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alk›m›z, geçti¤imiz
iki hafta içinde peﬂ peﬂe
utanç verici görüntülere tan›k oldu. ‹lki, ABD’de Beyaz Saray’da tan›k oldu¤umuz görüntülerdi. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar›, generalleri, ABD Baﬂkan› taraf›ndan
aç›kça aﬂa¤›lan›yorlard›. S›rtlar›ndan “p›ﬂp›ﬂlanan” bakanlar, generaller bir efendinin övgüsüne mazhar
olmaktan gururluydular belki, ama
halk›m›z utanç sahneleri olarak izledi bunlar›. Utanç verici sahnelere
bir yenisi geçen hafta, ülkemizde
eklendi. Bu ülkenin Cumhurbaﬂkan›’n›n, Baﬂbakan›’n›n, gerici, Amerikan iﬂbirlikçisi bir kral›n önünde,
bir tek secdeye varmad›klar› kald›.
lkemizin yeni sömürgecilik dönemi, 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›rlar› tümden kald›r›lmaktad›r. Bir ülkenin Baﬂbakan’› için, o baﬂbakan›n
dan›ﬂman›, ABD’ye “onu delikten
aﬂa¤› süpürmeyin, kullan›n!” diyebilmekte, ülkenin Baﬂbakan’› ve
Cumhurbaﬂkan›, Suud Kral›’n›n
önünde “bayram harçl›¤› bekleyen
çocuklar›n” ruh haliyle dolar dilenmekte, ama tüm bunlardan daha vahim ve daha utanç verici olan, bunlar art›k “ola¤an” karﬂ›lanmaktad›r.
eni sömürgecili¤in krallar›,
baﬂta ABD olmak üzere,
emperyalist ülkelerin liderleridir, IMF’dir, Dünya Bankas›’
d›r, emperyalist tekellerdir...
Yeni sömürgecilik dönemi, oligarﬂinin yöneticilerinin “ d o l a r ”
önünde secdeye varma tarihidir... 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 belgeleri yay›nland› bir gazetede.
Bu ülkeyi onlarca y›ld›r yönetip
halka karﬂ› diktatörlük uygulayanlar›n, Beyaz Saray’da, IMF,
Dünya Bankas› merkezlerinde,
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Ulusal onursuzlu¤a karﬂ›
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›
yükseltmeliyiz!
tekellerin ve Amerikanc› petro-dolar ﬂeyhlerinin önünde nas›l yalvar
yakar olduklar›n›n tutanaklar› ortaya ç›ksa, görülür ki, hiçbiri Erbakan’›n yalvar yakar oluﬂundan farkl› de¤ildir.
ﬂbirlikçi uﬂaklar, bu gerçe¤i gizlemek için “masaya yumruk vurma” 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 uydurmaktad›rlar. Bu masalda geçen Baﬂbakan 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, ‹srail’i eleﬂtiriyormuﬂ gibi zevahiri kurtar›yorlar. Esas olan kendilerini kulland›rmalar›d›r. “Onu süpürmeyin
kullan›n” derken, kullanman›n karﬂ›l›¤›nda alacaklar› dolarlar› ve siyasi deste¤i düﬂünüyorlard›.

‹

lkemiz, halk›m›z böyle bir ulusal onursuzluk taraf›ndan yönetilmeye mahkum mudur? Biz bu so-

Ü

Yeni sömürgecilik
dönemi, oligarﬂinin
yöneticilerinin “dolar”
önünde secdeye varma
tarihidir...
AKP iktidar›nda
ulusal alçalman›n
s›n›rlar›
tümden kald›r›lmaktad›r.

