r.

milliyetçilik; 

halklar› bbölen, 

birbiriyle

çat›flt›rarak

emperyalizm 

karfl›s›nda ggüçsüz 

düflüren bbir

siyasettir. 
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Sald›r›lar P rotesto

Edildi

‹ki hapishanede tutsaklara karfl›

gerçeklefltirilen fiziki sald›r›larda

birçok tutsak yaraland›. 

Hapishanelerde jandarma ve gar-

diyanlar›n devrimci tutsaklara yöne-

lik sald›r›lar›n›n yo¤unlaflmas›

HHÖÖCC,, EESSPP,, DDHHPP,, OODDAAKK,, ÖÖMMPP,,

PPAARRTT‹‹ZZAANN taraf›ndan, 10 Ka-

s›m’da ‹stanbul Galatasaray Lisesi

önünde yap›lan bir eylemle protesto

edildi. 

Eylemde; GGeebbzzee MM TTiippii HHaappiiss--

hhaanneessii idaresinin ve jandarman›n

adli tutuklular› siyasi tutsaklara kar-

fl› k›flk›rtt›¤›, TTeekkiirrddaa¤¤ FF TTiippii’nde

27 Ekim günü jandarma ve gardi-

yanlar taraf›ndan düzenlenen sald›-

r›larda tutsaklar›n coplarla dövüldü-

¤ü ve birço¤unun yaraland›¤›, yine

TTeekkiirrddaa¤¤ FF TTiippii’nde 4 Kas›m günü

‘‘ggeenneell aarraammaa’’ bahanesiyle tüm

hücrelere sald›r› yap›ld›¤› ve tutsak-

lar›n yaraland›¤› belirtildi.

““HHaappiisshhaanneelleerrddeekkii FFaaflfliisstt SSaall--

dd››rr››llaarraa SSoonn”” pankart›n›n aç›ld›¤›

eylemde, demokratik kurumlar ad›-

na okunan aç›klamada ““bbiizzlleerr;; tteecc--

rriitt vvee ttrreeddmmaann uuyygguullaammaass››nnaa vvee ggee--

lliiflflttiirriilleenn ffiiiillii ssaalldd››rr››llaarraa kkaarrflfl›› ddeevv--

rriimmccii ttuuttssaakkllaarr››nn yyaann››nnddaa oolldduu¤¤uu--

mmuuzzuu vvee ddaayyaann››flflmmaa iiççeerriissiinnddee bbuu--

lluunndduu¤¤uummuuzzuu...... bbiirr kkeezz ddaahhaa dduuyyuu--

rruuyyoorruuzz.. DDeevvrriimmccii ttuuttssaakkllaarr››nn dd››--

flflaarr››ddaakkii sseessii oollaann bbiizzlleerr iiflflççii vvee

eemmeekkççiilleerrii,, yyookkssuull hhaallkk››mm››zz›› ddeevv--

rriimmccii ttuuttssaakkllaarraa vvee ddiirreenniiflfliinnee ssaa--

hhiipp çç››kkmmaayyaa ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz”” denildi.

Eyleme, sald›r›ya bizzat tan›k

olan bir tutsak da kat›lm›flt›. Birkaç

gün önce Tekirda¤ F Tipi Hapisha-

nesi’nden tahliye olan Özgür Er-

türk, eylem s›ras›nda yapt›¤› konufl-

mada, ““ppeett flfliiflflee aarraammaass››”” bahane-

siyle sald›r›ld›¤›n›, yapt›klar› suç

duyurular›ndan da hiçbir sonuç ala-

mad›klar›n›, sald›r›y› gerçeklefltiren

jandarma ve gardiyanlara sorufltur-

ma aç›lmazken tutsaklara dava aç›l-

d›¤›n› belirtti. Tutsaklar›n ayakkab›

aramas›na karfl› ç›kt›klar› için iki

haftad›r da revire ç›kar›lmad›klar›n›

belirten Ertürk’ün konuflmas›n›n ar-

d›ndan yaklafl›k 150 kiflinin kat›ld›-

¤› eylem ““TTeeccrriittee SSoonn”” sloganlar›y-

la bitirildi. 

““‹‹flflkkeennccee SSeesslleerrii 

YYüükksseelliiyyoorr””

Ankara’daki çeflitli demokratik

kitle örgütleri, yapt›klar› bas›n top-

lant›s›nda, hapishanelerde tecrit,

yaln›zlaflt›rma politikalar›n›n, bask›

ve iflkencenin sürdü¤ünü belirttiler.

ÇHD, T‹HV, PSAKD, Halkevle-

ri, Ankara 78’liler Derne¤i ve ‹HD

taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Te-

kirda¤ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu

bulunan, PSAKD Sar›yer fiube Bafl-

kan› Muammer fiimflek’in, ““2277

EEkkiimm ggüünnüü cceezzaaeevviinnddee iiflflkkeennccee sseess--

lleerriinniinn yyüükksseellddii¤¤iinnii”” anlatan mek-

tubu aktar›larak, 22 Ocak tarihli ba-

kanl›k genelgesinin uygulanmad›¤›-

na, hak gasplar› ve dayak, darp gibi

fiziki sald›r›lar›n yo¤unlaflt›¤›na,

arama ad› alt›nda hücrelere sald›r›l-

d›¤›na, bunlar›n ““dd››flflaarr››ddaakkii flfloovveenn

ssaalldd››rr››llaarr››nn cceezzaaeevvlleerriinnee yyaannss››mmaa--

ss››”” oldu¤una dikkat çekildi. 

PSAKD Genel Baflkan› Kaz›m

Genç de mektubunu aktard›klar›

Muammer fiimflek’in, dernek olarak

fuhufl ve uyuflturucuya karfl› düzen-

ledikleri kampanya gerekçe gösteri-

lerek 25 Aral›k 2006’da Küçük Ar-

mutlu’da gözalt›na al›narak tutuk-

land›¤›n› ve 10 ay sonra ilk kez ha-

kim karfl›s›na ç›kaca¤›n› hat›rlatt›.

Özgür Tutsaklar’›n Bolu F Ti-

pi Hapishanesi’ne sürgün edil-

meleri ile birlikte Bolu F Tipi

Hapishanesi’nde de bir Özgür

Tutsak dergisi ç›kar›lmaya bafl-

land›. Bolu F Tipi Hapishane-

si’nde ç›kar›lan derginin ismi

VVOOLLTTAA.. ‹lk say›s›n› Temmuz

2007’de ç›karan ve dergimizde

de k›saca sözetti¤imiz VOLTA,

4. say›s›n› da ç›kard›.

VOLTA, tutsaklar›n hapisha-

nenin tecrit s›n›rlar›n› aflt›klar›, yoldafllar›yla, halklar›y-

la konufltuklar›, tart›flt›klar›, paylaflt›klar› bir zemindir.

Hapishanede volta atmak; düflünmek, üretmek, sevinci,

coflkuyu, üzüntüyü, ac›y› paylaflmakt›r.

Tutsaklar da bu nedenle dergilerinin ad›n› VVOOLLTTAA

koymufllar ve derginin sayfalar›n-

da paylafl›yor, düflünüyor, üreti-

yorlar... Üretmek, hapishanelerde

devrimcili¤in göstergelerinden birisidir. Üretmemek tü-

kenmektir. Üretmemek, F Tiplerinin amac›na ulaflmas›-

d›r. Bundan dolay›d›r ki, Özgür Tutsaklar hapishane ta-

rihleri boyunca direnmenin yan›nda üretmifllerdir.

Üretimin biçimi koflullara göre de¤iflse de mant›¤›

de¤iflmemifltir. Üretmek, Özgür Tutsa¤›n özgürleflti¤i

aland›r, kendini gelifltirmesi, yetkinlefltirmesidir; üret-

mek Özgür Tutsa¤›n halkla ve devrimle ba¤›d›r.

Volta, sayfalar›nda çeflitli konulardaki yaz›lar›n ya-

n›nda Özgür Tutsaklar›n, hapishanede volta atmak hak-

k›ndaki düflüncelerine de yer veriyor. ““HHaakkiikkaattiinn yyoolluu,,

bbaazzeenn ddöörrtt dduuvvaarr aarraass››nnddaa vvoollttaa aattmmaakkttaann ggeeççiiyyoorr eell--

bbeettttee”” diyor tutsaklar›m›z.

Ve Volta tutsaklar›m›z› bize getiriyor, aradaki kilo-

metreleri eritiyor. Volta’y› okumak, tutsaklar›m›zla ko-

nuflmak, paylaflmak, onlar›n yaflamlar›na ortak olmakt›r.

Onlarla Volta’ya ç›kmakt›r.

Her Yeni F Tipi Bir Yeni Dergi

Gebze ve Tekirda¤’da Sald›r›!
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Yürüyüfl okurlar›na sevgi ve

selamlar›m›z› sunuyorum önce-

likle. Bu hafta yeni bir konuya

bafll›yoruz: Uluslar›n Kendi Ka-

derini Tayin Hakk› veya k›saca

UKKTH... Sa¤dan sola, s›n›flar

mücadelesi arenas›nda yeralan

hemen tüm güçlerin a¤z›ndan

bugünlerde “Kürt sorununun çö-

zümü” sözlerini duymak müm-

kün. Ama herkesin çözümden anla-

d›¤›, çözüm derken empoze etmeye

çal›flt›¤› farkl›. Oysa, bir

ulusal sorun sözkonusuy-

sa, orada çözümün tek bir

ad› vard›r. ‹flte o, Uluslar›n

Kendi Kaderini Tayin

Hakk›’ndan baflka bir fley

de¤ildir. 

UKKTH konusu ger-

çekten de birçok yönü

olan, döneme ve ülkelerin

koflullar›na göre çok de¤i-

flik aflama ve biçimleri içerebilen bir

konudur. Bu anlamda da gerek geç-

mifl pratik içinde, gerekse de bugün,

UKKTH konusunda birçok yanl›fla,

yan›lg›ya tan›k olunmufl ve olun-

maktad›r. Bütün bunlar› elimizden

geldi¤i kadar ele almaya çal›flaca-

¤›z. 

Ulusal sorunlar, giderek azal-

maktayd›. Tarihsel evrimin bu yön-

de olmas› do¤al oland›. Fakat

1990’larla birlikte, özellikle çok

uluslu SSCB, Yugoslavya gibi kimi

devletlerin da¤›lmas›yla sorun yeni-

den güncelleflti. Bunun d›fl›nda Kürt

sorunundan ‹rlanda, Bask sorununa

kadar çeflitli sorunlar da zaten hep

gündemdeydi. Kuzey Irak’taki ge-

liflmeler de UKKTH meselesini çok

daha güncel ve ülkemiz için çok da-

ha önem kazanan bir tart›flma haline

getirdi. Bazen düzenle uzlaflmaya

UKKTH ad› verilirken, bu çarp›t-

malar emperyalizmle iflbirli¤ini bile

UKKTH ad›na meflrulaflt›rmaya ka-

dar varm›fl durumda. Bu anlamda

UKKTH’nin ne olup olmad›¤›, han-

gi “ulusal” talep ve politikalar›n bu

çerçevede de¤erlendirilebilece¤i,

hangilerinin hiçbir biçimde

UKKTH kapsam›na girmeyece¤i,

geliflmeleri do¤ru yorumlayabilmek

aç›s›ndan son derece önemli. Ele

alaca¤›m›z konu, okurlar›m›z›n ka-

fas›nda bunu az çok aç›kl›¤a kavufl-

turabilirse, sohbetimiz amac›na

ulaflm›fl olur. Evet, sohbetimize ço-

¤unlukla yapt›¤›m›z gibi, konunun

tan›msal çerçevesini çizerek devam

edelim. 

ÖÖzzlleemm:: UKKTH, uulluussuunn,, hhiiçç--

bbiirr kk››ss››ttllaammaayyaa ttaabbii oollmmaakkss››zz››nn

kkeennddii kkaaddeerriinnii ttaayyiinn eettmmeessii,, ssiiyyaa--

ssaall bbaa¤¤››mmss››zzll››kk,, ddeevvlleettiinnii kkuurrmmaa

ddaahhiill,, aayyrr››llmmaa hhaakkkk››nnaa ssaahhiipp ooll--

mmaass››dd››rr.. Bu hak, ulusun kendisine

aittir; hiç kimse bu hakk› ulusun

elinden alma veya onun ad›na kul-

lanma hakk›na sahip de¤ildir. Stalin

bu hakk›n tan›m›n› flöyle yapar:

"Kendi Kaderini Tayin Hakk› flu an-

lama gelir: Kaderini kararlaflt›rma

hakk›na, yaln›zca ulusun kendisi sa-

hiptir, kimsenin ulusun yaflam›na

zorla kar›flmak, okullar›n› ve öbür

kurumlar›n› y›kma, al›flkanl›k ve

öbür geleneklerini yoketme, dilini

kullanmas›n› engelleme, haklar›n›

k›s›tlama hakk› yoktur." (Marksizm

ve Ulusal Sorun ve Sömürge Soru-

nu, Syf. 26)

Bu tan›msal çerçeveye ek olarak

UKKTH’nin tarihsel boyutunu da

özetleyeyim isterseniz. Ulusal so-

run bilindi¤i gibi, kapitalizmin iki

ayr› evresinde, yani serbest reka-

betçi dönemde farkl›, tekelci ka-

pitalizm-emperyalizm dönemin-

de farkl› bir içeri¤e sahiptir. Do-

lay›s›yla UKKTH’n›n flekillenifli

de bu iki dönemde birbirinden

farkl›d›r. 

Sözünü etti¤imiz ilk dönem-

de –serbest rekabetçi kapitalizm

dönemi–, ulusal sorun burjuva

bir muhtevaya sahipken, emper-

yalist dönemde proleter bir

muhteva kazanm›flt›r. ‹lk

aflamada, feodalizmin y›-

k›l›fl›yla kurulan ulusal

devletlerde, ulusal sorun-

lar da genel olarak çözül-

müfltür. Bu dönemde ulu-

sal sorunun muhtevas›,

genel olarak bbuurrjjuuvvaazzii--

nniinn kkeennddii ppaazzaarr››nnaa ssaa--

hhiipp oollmmaass›› temelinde çö-

zülmüfltür. Emperyalizm

döneminde bu muhteva de¤iflime

u¤ram›flt›r do¤al olarak. 

Sermayenin, ulusal s›n›rlar d›fl›-

na taflt›¤›, tek tek ulusal ekonomile-

rin yerini dünya ekonomik zinciri-

nin halkalar›n›n ald›¤›, mali serma-

yenin egemen hale geldi¤i bu dö-

nemde, elbette UKKTH'n›n burjuva

yorumu da geçmiflte kalm›flt›r. Çün-

kü, bu dönemde ulusal bask›n›n sos-

yal temeli de de¤iflmifltir. Emperya-

lizm, ulusal bask›n›n sosyal temeli

haline gelmifl ve UKKTH da em-

peryalizmden kurtulufl sorunu hali-

ne dönüflmüfltür. Sözümü flimdilik

yine Stalin’den bir aktarmayla ta-

mamlayay›m. Stalin’in "böylece

ulusal sorun, ulusal boyunduru¤a

karfl› savafl gibi özel bir sorun ol-

maktan ç›k›yor, uluslar›n, sömürge-

lerin ve yar› sömürgelerin emperya-

lizmden kurtuluflu genel sorunu ha-

line geliyor." (Stalin, Agk., Syf. 97)

dedi¤i sonuç iflte bu süreçte ortaya

ç›km›flt›r. 

KKeemmaall:: Daha sonra yeniden

dönece¤iz ama Özlem arkadafl›n be-

lirtti¤i bu iki dönem aç›s›ndan flunu

söyleyebiliriz ki; bugün Barzanile-

r’in Talabaniler’in ABD’yle iflbirli-

¤i içinde bir “devletleflme” süreci

yaflamalar›n› UKKTH olarak adlan-

Konu: Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk› -1-

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹

Emperyalizm öncesiyle
emperyalizm dönemini
kar›flt›ranlar, UKKTH’yi
do¤ru tan›mlayamaz! 
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d›rmak, sorunun farkl› boyutlar› bir

yana, UKKTH’nin geçmifl dönem-

deki burjuva içeri¤ine tak›l›p kal-

makt›r. 

Devrimciler, iki dönem aras›n-

daki fark› aç›k bir flekilde ortaya

koymufllard›r. Emperyalizmle bir-

likte UKKTH, eezziilleenn uulluussllaarr››nn

eemmeekkççiilleerriinniinn emperyalist sömür-

gecilikten kurtuluflu ve ba¤›ms›z si-

yasi devletlerini kurma hakk› flek-

linde devrimci bir muhteva kazan-

m›flt›r. Bu dönemde, uluslar›n bbuurr--

jjuuvvaa uulluussaall ddeevvlleettlleerr bbiiççiimmiinnddee

kkuurrttuulluuflfluu,, ddeevvrriimmccii iiççeerriikktteenn

yyookkssuunn,, bbiiççiimmsseell bbiirr ççöözzüümm halini

alm›flt›r. Nitekim öyle ki, günümüz-

de kimi uluslar›n “ba¤›ms›z devlet”

kurmas›, Birleflmifl Milletler Kara-

r›’yla gerçeklefltirilmifltir. Bunlar

burjuva devletlerdi elbette ve bu ör-

neklerde sözkonusu olan da ulusla-

r›n kendi kaderini tayin etmesi de-

¤il, bu uluslar›n kaderini BM’nin

(dolay›s›yla emperyalizmin) tayin

etmesiydi. Kuzey Irak’a nesnel ola-

rak bak›ld›¤›nda da görülecek olan

budur ama, UKKTH’nin tarih için-

de geçirdi¤i evrimi, kazand›¤› anla-

m› yok sayan yaklafl›mlar, elbette

ulusal sorunlar›n geliflimlerini do¤-

ru de¤erlendiremeyeceklerdir. 

MMaazzlluumm:: Ulusal sorun konu-

sunda kavranmas› gereken önemli

yanlardan biri de fludur. Tarihsel sü-

reçler ve olaylar, flablonlara hapse-

dilemez. “Somut koflullar›n somut

tahlili” dedi¤imiz olgu bir yan›yla

da bunu ifade eder zaten. Belli bir

dönem için do¤ru olan bir anlay›fl,

bir çözüm, baflka bir dönemde do¤-

ru olmayabilir. Veya belli bir ülke

için geçerli olan bir yöntem, politi-

ka, baflka bir ülke için geçerli olma-

yabilir. Bu söylediklerimiz do¤al

olarak ulusal sorunda da geçerlidir.

Dolay›s›yla biz öncelikle sorunun

çözümündeki en temel noktalar› or-

taya koymak durumunday›z. Mark-

sist-Leninistler, soruna pp rroolleettaarryyaa--

nn››nn çç››kkaarrllaarr›› tteemmeelliinnddee bakarlar.

Temel nokta budur. Belli koflullar

alt›nda halklar›n devrim mücadele-

sinin ald›¤› biçime göre, halklar›n,

proletaryan›n ç›karlar›na en uygun

çözüm ne ise, do¤ru olan odur. So-

runlar› somut durumdan, zaman ve

mekandan, tarihsel, toplumsal ko-

flullardan soyutlayarak ele almak,

bu soyutluk içinde formüller ve çö-

zümler önermek, Marksist-Leni-

nistler’in yöntemi de¤ildir. "Ulusal

sorun, hiç de kesin olarak mmuuttllaakk,,

ddee¤¤iiflflmmeezz bbiirr flfleeyy ddee¤¤iillddiirr.. Mevcut

rejimin dönüflümü genel sorununun

bir parças› oldu¤u için, ulusal so-

run tamamen toplumsal koflullar,

ülkede kurulmufl olan iktidar›n nite-

li¤i ve genel olarak toplumsal gelifl-

menin tüm seyri taraf›ndan belirle-

nir." (Stalin, Agk. Syf. 87)

Bu nedenle, tekrar etmek gere-

kirse, ulusal sorun, tüm di¤er koflul-

lardan tecrit ederek de¤il, soyut

haklar bak›m›ndan da de¤il, pp rroollee--

ttaarryyaann››nn ddeevvrriimm mmüüccaaddeelleessiinniinn

çç››kkaarrllaarr›› aaçç››ss››nnddaann ele al›nmal›d›r. 

Marksist-Leninistler, ulusal so-

runu birinci s›raya koymazlar. Ulu-

sal sorun, ba¤›ms›zl›k, demokrasi,

halk›n devrimci iktidar›n›n kurul-

mas› yan›nda “ikincil” bir sorundur.

Bu bir öönneemm--öönneemmssiizzlliikk meselesi

de¤ildir. Çünkü onun kategorik ola-

rak “ikincil” bir sorun olarak tan›m-

lanmas›, onun önemini küçültmez.

Kald› ki, ulusal bask›, proletaryan›n

mücadelesinin, örgütlenmesinin ge-

lifliminin ve enternasyonalist birli-

¤inin önünde de bir engeldir. Prole-

taryan›n mücadelesini gelifltirmek,

ulusal bask›ya karfl› mücadeleyi de

zorunlu k›lar. 

Ulusal bask›ya karfl› olunmas›,

Marksist-Leninistlerin UKKTH'ni

-hangi sonuçlar› yarat›rsa yarats›n-

mutlak bir biçim olarak ele alacak-

lar›, her ulusal hareketi, her ulusal

istemi, her ulusal ayr›lma talebini

destekleyecekleri anlam›na gelmez. 

Biraz önce de belirttik; sorun, ta-

rihsel-toplumsal koflullardan soyut-

lanarak ele al›namaz; Marksist-Le-

ninstler’in, ulusal soruna yaklafl›m-

lar›nda flu iki olgu de¤iflmez; bbiirriinn--

cciissii;; mevcut gerici boyunduru¤a

karfl› olmas›, iikkiinncciissii;; genel demok-

rasi mücadelesinin bir parças› olma-

s›d›r. Emperyalizm ve proleter dev-

rimler ça¤›nda, ddeemmookkrraassii mmüüccaa--

ddeelleessiinniinn öözzüü,, eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl››

oollmmaa,, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oollii--

ggaarrflfliikk ddeevvrriimmiinn gerçeklefltirilme-

sidir. 

Niye böyledir, çünkü, emperya-

lizm ça¤›nda her bask›n›n sosyal te-

meli emperyalizmdir. Emperyalizm

burjuva demokrasisinin ilericili¤i-

nin tarihsel olarak geride b›rak›lma-

s›d›r; baflka bir deyimle, ssiiyyaassii ggeerrii--

cciilliikkttiirr.. Bu nedenle demokrasiye

karfl›d›r. Ulusal sorun ise her fleyden

önce bir demokrasi sorunudur. O

halde sonuç olarak flöyle özetleye-

biliriz; bir ulusal mücadele ve talep,

ancak eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› oolldduu¤¤uu,,

oonnuu ggeerriilleettttii¤¤ii oranda genel de-

mokrasi mücadelesinin bir parças›

olur ve ancak bu koflulda Marksist-

Leninistler taraf›ndan desteklenir.

KKeemmaall:: Kuzey Irak’taki gelifl-

melere bu çerçevede bakmayanlar,

Marksist-Leninist bak›fl aç›s›na sa-

hip de¤illerdir. Onlar›n bak›fl›, mil-

liyetçili¤in açt›¤› pencereden bir ba-

k›flt›r. Marksist-Leninist bak›fl aç›s›-

n›n ölçüleri yukar›daki gibidir. 

Biz Barzani’nin, Talabani’nin

sosyalist olup olmamas›na bakm›-

yoruz. Adlar›n›n, programlar›n›n

cumhuriyetçi mi, sosyalist mi oldu-

¤una da bakm›yoruz. Peki neye ba-

k›yoruz?

Baflta flunu belirtelim; somut ko-

flullar›n somut tahlili dedi¤imiz ol-

gu burada da sözkonusudur. Bir ulu-

sal hareketin iilleerriicciillii¤¤ii veya ggeerriiccii--

llii¤¤ii,, farkl› tarihsel, toplumsal koflul-

larda farkl› kriterlerle ölçülmüfltür.

Emperyalizm
ça¤›nda her
bask›n›n sos-
yal temeli em-

peryalizmdir. Bir ulusal
mücadele ve talep, ancak
emperyalizme kkarfl› ooldu-
¤u, oonu ggeriletti¤i oranda
genel demokrasi mücade-
lesinin bir parças› olur ve
ancak bu koflulda Mark-
sist-Leninistler taraf›n-
dan desteklenir.

Hayat›n
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Kapitalizmin serbest rekabetçi dö-

neminde bir ulusal hareketin –veya

genel olarak bir hareketin– ilericili-

¤i, gericili¤i, o hareketin ddeemmookkrraa--

ttiikk,, ccuummhhuurriiyyeettççii ya da ssoossyyaalliisstt

programa sahip olup olmamas›, ön-

derli¤inin ilerici, demokrat olup ol-

mamas› gibi ölçülerle de¤erlendiri-

lirdi. Emperyalizm aflamas›nda ise,

bir ulusal hareketin ilerici veya ge-

rici olmas›n›n kriteri, temel olarak

mevcut tarihsel koflullarda genel de-

mokrasi mücadelesinin bir parças›

olmas›, yani ayn› muhtevada olmak

üzere, siyasi gericili¤in sosyal te-

meli olan eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› ooll--

mmaass››,, oonnuu zzaayy››ffllaattmmaass››,, ggeerriilleettmmee--

ssiiddiirr.. 

E¤er bugün Kuzey Irak’taki

Kürt “ulusal” hareketlerinin politi-

kalar›n› UKKTH içinde görmüyor-

sak, iflte bunun içindir, ki buna tek-

rar gelece¤iz. Mazlum arkadafl biraz

önce UKKTH’nin tarih içindeki ev-

rimini anlatt›, bu arada UKKTH

için mücadelenin amac›n› da somut-

larsak iyi olur san›r›m.  

ÖÖzzlleemm:: UKKTH için mücade-

lede amaç, uluslar›n ezilmesine,

bask› alt›nda tutulmas›na son ver-

mek, uluslar›n ba¤›ms›z gelifliminin

önünü açmak, uluslar aras›ndaki ça-

t›flmalar›n zeminini kald›rmakt›r.

Böylece, uluslar›n proleterlerinin

güven ve eflitlik koflullar›nda gönül-

lü birli¤inin temelleri sa¤lanm›fl

olur. 

Ulusal bask›n›n oldu¤u koflullar-

da gerek ezen ulus emekçilerini, ge-

rekse de ezilen ulus emekçilerini s›-

n›fsal zemine çekmek daha da güç-

leflir. Ulusal bask›n›n oldu¤u yerde,

burjuvazinin ‘milliyetçi’ önyarg›lar›

körüklemesi, emekçileri kendi ‘va-

tan’ slogan›n›n tuza¤›na düflürmesi

daha mümkündür. Ulusal bask› or-

tam›nda vücut bulan ‘milliyetçi’

setler, proletaryan›n kendi burjuva-

zisine karfl› ba¤›ms›z s›n›f politika-

s›n› yürütmesinin önündeki engel-

lerdir. Uluslar›n emekçilerini ulusal

çitlerle ay›ran burjuva milliyetçili-

¤i, “millilik” temelindeki demagoji-

leriyle, emekçileri kkeennddii ppaazzaarr››

iiççiinn birbirlerine karfl› savafla sokar...

Ulusal bask›ya karfl› mücadele ve

UKKTH, iflte bu ortam› yoketme-

nin, burjuvazinin proletaryay› “va-

tan” söylemiyle aldatmas›n› engel-

lemenin de tek yoludur.  

Ça¤›m›z›n tek devrimci s›n›f›

olan proletaryan›n emperyalizme

karfl› mücadelesini ilerleten, güç-

lendiren hareketler ilericidir. Çünkü

emperyalizmi gerçek anlamda an-

cak anti-emperyalist, anti-oligarflik

devrimler zay›flat›r, geriletir ve gi-

derek ortadan kald›r›r.

MMaazzlluumm:: Ulusal hareketler,

genelde demokrat ve ilerici bir öz

tafl›m›fllard›r. Fakat bundan tüm

ulusal hareketlerin bu niteliklere sa-

hip oldu¤u-olaca¤› anlam› ç›kmaz.

Tersine, belirli durumlarda gerici

bir konuma da düflebilirler. Bu,

özellikle ufku milliyetçilikle s›n›rl›

olan ulusal hareketleri bekleyen bir

tehlikedir. Burada biz soruna yuka-

r›daki ölçümüzle, yani emperyaliz-

mi geriletip geriletmedi¤iyle baka-

r›z. Emperyalizmi güçlendiren ulu-

sal hareketler, ka¤›t üzerinde "de-

mokratik" bir programa, hatta sos-

yalist söylemlere bile sahip olsalar,

bu, onlar›n konumunu de¤ifltirmez.

E¤er emperyalizmi güçlendiriyorsa,

o hareket desteklenemez. Marksist-

Leninistler’in bu konudaki ölçüsü

net ve tart›flmas›zd›r. Bütün olarak,

demokrasi güçlerini, halklar›, prole-

taryan›n davas›n› güçlendirip güç-

lendirmedi¤i esast›r. Bu anlamdad›r

ki, Lenin aç›k olarak flunu belirti-

yordu: "Uluslar›n Kaderlerini Tayin

Hakk› dahil demokrasinin çeflitli is-

temleri mutlak fleyler de¤ildir, bun-

lar, dünya demokratik hareketinin

(bugün sosyalist hareketinin) tümü-

nün bir parças›d›r. Baz› durumlar-

da, parçan›n bütün ile çeliflmesi

mümkündür, o zaman parça at›l›r."

(Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk›,

Syf. 184)

Devrimciler bu konuda her za-

man net oldular. fiu veya bu hareke-

tin güçlenmesi veya zay›flamas›na

göre ilkelerini, görüfllerini e¤ip bük-

mediler. Ulusal bir harekete “Do-

¤u’nun MHP’si” demekten, “karfl›-

devrimci” demekten, ne yaparsa

yaps›n onu “mazur görmeye”, onun

milliyetçili¤ini savunmaya, Barzani

iflbirlikçili¤ini bile “UKKTH ad›na”

meflru görmeye uzanan çizgilerde

ise, aç›k ki bir iillkkee vvee ttuuttaarrll››ll››kk

yyookkttuurr.. Bu tutumlara yön veren,

ideolojik, politik ilkeler de¤il,

UKKTH’ni yanl›fl yorumlamak ve-

ya pragmatik ç›karlard›r.

ÖÖzzlleemm:: Belirtti¤iniz bu nokta-

ya iliflkin yani ulusal bir hareket

hangi koflullarda, neden desteklenir,

hangi koflullarda desteklenmez ko-

nusunda Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da

anlay›fl›m›z özetlenmiflti, isterseniz

onu aktaray›m bu noktada. Aktara-

ca¤›m bölüm biraz uzun ama tüm

arkadafllar›m›z dikkatle, tekrar tek-

rar okumal› derim; çünkü çok iyi

formüle edilmifl sorunun bu yan›. 

“Yeni dönemde ulusal hareketin

desteklenip-desteklenmemesi em-

peryalizme karfl› tavr›na ba¤l›d›r.

Çünkü demokrasi mücadelesi, her

türden gericili¤in sosyal temelini

oluflturan eemmppeerryyaalliizzmmiinn bbooyyuunndduu--

rruu¤¤uunnaa kkaarrflfl›› savafl›m içinde bir an-

lam ifade etmektedir. Bu anlamda

soruna demokrasinin çeflitli istem-

lerini mutlak ö¤eler olarak ele al›p,

‘biçimsel demokratizm’in gerçekle-

flip gerçekleflmemesi aç›s›ndan yak-

lafl›lamaz. 

Marksist-Leninistler günümüzde

herhangi bir harekete veya isteme

karfl› tav›r belirlerken öncelikle flu

soruyu sorarlar: EEmmppeerryyaalliizzmmii zzaa--

yy››ffllaatt››pp,, proletarya hareketini -bir

baflka deyiflle dünya demokratik ha-

Emperyalizmi
güçlendiren
ulusal hare-
ketler, ka¤›t

üzerinde "demokratik"
bir programa, hatta sos-
yalist söylemlere bile sa-
hip olsalar, bu, onlar›n
konumunu de¤ifltirmez.
E¤er emperyalizmi güç-
lendiriyorsa, o hareket
desteklenemez.

Hayat›n
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reketini- güçlendiriyor mu? Bu so-

ruya verilecek olumlu yan›t Mark-

sist-Leninistler’in deste¤ini günde-

me getirirken, olumsuzluk, bbuu ddeess--

ttee¤¤iinn vveerriillmmeessiinniinn tteemmeell kkooflfluulluunnuu

-anti-emperyalizm koflulunu- orta-

dan kald›racakt›r. Ça¤›m›zda ileri-

cili¤in temel kriteri budur. ‘Cumhu-

riyetçilik’, ‘demokratizm’ gibi ö¤e-

ler, ancak aannttii--eemmppeerryyaalliizzmmii ttaa--

mmaammllaayy››cc›› olmas› anlam›nda de¤er

kazan›rlar. Anti-emperyalizmden

yoksunluk, bu ‘demokratik’ ö¤eleri

içi bofl ve nesnel olarak gericili¤in

hizmetine sokulmufl sözcükler hali-

ne getirecektir. ”

KKeemmaall:: Irak’a ve Kuzey Irak’a

yönelik çarp›kl›klar›n kayna¤›n› da

çok net gösteriyor de¤il mi bu al›n-

t›? Demokrasiyle ba¤›ms›zl›k ara-

s›ndaki ba¤ kopar›ld›¤›nda, ulusal

sorun ve UKKTH konusunda da

do¤ru politikalar izlemek mümkün

de¤ildir. Irak iflgal edilirken, Irak’›n

demokratikleflmesinden sözetmek,

veya Kuzey Irak Amerikan postalla-

r› alt›nda çi¤nenirken Kürtler’in

kendi kaderini tayin hakk›n› kullan-

d›¤›ndan sözetmek saçmal›¤›, kay-

na¤›n› iflte buradan al›yor... Ama

Irak’ta veya baflka yerlerdeki ulusal

hareketlerde emperyalizme karfl› bir

direnifl sözkonusu olursa, sorun

farkl› de¤erlendirilecektir..   

MMaazzlluumm:: Baflta da dedi¤imiz

gibi, konunun birçok yönü var. 

Geçmiflte bu konuda içine s›k

düflülen ve bu nedenle de çok tart›-

fl›lan yanlardan biri, herhangi bir

ulusal hareketin “gelecekte gerici-

leflme” ihtimali karfl›s›nda nas›l bir

tutum tak›n›laca¤›yd›. Bugün için

çok güncel görünmese de bu konu-

daki tutumu ortaya koyal›m önce

yine de. Ulusal bir hareket, e¤er

ulusalc› zeminden sosyalizme do¤-

ru yönelmezse, o hareketin zaman

içinde emperyalist sistemle yeniden

bütünleflece¤i dolay›s›yla gericile-

flece¤i kaç›n›lmazd›r. Fakat, buna

ra¤men, bir ulusal hareketi sadece

""ggeelleecceekkttee ggeerriicciilleeflfliirr"" gerekçesiy-

le reddetmek, desteklememek, sos-

yal floven bir tav›rd›r. Bu, mevcut

burjuva egemenli¤ini meflrulaflt›r-

makt›r. 

Devrimciler, e¤er mevcut du-

rumda o hareket, emperyalizme kar-

fl› ise, emperyalizmi zay›flat›yorsa,

onu desteklerler. Gelecekte gerici-

leflmemesi için de ideolojik, politik

mücadelelerini ayr›ca yürütürler.

Kald› ki, UKKTH’n›n gerçekleflme-

si, o hareketi gericileflmekten kur-

tarman›n daha da mümkün hale gel-

mesini sa¤lar ki, bu nedenle de “ge-

lecekte gericileflme ihtimali” des-

teklememe gerekçesi olamaz. 

UKKTH, halklar için birçok ba-

k›mdan sürecin niteli¤ini de¤ifltirir.

ulusal bask›y› ortadan kald›r›r, ulu-

sun ba¤›ms›z gelifliminin önünü

açar, burjuvazinin aldatmacalar›n›,

sahtekârl›klar›n› aç›¤a ç›kar›r, pro-

letaryay› burjuva milliyetçi önyar-

g›lardan ve o ideolojiye hapsolmak-

tan kurtar›r, emekçilerin kendi bur-

juvazisine karfl› s›n›f savafl›n› h›z-

land›r›r ve Marksist-Leninistler tüm

bunlardan dolay› savunurlar

UKKTH’n›. Ve tüm bunlar, gele-

cekteki gericileflme ihtimaline kar-

fl›n, ezilen halklar›n, proletaryan›n

kazan›m hanesine yaz›l›r. 

Fakat bugün ülkemiz, bölgemiz

aç›s›ndan çok daha çarp›c› bir ol-

guyla karfl› karfl›yay›z. “Ulusal” ha-

reketlerin gelecekte gericileflip geri-

cileflmemesi de¤il, alenen gericilefl-

mifl baz› “ulusal hareketler”in des-

teklenip desteklenmemesi tart›fl›la-

biliyor. 

ÖÖzzlleemm:: Gerici rol oynayan

ulusal geliflmeleri UKKTH ad›na

savunanlar, kendi savrulufllar›n›

gizlemek için de devrimcileri her

fleyi devrime ertelemek, ulusal so-

runu her koflulda devrimle özdefllefl-

tirmek gibi kliflelerle elefltiriyorlar.

Sorunu bu aç›lardan da ele alsak iyi

olur san›r›m. 

KKeemmaall:: Evet, ezilenlerin iktidar

mücadelesi s›k s›k söyledi¤imiz gibi,

düz bir çizgide geliflmez. Bu müca-

dele çeflitli ara aflamalar›, biçimleri

de kapsar. UKKTH da, bunlardan bi-

ridir. Bu çerçevedeki bir mücadeleyi

ve talebi bütünüyle yok saymak, red-

detmek, Marksist-Leninist bir tespiti

yanl›fl yorumlamak olur. “Emperya-

lizmle birlikte ulusal sorunun, prole-

tarya devrimi genel sorununun bir

parças› durumuna gelmifl olmas›”;

ulusal sorunun proletarya devrimiyle

öözzddeeflfllleeflflttiirriillmmeessii anlam›na gelmez.

Böyle bir özdefllefltirme, UKKTH'n›,

eemmeekkççiilleerriinn kkeennddii kkaaddeerrlleerriinnii ttaa--

yyiinn hhaakkkk››nnaa indirgemek olur ki, bu

da yanl›flt›r. 

Fakat flunlar› da çok aç›k biçim-

de ortaya koymak durumunday›z.

En baflta; emperyalizmle birlikte,

bir ulusun burjuvazinin önderli¤in-

de kendi kaderini tayin etmesi, ddeevv--

rriimmccii iiççeerriikktteenn yyookkssuunn bir nitelik

alm›flt›r. Çünkü bu biçim, ulusun

büyük ço¤unlu¤unun yeni türden

bir boyunduruk alt›na girmesini be-

raberinde getirmektedir. Ulusun

emekçilerinin hem s›n›fsal, ama da-

ha önemlisi ulusal anlamda dahi

gerçek kurtuluflunu sa¤layamamak-

tad›r. Gerçek kurtulufl, iflte bu ne-

denle ancak ulusun ezilen, sömürü-

len s›n›flar›n›n, emperyalist boyun-

duru¤a son verip kendi "ulusal"

burjuvalar›n› da devirmesiyle ger-

çekleflebilmektedir. 