ruya kesin olarak “hay›r!” cevab›
veriyoruz. Elbette ne bu ulusal onursuzluk tablosuna, ne de ulusal onuru, gururu, ulusal hiçbir düﬂüncesi
kalmam›ﬂ bu yöneticilere mahkum
de¤iliz; fakat temel sorun, bunlardan
nas›l kurtulaca¤›m›zd›r. Ne parlamento, 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.
lkemiz, 1945’lerden itibaren
yeni-sömürge bir ülke haline
getirilirken, emperyalizm ülkemize
baz› roller de yükledi; ki bu çerçevede “Türkiye Ortado¤u’da emperyalizmin jandarmas›, geliﬂen antiemperyalist halk hareketlerinin karﬂ› koyucular›ndan biri oldu. ‘Küçük
Amerika’ olma düﬂleri ve demagojileri ile gönüllü olarak emperyalizmin bölgedeki ileri karakolu olma
misyonu üstlenildi.”
u misyonu ilk olarak üstlenen
dönemin baﬂbakan› Adnan
Menderes’di. Menderes bu misyonu
öyle benimsemiﬂti ki, “kraldan fazla kralc›” tav›rlar›yla ülkemizde
emperyalizme uﬂakl›k politikas›n›n
ilk karakteristik örne¤i oldu. Sonrakiler, kendilerini DP çizgisinin
devamc›lar› olarak adland›ran
Demireller, Çillerler, Özallar ve
Tayyipler, bu uﬂakl›¤› bugünlere kadar devam ettirdiler. Ve bir
üst paragrafta belirtilen misyon,
bugün BOP çerçevesinde yine
aynen geçerlidir.
Emperyalizm, sosyalist sistemin varoldu¤u o günkü koﬂullarda, Ortado¤u bölgesini sa¤lama almak amac›yla, “Sovyetler’i güneyden çevirecek ve anti-emperyalist geliﬂmeleri engelleyecek bir askeri pakt”
oluﬂturulmas›n› gündeme getirdi. Irak monarﬂisi, gerici ikti-
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vencesi olarak hala ve ›srarla Geneldarlar›n iﬂbaﬂ›nda oldu¤u ‹ran ve
kurmay’› görmeye devam edenler,
Pakistan’›n kat›l›m›yla 1955’te
siyasi bir körlük içindedirler. Geneloluﬂturulan Ba¤dat Pakt›’n›n bir
kurmay Baﬂkanl›¤›, ABD, BOP ad›
üyesi de faﬂist, iﬂbirlikçi Türkiye
verilen bu plan› ortaya koydu¤unda,
yönetimiydi. Emperyalizm daha
2004’te yapt›¤› bir aç›klamada ﬂöysonra yine sosyalizme ve ulusal kurle diyordu: “ABD küresel terörizmtuluﬂ hareketlerine karﬂ› “yeﬂil kule mücadelede dünyaya önderlik
ﬂak”› gündeme getirdi. Türkiye oliyapmaya mecbur... Ama bunu tek
garﬂisi bu projede de do¤rudan ve
baﬂ›na de¤il, iﬂbirli¤i içinde yapmadolayl› roller üstlendi. Ama bunun
l›... ABD Irak’ta baﬂar›l› olmal›d›r,
da ötesinde, Ortado¤u’daki her ilebaﬂar›s›zl›¤› kaosa yol açar ve bu
rici geliﬂmede, oligarﬂi, tank›yla toTürkiye’yi de olumsuz yönde etkipuyla emperyalizm ad›na bölgeye
müdahaleye soyundu. K›sacas›,
Türkiye oligarﬂisi 1945’lerden
2007’ye, bölgede hep emperyalizmin hizmetinde oldu.
Emperyalizmin ülkede
BD emperyalizmi, bugün
müdahale etmedik hiçbir ﬂey
Büyük Ortado¤u Projesi’ni
b›rakmad›¤›
bir ülkede, antiuygulamakta ad›m ad›m ilerliyor. Irak direniﬂi hiç kuﬂku yok
emperyalist mücadeleyi
ki, ABD’nin Ortado¤u genelinyükseltmekten daha öncelikli,
deki planlar›n›, dünya çap›ndaki
daha belirleyici bir görev
iﬂgalci pervas›zl›¤›n› yavaﬂlatt›,
olamaz. Vatanseverlerin,
ancak plan yine de di¤er ülkeler
devrimcilerin tarih karﬂ›s›ndanezdinde sürmektedir. ABD buki sorumlulu¤u, bu görevi
nun için bölgedeki tüm ülkeleri,
örgütleri, ku l lan aca¤ › m g ü çle r
tereddütsüz üstlenmektir.
ve yokedece¤im güçler diye
ayr›ﬂt›rm›ﬂt›r. A K P, kullan›la cak güçlerin içinde ve baﬂta gelenlerinden biridir.
ler... Yani, bir bak›ma ‘Türkiye’nin
KP iﬂbirlikçili¤i öyle bir iﬂbirgüvenli¤i,
ABD’nin Irak’taki baﬂalikçiliktir ki, ABD emperyalizDevam ediyor
r›s›ndan
geçer.”
minin “sizi kullanmaktan vazgeçet e r ö ri z m i y a BOP
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projedir,
dolay›s›yla
alçalmaya hergün yeni bir boyut ekdestekliyoruz.
...
Çözüm
yolunun
lemektedir. AKP biliyor ki, iktidar
önünü
ancak
ABD
ile
Avrupa'n›n
olmay› sürdürmesi, ABD’nin bölgesahip oldu¤u müﬂterek de¤erler ile
deki iﬂbirlikçili¤ini sürdürmesine
askeri, ekonomik ve politik gücün
ba¤l›d›r. BOP, Marshall yard›mlar›,
sinerjisi açabilir." Bunlar› söyleyen
Truman doktrinleri ile ülkemizi yebir Amerikal› general de¤il, Geni-sömürgeleﬂtiren sürecin günümünelkurmay ‹kinci Baﬂkan› Orgeneze uyarlanm›ﬂ bir biçimidir. Emperral ‹lker Baﬂbu¤ idi.
yalist iﬂgal, sermayenin ve emperyalizmin yeni yöntemleriyle derinleﬂtiKP’nin ve Genelkurmay’›n iﬂrilmekte, ülkemize Ortado¤u’da,
birlikçi ve faﬂist konumlar›
Kafkaslar’da, Balkanlar’da yeni rolaç›k ve tart›ﬂmas›zd›r. Bu anlamdaler yüklenmektedir. Bu anlamda,
d›r ki, ülkemizde ba¤›ms›zl›k ve deBOP’a destek verenler, Amerikan
mokrasi mücadelesi sadece ve sadehegamonyas›n› destekleyenlerdir.
ce devrimcilerin önderli¤inde halk
KP, böyle bir iﬂbirlikçili¤in bataraf›ndan yürütülebilir. Bugün b ü tün ilerici demokratik güçlerin
ta¤›ndayken, “ulusall›¤›n” gü-
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hedefle mesi ge re ke n A m e r i k a n
e m p e r y a l i z m i d i r. ABD emperyalizmine 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 politikaya müdahale eden bir emperyalizm vard›r. Bazen IMF talimatlar›, bazen AB süreci veya ABD’nin
Irak politikalar› çerçevesinde
somutlanan bu müdahaleler, ülkemizde giderek artan ölçüde
bir AB ve ABD karﬂ›tl›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r. Son dönemde, a¤›rl›kl› olarak Kürt ulusal
hareketini hedefleyen milliyetçi
temeldeki gösterilerde bu tepki
de ﬂu veya bu ölçüde dile getirilmektedir. Oligarﬂinin bu ﬂovenist gösterileri körükledi¤i
aﬂikar. Ama oligarﬂi ﬂovenizmi
ne zaman körüklemedi ki? Kitleler, Kürt sorunu oda¤›ndaki
geliﬂmelerde
bir
ﬂekilde
ABD’nin rolünü görmeye baﬂlad›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’lere uzanan “emperyalizme allerjisi”ni, anti-emperyalist bir temelde
devrimci mücadeleye kanalize edebilmek için, ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›
her zamankinden daha yükse¤e ç›karmam›z gerekiyor.
er köﬂesi ABD-NATO üsleriyle, emperyalist ﬂirketlerle dolu,
emperyalizmin
Afganistan’dan
Irak’a tüm halk düﬂman› politikalar›nda kulland›¤› iktidarlar ve ordu
taraf›ndan yönetilen, emperyalizmin ülkede müdahale etmedik hiçbir ﬂey b›rakmad›¤› bir ülkede, antiemperyalist mücadeleyi yükseltmekten daha öncelikli, daha belirleyici bir görev olamaz. Vatanseverlerin, devrimcilerin tarih karﬂ›s›ndaki
sorumlulu¤u, bu görevi tereddütsüz
üstlenmektir.
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BOP’taki rolleri
sömürgecili¤in
taﬂeronlu¤udur
Geçti¤imiz hafta içinde ‹srail
Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres ve Filistin 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 bölgesi” kurma çal›ﬂmalar› yürütüyor.
Fakat Abbas ve Peres’in Türkiye’ye
geliﬂlerinin daha önemli nedeni, Filistin-‹srail iliﬂkileri üzerine yap›lacak 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 aras›ndaki “sorun çözülüyor”, “Türkiye sorunun çözülmesinde arabulucu
rolü oynuyor” görüntüsüydü. Öyle