Bu anlamda, diyebiliriz ki,

UKKTH, emperyalizm döneminde,

ulusun ezilen sömürülen kesimleri-

nin kendi devletini ve iktidar›n› kur-

mas›yla devrimci bir muhteva ka-

zanm›flt›r. Bu muhtevadan uzaklafl-

Günümüz için
diyebiliriz ki,
burjuva, kü-
çük-burjuva

milliyetçili¤in halklara
verebilece¤i tek fley,
“kendi ulusal bayra¤› al-
t›nda sömürülmek”tir.
Daha fazlas›n› veremez.
Daha fazlas›n› verecek
olan sadece devrimci
halk iktidar›d›r.
UKKTH’nin uygulanabil-
me koflulunu yaratacak
olan sadece halk›n dev-
rimci iktidar›d›r.

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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t›¤› ölçüde bir çözüm, kurtulufl olma

özelli¤inden de uzaklaflmaktad›r.

Özellikle de günümüz için art›k di-

yebiliriz ki, burjuva, küçük-burjuva

milliyetçili¤in halklara verebilece¤i

tek fley, “kendi ulusal bayra¤› alt›n-

da sömürülmek”tir. Daha fazlas›n›

veremez. 

MMaazzlluumm:: Daha fazlas›n› vere-

cek olan devrimci bir halk iktidar›-

d›r. Ülkemiz aç›s›ndan somut söy-

lersek, Kürt ulusal sorununun çözü-

mü, ne AB kriterlerinden, ne ABD

çözümünden ne de salt dil serbestli-

¤inden de¤il, UKKTH’dan geçer;

ancak bu noktada as›l mesele KKüürrtt

uulluussuunnuunn kkeennddii kkaaddeerriinnii ttaayyiinn

hhaakkkk››nn›› kkuullllaannaabbiilleeccee¤¤ii kkooflfluulluu

yaratmakt›r. ‹flte bunu yaratacak

olan da sadece hhaallkk››nn ddeevvrriimmccii iikk--

ttiiddaarr››’yla mümkündür. Biz iflte bu

anlamda halk›n devrimci iktidar›n›

hedeflemeyen her politikan›n,

önünde sonunda Kürt halk›n› düze-

ne hapsedece¤ini, UKKTH’ni ger-

çeklefltiremeyece¤ini söylüyoruz.  

KKeemmaall :: Marksist-Leninistler

aç›s›ndan sorun nettir: Emekçilerin,

ezilen halklar›n burjuvazinin "ulu-

sal bayra¤›" alt›nda kazanaca¤› hiç-

bir fley yoktur. Böyle oldu¤u için

de, ezilen uluslardan emekçilerin

ulusal boyunduruktan kurtularak

kendi proleter devletini kurmas›

için savafl›rlar. Stratejileri, politika-

lar›, örgütlenme biçimleri bunu sa¤-

lamaya yöneliktir. Fakat yukar›da

belirtti¤imiz gibi, bundan, UKKTH'

n› “emekçilerin kendi kaderlerini

tayin hakk›” ile s›n›rlamak, bunun

d›fl›ndaki çözüm ve mücadele bi-

çimlerini reddetmek gibi bir anlay›fl

da ç›kmaz. Lenin bu konuda flu uya-

r›y› yapar: "Uluslar›n kendi kaderi-

ni tayin etmesini reddedip, onun ye-

rine emekçilerin kaderini tayin hak-

k›n› geçirmek çok yanl›fl olur. Soru-

nu bu yolla çözmeye kalk›flmak,

güçlükleri, milletlerin içindeki fark-

l›laflman›n içerdi¤i zikzakl› yolu he-

saba katmamak olur. Her millet,

kendi kaderini tayin etmelidir. Bu,

emekçilerin kaderini tayin hakk›n›

da kolaylaflt›r›r." (Uluslar›n Kendi

Kaderlerini Tayin Hakk› Üzerine

Bir Tart›flma) 

Biz farkl› geliflmeleri, farkl› ko-

flullar› gözard› etmiyoruz; ama ulu-

sal sorunun nas›l çözülmeyece¤ini

ve nas›l çözülece¤ini de aç›kça orta-

ya koyuyoruz. Ve diyoruz ki, b›ra-

k›n proletarya devriminin ç›kar›na

olmay›, en genel anlamda halklar›n

ç›kar›na olmay›p, aç›kça halklara

karfl› bir muhteva içeren politikala-

r›n, geliflmelerin UKKTH ad›na

meflrulaflt›r›lmas›na da izin verile-

mez. UKKTH’ye iliflkin tart›flman›n

en güncel ve en önemli bölümü bu-

gün için budur. 

Sevgili arkadafllar, flimdilik nok-

tal›yoruz konumuzu. UKKTH’ye

yaklafl›m, ezen ve ezilen ulus milli-

yetçili¤ine yaklafl›m›, çok uluslu

devletlerde nas›l örgütlenilece¤ini,

örgütlerin çal›flma tarz›n› da belir-

ler. Bu anlamda, sohbetimizin ikin-

ci bölümünde a¤›rl›kl› olarak ezen

ulus milliyetçili¤iyle, ezilen ulus

milliyetçili¤inin UKKTH’ye bak›fl

aç›s›n›, UKKTH’nin kilit noktas›

olan “ayr›lma hakk›”n›n kullan›l-

mas› konusundaki farkl› yaklafl›m-

lar›, Marksist-Leninistler’in neden

“tek devlet”ten yana olduklar›n› ele

alaca¤›z... Haftaya görüflmek üzere

flimdilik hoflçakal›n.

Berlin’de fiovenizme Karfl› Tav›r
Aralar›nda Berlin IKAD’›n da (Irkç›l›¤a Karfl› Mü-

cadele Derne¤i) bulundu¤u kitle örgütleri ortak bir

aç›klama yaparak, Berlin’de geçti¤imiz hafta yaflanan

faflist sald›r›lara karfl› tav›r ald›. Ayn› zamanda aç›kla-

ma bildiri olarak 9 Kas›m’da Kreuzberg’in Kottbusser

Tor Meydan›’nda ve 10 Kas›m’da Neukölln’ün Her-

mannplatz Meydan›’nda halka da¤›t›ld›.

Aç›klamada; ““......TTüürrkkiiyyee kköökkeennllii ttüümm ggööççmmeennlleerrii,,

ssaa¤¤dduuyyuulluu oollmmaayyaa,, ssaavvaaflfl çç››¤¤››rrttkkaannll››¤¤›› eeflflllii¤¤iinnddee,, ddüüflfl--

mmaannll››kk ççaa¤¤rr››llaarr›› yyaappaannllaarraa iittiibbaarr eettmmeemmeeyyee ççaa¤¤››rr››yyoo--

rruuzz...... HHaallkkllaarr››mm››zz››nn bbaarr››flfl,, kkaarrddeeflfllliikk,, eeflfliittlliikk tteemmeellllee--

rriinnddee öözzggüürr vvee ddeemmookkrraattiikk bbiirr TTüürrkkiiyyee’’ddee bbiirrlliikkttee yyaa--

flflaammaakk iiççiinn vveerrddiikklleerrii ççaabbaallaarr›› ddeesstteekklleeyyeelliimm”” denildi. 

*     **     **
11 Ekim’de IKAD’da ““MMiilllliiyyeettççiilleerr AABBDD’’ddee ççöözzüümm

aarr››yyoorr”” konulu bir toplant› yap›larak, sorunlar›n çözü-

münün halklar›n ortak mücadelesinde oldu¤u, milliyet-

çili¤in asla çözüm olmad›¤› vurguland›. Film gösterimi

de yap›lan toplant›da ayr›ca, 18 Kas›m’da düzenlene-

cek olan ““IIKKAADD’’ttaa ggeennççlleerrllee bbiirr ggüünn””, 24 Kas›m’da

Stuttgart’ta ““AAlltteerrnnaattiiff GGeennççlliikk fifiöölleennii”” ve 2 Aral›k’ta

““BBuu aayy ddaa bbööyyllee ggeeççttii”” etkinlikleri duyuruldu. 

KKnnookkkkee DDaavvaass›› ssüürrüüyyoorr
Belçika’da yeniden bafllayan DHKP-C davas›n›n

ilk duruflmas› 8 Kas›m’da Anvers Temyiz Mahkeme-

si’nde tekrar bafllad› ve aral›ks›z olarak sürdürülüyor.

Duruflma öncesi CLEA (‹fade ve Örgütlenme Öz-

gürlük Komitesi) taraf›ndan “Bahar, Kaya, Musa,

fiükriye, ne kriminal ne de teröristtirler” bafll›¤›yla da-

vaya kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Davan›n ilk duruflmas›n-

da hakim davada haz›r bulunan san›klar Musa Aflo¤-

lu, fiükriye Akar, Kaya Saz ve Bahar Kimyongür’e

sorular yöneltti.

Davan›n 12 Kas›m’daki duruflmas›nda Musa

Aflo¤lu, fiükriye Akar ve Bahar Kimyongür’ün avu-

katlar› Jan Fermon, Nadia Lorenzetti, Carl Alexander,

Kaya Saz’›n avukat› Raf Jespers, Fehriye Erdal’›n

avukat› Paul Bekaert ve Dursun Karatafl ile Zerrin Sa-

r›’n›n avukat› Ties Prakken de savunmalar›n› yapt›lar.

Savc›l›¤›n mahkemeye sundu¤u suçlamalar›n bü-

yük bölümünün as›ls›zl›¤›n› belgeleyen san›k avukat-

lar›, duruflma salonunda DHKC’nin Türkiye’de çeflit-

li alanlarda sürdürdü¤ü mücadeleleri anlatan bir vide-

o gösterimi eflli¤inde, örgütün bir halk hareketi oldu-

¤unu anlatt›.



YÖK’ün 26. y›l›n› protesto et-

mek için biraraya gelen devrimci-

demokrat üniversite ö¤rencilerine

polis sald›rd›.

Gençlik Federasyonu, SGD, Ö¤-

renci Kolektifleri, YDG, DGH ve

YGH taraf›ndan düzenlenen bas›n

aç›klamas› 11 Kas›m günü Cumhu-

riyet Meydan›’nda gerçekleflti.

Gençlik Federasyonu’ndan Ercan

Akbaba’n›n okudu¤u bas›n aç›kla-

mas›nda üniversitelerin ticari birer

kurum haline getirildi¤ine de¤inile-

rek yeni kurulacak Üniversiteler

Aras› Kurul yada benzeri bir yap›-

n›n da ayn› ifllevi sürdürece¤i belir-

tildi. Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan

Belediye Sosyal Tesisleri’nde

yap›lacak etkinli¤i gerçeklefltirmek

üzere toplu bir flekilde yürünürken

kitlenin nerdeyse iki kat› olan sivil

polisler sözlü ve fiili tacize bafllad›-

lar. “Bu ülkeyi size böldürmeyece-

¤iz, hepiniz ceza alacaks›n›z, yap-

t›klar›n›z› ailelerinize tek tek mek-

tupla bildirece¤im” fleklinde ba¤›ra-

rak gençli¤i hedef gösteren Çanak-

kale Emniyet Müdürü Orhan

Okur’un bafl›n› çekti¤i polisler ö¤-

rencilere joplarla sald›rarak 6 ö¤-

renciyi gözalt›na ald›lar. As›l amac›

gençli¤in yapaca¤› etkinli¤i engel-

lemek olan polis, bu niyetini sald›r›

s›ras›nda Belediye Sosyal Tesisle-

ri’nin kap›s›nda barikat oluflturarak

gösterdi. ‹ki ö¤rencinin yaralanarak

hastaneye kald›r›ld›¤› sald›r› sonra-

s›nda sivil polisler çevrede terör es-

tirerek ö¤renci av›na ç›kt›lar. Gö-

zalt›na al›-

nan ö¤-

r e n c i l e r

ayn› gün

15:30’da

savc› l ›k-

tan serbest

b›rak›ld›.

Say›: 131 35GENÇL‹K

ÇÇAANNAAKKKKAALLEE’’DDEE PPOOLL‹‹SS TTEERRÖÖRRÜÜ!!!!!!

Malat-

ya’da 11

Kas›m ta-

r i h i n d e

Gençlik Fe-

derasyonu,

SGD, DGH,

YDG, DÖ-

DER, E¤i-

tim-Sen tara-

f›ndan “YÖK” konulu bir panel dü-

zenlendi. Saat 13.00’de bafllayan

panelde, aç›l›fl konuflmas› A.Efter

Ökdemir taraf›ndan yap›ld›.

Ökdemir, konuflmas›na

YÖK’ün neden kuruldu¤unu ve

amaçlar›n› anlatarak bafllad›. Ül-

kemizin faflizmle yönetilen bir ül-

ke oldu¤unu ve YÖK’ün de fafliz-

min bir parças› oldu¤unu belirten

Ökdemir “YÖK’e karfl› mücadele

de faflizme karfl› mücadeledir”

sözleriyle konuflmas›na son verdi. 

‹kinci olarak sözü alan H›d›r

Gürz üniversitelerin özerk olmas›,

kendi yöntem ve araçlar› olmas›

gerekti¤ini belirtti. Üniversiteler

özgür düflünce kurumlar› olmas›

gerekirken, bunlar›n hiçbirinin ül-

kemizde olmad›¤›na vurgu yapan

Gürz, ö¤rencilerin YÖK’ten kur-

tulmas›n›n mümkün oldu¤unu, bu-

nun örgütlü

m ü c a d e -

leyle olaca-

¤›n› vurgula-

d›. 

Devam›n-

da sözü alan

Cumhur Bafl

ise, YÖK’ün

bütün ö¤ren-

ci gençli¤in sorunu oldu¤una ve

bask›c›, bilim d›fl› bir kurum oldu-

¤una de¤indi. Bafl konuflmas›nda,

YÖK’e karfl› mücadelenin hak ve

özgürlükler mücadelesinden ba-

¤›ms›z olmad›¤›n› belirtti. 

Panelin ikinci bölümünde ise

paneli izleyen ö¤renciler söz ala-

rak düflüncelerini ve çözüm öneri-

lerini sundular. YÖK’ün bask›c›

ve yoz politikalar›na de¤inen ö¤-

renciler, emperyalizmin kültürü-

müzü ve de¤erlerimizi yoketme,

halk›m›z› yozlaflt›rma politikas›

yürüttü¤üne ve gençlik üzerinde

bu konuda özel bir çaba sarfedil-

di¤ine de¤indiler. Gençli¤in bi-

limden ve bilimsel araflt›rmalar-

dan uzaklaflt›r›ld›¤›na dair konufl-

malar›n yap›ld›¤› ve canl› geçen

panel flu sözlerle bitirildi : “Müca-

dele edip kazanaca¤›z!” 

MMAALLAATTYYAA’’DDAA YYÖÖKK PPAANNEELL‹‹ 

Eskiflehir’de 8 Kas›m günü saat

16.30’da Hamam Yolu Yediler Park› gi-

riflinde toplanan yaklafl›k 120 üniversite

ö¤rencisi YÖK’e karfl› bir yürüyüfl ger-

çeklefltirdiler. Adalar Migros önüne ka-

dar “Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca-

¤›z, Müflteri De¤il Ö¤renciyiz’’slogan-

lar›yla yürüyen ö¤renciler burada yap-

t›klar› bas›n aç›klamas›nda üniversite-

lerde artan faflist teröre ve polis idare ifl-

birli¤ine de¤indiler. 

“Eflitli¤i, özgürlü¤ü savunarak, üni-

versitelerdeki tüm bu anti-demokratik

uygulamalara karfl›; piyasalaflt›rmaya

karfl› birlikte mücadele ederek, kültürel

farkl›l›klara sayg› gösteren, eflit ve öz-

gür bir biçimde bir arada yaflanabilen

bir üniversite kurabilmek için; YÖK’ün,

flirketlerin, rektörlerin ç›karlar›n› de¤il,

ö¤rencilerin ç›karlar›n› esas alan onurlu

ve ba¤›ms›z bir üniversite istiyoruz’’

sözleriyle bitirilen aç›klama sonunda

YÖK’le ilgili bir skeç oynand›. Eylemin

ard›ndan grevde olan Telekom iflçilerine

deste¤e gidildi.

““OOnnuurrlluu vvee BBaa¤¤››mmss››zz BBiirr

ÜÜnniivveerrssiittee ‹‹ssttiiyyoorruuzz’’’’
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Yozlaflmaya karfl› mücadele et-

tikleri için tutuklanan 47 kifli 13 Ka-

s›m tarihinde mahkemeye ç›kar›ld›,

10 kifli tahliye edilirken, durumlar›

benzer olan 37 kiflinin tutuklulukla-

r›n›n devam›na karar verildi.

Devletin polisi ile mahkemesi

ortaklafla hak ve özgürlük mücade-

lesini engellemeye çal›fl›yor.

Mahkeme karar› bunun ifadesi-

dir. Oligarflinin yasamas›, yürütme-

si, yarg›s› üçünün ortak görevi dü-

zene karfl› halk›n mücadelesini en-

gellemek, halka karfl› düzeni koru-

makt›r. Bu mahkemeyle de bir kez

daha görülmüfltür ki, yarg› denen

fley tamamen oligarflinin halka karfl›

savafl›n›n bir aya¤›d›r.

Bu davan›n baflka bir aç›klama-

s›n› kimse yapamaz. Mevcut yasa-

larla da bunu yapmak mümkün de-

¤ildir. Bu nedenledir ki, mahkeme

kararlar›n›n hukuki bir zemini yok-

tur. Düflünün ki, oonn bbiinn yy››ll hhaappiiss

cceezzaass›› isteniyor sadece namussuz-

luklara karfl› mücadele ettikleri için.

Bu ülkede acaba baflka hangi “suça”

oonn bbiinn y›ll›k davalar aç›ld›? Vatan

hainlerine mi, Susurlukçular’a m›?..

Soygunculara m›?..

Hay›r, hiçbirine aç›lmad›. Çünkü

onlar, yapt›klar›n› “düzen için” ya-

p›yorlar, onlar ihanet ettikçe, onlar

kontra yöntemleriyle halka sald›r-

d›kça, onlar soydukça oligarflinin

devletinin ifline geliyor. Ama dev-

rimcilerin, demokratlar›n bu na-

mussuzluk düzeninin çeflitli yanlar›-

na karfl› mücadelesi, namussuzlar›n

ifline gelmedi, gelmiyor. 

13 Kas›m günü yozlaflmaya kar-

fl› ç›kanlar›n, uyuflturucuya, fuhufla

karfl› mücadele edenlerin ‘a¤›r ceza-

l›k’ davalar› görüldü. Halk›n fuhufl

batakl›¤›na saplanmas›na, gençleri-

mizin uyuflturucu tuzaklar›na düflü-

rülmesine ve yozlaflt›rma politikala-

r›na karfl› ç›kan 95 devrimci demok-

rat için müebbet dahil olmak üzere

oonnbbiinn yy››ll istenen bu davada bir kez

daha mahkeme heyeti, kapitalist dü-

zenin kültürünü savunurken dev-

rimciler bu kültüre karfl› mücadele-

lerini savundu.  

Dava nnas›l aaç›lm›flt›?