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 taﬂ›yan HÖC’lüler ad›na aç›klama yapan Eray Destegül “Türkiye bugün-
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bir hava yarat›lmaya çal›ﬂ›ld› 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 taraf› Filistin’di. Yani Türkiye’nin rolü iki ülke aras›ndaki sorunu çözmek de¤il, emperyalizm ve siyonizmin Filistin politikas›n›n ve daha da
genelde BOP’un hayata geçirilmesinde, emperyalist-siyonist blok
ad›na Filistinliler üzerinde bask› uygulamakt›.
Peres’le görüﬂmeler, Filistin’in
iﬂgali sorunu yan›nda, ‹ran’a yönelik politikalar, PKK sorununda ‹srail’in Türkiye’ye deste¤i çerçevesinde de sürdü. Peres “siz de bizim gi bi ter ör le mücadele edi yorsunuz”
diyerek, her iki ülkenin birbirlerinin
halka karﬂ› savaﬂ›n› desteklediklerini ifade ediyordu. Peres bunlar› söylerken, Abdullah Gül, Filistin’in
hakl› mücadelesini terör olarak tan›mlamad›klar›n›, tersine ‹srail’in

lerd e Bü yük Ortado¤ u Projesi çer ç eve s in de h are ke t li gün l er ya ﬂ› yo r”
sözleriyle, Peres ve Abbas’›n biraraya getirilmesinin, Türkiye’ye
emperyalizm taraf›ndan biçilmiﬂ bir
rol oldu¤unu belirttikten sonra, siyonist ‹srail’le yap›lan bütün anlaﬂmalar›n iptal edilmesini, Filistin ve
Lübnan halk›n›n katili ‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres’in ülkemizden defolmas›n› istediklerini söyledi.
Eylemde; “Katil ‹srail ‹ﬂbirlikçi
AKP”, “Filistin Halk› Yaln›z De¤ildi r ” , “K a t il ﬁ i m o n P e r es Ü l ke m i z den Defol”, “Ya ﬂ a s › n H a l k l a r › n
Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›.

terör uygulad›¤›n› söyleyemiyordu.
Çünkü, gerçekte de Türkiye oligarﬂisinin oldu¤u gibi AKP’nin de, direnen Filistin’in mücadelesine yapt›¤› tan›m “terör” tan›m›d›r.

Annapolis Konferans›’na
haz›rl›k manevralar›
Türkiye’de yap›lan bu görüﬂmelerin bir amac› da Filistin’in ony›llard›r süren mücadelesini teslim alma amac›yla Annapolis’te yap›lacak 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 olmayaca¤› görülmektedir. Abbas kendisine biçilen bu rolü oynamak istemedi¤inde yapaca¤› tek ﬂey görüﬂmelerden 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 çerçevede ABD’nin giriﬂimiyle önümüzdeki 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 edebilecek zemine getirilmesidir.
Tart›ﬂmaya gerek yoktur ki, emperyalizmin masas›nda icazet arayan bir politikan›n sonuç alma, ulusal ç›karlar›n› savunma ﬂans› yoktur. Emperyalizmin Filistin sorununa çözümü içinde, ne Kudüs’ün statüsünün Filistin’in iste¤i çerçevesinde belirlenmesi, ne ‹srail’in iﬂgal
bölgelerinden koﬂulsuz ve tamamen
çekilmesi, ne sürgündeki Filistinliler’in ülkelerine dönebilmeleri gibi
temel talepler yoktur. Emperyaliz-
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min çözümü, kendi ç›karlar›n›n dayat›lmas›d›r.
Hele ki, Filistin’de iç çat›ﬂmalar
yaﬂanan bu süreçte, Abbas hükümeti tamamen emperyalizme siyonizme dayanarak politika yaparken, ülkesinin ç›karlar›n› savunma gücünün zay›fl›¤› da ortadad›r. Bu anlamda da toplant›da dayat›lan emperyalist ABD’nin ve ‹srail’in ç›karlar› olacakt›r.
Peki, Türkiye’nin böyle bir sürecin 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 yapt›¤› “özel” görüﬂmelerde, devam›nda ‹ngiltere’de yapt›¤› görüﬂmelerde “iliﬂkilerin daha da pekiﬂtiril mesi”nin anlam›, BOP çerçevesinde
üstlenilen rolün pekiﬂtirilmesi olarak anlaﬂ›lmal›d›r.

Diplomasi trafi¤inin
kesiﬂti¤i nokta BOP
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 Türkiye’den geçti. Sözünü etti¤imiz kiﬂi,
Suudi Arabistan Kral› Abdullah’t›r.
Kral Abdullah’›n özelli¤i hem ‹s-

‹ncirlik’ten Guantanamo’ya
Anadolu CIA’n›n Yolgeçen Han›
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 ‹spanyol resmi belgeleri ile do¤rulanm›ﬂ oldu. Konu mahkemeye sunulan
belgelere dayan›larak, ‹spanyol El
Pais Gazetesi’nin haberiyle gündeme

Say›: 131

lamc›, hem ABD iﬂbirlikçisi bir petrol zengini olmas› ve ‹slamc› kesimler üzerinde, Türkiye Cumhurbaﬂkan› ve Baﬂbakan›’n› aya¤›na
getirecek, birini sa¤›na birini soluna
oturtarak resim çektirecek kadar etkili olmas›d›r.
Böyle bir diplomatik trafi¤in nedenleri elbette ki, herkes taraf›ndan
sorgulanacakt›. Yap›lan aç›klamalar, Suudi Kral›’n›n Abdullah Gül’ü
tebrik(!) için geldi¤i ﬂeklinde oldu.
Komik bir aç›klamayd› ki, ortak imzalanan deklerasyon bu aç›klamay›
yalanl›yordu.
Kral Abdullah’›n bu süreçte Türkiye’ye geliﬂinin bir amac›n›n BOP
projesi çerçevesinde görüﬂmeler
yapmak oldu¤u aç›kt›r.
Cumhurbaﬂkan›’ndan Baﬂbakan›’na devlet protokollerinin de hiçe
say›larak aya¤›na kadar gidilmesinin, “Devlet ﬁeref Madalyas›” ile
“onurland›r›lmas›n›n” di¤er nedeni,
Suudi Kral›’ndan dilenilecek paralard›. Oligarﬂinin hükümetlerinin
dilencilik gelene¤i AKP’yle sürüyor
çünkü; emperyalizmden dilene dilene ülkemizin bir yeni sömürge ülke
haline getirilmesine hizmet ettiler.
Nazl› Il›cak bu gerçe¤i 13 Kas›m
tarihli yaz›s›nda ﬂöyle anlatt›: " B e l ki bu kadar aç›k konuﬂmak ay›p
o lacak am a, itiraf edelim: A r a b › n
ihanetini unuttuk, paras›na diktik
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 üzerinden Guantanamo'ya gönderildi¤i
iddialar› bas›na yans›m›ﬂt›.
Guantanamo, ABD’nin iﬂkenceleriyle, tecrit uygulamalar›yla bilinen
esir kamplar›ndan birisidir. Böylesi
bir kampa esir taﬂ›nmas› için ülkemizdeki üsler kullan›lmakta, bu durum halktan gizlenmektedir. Aç›¤a
ç›kt›¤›nda inkar edilmektedir. Neden? Elbette ki, AKP iktidar› da Genelkurmay da bunun emperyalizmin
iﬂbirlikçili¤inin, suç orta¤› olman›n
belgesi oldu¤unu bilmektedirler.

g ö zü mü zü .”
‹ﬂin para k›sm› böyle, BOP k›sm›nda neler oldu¤unu ise, yay›nlanan ortak deklerasyondan görebiliriz. Deklerasyon;“iki ülke aras›nda
terör ve suçla mü cadele alan›nd aki
mevcut iﬂbirli¤i artt›r›larak sürdü r ü l e c e k ”, “ B ö l g e s e l k o n u l a r d a d a ha yo¤un iﬂbirli¤i yap›lacak”,
“ kar ﬂ› l› kl› ya t› r ›m l ar te ﬂvi k edi le cek” maddeleriyle BOP’u tarif etmektedir. Ki, bu deklerasyonun yan›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› yoktur. Ki, zaten bu madalya diplomatik iliﬂkilerde genellikle böylesi
amaçlar için kullan›lm›ﬂt›r, ABD
Eski Baﬂkan› Bill Clinton, Azerbaycan Devlet Baﬂkan› Haydar Aliyev,
Bosna Hersek Cumhurbaﬂkan› Alia
‹zzet Begoviç, M›s›r Cumhurbaﬂkan› Hüsnü Mübarek, H›rvatistan
Cumhurbaﬂkan› Franjo Tudjman,
Gürcistan Devlet Baﬂkan› Eduard
ﬁevardnadze “ülkemize hizmetle r i yl e de vl et ﬂe r ef mad al ya s› n› ha keden!” isimlerden baz›lar›d›r.
Özcesi madalyalar›n sebebi hikmeti hep ayn› olmuﬂtur.