7 Aral›k 2006 tarihinde Temel

Haklar ve Özgürlükler Dernekleri,

TAYAD ve Yürüyüfl Dergisi'nin de

aralar›nda bulundu¤u kurumlara ya-

p›lan bask›nlar sonucunda 47'si tu-

tuklu toplam 95 kifli, 11 aydan sonra

ilk kez 13 Kas›m günü saat 10.00’da

hakim karfl›s›na ç›kar›ld›. "Fuhufla,

Kumara, Uyuflturucuya ve Yozlafl-

maya Hay›r"  kampanyas› çerçeve-

sinde yarg›lanan 95 kiflinin yarg›lan-

d›¤› dava 18 yafl›ndan küçük 2 kifli-

nin bulunmas› nedeniyle  bas›na ka-

pal› görüldü. Çocuklar› y›llara varan

hapisliklerle yarg›larken korumayan

ayn› yarg›n›n davay› ‘çocuklar› ko-

ruma ad›na’ bas›na kapal› yapmas›

ayr› bir ikiyüzlülük örne¤idir.

"Yozlaflmaya KKarfl›

Mücadelemiz SSürüyor,

Sürecek"

Befliktafl’taki 13. A¤›r Ceza

Mahkemesi’ne getirilen tutuklu sa-

n›klar  polisin yo¤un güvenlik ön-

lemleri alt›nda cezaevi araçlar›ndan

indirilerek adliyeye götürüldü.

"Yozlaflmaya Karfl› Mücadelemiz

Sürüyor, Sürecek" slogan›yla  mah-

kemeye getirilen san›klar F Tipi ce-

zaevindeki tecrit uygulamalar›n› ve

aramalar› protesto etmek amac›yla

ayakkab›s›z geldi. 

Mahkemeyi izlemek ve arkadafl-

lar›na destek olmak için mahkeme-

ye gelen Temel Haklar Federasyonu

ve PSAKD Sar›yer fiubesi üyeleri

adliyenin önüne bile al›nmad›. Be-

fliktafl’taki Barbaros Meydan›’nda

beklemeye bafllayan Federasyon ve

10 tahliye 37 tutuklulu¤un devam›na...

Fuhufla, uyuflturucuya,
kumara sahip ç›kan adalet!

� 47 tutukludan 10 kifli
tahliye edilirken, hukuki
durumu ayn› olan 37 kifli
neye göre tutuluyor?

Oligarflinin hukukunda;

� Uyuflturucuya karfl› mü-
cadele etmek suç, uyufltu-
rucu kullanmak serbest
mi?

� Fuhufla karfl› mücade-
le etmek suç, fahiflelik ve
pezevenklik serbest mi?

� Yozlaflmaya karfl› mü-
cadele etmek suç, halk›n
de¤erlerini, kültürünü
yoketmek serbest mi?

� Böyle oldu¤u için mi,
uyuflturucu satanlar, fu-
hufl yapt›ranlar, kumar
oynatanlar d›flar›da “ifl”-
lerinin bafl›nda iken, bun-
lara karfl› ç›kanlar hapis-
hanede tutuluyor?



PSAKD üyeleri saat 12.00’de "Yoz-

laflmaya Karfl› Mücadele Ettikleri

‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›l-

s›n" ve PSAKD imzal› "Baflkan›m›z

Muammer fiimflek'e Özgürlük" pan-

kartlar› açarak bir aç›klama yapt›lar. 

Temel Haklar Federasyonu ad›na

aç›klama yapan Murat Nedim ‹lker,

95 kiflinin yarg›land›¤› davan›n hal-

ka karfl› aç›lm›fl oldu¤unu, halk›n

hakl› mücadelesini bitirmeye yöne-

lik oldu¤unu dile getirdi. Uyuflturu-

cuya, fuhufla, yozlaflmaya karfl› ç›k-

mak suç mu diye soran ‹lker, "bu da-

va uyuflturucudan, fuhufltan, yozlafl-

madan ve her türlü pislikten besle-

nen, bu pislikleri bizzat yayan ve

yayg›nlaflt›ran sömürü düzeninin ka-

rakterini yans›t›yor. Halk›n eme¤i-

nin ve ülkenin zenginliklerinin sö-

mürülmesiyle ayakta kalabilen bu

düzen, halk› kendi yaratt›¤› batakl›-

¤a mahkum etme çabas› içinde. Bu

davada oldu¤u gibi yarat›lan hukuk

komedileri bu yüzden" dedi. Bu da-

vada yarg›lanan 95 kifli hakk›nda

toplam on bin y›l ceza istendi¤ini

hat›rlatan ‹lker, bu davan›n bir uyufl-

turucu tacirinin ifadelerine dayand›-

r›ld›¤›n› belirtti. Bu ülkede fuhufl

yapman›n ve yapt›rman›n, uyuflturu-

cu ticareti yapman›n, kumar oynat-

man›n her tür de¤ersizli¤e ve yoz-

laflmaya hizmet etmenin serbest ol-

du¤unun dile getirildi¤i aç›klama

“Bu davada halk›n adaletiyle, her tür

pislikten beslenen ve her tür pisli¤i

yayg›nlaflt›ran sömürü düzeninin

adaleti karfl› karfl›yad›r. Bu davada

bizler de taraf›z ve halk›n adaletini

istiyoruz” sözlerine yer verildi. 

PSAKD ad›na aç›klama yapan

Ayfle ‹fleri de tutuklu bulunan

PSAKD Baflkan› Muammer fiim-

flek'in, h›rs›zl›k, çeteleflme, fuhufl ve

yozlaflmaya karfl› mücadele verdi¤i

için tutukland›¤›n› belir-

terek “Bugün öncelikli

talebimiz; adil yarg› sü-

recinin iflletilmesi. Bafl-

kan›m›z ve üyelerimizin

bir an önce yetkili mah-

keme taraf›ndan serbest

b›rak›lmas› ve as›l suçlu

olan h›rs›zlar›n, çetele-

rin, fuhufl yapt›ranlar›n,

uyuflturucu sat›c›lar›n›n

yakalanmas›d›r. As›l

içerde olmas› gerekenler

onlard›r” diye konufltu. 

“Yozlaflmaya Karfl› Mücadele

Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest

B›rak›ls›n” Temel Haklar Federas-

yonu imzal›  ve “Baflkan›m›z Mu-

ammer fiimflek’e Özgürlük”

PSAKD Sar›yer fiubesi imzal› pan-

kartlar›n aç›ld›¤› eylemde tutsakla-

r›n resimleri tafl›n›rken ‘Yozlaflma-

ya Karfl› Mücadele Edenler Serbest

B›rak›ls›n, Yozlaflmaya Karfl› Mü-

cadelemiz Engellenemez, Yozlafl-

maya Karfl› Ç›kmak Suç De¤ildir,

Adalet ‹stiyoruz’ sloganlar› at›ld›.

Eyleme 300 kifli kat›l›rken mahke-

menin bitimine kadar sloganlarla ve

halaylarla bekleyerek adalet talebi

hayk›r›ld›.  

10 TTutsak TTahliye OOldu

47 san›ktan 10'unun tahliyesine

karar veren mahkeme heyeti, tutuk-

suz san›klar›n savunmalar›n›n al›n-

mas› ve eksikliklerin giderilmesi

için duruflmay› 8 Nisan 2008 tarihi-

ne erteledi. Gece geç saatlere kadar

süren duruflmada Ayten Öztürk,

‹nan Do¤an, Orhan Ero¤lu, Hüseyin

Irmak, Metin Kandemir, Turan

Özen, Muammer fiimflek, Dursun

Özen, Gültekin Türky›lmaz, Nuret-

tin fiimflek tahliye oldu.

Say›: 131 37YOZLAfiMA

11 Kas›m günü Galatasaray Li-

sesi önünde aç›klama yapan Temel

Haklar Federasyonu üyeleri 11 ay-

d›r süren hukuksuzlu¤u teflhir et-

tiler. “Yozlaflmaya Karfl› Mücadele

Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest

B›rak›ls›n” pankart› açan Federas-

yon üyeleri  “Fuhufl Yapt›ranlar D›-

flarda Karfl› Ç›kanlar Tutukland›”,

“Uyuflturucu Çeteleri Serbest Kar-

fl› Ç›kanlar Tutukland›” yaz›l› dö-

vizler ve tutuklular›n resimleriyle

adalet istedi. Bas›n aç›klamas›ndan

önce ‹dil Tiyatro Atölyesi’nin oy-

nad›¤› oyunla yozlaflman›n kara-

kollar deste¤iyle nas›l yay›ld›¤› an-

lat›ld›.

Tiyatrodan sonra Ünal Çimen

taraf›ndan aç›klama yap›ld›. “Biz-

ler yozlaflmaya karfl› mücadelemizi

dün oldu¤u gibi bugün de yar›n da

sürdürmeye devam edece¤iz. Kar-

fl›m›za gözalt› ve tutuklamalarla

engel ç›karanlar yan›lmas›nlar. Bu-

güne kadar defalarca bask›lara ma-

ruz kald›k, ancak hiçbir zaman

hakl› ve meflru mücadelemizden

vazgeçmedik. Bundan sonra da

vazgeçmeyece¤iz” diyen Çimen

mahkemeye kat›l›m ça¤r›s› yapt›.

150 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamada

“Yozlaflmaya ‹zin Vermeyece¤iz,

Bask›lar Tutuklamalar Bizleri Y›l-

d›ramaz” sloganlar› at›ld›. 

Federasyon’un
Duruflma Öncesi
Mahkemeye Ça¤r›s› 
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Yandaki fliir

yozlaflmaya karfl›

mücadelede çete-

ler taraf›ndan vu-

rularak katledilen

Birol Karasu an›-

s›na,  ‹kitelli Te-

mel Haklar’da

düzenlenen etkin-

likte okundu.

Yozlaflmaya karfl›

mücadelede ‘in-

san› insan gibi

sevdi¤i’ için can›n› vererek en büyük bedeli ödeyen Bi-

rol Karasu için okunan bu fliirin bir anlam› daha vard› bu

anmada. Bu fliir dergimizin sat›fl›n› yaparken polis tara-

f›ndan vurularak felç edilen Ferhat Gerçek taraf›ndan

okunmufltu. Ferhat’da kavgan›n güzelli¤ini ve bedel ge-

rektirdi¤ini genç yafl›nda felç kalarak ö¤rendi. Birol Ka-

rasu’nun ahlaks›zl›¤a, onursuzlu¤a, yoksullu¤a karfl›

verdi¤i mücadelede ödedi¤i bedel Ferhatlar’› kazand›rd›

bu kavgaya. 

10 Kas›m günü saat 14.30’da yap›lan anmada derne-

¤in d›fl›na “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez- TA-

YAD’l› Aileler”  pankart› ve Birol Karasu’nun resimleri

as›lm›flt›. Sayg› durufluyla bafllayan anmada yap›lan ko-

nuflmada ; “Sensiz geçen bir y›l... Bir y›l önce halk›m›z›

uyuflturmay› ahlaks›zlaflt›rmay› kendine meslek edinen

bir yere gitmifltin. Gitti¤in yere namuslu olmay› onurlu

olmay› gençlerimize eroin esrar satmamas›n›, satarak be-

yinlerini uyuflturmama-

s›n› halk›n de¤er ve ge-

lenekleriyle ba¤daflma-

d›¤›n› anlatmak iste-

mifltin. Yani halka dair

ne kadar olumlu  de¤er

ve gelenek varsa anla-

t›p bu ifli yapmamas› gerekti¤ini konuflacakt›n. Bu dü-

flüncelerle doluydun. Belki ikna ederiz bir daha yapmaz

diye geçiriyordun kafandan. Öylesine temiz, öylesine

güzel, öylesine insani, öylesine sade düflüncelerle doluy-

dun. Sen ne kadar temizsen, sen ne kadar onurlu ve na-

musluysan gitti¤in yer o kadar pis ve çirkefti. Hatta hain

ve kalleflti... Sana sizlere pusu kurmufllard› katletmek

için.. ve seni aram›zdan ald›lar. Beyinlerimizden asla...”

sözleriyle Birol Kara-

su’nun unutulmayaca¤›

vurguland›. 

Tekirda¤ F Tipi Ha-

pishanesi’nden tutsaklar

da anmaya yollad›klar›

mesajla kat›ld›lar.  Yoz-

laflmaya karfl› mücade-

lenin büyük bedellerle

yürütüldü¤ünü ve her

zaman sürece¤ini belir-

ten tutsaklar›n mesaj› al-

k›fllarla karfl›land›. 

Son olarak da Birol

Karasu’nun kardefli bir

konuflma yaparak “Biz

bu yeme¤i sadece Birol

için de¤il tüm flehitleri-

miz için veriyoruz” de-

di. 100 kiflinin kat›ld›¤›

anma verilen yeme¤in

ard›ndan sona erdi. 

Yozlaşmaya KKarşı MMücadelenin ŞŞehidi 

Birol KKarasu’ya: ““Seni BBeyinlerimizden 

Asla AAlamayacaklar...”

Dergimizin tan›t›m ve sat›fllar› bütün bask› ve engel-

leme çal›flmalar›na ra¤men sürüyor. Her hafta ‹stan-

bul’da ve Anadolu’nun birçok ilinde, gecekondu mahal-

lelerinde yap›lan sat›fllardan ilki 7 Kas›m günü Antal-

ya’n›n Maz› Da¤› ve Baraj mahallelerinde gerçeklefltiril-

di. Megafon ve önlüklerle yap›lan sat›flta halklar›n bafl

düflman›n›n Amerika oldu¤u vurguland›. Sat›fllarda top-

lam 35 dergi da¤›t›ld›.

***

Yürüyüfl okurlar› Ankara’da da her hafta yapt›klar›

dergi tan›t›m ve sat›fl›na, 10 Kas›m günü Mamak’›n gece-

kondular›nda devam ettiler. Yürüyüfl’ün ulaflt›r›ld›¤› her

yere, gerçeklerin ulaflt›¤› bilinci ile tan›t›m yapan okur-

lar, Yürüyüfl yazan önlükleriyle fiirintepe Mahalle-

si’nin sokaklar›n› ad›mlayarak, megafonla hem günde-

mi paylaflt›, hem de mücadele ça¤r›s› yapt›lar. Yaklafl›k

1,5 saat süren tan›t›m s›ras›nda 30 dergi sat›ld›.

***

‹zmir’de ise bu hafta dergi da¤›t›m› Çi¤li Güzeltepe

Mahallesi’nde yap›ld›. 11 Kas›m günü megafonla yap›-

lan tan›t›m s›ras›nda Halk›n Anyasas›n› yapal›m ça¤r›s›

dile getirildi. 

Mahalle halk›ndan biri dergiyi al›rken 20 YTL vere-

rek; “Bu dergiyi herkes okumal›. Ben size 20 derginin

paras›n› veriyorum, siz bu mahallede 20 eve dergi b›ra-

k›n, insanlar gerçekleri ö¤rensin!” diyerek dergiyi sa-

hiplenmenin farkl› bir örne¤ini sunuyordu. Saat

15.00’de bafllayan sat›fl akflam saatlerine kadar sürdü. 

‘‘BBuu ddeerrggiiyyii hheerrkkeess ookkuummaall››’’

BBiizz kkii 

KKöömmüürrüü ddaamm››ttmmaakkttaann 

ÇÇiiççee¤¤ii ddeerrmmeekktteenn 

BBuu¤¤ddaayy›› eekkmmeekktteenn

BB››kkmmaadd››kk,, bb››kkmmaayy››zz

BBiizz kkii 

ÇÇiiççeekklleerriinn öözzüünnddeenn 

KKaavvggaann››nn yyaarr››ss››nnddaann 

DDöönnmmeeddiikk ddöönnmmeeyyiizz

BBiizz kkii 

‹‹nnssaann›› ppaarraa iiççiinn 

yyaaflflaamm›› yyaaflflaammaakk iiççiinn 

sseevvmmeeddiikk sseevvmmeeyyiizz

iinnssaann›› iinnssaann ggiibbii

yyaannii ggüüll ggiibbii 

eemmeekk ggiibbii 

sseevvddiikk sseevveerriizz



Avrupa’da; emperyalizmin hak

gasplar›na yönelmesi, sosyal hakla-

r› k›s›tlamas› yine yo¤un eylemlilik

süreci ile karfl›land›.

Hak gasplar› Fransa’da üniversi-

telerin özellefltirilmesi, sosyal güven-

lik haklar›n›n gasbedilmesi, emekli-

lik yasas›n›n emekçiler aleyhine de-

¤ifltirilmek istenmesini içeriyor.

Ülkemizde oldu¤u gibi, Fran-

sa’da da “reform” ad›yla sunulan

hak gasplar›na karfl› Fransa halk›

ö¤rencisiyle, iflçisiyle etkili bir mü-

cadele bafllatt›.

Yasalara karfl› flu eylemler

yap›ld›:

FFrraannssaa’’ddaa 99 KKaass››mm’’ddaa ö¤renci-

ler demiryollar›n› iflgal etti. Birçok

kentte binlerce ö¤renci sokaklara

ç›karak protes-

to gösterileri

yaparken, Pa-

ris’te uluslara-

ras› tren hatlar›

bir saatten fazla

süreyle üniver-

site ö¤rencileri

taraf›ndan ka-

pat›ld›.

Ö ¤ r e n c i

Sendikas› UNEF’in aç›klamalar›na

göre eylemler çerçevesinde 20 ka-

dar üniversitede grev ve iflgal yap›l-

d›.

Rennes Kenti’nde de demiryol-

lar›n› kapatan ö¤renciler trafi¤i dur-

durdu. Eylemler Nantes, Nancy, Ca-

en, Poitiers kentlerinde de gerçek-

leflti. Komünist Ö¤renciler Birli¤i,

ö¤rencileri 14 ve 20 Ekim’de demir-

yollar› çal›flanlar› ve memurlar› bir-

likte eylemlere kat›lmaya ça¤›rd›.

Ö¤renciler hak gasplar›n›n herkesi

kapsad›¤›na ve birlikte karfl› koy-

mak gerekti¤ine dikkat çekiyorlar.

1111 KKaass››mm’’ddaa Fransa’da lise ö¤-

rencileri de eylem karar› ald›. De-

mokratik ve Ba¤›ms›z Liseli Fede-

rasyonu (FIDL), yasa projesinin ge-

ri çekilmesini isteyerek, ö¤rencileri

20 Kas›m’da memurlar›n özel

emeklilik yasas›na karfl› eylemlere

kat›lmaya ça¤›rd›. 

Ö¤rencilere burs ve lojman da¤›-

tan kurum Crous, yaklafl›k 100 ö¤-

renci taraf›ndan iflgal edildi. Fransa

genelinde birçok üniversitede Ekim

ay› sonundan itibaren iflgal eylemle-

ri sürdürülüyor. 

Sözkonusu hak gasplar›na karfl›

1144 KKaass››mm’’ddaa FFrraannssaa genelindeki

toplam 8844 üniversitenin 6600’›nda

grev yafland›. 

Bu arada eylemler çerçevesin-

de üniversitelerde gerçeklefltirilen

33 genel kurul toplant›s›na 22 bin

ö¤renci kat›ld›. UNEF eylemler için

Bordeaux, Montpellier, Nancy,

Orléans ve Toulouse üniversitele-

rinde de genel kurul toplant›lar› ya-

pacaklar›n› aç›klad›. ‹flgal eylemle-

rinde bulunan ö¤rencilere birçok

üniversitede polis sald›rd›. Sald›r›-

larda çok say›da kifli yaralan›rken,

gözalt›na al›nanlar oldu. 

Fransa Baflbakan› François Fil-

lon yapt›¤› aç›klamada ö¤rencilerin

eylemlerinin bir gerekçesi olmad›-

¤›n› söyleyerek, ö¤rencilerin talep-

lerine kulak t›kad›¤›n› gösterdi.

AAyyrr››ccaa FFrraannssaa''ddaa 1133 KKaass››mm ta-

rihinden itibaren, ddeemmiirryyoolluu iiflflççiillee-

rriinin bafllatt›klar› grev hayat› ciddi

anlamda etkilerken, AAllmmaannyyaa’’ddaa

ddaa makinistler greve bafllad›. Her

iki ülkedeki grevler nedeniyle ula-

fl›m büyük oranda aksad›.

Fransa'da demiryolu iflçilerinin

grevi, erken ve avantajl› emeklilik

sisteminin de¤ifltirilmek istenmesi-

ne ve Cumhurbaflkan› Nikolas Sar-

kozy'nin ““eekkoonnoommiikk rreeffoorrmm”” ad›

alt›nda hak gasb› program›na kar-

fl›yd›. Grevlere ö¤renciler de 84 üni-

versitenin birço¤unda iflgal eylemi

yaparak destek verdi.

Almanya’daki grevin büyüklü-

¤ünün göstergesi ise, Alman ekono-

misine günlük olarak 50 milyon eu-

ro zarar verdi¤ine iliflkin aç›klama

oldu. 30 bin üyesi olan GDL Sendi-

kas› Almanya Demiryollar› fiirke-

ti’nden toplu sözleflme ve ücret art›-

fl› talep ediyor.

Say›: 131 39DÜNYA

Arafat Anmas›na
Hamas Sald›r›s› 

Filistin eski Devlet Baflkan› Yaser

Arafat’›n 3. ölüm y›ldönümünde, El

Fetih taraf›ndan Gazze’de yüzbinle-

rin kat›ld›¤› büyük bir anma töreni

düzenlendi.

Gazze’de düzenlenen anma töre-

ninde Hamas ile El Fetih aras›nda ç›-

kan çat›flmada 9 kifli ölürken, yüzden

fazla Filistinli’nin yaraland›¤› aç›k-

land›. Hamas’›n göstericilerin üzerine

atefl açmas› büyük bir katliam yaflan-

mas›na neden olurken, Hamas da

yapt›¤› aç›klamada El Fetih’i suçla-

yarak, göstericilerin bir karakolu tafl-

lamalar› üzerine karakoldan tafllara

ateflle karfl›l›k verildi¤ini iddia etti.

Çat›flman›n nas›l bafllad›¤›na ilifl-

kin, çeflitli iddialar olmakla birlikte

esas olan çat›flmay› yaratan politika-

lard›r kuflkusuz. Di¤er yan› bu politi-

kalar›n kimler taraf›ndan nas›l bir

planla hayata geçirildi¤i boyutuyla ta-

li bir önem tafl›maktad›r.

Çat›flmalardan sonra Hamas tara-

f›ndan El Fetihli yaklafl›k 200 kifli gö-

zalt›na al›nd›. Sokak sokak süren ça-

t›flmalar›n ölü ve yaral›lar yan›ndaki

blançosu Filistin’de içsavafl›n derin-

leflmesi oldu.

Filistin davas› bu çat›flmayla dö-

külen kanlardan daha büyük bir yara

ald›. El Fetih-Hamas iktidar savafl›

Filistin’in kurtulufl mücadelesine za-

rar vermeyi sürdürüyor.

Avrupa’da Grevler ‹flgaller
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AKP hükümeti, emperyalist te-

kellerin bir iste¤ini daha yerine ge-

tirerek, Nükleer Santral Yasas›’n›,

meclisten geçirdi. Uzmanlar›n, de-

mokratik kitle örgütlerinin tepkile-

rini, her zamanki gibi yine dikkate

almad› iktidar. 

TBMM’de kabul edilen Nükleer

Santral Yasas›’na göre,  nükleer güç

santrallerinin kurulmas› yasallaflt›r›-

l›rken, bunlar›n iflletilmesi ve enerji

sat›fl›na iliflkin kurallar da belirlen-

di; elbette bunlar da tahmin edilece-

¤i üzere, tekellerin  isteklerine göre

belirlenmifl oldu. Mesela, emperya-

list flirketlerin üretti¤i elektri¤e

aall››mm ggaarraannttiissii verildi.  Nükleer

santral kuran emperyalist flirketler,

birçok yükümlülükten muaf tutul-

du. 

Ormanlar yokediliyor, toprak ze-

hirleniyor, milyonlar›n can güvenli-

¤i tehlikeye at›l›yor; bütün bunlar

AKP için bir “sorun” oluflturmuyor. 

Do¤al güzellikleri, yeralt›-yerüs-

tü kaynaklar› bol bir ülkemiz var.

Bu kaynaklar, bilimsel bir tarzda

halk›n ç›kar›na olarak de¤erlendiril-

se, bunlar› de¤erlendirirken do¤ay›

koruyacak gerekli önlemler al›nsa,

ülkemize yüzlerce y›l yetebilir. An-

cak emperyalizme ba¤›ml›l›k ve sö-

mürü-talan düzeni, ülkemizin do¤al

zenginliklerini yoketti¤i gibi, halk›n

sa¤l›¤›n›, can güvenli¤ini de tehli-

keye at›yor. 

NNüükklleeeerr SSaannttrraalllleerr:: 

TTeemmiizz EEnneerrjjii KKaayynnaa¤¤›› MM››,,

YYeennii BBiirr TTaallaann AArraacc›› MM››??

Talan ve y›k›m mant›¤› her yer-

de kendini gösteriyor. Düzen bir

halk düflman› oldu¤u gibi, çevreye

düflmanl›¤›n› da her f›rsatta gösteri-

yor. Bilindi¤i gibi, tekeller ülkemiz-

de nükleer enerji santralleri kurmak

için y›llard›r yasa ç›karmaya çal›fl›-

yorlard›. AKP hükümeti de tekellere

yeni bir rant kap›s› açmak için daha

seçim öncesinde Nükleer Enerji Ya-

sas›’n› ç›karm›flt›.

Nükleer enerji santrallerinin

riskli oldu¤u, pahal›l›¤› ve daha

önemlisi ekonomik olup olmamas›-

n›n da son derece tart›flmal› oldu¤u

biliniyor. Bunlar, çok yaz›l›p çizildi

de. Ama AKP’nin derdi emperya-

listlere ve tekellere ba¤l›l›¤›n› ispat-

lamak. Bu yasayla bunu bir kez da-

ha ispatlad›.

Nükleer santrallerin çevreye ve-

rece¤i zararlar ortada. Özellikle ül-

kemizin ddeepprreemm kkuuflflaa¤¤››nnddaa yer al-

mas› büyük risk. Santrallerde dep-

reme karfl› önlemlerin al›n›p al›na-

mayaca¤› muamma. Bu teknoloji

insanl›¤›n yarar›na kullan›lmaz de-

¤il; ama tek amac› kâr olan tekelle-

rin elinde her an insanl›¤›n zarar›na

da dönebilir. Fransa ve ABD, kendi-

lerinin kullanmay› riskli gördükleri

eski tip santralleri, Türkiye’ye ihraç

etmek istiyorlar. Yeni-sömürgelerde

güvenli¤i yeterince al›nmayan ve

bak›m› devaml› yap›lmayan nükleer

santrallerin tehlikesi ortada. Rus-

ya’daki Çernobil kazas›n›n ülke-

mizdeki etkileri bugün bile sürmek-

te. Oligarflinin bu konudaki sorum-

suzlu¤unu, halk›n sa¤l›¤›n› hiçe sa-

y›fl›n› bütün dünya gördü. Ülkemiz-

de böyle durumlara nas›l yaklafl›la-

ca¤› s›r de¤il.

Ç›kar›lan yasa, bütün bunlar› bir

yana koyuyor. Onun tek amac› var;

ülkemiz kaynaklar›n› tekellere pefl-

kefl çekmek! Devlet ihaleyi alan flir-

kete santralin maliyet haz›rl›¤› ola-

rak 5 milyar dolar ödemeyi bile üst-

leniyor.. Santral halk›n paras›yla

kurulacak ve yine halk›n paras›yla

tekelin borcu ödenecek. Yoruma ge-

rek var m›?!

OOrrmmaannllaarr››nn TTaallaann››  

AAlleenneenn SSüürrüüyyoorr!!

Golf sahalar› için ormanlar›n na-

s›l yokedildi¤i, geçti¤imiz haftalar

boyunca gazetelerde uzun uzun ya-

y›nland›. Nas›l talan edilmesin, or-

manlar, bu konuda adeta özel bir

tteeflflvviikk var!

Sanki vazgeçilmez bir haber gi-

bidir; yaz gelir, ülkemizin birçok

yerinden yang›n haberleri gelmeye

bafllar. Ancak belli bölgelerde ve za-

manlarda yo¤unlaflmas› da dikkat

çekicidir. BBooddrruumm’u bir örnek ola-

rak ele al›rsak, sadece 2003-2007

aras›nda 40’a yak›n orman yang›n›

yafland›¤›n› görürüz. Yang›nlar›n efl

zamanl› ç›kar›ld›¤› da resmi rapor-

lara geçti birçok kez. Her yang›n

için bu geçerli olmayabilir ama,

aç›k ki, yeni tatil köylerine, befl y›l-

d›zl› otellere, yeni villalara yer aç-

mak için ormanlar›m›z yak›l›yor.

Do¤a Savaflç›lar› ve Çevre Ör-

gütü Konseyi, Bodrum’da ç›kan bü-

yük yang›nlar›n tesadüf olmad›¤›n›,

kas›tl› ç›kar›ld›¤›n›; bölgede iki y›l-

d›r ttaaflfl vvee mmaaddeenn iiflfllleettmmeecciilleerriinniinn

ggöözzüünnüünn bbuulluunndduu¤¤uunnuu söylerken,

ülkemizdeki do¤a y›k›m›n›n bir bo-

yutuna dikkat çekiyordu. 

Ülkemizde ony›llard›r ormanla-

r›n bulundu¤u birçok bölgenin, yan-

g›nlar sonucunda birinci dereceden

do¤al sit alan› olmaktan ç›kart›ld›¤›

veya fiilen yap›laflmaya aç›ld›¤› da

s›r de¤il. 

� Nükleer Santral YYasas› kkabul eedildi

� Tekeller istiyor; AKP yerine ggetiriyor

SÖMÜRÜ VE TALANIN AÇIK HAL‹:

DOĞA YIKIMI



Anayasada “Yanan or-

manlar hiçbir maksatla kulla-

n›lamaz ve y›l içinde a¤açlan-

d›r›l›r” denmektedir. Ama

anayasay› da çi¤niyor ya¤ma

ve talan h›rs›yla gözü dönmüfl

tekellerin iktidarlar›. Yanan orman

alanlar›n› ya¤malamak için AKP

kaç y›ld›r yasa ç›karmaya çal›fl›yor.

Tümünü ya¤malayamad›lar henüz

ama, parça parça gerçeklefltiriyor-

lar. Ç›kar›lan orman yasalar›yla da

adeta yang›nlara davetiye ç›kar›l›-

yor. Düzen için önemli olan tekelle-

rin kar›d›r. Bu yasalardan güç alan

tekellere ise göz diktikleri orman›

yakmak kal›yor. Elbette “do¤al” se-

beplerle(!)...

AAlltt››nn,, ‹‹nnssaannddaann vvee 

DDoo¤¤aaddaann DDaahhaa ÖÖnneemmllii!!

Hangi alana bakarsak bakal›m

bizzat devlet eliyle bafllat›lan ve hi-

maye edilen bir talanla karfl›lafl›yo-

ruz. Bu durum do¤allaflt›r›lmak is-

teniyor. Halk›n sahiplenmesi söz

konusu oldu mu da devlet bütün

bask› güçlerini seferber ediyor.

Devlet, emperyalist talan›n önünü

düzlemek için, kendi yasalar›n› dahi

çi¤nemekten geri durmuyor. 

Siyanürle alt›n arama hem eski-

ilkel bir yöntemdir, hem de do¤aya,

tar›msal üretime, hem do¤rudan

çevrede yaflayan insanlara ço¤un-

lukla ölümle sonuçlanan zararlar›

vard›r. Ancak UUCCUUZZ’’dduurr.. Emper-

yalist ya da iflbirlikçi bütün tekelle-

rin k›blesi kard›r. ‹nsan›n ve do¤a-

n›n ne önemi var ki?!

Bergama ve ‹nay köylüleri, top-

raklar›nda siyanürle alt›n aranmas›-

na sessiz kalmad›lar bilindi¤i gibi.

Mücadeleyle do¤aya ve gelecekleri-

ne sahip ç›kt›lar. Emperyalist tekel-

lere karfl› say›s›z eylemler gerçek-

lefltirdiler. Ve madenin kapat›lmas›

için mahkeme karar› bile ç›kartt›rd›-

lar. Bir gelenek yaratt›lar. En baflta

köylülü¤ümüze örnek oldular. 

Ancak köylülerin hakl› talepleri-

nin karfl›s›na her seferinde polisi-

jandarmas›yla devlet ç›kt›. Köylüler

““tteerröörriisstt”” ilan edildi. Mahkeme ka-

rarlar›, Bakanlar Kurulu kararlar›y-

la bloke edildi. Özcesi, devlet “Ben

tekellerin bu ülkede do¤an halk› ze-

hirlemesi için elimden geleni yapa-

ca¤›m” dedi. Yapt› ve yapmaya de-

vam ediyor.

SSaahhttee ÇÇeevvrreecciilleerr vvee 

DDoo¤¤aann››nn GGeerrççeekk DDoossttuu!!

Televizyonlara, gazetelere bak›l-

d›¤›nda, bizzat emperyalist ülkeler

ve çeflitli kurumlar, çevre, do¤a için

öyle kampanyalar gerçeklefltiriyor-

lar ki, e¤er salt bu görüntüye bakar-

san›z, her birinin çevre dostu, do¤a-

n›n hamisi oldu¤undan kuflku du-

yulmaz! Piyasaya sürülen yeni

ürünlerin ne kadar “çevre dostu” ol-

du¤u, reklamlar›n en önemli vurgu-

lar› aras›na girdi. AAlltteerrnnaattiiff eenneerrjjii--

lleerr üzerine milyonlarca dolar yat›-

r›m yap›ld›¤›n› duyuyoruz hergün ...

“Amazondaki ya¤mur ormanlar›”

ya da nesli tükenmekte olan flu veya

bu canl› için gözyafl› dökerken gö-

rüyoruz sömürü dünyas›n›n efendi-

lerini.. Görüntü ile gerçek aras›nda-

ki tezat ilginçtir. Ve gerçek gün gibi

ortadad›r. 

Emperyalist tekeller, yeryüzün-

de dizginsiz bir y›k›m faaliyeti sür-

dürmektedirler. DDoo¤¤aann››nn ddeennggeelleerrii

kkeennddiillii¤¤iinnddeenn ddee¤¤iill,, emperyalist

üretim mekanizmas›n›n tahrip edici

karakteri sonucunda bozulmaktad›r.

Küresel ›s›nma sonucu buzullar eri-

mekte, s›cakl›¤›n artmas›yla kurak-

l›k yay›lmakta, do¤al denge alt-üst

olmaktad›r. Dünyan›n ve ülkemizin

yaflad›¤› bu y›k›ma karfl› gösterme-

lik olarak haz›rlanan ve sorunu kö-

künden çözmeyi zaten gündemine

almayan Kyoto Protokolü’nü dahi,

baflta ABD olmak üzere baz› emper-

yalist ülkeler ve Türkiye

oligarflisi imzalamamak-

tad›r.

Oysa çevrenin bu y›-

k›m›, kolay ancak ›srarl›

çabalarla durdurulabilir.

Orman yang›nlar›n› ele al›n mesela.

Orduya her y›l onlarca yeni uçak,

helikopter al›n›r; ama koskoca Tür-

kiye’ye yang›n söndürücü uçak

al›nmaz. Bunun için uçak “kirala-

n›r”; ki o da zaten yetersiz say›da-

d›r. Sadece ülkemizde mi, hay›r, sö-

mürücü emperyalistlerin ve iflbirlik-

çilerinin yönetti¤i hemen tüm ülke-

lerde durum ayn›; hiçbir ülkenin

yang›n söndürme uçaklar›n›n say›s›,

bombalar atan uçaklar›n›n say›s›yla

k›yaslanamaz ve birincisi hep yeter-

sizdir! Mant›k aç›k de¤il mi?

Elbette sadece orman yang›nlar›

meselesinde de¤il, çevrenin kirlen-

mesinden kurakl›¤a kadar do¤ay›

tehdit ve tahrip eden her konuda,

sorun ayn›d›r; tekeller, karlar›n›n

çok az›n› bile ay›rsalar, bu y›k›m,

bu tahribat, bu boyutlarda olmaya-

cakt›r. Ama bu da kapitalizmin ve

tekellerin do¤as›na ayk›r›.. 

Peki, dünya halklar› ve halk›m›z,

yaflad›klar› do¤an›n böylesine, tah-

rip edilmesi karfl›s›nda çaresiz mi-

dir? Elbette de¤iliz!. Amac› gerçek-

ten halk›n mutlulu¤u ve refah› olan,

emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n her çefli-

dini reddeden bir sistem, kar de¤il,

eflitçe paylafl›m temeline oturan bir

sistem, do¤an›n bu vahfli ve insafs›z

y›k›m›na, bu tahribata izin vermez.

Bu ülke, bu dünya bizim!.. Bin-

lerce y›l daha, bu yeryüzünde onur-

la,  namusla, eflitlik ve kardefllik

içinde, do¤an›n nimetlerinden ya-

rarlanarak yaflamal›y›z. Bunu diyen

ve bunu sa¤layan bir sistemdir ihti-

yac›m›z. Bu sistem sosyalizmdir.

SSoossyyaalliizzmm,, ççeevvrreeccii,, ddoo¤¤aa ddoossttuu tteekk

ssiisstteemmddiirr.. Ancak bu sistem, orman-

lar›m›z›, su kaynaklar›m›z›, yeralt›-

yerüstü zenginliklerimizi, tarihsel

miras›m›z› korur. K›sacas›, çevrenin

de insan gibi özgürleflmesi için, do-

¤an›n gerçek bir hamiye kavuflmas›

için Devrimci Halk ‹ktidar›’na ihti-

yaç vard›r.

Say›: 131 41NÜKLEER

Sadece ya¤man›n
de¤il; tekellerin kar
h›rs›n›n resmidir!
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Rapor, örgütsel iflleyiflin vazge-

çilmez araçlar›ndan biridir. Haya-

t›n her alan›ndan, örgütün tüm bi-

rimlerinden hareketin merkezine

akacak raporlar, hareketin alanlara

ve mücadeleye müdahalesinin can

damarlar›ndan birini oluflturur. Ör-

gütsel istihdamlar, kararlar, bu ra-

porlar temelinde flekillenir. K›saca-

s›, –yaz›m›z›n ileriki bölümlerinde

daha genifl açaca¤›z ancak burada

özet olarak söylemek gerekirse– ra-

porun amac›, bilgilendirmeyi, mü-

cadele ve örgütlenme konusunda

h›zl› ve do¤ru kararlar al›nmas›n›,

programl› olunmas›n›, bu temelde

denetimin gerçeklefltirilmesini sa¤-

lamakt›r. 

Fakat, pratikte karfl›m›za bunun

tam tersi bir “rapor” olgusu ç›kmak-

tad›r. B›rak›n bu ifllevi sa¤lamay›,

tersine, örgütsel iflleyifli yavafllatan,

karmafl›klaflt›ran raporlara tan›k ol-

maktay›z. 