A K P, görüﬂmelerde
arabulucu olamaz. Çünkü
tarafs›z de¤il, taraft›r
AKP iktidar›, bu görüﬂmelerde
rolünün ‹srail-Filistin sorununu
çözmek için arabuluculuk yapmak
oldu¤unu iddia ediyor. Yaland›r,
AKP arabulucu olamaz. AKP emperyalizmin kendisine verdi¤i rolü
yerine getiren bir iﬂbirlikçidir.
Arabulucu olmak için, tarafs›z
olmak gerekir, oysa Türkiye oligarﬂisi tarihsel olarak da, günümüzde
de ‹srail’den taraft›r. AKP iktidar›
da ‹srail’den yana olan iliﬂkileri de¤iﬂtirmek bir yana daha da geliﬂtirmiﬂtir. Böyle bir durumda yap›lan›n
ad› “arabuluculuk” de¤il, ABD emperyalizmi ve ‹srail ile birlikte Filistin’i teslim alma çabas› olarak ta-
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n›mlanabilir.
Türkiye oligarﬂisinin ‹srail ile
iliﬂkilerine bakal›m:
26 Aral›k 1996’da ‹srail ile Türkiye aras›nda askeri e¤itim iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzaland›. ‹ktidar›n bilgisi
dahilinde olan ve Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan› Orgeneral Çevik Bir taraf›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 anlaﬂma imzalanm›ﬂ, iliﬂkiler ekonomik,
askeri, her alanda pekiﬂtirilmiﬂtir.
Aç›kt›r ki, Filistin halk›na karﬂ›
kanl› bir savaﬂ yürüten ‹srail ile yap›lacak her askeri, ekonomik anlaﬂma, Filistin halk›n›n katledilmesine
verilen destektir, ‹srail’den yana taraf olmakt›r. Örne¤in Türkiye’nin
Filistin ile askeri bir iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzalad›¤› duyulmad› hiç. En
fazlas›ndan yapt›klar›, ‹srail katliamlar›n›n ard›ndan göstermelik yard›mlar olmuﬂtur. Türkiye’nin Filistin ile kurdu¤u iliﬂkiler, “Filistin
davas›n› destekliyoruz” sözlerine
karﬂ›n, hiçbir zaman gerçek anlamda Filistin direniﬂini destekleyen
çerçevede olmam›ﬂt›r.
Tam tersine; mesela, 2003 y›l›
Aral›k ay›nda, ﬁ a ron yönetimi Filistin halk›n› katletmeye devam
ederken, Türkiye-‹srail iliﬂkileri daha fazla geliﬂtiriliyordu.
Yine ayn› dönem, Bat› ﬁeria’y›
kuﬂatan, toprak gasb› yapan, Filistinliler’i su kaynaklar›ndan yoksun
b›rakan, topraklar›ndan süren ‹ s r a i l
D u v a r › ’na Filistinliler’in itiraz›
üzerine konu, Lahey Adalet Divan›’na taﬂ›nd›. Lahey’de Filistin lehine müdahil olaca¤›n› aç›klayan
AKP, bu karar›ndan, ‹srail D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤›’n›n “Türkiye’nin müda hil olmas› iliﬂkilerimizi zedeler, bizi üzer” aç›klamas› ile dava baﬂlamadan hemen önce vazgeçti.
‹srail aç›klamalar› ile hareket
eden, ABD’nin a¤z›ndan ç›kan›
emir kabul eden bir iktidar›n taraf-
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s›zl›¤› tart›ﬂma konusu bile yap›labilir mi? Elbette hay›r.
Türkiye oligarﬂisinin bu politikas› hangi hükümet döneminde
olursa olsun de¤iﬂmedi. Örne¤in,
‹slamc› hükümet Erbakan döneminde ‹srail ile en kapsaml› askeri iﬂbirli¤i anlaﬂmas› imzaland›.
Hamas Lideri ﬁeyh Ahmet Yasin'i katletti¤i için ‹srail'i terör uygulamakla eleﬂtiren Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, aç›klamalar›n›n hemen arkas›ndan 1-3 May›s 2005 tarihlerinde koﬂtururcas›na ‹srail’e giderek, ABD'ye iyi bir iﬂbirlikçi oldu¤unu kan›tlamak istemiﬂti. ‹srail'i
"terör uygulamakla" eleﬂtirmek,
AKP'nin halk›n gözünde iﬂbirlikçili¤ini gizleme oyunu iken, ‹srail
katliamlar› sürerken ‹srail'e ziyaret
gerçekleﬂtirmesi katliam politikalar›na verilmiﬂ aç›k destekti. Ki bu ziyarette ‹srail ile askeri anlaﬂmalar
imzaland›. Dönemin Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, ‹srail'den silah
al›m›n›n bedelinin 880 milyon dolar› bulaca¤›n› aç›klad›.
Bu gezi için ﬁimon Peres " M ü s lüman olup hem de ‹slail'le iyi iliﬂ kiler kur ulabilece¤inin göstergesi"
de¤erlendirmesi yapt›.
AKP’nin, ‹srail’in Güney Lübnan’a sald›r›s› karﬂ›s›ndaki tavr› da
unutulamaz. Temmuz 2006’da Kana Köyü siyonistlerin sald›r›s›yla
kana buland›. Fakat ‹srail’in iﬂgal
giriﬂimi sonuç vermedi, BM devreye girerek “Uluslararas› güç” ad› alt›nda emperyalist bir güç oluﬂturarak iﬂgali BM çat›s› alt›nda sürdürmek istedi¤inde, Türkiye bu güce
“asker veririz” aç›klamas› yapan
ilk ülkeydi.
Aç›kt›r ki, oligarﬂinin, ‹srailABD-‹ngiltere ile yürüttü¤ü iliﬂkiler AKP iktidar› döneminde daha da
geliﬂtirilmiﬂtir. Bu durum, AKP hükümeti ve Genelkurmay taraf›ndan
“ABD’nin teröre karﬂ› savaﬂ›n›n”
yan›nda olundu¤u çerçevesinde sa-

vunulmaktad›r. Filistin halk›na karﬂ› ‹srail ile birlikte yürüttükleri savaﬂ da ABD’nin teröre karﬂ› savaﬂ›n›n bir yan›n› oluﬂturmaktad›r.
Sözün özü, AKP hükümetinin ve
Türkiye oligarﬂisinin bu süreçte üstlendikleri rol, emperyalizmin BOP
projesinin uygulanmas› çerçevesinde, diplomatik, askeri, ekonomik her
alan› kapsayan bir roldür. Bu rol AKP
için yeni de de¤ildir, ABD’nin “stratejik ortakl›¤›” vurgular›, ABD’nin
BOP projesini destekliyoruz aç›klamalar›, 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 anlat›yordu; "siz, ‹slam dünyas›n›n merkezindeki bir ülke olarak büyük katk› yapabilirsiniz. Bölgedeki ›l›ml›
gruplar›n demokratikleﬂmesine öncülük edebilirsiniz!"
AKP’nin emperyalizmle bu iﬂbirli¤i her zaman sürmüﬂtür. Bas›na
iliﬂkilerin gerginli¤i gibi yans›t›lan
görüntüler, bu rol için yap›lan pazarl›klar›n görüntüleridir. Fakat pazarl›klar hiçbir zaman bu rolü üstlenmeme gibi bir ihtimali ortaya ç›karmad›. Tersine gerek ABD taraf›ndan, gerekse de Türkiye taraf›ndan her zaman “ortakl›k” vurgusu
bu gerginliklerin önüne ç›kar›ld›.
Ki, gerçek de buydu.

Uﬂakl›¤›n geldi¤i nokta:
B i r siyonist katil T B M M
kürsüsünde
Tarihte ilk defa bir ‹srail Cumhurbaﬂkan›, TBMM kürsüsünden
konuﬂma yapt› ve TBMM’den göstermelik 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 iﬂgalini kan dökerek sürdürüyor. ‹srail gibi bir devletin Cumhurbaﬂkan›’n›n TBMM’de konuﬂturulmas›
onursuzlu¤u da meclisteki milletvekillerinin olmuﬂtur. Bu onursuzlu¤u, siyonizmin, iﬂgalci ve terörist
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bir devletin Cumhurbaﬂkan›’n› “ b a r›ﬂ mele¤i” diye yans›tarak meﬂrulaﬂt›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 madalyan›n yan›nda da hizmetleri karﬂ›l›¤›nda 100.000 d o l a r l › k da bir çek
vermiﬂlerdi. Amerikan tekellerinin
gözünde ödüle lay›k görülen bir kiﬂinin, kimli¤i hakk›nda fikir edinmek için ayr›ca bir araﬂt›rma bile
gereksizdir.
Peres, ‹srail’in en büyük katili
ﬁaron’un hükümetinde D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› görevi de yapm›ﬂ, ﬁaron’un
katliamlar›na ﬂu sözleriyle destek
vermiﬂtir: “Terörün altyap›s›n› yoke tme op er as yon unda ﬁaro n’a de s te¤imiz tamd›r.” Bar›ﬂsever Peres,
ﬁaron’un hükümetinde bakan, Cenin’i yak›p y›kanlar›n baﬂ›nda, “güvenlik duvar›” ad› verilen ve Filistin’i hapsetmekten baﬂka bir anlam
taﬂ›mayan kararlara onay veriyor.
Peres, TBMM’de yapaca¤› konuﬂman›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›yorum. ‹lk kez bir ‹srailli yetkili, Türk
parlamentosunda konuﬂma yapacak-

t›r. Bu bizim için çok önemli bir
f›rsatt›r'' dedi.

Yeﬂil kuﬂak figüranlar›n›n
kiﬂ iliks izli¤i
‹slamc›l›¤›n tarihindeki emperyalizm iﬂbirlikçili¤i, AKP ile yeniden vücut bulmaktad›r.
Emperyalizmin
sosyalist
SSCB’yi kuﬂatmak, kendi sömürü
alanlar›n› geniﬂletmek için oluﬂturdu¤u “Ye ﬂi l K uﬂ a k P rojesi”nin islamc›l›¤›n›, bugün ABD iﬂbirlikçili¤i, ABD’nin BOP taﬂeronlu¤u çerçevesinde kiﬂiliksiz AKP iktidar›
sürdürmektedir.
ABD islamc› güçleri o süreçte
kullanm›ﬂ, sonra ihtiyac› kalmad›¤›nda düﬂman ilan etmiﬂtir. Emperyalizm bu gerçe¤e ra¤men iﬂbirlikçi
islamc›l›¤› kullanmaya devam etmektedir. AKP islamc›l›¤› öyle bir
islamc›l›kt›r ki, emperyalizmin di¤er islamc› güçlere karﬂ› kullanmas›na da itiraz etmiyor. ABD’nin
önüne ataca¤› üç kuruﬂluk lokma
için, Ortado¤u’ya ABD’nin yerleﬂmesinde özel taﬂeronluk rolü üstleniyor. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri halklara karﬂ› cephe oluﬂturmaktad›rlar. Bu cephenin Ortado¤u’daki projesi BOP’tur ve ad›m
ad›m örülmektedir.
Emperyalizm böyle iﬂbirlikçiler

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

arac›l›¤›yla halklar› sömürüyor, yönetiyor. Emperyalizmin, iﬂbirlikçilerinin halklar lehine herhangi bir
sorunu çözmeleri mümkün de¤ildir.
Onlar, sömürü düzenlerinin ç›kar›
neredeyse oradad›rlar, sömürü düzenlerinin ç›kar› için, satmayacaklar› de¤erleri yoktur, ki AKP iﬂbirlikçili¤i dini y›llard›r bu zeminde
emperyalizme satmaktad›r.
Peres’li, Kral Abdullah’l› görüntüler, tüm dünyaya bir kez daha bunu gösteriyor.