Raporlar, çok somut olmas› ge-

rekirken, gereksiz “masal” k›s›mla-

r›yla doldurulur örne¤in. Bu, rapor-

larda en s›k karfl›lafl›lan en vahim

yanl›fllardan biridir. E¤er biri, rapo-

runda “masal” anlat›yorsa, o birim-

de çok önemli sorunlar var, fakat

yap›lan çok somut ifller yok demek-

tir. 

Bu masal k›s›mlar›n›n o raporu

okuyacak olanlar›n zaman›n› nas›l

ald›¤›, daha do¤ru bir deyiflle bu za-

man› nas›l ççaalldd››¤¤›› hesap edilirse,

gereksiz uzatmalar›n iflleyifli nas›l

aksataca¤›; a¤›rlaflt›raca¤› daha iyi

anlafl›l›r. Ve hiç kuflkusuz, o rapor

amac›na da hizmet etmemifl olacak-

t›r. 

Ayn› fleyler, sözlü rapor ve anla-

t›mlar için de geçerlidir. Sunumlar

saatlerce sürer, bir türlü konunun

özüne gelinmez. 

Raporu yazan; anlatmak istedik-

lerini en somut ve eenn aazz kkeelliimmeeyyllee

nnaass››ll aannllaatt››rr››mm diye düflünmek zo-

rundad›r. Bunu düflünmek, raporu

yazana da kendi düflüncelerini for-

müle etme, süzgeçten geçirme im-

kan› verir. Ama düflünmeyen, sor-

gulamayan, programl› olmayan, de-

netlenmeyi “sevmeyen” kadrolar,

raporlar›n› öyle yazarlar ki, örgütün

ö¤renmek istedi¤i sorular›n cevab›

bulunmaz onlarda. Tam tersine, ra-

por yeni yeni sorulara neden olur.

Rapor, yyeennii ssoorruullaarr ssoorrdduurrttmmaa--

mmaall››dd››rr.. Acaba flunu mu kastediyor,

bunu mu kastediyor gibi sorular

sordurtacak mu¤lakl›klara yer b›-

rakmamal›d›r. 

Her fley somut olmal›, belli bir

ihtiyaca cevap vermeli ve sorunlar,

sorunlara iliflkin çözümleme ve öne-

rilerimize aç›k ve net olarak yer ve-

rilmelidir. Rapor, ayn› zamanda kad-

rolar›n, birimlerin düflüncelerinin,

e¤ilimlerinin hareket yönetimine

ulaflmas› demektir. Bu anlamda da

rapordaki düflünceler, net olarak ifa-

de edilen düflünceler olmal›d›r. 

Raporun “teknik”, “biçimsel”

yan› gibi gözüken ama asl›nda ona

verilen önemi yans›tan bir yan› da

dili ve düzenidir. Kullan›lan dil ve

raporun yaz›ya dökümü özenli ol-

mal›d›r. Düzgün bir Türkçe’yle ve

ister el yaz›s› olsun, ister daktilo ve-

ya bilgisayar, düzgün bir flekilde ya-

z›lm›fl olmal›d›r. Olmas› gereken gi-

bi olmayan raporlar, bazen “ben ya-

zam›yorum zaten, benim yaz›m iyi

de¤il” diye gerekçelendirilir. Bu

do¤ru ve geçerli bir gerekçe olarak

kabul edilemez. E¤er bu noktada bir

eksi¤imiz varsa, kendimize iliflkin

onu giderecek bir program›m›z da

olmal›d›r. Düzgün yazmak, bir emek

ve özen iflidir. Ve ayn› zamanda dü-

flüncelerimizin net olmas›na ba¤l›-

d›r. ‹stedi¤iniz kadar güzel yaz› ya-

zan biri olun, e¤er kafan›z karman

çormansa, e¤er prati¤iniz plans›z

programs›zsa, prati¤inizin içi boflsa,

yazaca¤›n›z da öyle olacakt›r.

Evet, e¤er bir rapor, muhtevas›y-

la, biçimiyle sorunluysa, orada, ra-

porun ne oldu¤u, örgütsel ve siya-

sal anlamda ne ifle yarayaca¤› ko-

nusunda da bir kavray›fl eksikli¤i

var demektir. Bu nedenle, örgütsel

anlam› ve iflleviyle birlikte, raporu

biraz daha somutlamaya çal›flal›m.

Rapor, alan›m›za vak›f 
olmakt›r; vak›f olmayan,
rapor yazamaz, 
masal anlat›r!

Rapor, çal›flt›¤›m›z alan›, ne ka-

dar kavrad›¤›m›z› gösterir. Çünkü

ancak kavrad›¤›m›z ölçüde kavrata-

biliriz. E¤er kendimiz alan› tan›m›-

yorsak, alan›n s›n›fsal, ekonomik,

siyasal, kültürel özelliklerini tan›-

mam›flsak, yazaca¤›m›z raporda

onu kendi üstümüzdeki yönetici

yoldafllar›m›za tan›tmam›z da müm-

kün olmaz. Bu aç›dan özet olarak

denilebilir ki, ““rraappoorr kkaavvrraammaakk vvee

kkaavvrraattmmaakktt››rr..””

Bir alan› tan›mak da, tan›tmak

da küçümsenemeyecek, kaba taslak

geçifltirilemeyecek bir ifltir. Kimi

yönetici kadrolar›m›z›n sorumlu ol-

du¤u alan›n, caddelerini, sokaklar›-

n› bile yeterince bilmedi¤i, o birim-

de kaç iflçi bulundu¤u veya o ma-

halledeki halk›n hangi ulus ve milli-

yetlerden, hangi inançtan oldu¤una

vak›f olmad›¤› örnekler az de¤ildir.

Böyle olunca, her zamanki bilinen

iliflkilerin, bilinen iflyerlerinin, bili-

nen mahallelerin etraf›na hapsol-

mufl bir çal›flma tarz› ç›kar ortaya.

Alan›n› tan›mak ve geniflletmek için

özel bir araflt›rmas›, çabas› olmayan

bir yönetici de, raporlar›nda, mev-

cut eski insanlardan ö¤rendi¤i her

zamanki bilgileri tekrar etmekten

öteye geçemez. 

Oysa, raporun ifllevi, bir yan›yla

o alandaki kadrolar›n kendi alanla-

r›na vak›f olmas›, di¤er yan›yla da,

bir üst örgütlenmenin ve Parti yöne-

timinin o alana vak›f olabilmesini

sa¤lamakt›r. Bu anlamdad›r ki, ra-

por, bürokratik bir iflleyiflin gere¤i

olarak de¤il, devrimci hareketin fa-

aliyetlerinin kesintisizli¤ini sa¤la-

mak, çal›flmalar› daha planl›, disip-

linli ve daha verimli hale getirmek

RRaappoorr NNeeddiirr?? 
Neleri ‹‹çermeli, NNas›l YYaz›lmal›?



için bir ihtiyaçt›r. 

Rapor konusundaki en temel

yanl›fllardan biri, raporu, bürokratik

bir ifl, sadece örgütsel iflleyiflin gere-

¤ini yerine getirmek için yap›lan bi-

çimsel bir görev olarak görmektir.

Oysa rapor, herhangi bir alandaki

örgütsel faaliyetin ayr›lmaz bir par-

ças› olarak görülmelidir. Kendi ala-

n›na vak›f olmayan, dolay›s›yla ala-

na dair çok somut gözlemleri, prog-

ramlar› olmayan bir yönetici, ya ra-

por yazmaktan kaç›nacak, ya da

yazd›¤›nda gerçekten birimini de-

¤il, genel geçer ve mu¤lak fleyler

anlatacakt›r. 

Tutsakl›klar›n, flehitliklerin, ope-

rasyonlar›n ve zorunlu yer de¤iflik-

liklerinin s›k s›k yafland›¤› faflizmle

yönetilen bir ülkede, raporun öne-

mini ve gere¤ini kavramamak, bu

mücadelenin nas›l zorluklar alt›nda

sürdürüldü¤ünü de kavramamak de-

mektir. Çeflitli alanlardaki, birimler-

deki kadrolar›n, yöneticilerin s›k s›k

de¤iflti¤i bu koflullarda, hareket yö-

netiminin, örgütsel süreklili¤i do¤ru

ve sa¤l›kl› bir flekilde sa¤lamas›n›n

en temel araçlar›ndan biri, raporlar-

d›r. 

Bir kadro, bulundu¤u alan› ra-

porlar›yla harekete ne kadar tam,

somut ve sa¤l›kl› biçimde tan›tabil-

miflse, zorunlu de¤ifliklikler karfl›-

s›nda hareketin o alana müdahalesi

de o kadar tam ve sa¤l›kl› olacakt›r.

O halde raporlar, hem hareket yöne-

timini tam bilgilendirecek, hem

kendisinden sonra gelecekleri tam

olarak ayd›nlatabilecek bir muhte-

vaya sahip olmal›d›r. E¤er bu sa¤la-

namazsa, her yeni gelen, alan› tan›-

mak için adeta s›f›rdan bafllamak

zorunda kalacakt›r. Bu sa¤lan-

mazsa, yöneticiler de¤ifltikçe,

alandaki yöntemler de de¤ifle-

cek, gelen önceki yap›lanlar›

yads›yacak veya onlarla çeliflebi-

lecektir, bunun sonucu ise, ve-

rimsizlik, yeni sorunlard›r. 

E¤er sa¤l›kl›, sürekli ve siste-

matik bir rapor iflleyifli hakim k›-

l›namazsa, asl›nda tek tek alanla-

r›n da ötesinde, hareket kendini

tan›yamaz hale gelir. “Hareketin

hangi alan›nda ne tür kadrolar›m›z

var, nitelikleri, olumluluk ve olum-

suzluklar›, kitle potansiyelimiz, ola-

naklar›m›z” bilinmiyorsa, ‘hareket

tan›nm›yor’ demektir. Raporlar, ha-

reketi kendine vak›f hale getirir. 

Rapor, muhasebe yapmak
hesap vermektir. Hesap 
vermekten kaçan, gerçek 
bir rapor yazamaz!

Rapor, hesap vermektir, kendini,

alan›n› denetime açmakt›r. Hesap

vermekten kaçanlar, denetimin ken-

di semtine u¤ramamas›n› isteyenler,

rapor yazmaktan da köfle bucak ka-

çarlar. Yaz›lmayan, zaman›nda gön-

derilmeyen raporlar, devrimci bir

örgütsel iflleyifle de¤il, hantal, disip-

linsiz ve afla¤›dan yukar›, yukar›dan

afla¤›ya denetimin olmad›¤› bir iflle-

yifle özgüdür. 

Bir rapor, ayn› zamanda, raporu

yazan›n ve onun bulundu¤u birimin

kendini de¤erlendirmesidir. Raporu

yazan, e¤er gerçekten rapor yazma-

y› ciddiye al›yor, ona olmas› gere-

ken önemi veriyorsa, kendisine flu

sorular› soracakt›r: “Önceki rapor-

dan bu yana ne yapt›m, neleri he-

deflemifltik, ne kadar›n› gerçekleflti-

rebildik, gerçeklefltiremedi¤imiz

fleylerin nedeni nelerdi, yar›ndan

itibaren önümüze nas›l bir program

koyaca¤›z?”..

Bu aç›dan her rapor, yazan için

ayn› zamanda kendi kendine bir de-

¤erlendirme yapma vesilesidir.

“Pratik koflturmaca” içinde üzerin-

de yeterince durulmayan konulara

dönüp bakma imkan›d›r. Bunlar›

kendine sorup cevaplamayan biri-

nin zaten rapora da yazacak bir fleyi

esasen yok demektir. Somut sorula-

ra somut cevab› yoksa, ne yazacak?

O zaman yine ayn› sorun ç›kar kar-

fl›m›za. Ya raporu yazmaz, geciktir-

dikçe geciktirir, ya da yazd›¤› ra-

pordan baflka her fleye benzer. 

Bilgi vermez. Düflüncelerinin ve

yorumlar›n›n kayna¤›n› açma gere-

¤i de duymaz. Falan konuyu o öyle

de¤erlendiriyordur, neye dayand›¤›-

n›n önemi yoktur. Öyle kabul edilip,

sorulup sorgulanmamas›n› ister. 

Raporunda somut bir muhasebe-

si ve somut hedefleri olan bir kadro,

böylelikle Parti’ye hem hesap ver-

mekte, hem de belli taahhütlerde

bulunmaktad›r. Ki olmas› gereken

de budur. 

“Halka, devrime, mücadeleye,

örgütlenmeye, insanlara dair her-

fley raporun konusudur.” Bunlar,

bulundu¤umuz alan›n co¤rafi, idari,

sosyal yap›s›ndan, alandaki kitlenin

s›n›fsal, ulusal, dinsel-mezhepsel,

yöresel nitelikleri ve özelliklerine,

bizim örgütsel çal›flmalar›m›za, in-

sanlara, kadrolaflmaya dair çeflitli

sorunlara kadar uzayabilir. Her biri-

ni ayn› ciddiyetle ve öörrggüüttsseell iiflflllee--

vviinnii gözönünde bulundurarak yaz-

mak durumunday›z. 

Raporu küçümseyen, yazd›¤› ra-

porda yapt›klar›na yer vermeyen,

önceki sürecine dair hesap verme-

yen, sonraya dair hedeflerinden sö-

zetmeyen, bunlar› da “gereksiz” bu-

lan rapor yazma tarz›, küçük-burju-

vazinin klasik denetimden ve hesap

vermekten kaçan düflünüfl tarz›n›n

sonucudur. O ““kkeennddii kkaaffaass››nnaa ggöö--

rree”” yap›p etmeli, kimse de ona he-

sap sormamal›d›r. Küçük-burjuva-

zinin devrimcili¤i “kendi kafas›na

göre” flekillendiren düflünüfl tarz› ve

kolayc›l›¤›, örgüt mant›¤›ndan, ko-

lektivizm bilincinden uzakt›r, bu

anlamda da rapora gereken önemi

vermez. Bunlar daha çok, bulundu-

¤u birimlerde ““ddüükkaall››kkllaarr”” kuran,

örgüt tecrübesini, Marksizm-Leni-

nizm’in tarihsel hazinesini yads›ya-

rak kendine özgü ““öözznneellccii ççaall››flflmmaa

ttaarrzzllaarr››”” gelifltiren kadrolard›r. Ra-

por, gerçekte örgütsel denetimi, ko-

lektif iflleyifli sa¤layarak bu tür öz-
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Tutsakl›klar›n, flflehitliklerin,

operasyonlar›n vve zzorunlu

yer de¤iflikliklerinin ss›k ss›k

yafland›¤› ffaflizmle yyönetilen

bir ülkede, rraporun öönemini

ve ggere¤ini kkavramamak, bbu

mücadelenin nnas›l zzorluklar

alt›nda ssürdürüldü¤ünü dde

kavramamak ddemektir. 
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nelci davran›fllar›n, dükal›klar›n da

önüne geçmenin en temel araçlar›n-

dan biridir. 

Rapor, plan, programd›r;
plan›, program› olmayan,
dolu ve somut bir rapor 
sunamaz!

Her yönetici kadro, görevli oldu-

¤u alan hakk›nda bilenlerle konufla-

rak, okuyarak, farkl› kaynaklara

baflvurarak her biçimde araflt›rma

yapmak durumundad›r. Onun ala-

n›nda kendisi ve hareket için haz›r-

layaca¤› ilk raporun muhtevas› bu

araflt›rmayla oluflur. Çünkü, alan›na,

birimine iliflkin böyle bir araflt›rma-

s› olmayan bir yönetici, neyi nas›l

yapaca¤›na dair bir programa da sa-

hip olamaz. Bulundu¤u birimin sos-

yal, ekonomik, kültürel, dinsel, et-

nik tüm yanlar› hakk›nda bilgisi ol-

mayan, alandaki temel çeliflkiler,

sorunlar konusunda somut bir göz-

lemi olmayan, tek tek insanlar, ilifl-

kiler hakk›nda bilgileri yetersiz bir

kadro, ne kitle çal›flmas›na, ne kad-

ro çal›flmas›na iliflkin gerçekçi bir

program yapamaz. 

Böyle bir kadro, harekete yazd›-

¤› raporda “alan›m›zda flunlar› flun-

lar› yapmay› planl›yoruz” diye de

yazamaz. Bu arada hareket kendisi-

ne bu soruyu sorarsa, o zaman iflte,

gerçek bilgiler, somut planlar yaz-

mak yerine, masal anlat›l›r. 

Bulundu¤umuz alanlara iliflkin

yap›lacak bu tür araflt›rmalar›, kufl-

kusuz idealize etmiyoruz. Bu nokta-

da imkanlar›m›z›n s›n›rl›¤›, önümü-

ze ç›kan engeller aç›kt›r. Fakat aslo-

lan buradaki mant›¤› ve devrimci

çal›flma tarz›n› kavramakt›r. 

Kuflkusuz, el yordam›yla, kaba

bilgilerle günlük, k›sa vadeli birta-

k›m programlar yap›labilir. Ama bu

uzun vadeli, denetlenebilir, hesap

sorulabilir bir program›n yerini tu-

tamaz. Rapor, bu yan›yla da günü-

birlik ifllerin ve günlük düflüncenin

d›fl›na ç›k›p, uzun vadeli bakabil-

mektir. 

Çal›flma alanlar›, böyle bir bak›fl

aç›s›yla genifller. Dolay›s›yla buna

ba¤l› olarak da o yönetici, raporla-

r›nda flu kadar zamanda flu kadar

eve gidildi, flu kadar yeni soka¤a

ulafl›ld›, flu kadar insanla iliflki ku-

ruldu, flu e¤itim çal›flmalar› yap›l-

d›... diye somut bilgilerden sözede-

bilir. Peki bunlar yoksa ne yaz›lacak

rapora?

Raporlar, hiç kuflku yok ki so-

mut olmal›d›r. O kadar ki, rakama

dökülebilen fleyleri rakama da dök-

meliyiz. Bu, yapt›¤›m›z› ve yapma-

d›klar›m›z› somut olarak görme im-

kan› kazand›r›r bize. 

Mao’nun rakamlara iliflkin flu

sözleri, bize somut olmak aç›s›ndan

bir bak›fl aç›s› da sunuyor. Diyor ki: 

“Kafam›z rakamlara yatk›n ol-

sun; ... bir durumun ya da bir soru-

nun nicelik yan›na e¤ilmeli, esasl›

bir nicelik tahlili yapmal›y›z. Her ni-

telik kendini belli bir nicelikte orta-

ya koyar ve nicelik olmadan nitelik

olmaz... yoldafllar›m›z›n birço¤u...

temel istatistiklere, belli bafll› yüzde-

lere ve fleylerin niteliklerini belirle-

yen niceliksel s›n›rlara e¤ilmek zo-

runda olduklar›n› kavram›yorlar. Bu

yoldafllar›m›z›n kafalar›nda 'rakam'

diye bir fley yok; bu nedenle hata ifl-

lemekten kurtulam›yorlar."

Bir mahallenin sorumlusu, o ma-

hallenin nüfusunu, bir fabrikan›n,

iflyerinin, okulun sorumlusu orada

kaç iflçi, kaç memur, kaç ö¤renci

bulundu¤unu; bizim faaliyetlerimi-

zin o nüfusun ne kadar›na ulaflt›¤›n›

bilmek; flu kadar zamanl›k bir çal›fl-

ma içinde bunu flu orana ç›karmay›

hedefliyoruz diye de somut hedefle-

re sahip olmak zorundad›r. Bilen,

elbette bunu raporuna da çok somut

olarak yazacak, bilmeyen sözü yu-

varlayacakt›r. 