BURSA’DA FAﬁ‹ST SALDIRI
HALKA TEﬁH‹R ED‹L‹YOR
Bursa’da 21
Ekim günü polisin hedef göstermesi
üzerine
Bursa
Temel
Haklar’a düzenlenen sald›r›, 9 Kas›m günü Temel Haklar çal›ﬂanlar› taraf›ndan 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 yarat›lmak istenen provokasyonun ve Kürt halk›na karﬂ› polisin,
devletin birebir örgütledi¤i düﬂmanl›¤›n bir göstergesiydi.
Yaﬂanan olaylara iliﬂkin, yay›nlanan bildiride Bursal›-

Say›: 131

lar’a Bursa Temel Haklar Derne¤i’nin kuruluﬂ amac› anlat›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¤imizi neden taﬂlad›n›z? Bize neden sald›rd›n›z?” diye soruldu. 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.

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K
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Düzen islamc›l›¤›n›n riyakarl›¤›
Düzen islamc›lar›n›n kiﬂiliksizli¤i
Tayyip Erdo¤anlar’›n, Abdullah
Güller’in hocas› N e c m e t t i n E r b ak a n, AKP’nin, SP’nin öncüsü durumundaki islamc› M i l l i S e l a m e t
P a r t i s i ’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¤ilip büküldükleri resimli, görüntülü
olarak önümüzde duruyor. O dönemde de Erbakan muhatap olmuﬂtu Suudlar’la.
Can Dündar’›n 12 Kas›m tarihli
Milliyet Gazetesi’nde aktard›¤› görüﬂmenin tutanaklar›, islamc›l›¤›n
kimli¤i ve karakteri hakk›nda bize
çok aç›k bir de¤erlendirme yapma
imkan› sunuyor.
*
1974 petrol krizi,
yakt›¤› y›l...

can

Ocakta koalisyon iﬂbirlikçi iktidar› darbo¤aza sokmuﬂ.
Bir yandan zam yap›yorlar, bir yandan “d›ﬂ yard›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 Erbakan’› baﬂka birine gönderiyorlar,
ama bir türlü kral kabul etmiyor.
Pek kredi vermeye de niyetleri olmad›¤› anlaﬂ›l›yor.
Erbakan, bu kez büyükelçiyle görüﬂüyor. Bak›n ne diyor:

"Say›n Büyükelçi! Burada bulunan
büyük heyetimizle beraber Suudi
Arabistan'a gelirken çok ﬂeyler bekliyorduk. Nüfusunun yüzde 99'u
müslüman olan 40 milyonluk Türk
milleti de bu ziyaretten çok ﬂeyler
bekliyor. ﬁimdi bu büyük ümitler
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karﬂ›s›nda eli boﬂ olarak dönemeyiz. Mutlaka bir ﬂeyler götürmemiz
laz›m. Götüremezsek Türkiye'de durum çok feci olur..."
Bak›n,
Türkiye’nin
yüzde
99’unun müslüman oluﬂu, nas›l
masada dolara çevrilmeye çal›ﬂ›l› y o r.
Bununla da kalm›yor kiﬂiliksizlik
ve islam› pazarl›k yapmak.
ﬁöyle devam ediyor Erbakan:
"Suudi Arabistan Türkiye'ye
istedi¤i petrolü
ve krediyi verirse Türkiye'yi kendine
ve dolay›s›yla
Arap ve ‹slam
ül ke ler i ne çe ker. Vermedi¤i takdirde Türkiye, arzu etmedi¤i halde, yüzünü Bat›'ya
çevirir, oraya ba¤lan›r ve oradan
Türkiye'nin kurtar›lmas› mümkün
olmaz."
Bak›n kafa yap›s›na. Erbakan,
me¤er birkaç milyon dolar vermiyorlar 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 hapishane 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..
Bak›n, islam dünyas›n› birkaç
milyon dolara satmaya haz›r
k ü l t ü re b a k › n .
Büyükelçi, Erbakan’a ﬂu cevab›
veriyor: "‹srail'le iliﬂkisini kesen

Gine Baﬂbakan›na bile kredi veremedik. Talepleri
önemine göre s›raya koyuyoruz!"
Görülüyor ki, siyonizme
karﬂ› tav›r da pazarl›k
masalar›ndad›r.
D o l a r karﬂ›l›¤› anti-siyonizm
yap›lmaktad›r.
Nitekim, pazarl›¤›n ilerleyen safhalar›nda Suudi temsilcisi, Erbakan’a
anlaﬂmada 'iki müslüman millet' ve
'‹slam Konferans›' ibarelerinin mutlaka 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›rmak mümkün. 1974 y›l› içinde 250
milyon verirseniz, ayn› sene Türkiye'nin ‹slam Konferans›'na tam üye
olarak kat›lmas›na vesile olursunuz. 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 büyük ilerleme kaydeder; bu durumda
Türkiye'yi kelimenin tam manas›yla
kazanm›ﬂ olursunuz."
N e k a d a r p a r a , o k a d a r anti-si yo n i z m ! N e k a d a r d o l a r, o k a d a r
islam c›l›k!
B a k › n “ a nti-siyo nizm” nas›l pazara ç›kar›lm›ﬂ; bak›n “islam ortak
pazar›”n›n içi nas›l kirli bir p a z a rl›¤a dayan›yormuﬂ...
G ö r ü y o r musunuz emperyalizme,
d o l a r l a r a t e s l i m o lm u ﬂ i s l a m c › l › ¤›n dolar karﬂ›s›nda nas›l alçald›¤›n› ?
Kim güvenir böylelerinin bir
inanc› oldu¤una!
O n l a r, i k t i d a r için her ﬂeyi yapmaya, her kal›ba girmeye
h a z › r d › r l a r.
‹ﬂte Tayyipler b u k ü l t ü r ü n ö ¤ renc i s i d i r l e r. Ve b o y n u z k u l a ¤ ›
geçmiﬂtir.