Rakam, somutluktur. Kuflku yok

ki, rakamlara dökemeyece¤imiz

fleyler de olacakt›r; ama önemli

olan buradaki bak›fl aç›s›n› kavra-

makt›r. Harekete rapor yazan biri,

alan›na iliflkin genel geçer sözlerle

ifade etti¤i baz› fleyleri, bu bak›fl

aç›s›yla, gerekti¤inde rakamlara,

gerekti¤inde oranlara, gerekti¤inde

flemalara baflvurarak ifade etmeye

çal›flt›¤›nda, yazd›klar›n›n daha so-

mut ve anlafl›l›r hale geldi¤ini göre-

cektir. Mesela, “alan›m›zda e¤itim

çal›flmalar› sürüyor” demek baflka-

d›r; alan›m›zda, flu kadar grup, haf-

tada flu kadar gün, ortalama flu ka-

dar saat e¤itim çal›flmas› yap›yor,

bu çal›flmalara flu kadar insan kat›l›-

yor, flu kadar kitap okunuyor... de-

mek baflkad›r. 

“Dergi sat›fl›n› art›rmay› hedef-

liyoruz” demek baflkad›r, mevcut

birimde dergi sat›fl›n› flu kadar art›r-

may› hedefliyoruz demek baflka; flu

flu mahallelere giderek dergi sat›fl›

için yeni alanlara yönelmeyi hedef-

liyoruz demek daha baflkad›r. 

Çal›flma yapt›¤›m›z hiçbir alan,

buna yoksul gecekondu semtleri de

dahildir, “homojen” bir özellik gös-

termez. Her alanda, çeliflkileri, so-

runlar›, yafllar›, cinsiyetleri, kültür-

leri, siyasi e¤ilimleri itibariyle çok

çeflitli kesimler vard›r. Bunlar›n

oranlar›na, sorunlar›na, nerede nas›l

yaflad›klar›na, neler konuflup neler

düflündüklerine dair somut veriler

olmaks›z›n, o alanda gelifligüzel bir

çal›flma yap›labilir ancak. Yukar›da

örnek verdi¤imiz tarzda bir rapor

yazabilmek içinse, bu somutlu¤a

vak›f olmak gerekir. 

SSoonnuuçç oollaarraakk flunu belirtelim.

Gerçekte rapor yazan her devrimci,

yazd›¤› raporun ihtiyaca cevap ve-

rip vermedi¤ini test edebilir. O ra-

poru, önce kendine verdi¤ini varsa-

yarak, raporda hareket yönetiminin

sordu¤u veya sorabilece¤i tüm so-

rular cevaplanm›fl olup olmad›¤›na

bakmal›d›r. 

E¤er bu soruya evet cevab› veri-

yorsak, o zaman sorun çözümlen-

mifltir, o rapor ifllevini yerine getire-

bilir demektir. 

PP rrooggrraamm›› oollmmaayyaann,, aallaann››nn››

ttaann››mmaayyaann bbiirr kkaaddrroo,,

hhaarreekkeettee yyaazzdd››¤¤›› rraappoorrddaa

““aallaann››mm››zzddaa flfluunnllaarr›› flfluunnllaarr››

yyaappmmaayy›› ppllaannll››yyoorruuzz”” ddiiyyee ddee

yyaazzaammaazz.. BBuu aarraaddaa hhaarreekkeett

kkeennddiissiinnee bbuu ssoorruuyyuu ssoorraarrssaa,,

oo zzaammaann iiflflttee,, ggeerrççeekk bbiillggiilleerr,,

ssoommuutt ppllaannllaarr yyaazzmmaakk yyeerriinnee,,

mmaassaall aannllaatt››ll››rr.. 



““GGeerrççeekk aayyrr››ll››kk,, öözzlleemmlleerriinn bbiittttii¤¤ii yyeerrddee bbaaflflllaarr””

demiflti Müjdat Yanat. Ölüme bir soluk kala kurulmufl

bir cümleydi bu. Ve sonra, cümlesi devam etmiflti:

““BBiizz hhiiçç aayyrr››llmmaayyaaccaa¤¤››zz!!”” 

Do¤ru söylüyordu elbette. Ki gelece¤in sesi olup,

“Biz buraya dönmeye de¤il ölmeye geldik” dedi¤imiz

andan beri, hiç ayr›lmad›k. Ve yürüdük baht›m›z›n

yolunda. Yürüdük “bir gün mutlaka” dedi¤imiz vus-

lata do¤ru. Engebeliydi elbette, kolay de¤ildi. Ama

yürümek gerekliydi. Daha en bafl›ndan uyarm›flt› Ma-

hir. Hakl›yd›, ki ad›na yürümek denilen eylem, ad›m-

lar›n kesintisizli¤inden ibarettir...

Yürüdük soluk solu¤a. Nice solu¤umuzu son nefes

eyleyerek hem de. Tam da bu nedenle, gelecek asla

geç kalmaz. Daima vaktinde yetiflir, tarihin zamana

randevu verdi¤i yere. Çünkü hakikat yolunda verilen

o son nefesler, gelece¤i flekillendiren oca¤›n körü¤ü-

ne rüzgar olur...

Ve gelece¤i yaflayanlar›n gerçe¤inde, ayr›l›k yok-

tur. S›r malumdur: Çünkü özlemlerin bitti¤i yerde

bafll›yor ayr›l›klar. ‹htilali hasretin a¤›rl›¤›n› ise, tart-

maya yetmiyor modern zamanlar›n köhne terazileri.

Aciz kal›yor borsaya endeksli ölçüler. Ve kör vicdan-

lar, bana ne’cilik ibresini gösterdikçe, paylaflmay› de-

¤il ama parçalamay› sürdürürler hep. Ki çakallard›r

zaten, lefllerini parçalay›p tüketenler...

Paylaflmak, tüketmek de¤ildir bu macerada. Bölüp

üleflmek hiç de¤ildir. Bu büyük insanl›k maceras›nda

paylaflman›n esas› ve eylemi paylafl›lan› büyütmektir.

Ve hasret, ummana döndükçe vuslat olur, u¤runa dövü-

flülen hayal ise hakikat...

Ol sebepten paylafl›lan umudumuzdur her dem bizi

B‹Z yapan ve her daim bizi beraber k›lan. Ve dahi, ha-

kikat yolundaki afl›klara ayr›l›k yoktur. fiark›s›n› söyle-

di¤imiz gerçek budur: “Kim demifl ölüm var diye bize /

Kardefl kardefl atan bu yürek bizim...”

Paylaflt›¤›m›z hayalin, hayat denilen kavgas›n›n orta-

s›nda çarpan yüre¤imizdedir iflte bu hakikat. En zor za-

man ve kuflat›lm›fl mekanlarda bile, yaln›z kalmay›fl›m›z

bundand›r. ‹flte bu s›rr›n ozan›yd› Osman Osmana¤ao¤-

lu. Yakas›na karanfil takm›fl bir zaman›n içindeyken,

paylaflman›n ne ve nas›l oldu¤unu ilan etti herkese:

“...Uzak diye bir yer yok

Paylaflt›¤›m›z gökyüzü

Birlefltiriyor bizi...”

Do¤ru söylüyordu Osman. Çünkü hakl›yd› ve ancak

böylesine hakl› olanlar bu kadar hakikatli konuflabilirler

bu dünyada. Ötesi yalan! Elbette yalan dünyas›nda do¤-

ru söz söyleyenlerin bafl›na çok ifller getirilir. K›l›çlar

çekilir, kurflunlar s›k›l›r ve hatta yak›l›r sözün do¤rusu-

nu diyen diller. Ama yine de susmaz ve durmaz bu yü-

rek! Da¤›lan külleri da¤›t›r cümle deme hakikati. Ve sa-

z› çal›n›r da¤lardan meydanlara do¤ru...

Sadece geometri için de¤il, hayat›n kural›d›r bu: ‹ki

nokta aras›ndaki en k›sa çizgiye do¤ru denir. Dün ile ya-

r›n, tarih ile devrim, insan ile insanl›k, hasret ile vuslat

aras›ndaki en yal›n, en net ve k›sa yolun ad›d›r do¤ru-

luk. ‹flte bu do¤rultunun rotas›ndan milim flaflmadan, ye-

ri geldi mi g›k demeden, feryad etmeden ama Ferhad

olup da¤lar› delmektir aflk›m›z›n esas›. Ki halk afl›klar›-

n›n paylaflt›¤› cevherdir insanl›¤›n o büyük umudu. ‹flte

bu paylafl›m›n neferlerine, uzak diye bir yer yoktur bu

macerada. Çünkü uzakl›k, ayr›l›¤a dair bir mesafedir.

Bu aflka düflenlerse, hasreti can belleyip vuslata Canan

derler. Ve k›n›ndan çekilmifl bir k›l›ç gibi parlayan has-

retleriyle, yok ederler bütün o uzakl›klar›. ‹nsan› insana

uzak etmenin binbir yolunu icat edip dayatanlara karfl›,

halk› omuz omuza etmenin çabas›ndad›rlar. 

Halk›, gelece¤ine ve birbirine yak›n eden, karanfilli

ve hakikatli evlatlar›d›r. Halk›, gelece¤ine ve birbirine

ba¤layan, boy atan Fidanlar’d›r....

Tecrübeyle sabit bir hayat bilgisidir bu: Fidanlar’› ne

kadar boyun e¤mezse, halk da o kadar yak›nd›r gelece-

¤ine. Ve iflte bu macerada, evlatlar›n›n büyüyen hasreti-

dir halk› vuslat›na yak›n eden. ‹flte bu kadar...

(Bolu F Tipi’ndeki özgür tutsaklar›n ç›kard›¤›, 

VVoollttaa Dergisi’nin 2. say›s›ndan al›nm›flt›r.)

UUzzaakk ddiiyyee bbiirr yyeerr yyookk!!
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Savc›, Seyit R›za’ya son sözünü

sordu. Seyit R›za “K›rk lira ve saa-

tim var. O¤luma verirsiniz”, dedi.

O¤lunun as›laca¤›n› bilmiyordu.

O¤lunun as›laca¤›n› sanm›yordu da,

çünkü Hüseyin Reflik 17 yafl›nday-

d›. Ve o günkü yasalara göre, 18 ya-

fl›ndan küçükler as›lamazd›. 

Baflka bir hücrede tutulan Hüse-

yin Reflik de babas›n›n as›laca¤›na

ihtimal vermiyordu, çünkü babas›

da 78 yafl›ndayd› ve o yafltaki insan-

lar›n as›lmas›na da izin vermiyordu

mevcut yasalar.

Ama Osmanl›’da da, Osmanl›

gelene¤ini sürdüren cumhuriyet yö-

netiminde de oyun çoktu. 78 yafl›n-

daki Seyit R›za’n›n yafl› kküüççüüllttüüllee--

rreekk 54’e indirildi. 17 yafl›ndaki Hü-

seyin Reflik’in yafl› da ayn› gece

2211’’ee çç››kkaarr››lldd›› ve ikisi de 17 Kas›m›

18 Kas›m 1937’ye ba¤layan gece

Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda idam

edildiler.

HH

1937’den 70 y›l sonra, 2007’de

“O ac›lar› hayal bile edemeyecekle-

ri yo¤unlukta yaflataca¤›z” dedi

Genelkurmay Baflkan› Büyükan›t. 

Dolafl›yoruz tarihte. Ve soruyo-

ruz; hayal bile edilemeyecek bir ac›

var m› acaba Cumhuriyet tarihinde?

Sadece iki y›l içinde –1937-38– 9900

bbiinn kkiiflflii katledildi Dersim’de. Ve

kimse tarihin bu kesitini yazm›yor,

konuflmuyor. Evet, herhangi bir

olaydan, s›radan bir rakamdan de-

¤il, 90 bin kiflinin katledilmesinden

bahsediyoruz. 

Seyit R›zalar’›n ve isyan›n ön-

derlerinin as›ld›¤›, tutukland›¤›

1937 Kas›m’› asl›nda isyan›n da so-

nuydu. Dersim isyan› fiilen sona er-

miflti. Fakat devlet sanki isyan sürü-

yormufl gibi, katliamlar›n› 1938 bo-

yunca sürdürdü. Dönemin Baflbaka-

n› Celal Bayar mecliste flunlar› söy-

lemiflti o zaman: "Bu y›l DDeerrssiimm ddee--

nniilleenn iiflflii kkaatt''ii ssuurreettttee ttaassffiiyyee eettmmeekk

için... ordumuz Dersim

havalisinde vazife ala-

cak ve umumi bir tara-

ma hareketiyle... bu

meseleyi kköökküünnddeenn ssöö--

kküüpp aattaaccaakk" söylüyordu. 

Kelimelerin seçimi çok fley anla-

t›yor. “Dersim denilen ifl”, “kkaatt''ii

ssuurreettttee ttaassffiiyyee””,, ““kköökküünnddeenn ssöökküüpp

aattmmaakk"... Ve Büyükan›t, Bayar’dan

farkl› bir fley söylemiyor asl›nda. 

HH

Kaç ma¤ara katliam› gerçeklefl-

tirilmiflti Dersim’de? Kimse bilmez.

Yaklafl›k 150 kifliydiler. Bir ma¤ara-

ya s›¤›nm›fllard›. D›flar›da  askerler

da¤ tafl her yeri ar›yorlard›. Uzun

süre olmufltu ma¤araya saklanal›.

Aç, susuzdular. Çocuklar dayana-

m›yor, a¤l›yorlard›. Senem de a¤l›-

yordu. Senem, Xezal’›n yeni do¤-

mufl bebe¤iydi. Bir ses, ma¤araya

s›¤›nan 150 kiflinin yerinin anlafl›l-

mas› demekti. Bunun ise tek bir an-

lam› vard›; hepsinin öldürülmesi!

D›flar›da arazide arama yapan as-

kerlerin sesleri çok yak›nlar›ndan

geliyordu art›k. Senem bir türlü sus-

muyordu, Senem açt› ve annesinin

onu emzirecek sütü yoktu. O cehen-

nem ortam›nda hangi annenin sütü

kal›rd› ki... Ma¤aradakiler, gözlerini

Xezal’la kuca¤›ndaki bebe¤e dik-

mifl bak›yorlar.  Kimse sustur diye-

miyor. Ama Xezal, fark›ndayd› ki,

bir annenin karfl› karfl›ya kalabilece-

¤i en zor tercihle karfl› karfl›yad›r.

Ya 150 kiflinin ölümü, ya da yavru-

sunun... “Bir bezle bast›r›yor a¤z›-

na Senem’in. Ses kesiliyor. Bir ana

yavrusunu ‘bo¤uyor.’ Kimse baka-

m›yor. Herkes a¤l›yor, herkes sessiz

sessiz döküyor gözyafllar›n›. Xezal

a¤layam›yor bile.”

Daha hangi ac›y› yaflatacak Bü-

yükan›t?.. 4 May›s 1937’de, Dersim-

liler’i korkutmak ve sindirmek için

uçaklarla at›lan bildirilerde yazan-

dan daha fazlas›n› m› yapabilecek?

4 May›s 1937 günü, Dersim’in

dört bir yan›na bildiriler da¤›t›l›yor-

du. Devlet tedbirliydi, tehditten her-

kesin pay›n› almas› için bildiriler

dört dilde yaz›lm›flt›; TTüürrkkççee,, OOss--

mmaannll››ccaa,, ZZaazzaa ve KKuurrmmaannçç......

Türkçe d›fl›ndaki diller yasakt› ama,

devlet kullanabilirdi. Devlete yasak

olmazd›. Uçaklardan at›lan bildiri-

lerde ddöörrtt ddiillddee flöyle yaz›yordu:

"Cumhuriyet Hükümeti sizi flef-

kat ve merhametle kuca¤›na almak,

sizi mesut etmek istiyor... 
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Bu gözler, 
baflka hangi ac›lar› görecek?

Bu gözler, 
baflka hangi ac›lar› görecek?



Cumhuriyet Hükümeti... sizlere

ssoonn iihhttaarr››nn›› yap›yor. Onun size son

flartlar› fludur, sizi ayakland›rmaya

çal›flan zavall›lar› Cumhuriyet Hü-

kümeti'ne teslim ediniz veyahut on-

lar kendileri tteesslliimm oollmmaall››llaarr...... Tes-

lim edilenler veya kendili¤inden

teslim olanlar dahi Cumhuriyetin

adil muamelesinden baflka bir fley

görmeyeceklerdir. Bu suretle siz k›y-

metli vatandafllar›m›zdan hiçbirinin

burnu kanamayacakt›r. Aksi taktir-

de yani ddeeddiikklleerriimmiizzii yyaappmmaazzssaann››zz

her taraf›n›z› sarm›fl bulunuyoruz.

Cumhuriyetin kkaahhrreeddiiccii oorrdduullaarr››

ttaarraaff››nnddaann mmaahhffeeddiilleecceekkssiinniizz..

Cumhuriyet Hükümetinin bu son

flefkat ve merhametini bildiren bu

bildirisini 24 saat çoluk çocu¤unuz-

la beraber okuyun, düflünün ve ça-

buk cevap verin. Yoksa hiç istemedi-

¤imiz halde ssiizzii mmaahhvveeddeecceekk oollaann

kuvvetler harekete geçeceklerdir.

Devlete itaat gerekir." (1)

KKaahhrreettmmeekktteenn,, mmaahhffeettmmeekktteenn

baflka fley bilmeyen devlet!.. Böyle

bir devlet ac›dan baflka ne verebilir? 

HH

1937-38’de Dersim halk›na bo-

yun e¤dirmek için gönderilen aske-

ri birliklere öyle bir ttaalliimmaattnnaammee

verilmiflti ki, bu talimatnameleri uy-

gulayan her askeri birlik, bir vahflet

birli¤ine dönüflüyordu kaç›n›lmaz

olarak: Diyordu ki talimat:

“5- Bir dam (bina, ev, ah›r) için-

de s›¤›n›p mukavemet eden eflkiyay›

imha için yak›ndan kuflat›lmal›,

pencere ve bacadan bomba at›lma-

l›d›r. Müfreze, yan›nda top varsa aass--

kkeerree aatteeflfl eeddeenn kkööyy,, ttoopp iillee ttaahhrriipp

eeddiilliirr.. (Az ve isabetli at›m ile)

[Kurflundan tasarruf için kurfluna

dizilecek tutsaklar› arka arkaya di-

zip tek kurflunla en az 2-3 kifliyi bir-

den öldürme yöntemini gelifltiren

Naziler’di de¤il mi?!-bn] 

6- Silah atan köy yak›lmal›d›r.” (2) 

Bu ve benzeri talimatlarla kaç

köy yak›ld›? 38 ‹syan›’n›n resmi ka-

y›tlar› bile, bu talimat do¤rultusun-

da 6600 kkööyyüünn yak›ld›¤›n› söylüyor.

Peki, gerçek, resmi’nin kaç kat›? 

Bir baflka resmi kay›t, toplam

olarak 220066 köyün yak›ld›¤›n› kayda

geçiyor. 88775588 eevv tahrip edilmifl ve

yüzbinlerce Dersimli de zorla bat›-

ya göç ettirilmiflti. Sürgün s›ras›nda

da binlerce Dersimli öldü.. Sonra..

yine sadece 11999944--11999966 y›llar›nda,

yine sadece Dersim’de, ilin 442200 kö-

yünden 228877’’ssii vvee yyüüzzlleerrccee mmeezzrraa

yak›ld›, y›k›ld›, boflalt›ld›.

70 y›l önce, ma¤aralarda yak›la-

rak, dumandan bo¤ularak veya ma-

¤aran›n kap›s›na duvar örülerek diri

diri gömülerek öldürülen Dersimli-

ler’in say›s› kaç? LLaacc DDeerreessii''nnddee,,

KKuuttuu DDeerreessii''nnddee,, AAllii BBoo¤¤aazz››''nnddaa

kkuurrflfluunnaa ddiizziillddii,, ‹‹kkssoorr UUççuurruummllaa--

rr››’’nnddaann at›ld› Dersimliler. Bugün

hala topraktan insan kemikleri ç›k-

makta bu bölgelerde. 

Büyükan›t bu ac›n›n daha büyü-

¤ünü mü biliyor acaba?.. 

HH
‹‹llkk mmiiyyddii Lac Deresi, Kutu De-

resi, ‹‹kkssoorr UUççuurruummllaarr››?? Koçufla¤›

Ayaklanmas›’nda da Te¤ar Dere-

si'nde kan sel olmufl, vadi mezarl›¤a

dönmüfltü. Sonra K›labuz Deresi

de... Resmi aç›klamaya göre; "Ko-

çufla¤› haydutlar›n›n son s›¤›na¤›

olan K›labuz Deresi’ni temizleme

ameliyesinin son buldu¤unu" söyle-

mekteydi.

Nas›l son bulmufltu aammeelliiyyee?

19 Eylül 1926'da hükümet hare-

kete bafllama karar› alm›fl, 1 Ekim

1926'da ise hareketle ilgili olarak

birliklere flu emir verilmiflti: 

"1. fiimdiye kadar mel'unca ha-

reketlere devam eden, canavarl›¤›n

ve haydutlu¤un timsali olan Koçu-

fla¤› afliretinin tteeddiipp vvee tteennkkiilliinnee ke-

sinlikle karar verilmifltir.” 

AAmmeelliiyyee’nin esas› buydu; tedip

ve tenkil... Zaten Dersimli’ye,

Kürt’e, komüniste, muhalife, baflka

dilden  konuflulamazd›... Fevzi Çak-

mak, Dersim'in durumu hakk›nda

kendisine verilen raporlar›n de¤er-

lendirmesini yaparken flöyle demifl-

ti:

“e. Yüksek idare memurlar›na

adeta kkoolloonnii idarelerindeki yetkile-

rin verilmesi, 

"K›saca: 2. DDeerrssiimmllii ookkflflaannmmaakk--
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K›sa TTarih
1188 KKaass››mm -- 2244 KKaass››mm

19 Kas›m 1989
Alia¤a’da Termik Santral yap›m›na karfl›
miting yap›ld›.

20 Kas›m 1979
Ö¤retim Üyesi Ümit Do¤anay faflistler ta-
raf›ndan katledildi.

21 Kas›m 1831 
Fransa'da Lyon Dokuma ‹flçileri ücret dü-
zenlemesi talebiyle direnifle bafllad›lar. ‹flçi-
ler, giderek hedeflerini büyüttüler, geçici
bir hükümet kurmaya girifltiler. 24 Ka-
s›m’da flehre giren 30 bin kiflilik bir askeri
birlik, katliamlarla ayaklanmay› bast›rd›.
Lyon Ayaklanmas› proletaryan›n ilk bü-
yük ve politik olarak iktidar› gündemine
alan eylemlerinden biriydi.  

21-22 Kas›m 1994
‹stanbul’da PTT çal›flanlar› özellefltirme, ta-
fleronlaflt›rma, sürgünler ve gözalt›lara
karfl› grev yapt›lar.

22 Kas›m 1948 
II. Türkiye ‹ktisat Kongresi topland›. 

22 Kas›m 1963 
ABD Baflkan› Kennedy öldürüldü. 

22 Kas›m 1991
Kartal Belediyesi iflçileri, 15 gün boyunca
sürdürdükleri iflyeri iflgali sonucunda iflten
at›lan 35 arkadafllar›n›n ifle geri al›nmas›n›
sa¤lad›lar.

24 Kas›m 1991 
DYP-SHP hükümeti, firarlar› bahane ederek
yüzlerce tutsa¤› 4 Kas›m’da Eskiflehir Tabut-
lu¤u’na sevketti. Hapishanelerde ve d›flar›da
yayg›n bir direnifl bafllad›. Direnifl karfl›s›nda
Eskiflehir Tabutlu¤u’nun kapat›ld›¤› aç›kland›.

24 Kas›m 2005
E¤itim emekçileri Ankara yolunda...



llaa kkaazzaann››llmmaazz.. SSiillaahhll›› kkuuvvvveettiinn mmüüddaahhaalleessii DDeerrssiimmllii’’--

yyee ddaahhaa ççookk tteessiirr yyaappaarr vvee ››ssllaahh››nn eessaass››nn›› tteeflflkkiill eeddeerr..

3. Dersim evvela koloni gibi dikkate al›nmal›. Türk

camias› içinde Kürtlük eritilmeli, ondan sonra da afla-

mal› öz Türk hukukuna tabi k›l›nmal›d›r." (3)

Büyükan›t da herhalde yeni bir fley söyledi¤ini san-

m›flt›. Oysa, o sözleri söylemeyen Genelkurmay Baflka-

n› m› var bu ülkede...  Okflamay›p, ma¤aralarda yakt›-

lar. Okflamay›p, sürgünlere yollad›lar. Bak›n daha bir-

buçuk ay önce Dersim’de yaralanan Ali R›za Çiçek’e..

Kuflaklar boyu bu ac›lar› yaflay›p, tafl›y›p geldiler. 

HH
Dersim ‹syan›’nda kaç bin Dersimli katledildi? Kimi

kaynaklara göre 40 bin, kimine göre 90 bin! Hangi kat-

liam›n kesin bilançosu var ki?.. Nas›l olsun ki?.. Daha

geçen hafta ne diyordu eski Genelkurmay Baflkan› Hil-

mi Özkök: “Eskiden gözetim de yokmufl, iletiflim de.. Ne

oluyor, ne bitiyor kimse de bilmiyormufl. Ne CNN var-

m›fl, ne Reuters. Ortaya ç›kan bitiyormufl. O zaman

bunlar hallediliyormufl. Eflk›ya, isyan, ne ise bast›r›l›p

hallediliyormufl.” (6 Kas›m 2007, Milliyet) 

Böyle ““hhaalllleeddiilliiyyoorrdduu”” iflte. Ve gerçek o ki, gizle-

yebildikleri ölçüde, bu yöntemler halen geçerli, halen

de uygulanmaya devam ediliyor. 

HH
1993 y›l›n›n 11 Haziran günü içinde kontrgerilla ele-

manlar›n›n bulundu¤u iki araç, Dersim flehir merkezin-

de mehter marfl› çalarak dolafl›yorlard›. Bir Tempra, bir

fiahin marka otodan oluflan konvoydakiler, tam flehir

meydan›nda ba¤›rd›lar halka: ““HHeeppiinniizzii ööllddüürreeccee¤¤iizz!!”” 

Peki neden öldüreceklerdi? 

O da var Fevzi Çakmak’›n sözlerinde. Çünkü Kürt-

lük eritilmeliydi. Ama katlederek, ama asimile ederek,

ama boyun e¤dirilerek... Kürtlü¤ü kabul etmeyeni mah-

fetmek, resmi politika olagelmiflti ony›llar boyu. Ama

Fevzi Çakmak’tan 75 y›l sonra, yak›n dönemin Genel-

kurmay Baflkanlar›, “eritemedik” diye itiraf etmediler

mi?.. Eritemediler. Kar de¤ildi, buz de¤ildi eritmek is-

tedikleri. Bir halkt›. Erimedi. 

Dersim’deki gibi 90 bin kifliyi öldüremiyorlar flimdi

iki y›l içinde. Çünkü, Özkök’ün dedi¤i gibi, “CNN var,

Reuters var”, dahas› AB var, ABD var.. Ama yine de

Kürt halk› ne CNN’e, ne Reuters’e, ne de AB’ye,

ABD’ye güvenebilir... Çünkü, onlar›n ç›karlar› gerektir-

di¤inde, CNN’ler, Reuters’ler, ne Senem’i yazarlar ne

Lac Deresi’ni... Seyit R›zalar haber olmaz, “gündeme”

girmez. AB’si, ABD’si göz yumar yak›lan köylere. 

(1) Belge ve Tan›klar›yla Dersim Direniflleri, M. Kalman,

syf. 263) 

(2) H›d›r Göktafl, Kürtler, ‹syan-Tenkil 

(3) (Belge ve Tan›kl›klar›yla Dersim Direniflleri, M. Kal-

man, Syf. 150-152)
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H›rs›za Dokunma, 
U¤ursuza Dokunma, 
Katliamc›lara 
Dokunma
DTP’lilere Dokunmak
Serbest!

MHP Ge-

nel Baflkan›

Devlet Bah-

çeli, 13 Ka-

s›m’da meclis

grubunda he-

zeyan içinde

ve her zamanki gibi, ba¤›ra

ça¤›ra yapt›¤› konuflmada

“DTP’lilerin dokunulmaz-

l›klar›n› kald›ral›m” ça¤r›s›

yapt›. Bahçeli, “sadece bö-

l ü c ü -

lük su-

ç u n -

d a n

ya rg›-

lanan-

l a r › n

dokunulmazl›klar›n› kald›-

ral›m, ötekiler dursun” di-

yordu kürsüde. Her türlü

suçtan yarg›lanan MHP yö-

netimi, bu konuflman›n he-

men ard›ndan bunun için di-

¤er düzen partile-

rinden destek aray›-

fl›na ç›kt›lar. 

H›rs›zlar›n, soy-

guncular›n, ›rz düfl-

manlar›n›n, ülkemi-

zi ya¤malayanlar›n,

ormanlar› yakanla-

r›n, dokunulmazl›k-

lar›n› kald›ral›m di-

ye y›rt›nd›¤›n› hiç görmedik

Bahçeli’nin. 

Onlar demek ki hafif

suç.. 

değin elerm

BAM TELİ çizgiler
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Düflün-

meden

okumak

köreltir. 

Okumadan

düflünmek

yan›lt›r...

DDoolluulluukk RReekkoorruu

Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu say›s› 87 bin 203’e

ulaflt›. Adalet Bakan› M. Ali fiahin’in aç›klad›¤› bu rakam-

la, son 37 y›l›n doluluk rekoru k›r›lm›fl. 

AKP iktidar›nda baflka neyin rekoru k›r›lacak ki?

*

BBuu ddaa iişşssiizzlliikk rreekkoorruu

Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TÜ‹K) temmuz-a¤ustos

raporuna göre, Türkiye’de iflsizlik oran› a¤ustosta yüzde

9.2’ye yükselirken, genç nüfusta iflsizlik yüzde 19.2 düzey-

ine ç›kt›. ‹flsiz say›s› da 2.4 milyona yaklaflt›.

‹flsizlik oran›nda düflüfl sa¤lanamazken, genç nüfusta

iflsizlik yüzde 20’ye yaklaflt›. Bravo AKP’ye!

Heeeeyt ulan,
da¤›t›r›m bu
oval ofisi...

Milliyet’teki haber aynen flöyle:

““BBeeyyaazz SSaarraayy’’ddaa KKaass››mmppaaflflaa rreessttii...... 

Baflbakan Erdo¤an, Bush’la görüfl-

mesinde: “Siz Teksasl›ysan›z ben de

Kas›mpaflal›y›m. Art›k sabr›m›z kalmad›. Barzani mi,

Irak m›, Türkiye mi? art›k karar›n›z› verin” diyerek rest

çekmifl. Erdo¤an bunu partisinin MYK toplant›s›nda

anlatm›fl. (14 Kas›m Milliyet)

Efendiler ve uflaklar›, iflbirliklerini, o görüflmelerde

halklara karfl› ne kumpaslar kurduklar›n› gizlemek için,

görüflmelerden sonra tiyatro oynuyorlar halk karfl›s›nda.

Bu da o tiyatro sahnelerinden biri anlafl›lan...

Siz Teksasl›’yla, Kas›mpaflal›’n›n kavgas›n› izler-

ken, BOP ad›m ad›m sürecek...  

Gelece¤imiz’in Ödene¤i 
Kesildi!

Okullara deprem ödene¤i kesildi. Milli E¤itim Bakanl›-

¤›, okullar›n depreme karfl› güçlendirilmesi için 2008 büt-

çesine konulacak olan 70 milyon YTL’lik ödene¤i, 20 mil-

yon YTL’ye indirdi. Ödene¤in azalt›lmas› nedeniyle, dep-

rem kufla¤›nda bulunan ve acilen güçlendirilmesi gereken

700 okuldan yaln›z 45’i onar›labilecek. O 20 milyon YTL

de zengin semtlerinin okullar›na harcan›r. Ötesi... Allah ke-

rim!

Onlar bizim gelece¤imiz, gözbebe¤imiz diyenlerin al-

çakl›¤›na, riyakarl›¤›na bak›n. Gözbebeklerini göz göre gö-

re ölüme mahkum ediyorlar.. 

ÖZÜRLÜ SSÖZLER

Diaspora

Madalyaların

sebebi hhikmeti
Suudi Arabistan Kral› Abdullah Bin

Abdülaziz El-Suud’a “Devlet fieref

Madalyas›” verilmifl. 

Devletimiz için ne yapt› acaba kral?

Yasaya bak›yoruz; yasada devlet fleref

madalyas› verilecek kifliler flöyle

tan›mlan›yor: “Türkiye’nin bekas›, ülkenin ve milletin

bölünmez bütünlü¤ü, toplumun huzuru, birlik ve beraber-

li¤i için yurtiçi veya yurtd›fl›nda üstün feragat, fedakarl›k,

baflar› ve yararl›l›k gösteren kiflilere verilir!”

Demek ki, Suudi Arabistan Kral› Abdullah Bin

Abdülaziz El-Suud, böyle bir kifliymifl.  

Ama bir sorun daha var. 

Asl›nda bu madalya biraz jeste karfl› jest ad›na verilmifl.

Çünkü, 

Kral da Gül Cumhurbaflkan› seçildi¤i için, Erdo¤an’› da

seçimleri kazand›¤› için Kraliyet niflan›yla ödüllendirmifl.

Peki Gül’ün Cumhurbaflkan› olmas›nda, Tayyip’in

seçimleri kazanmas›nda Suudi Kraliyeti’nin ne ç›kar› var ki

madalya veriyorlar, as›l soru bu..

ÖFKE KONTROLÜ MÜ,    
OYUN MU?

Emniyet Genel Müdürlü¤ü toplumsal olaylarda gö-

rev yapan polislere 31 sayfal›k ‘öfke kontrolü’ adl› bir

kitapç›k da¤›tt›. 

Bundan böyle s›radan gösterilerde bile polis sald›r›-

s›na maruz kalanlar, mesela polise flöyle diyebilirler:

Dur, öfke kontrolü kitab›n›n 5. sayfas›nda böyle de¤il,

flöyle yazm›yor muydu?.. Ama polisin “ne kitab›, ne

kontrolü” diye ifline devam edece¤inden de emin olabi-

lirsiniz. Bugüne kadar benzer her flovdan sonra öyle

oldu çünkü. 



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
23 KKas›m-29 KKas›m

1975 Mufl Bulan›k do¤umlu Ümit, henüz
bir liseliyken ‘90 At›l›m› sonras› ‹zmir’de
mücadeleye bafllad›. Liseli DEV-GENÇ’in
yönetici kadrolar›ndan biri oldu. 
Babas› Çerkes, annesi Terekeme milliye-
tinden olan Ümit,  tüm milliyetlerden hal-
k›n ortak örgütlenmesi ve ortak iktidar›n›

savunan devrimci hareketin düflüncelerini benimsedi. 
1992’de tutsak düfltü. Ayd›n Hapishanesi’nde rahats›zland›. Oli-
garflinin “sessiz imha” politikas› sonucu tedavisi geciktirildi.
24 Kas›m 1995’de flehit düfltü.

26 Kas›m
1993’de ‹stanbul
Hasköy’de bulun-
duklar› evde polis
taraf›ndan silahs›z,
savunmas›z bir hal-
deyken katledildiler.

1965 K›rflehir do¤umlu Erol, mücadeleyle 1988 y›l›nda Y›ld›z
Üniversitesi ö¤rencisiyken tan›flt›. DEV-GENÇ’in eylemlerinde en
önde oldu. 1993 Ekim’inde ‹stanbul DEV-GENÇ siyasi sorumlu-
lu¤una atand›. Selma, bir sempatizan olarak, devrimci hareke-
te yard›mc› olan bir taraftard›. 

EErrooll YYAALLÇÇIINN SSeellmmaa DDOO⁄⁄AANN

Yüksek ö¤renimi için geldi¤i Isparta’da,
gençli¤in akademik-demokratik müca-
delesi içinde yerald›. Denizlili’ydi. Ispar-
ta Gençlik Derne¤i kurucu üyelerinden
oldu. Defalarca gözalt›na al›nmas›na,
polis tehditlerine ra¤men mücadelesini
sürdürdü. Böbrek yetmezli¤i nedeniyle

tedavi gören Soner, genç yafl›nda yakaland›¤› hastal›¤›n teda-
visinin baflar›s›z olmas› sonucu 24 Kas›m 2003’de aram›z-
dan ayr›ld›.

SSoonneerr PPEEKKTTAAfifi

Onlar› 
Unutmad›k!
KKuurrflfluunn zziinnddaann ddaarraa¤¤aacc››

ÖÖlleenn ggaarrddaaflfl öölleenn bbaacc››

OOnnllaarr bbaaflfl››mm››zz››nn ttaacc››

UUnnuuttmmaadd››kk UUnnuuttmmaayy››zz

9 Kas›m 1997’de Der-

sim’in Pertek ‹lçesi’nde flehit düflen Cihan Gürz Malatya fie-

hir Mezarl›¤›’nda bulunan mezar› bafl›nda an›ld›. Anma Ma-

latya HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlendi. Anmada, son

an›na kadar devrim bayra¤›n› dalgaland›ran Cihan’›n huzu-

runda devrim and› tekrarland›. 

*

Küçükarmutlu'ya düzenlenen katliam sald›r›s›n›n durdu-

rulmas› için Sincan F Tipi Hapishanesi'nde bedenini tutufltu-

rarak 12 Kas›m 2001 y›l›nda ölümsüzleflen Muharrem Çetin-

kaya, Malatya Do¤anflehir Örnekköy’de bulunan mezar› ba-

fl›nda an›ld›. 

“Devrimci de¤erlere

daha fazla sar›lmadan o

halka lay›k olunmaz” di-

yen Çetinkaya için Malat-

ya HÖC Temsilcili¤i’nin

düzenledi¤i anma  sonras›

ise, ayn› köyde bulunan ai-

lesi de ziyaret edildi. 

*

Çemiflgezek'in Paflac›k

Köyü'nde oligarflinin aske-

ri güçleriyle girdikleri ça-

t›flmada 12 Kas›m 1996'da

flehit düflen Kadir Güven,

Devrim Aslan Güler ve Er-

kan Dilsiz, Dersim'de

Devrim Aslan Güler’in mezar› bafl›nda an›ld›lar.  

Dersim HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan Belediye Asri Me-

zarl›¤›’nda düzenlenen anmaya, flehit aileleri de kat›ld›lar.

fiehitler, “fiu Dersim’in Da¤lar›” marfl›yla selamlan›rken,

miraslar›na ba¤l› kalma sözü verildi. 

ÜÜmmiitt DDoo¤¤aann GGÖÖNNÜÜLL

‹stanbul mahalli bi-
rimlerde görev yap›-
yorlard›. 28 Kas›m
1979’da
Hasköy’de, faflist
sald›r›lara karfl› nö-
bet tutarken, kuru-

lan bir pusuda katledildiler. ‹kisi de 1961 do¤umluydu.

KKuubbiillaayy YYEEfifi‹‹LLKKAAYYAA EEnnvveerr EERR