18 Kas›m 2007

DTP’ye teslimiyet dayatmas›
Oligarﬂinin DTP’ye yönelik sald›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 silahl› protesto” ﬂeklinde veriyor. Sorun elbette salt Hürriyet sorunu de¤il, oligarﬂinin DTP’ye yönelik politikas›d›r. DTP’ye kurﬂun s›kanlar›n hiçbiri tutuklanmad›. Yasalar
yok say›larak, DTP’ye yönelik sald›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 kurulmuﬂtur, Nurettin Demirtaﬂ bunun

için DTP’nin baﬂ›na getirilmiﬂtir”
diye yazd›.
Radikal’den Türker Alkan “Garip Bir Parti” baﬂl›¤›yla DTP’yi hedef 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›, kimisi yönetimdeki isimler için dedektiflik yapmaya soyundu. Oligarﬂinin herhangi bir partisinin seçimlerinde bu görüntülere rastlamak
mümkün mü? Örne¤in, MHP’nin
kadrolar›n›n eli kanl› tarihini araﬂt›ran bir burjuva gazete bulmak zordur, keza oligarﬂinin partilerinin içi
neredeyse suç ﬂebekesi gibidir, fakat
bunlar›n peﬂine düﬂülmez. DTP’nin
yeni Genel Baﬂkan› Nurettin Demirtaﬂ’›n ne kadar y›l PKK davas›ndan

hangi gerekçeyle yatt›¤›ndan, askerlik için çürük belgesine kadar araﬂt›rmalar yap›lmaya baﬂland›.
DTP Milletvekili Fatma Kurtulan’›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 soruﬂturma 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 hedefleyerek 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 sözleri de DTP’ye yönelik sald›r›lara ek-

getirildi. Kürt halk›n›n gerillaya verdi¤i deste¤in gerillan›n yenilmesini imkans›zlaﬂt›rd›¤› de¤erlendirmeleri gerçe¤i ifade eden de¤erlendirmelerdir.
‹slamc›lar ise, askerlerin PKK taraf›ndan kaç›r›lmas›n›n sorumlulu¤unu sadece Generallere y›kmaya çal›ﬂt›lar. Bülent Ar›nç “Genelkurmay’›n sekiz askerle ilgili
aç›klamas› çok diplomatik” de¤erlendirmesiyle, askerlerin kaç›r›lmas›n› ordunun zaaf› olarak tart›ﬂmak istedi.
Zaaf›n temeli, askeri Kürt halk›n›n üzerine göndererek savaﬂt›rmaktad›r. Zaaf, iflas etmiﬂ asimilasyon politikas›nda, imha ederek boyun e¤dirme politikas›nda
›srar etmektedir. Olay tek bir eylem olay› de¤ildir, nitekim, bu eylemlere ba¤l› olarak oligarﬂi askeri kanunlar› 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 karﬂ›s›nda çözümsüz kalacakt›r.
Sonras› yoktur, sonras›nda oligarﬂi oluﬂturdu¤u yeni
ordunun zaaflar›n› tart›ﬂacak, yeni suçlu askerler bulacakt›r. Oligarﬂi 8 askeri tutuklayarak, ölen askerlerin
sorumlulu¤undan kurtulmaya çal›ﬂ›yor. Hay›r hepimiz
biliyoruz ki, ölen askerlerin sorumlusu tutuklanan 8 asker de¤ildir, ölen askerlerin sorumlusu oligarﬂidir, halka karﬂ› savaﬂ›n kurmaylar›d›r.

Suçlu tutuklanan askerler de¤il
halka karﬂ› savaﬂan oligarﬂidir
Oligarﬂi, askeri anlamda içine
düﬂtü¤ü durumu, PKK taraf›ndan
esir al›nan askerleri suçlayarak kapatmaya çal›ﬂ›yor.
Hakkari'nin Da¤l›ca bölgesinde PKK’nin kaç›rd›¤›
ve 14 gün sonra serbest b›rakt›¤› 8 asker, önce soruﬂturmaya al›nd›, sonra ç›kar›ld›klar› Van Askeri Mahkemesi 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 ﬁabano¤lu, Mehmet ﬁenkul ve Halis Ça¤an VAN Askeri
Hapishanesi’ne gönderildiler.
Erler hakk›nda, çeﬂitli de¤erlendirmeler yap›ld›. Erlerin 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› savaﬂta kullan›ld›klar›n› söyledikleri ve savaﬂmak istemediklerini söylemeleri, politik olarak kazanamayacaklar›
bir savaﬂ› yürüttükleri gerçe¤iydi.
Ki, bu gerçekler kimi de¤erlendirmelerde gündeme
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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 sorununun 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 çözümü savunmas› oligarﬂi için temel
önemde de¤ildir. Oligarﬂi için bunlar›n hepsi de, sorunu salt dil, kültür
olarak tan›mlayan talepler de ayn›
çerçevede bölücülük olarak ele al›nmaktad›r. Bu nedenle oligarﬂinin
DTP’den istedi¤i ﬂunu veya bunu
savunmas›n›n ötesinde t am olarak
icazet içinde hareket etmesi, oligarﬂinin yan›nda, Kürt milliyetçi hareketine karﬂ› tav›r almas›, oligarﬂinin

Sorunlar / Çözümler
Kürt sorunu tart›ﬂmas›n›n
dönüp dolaﬂ›p gelece¤i nokta,
oligarﬂik iktidar›n Kürt sorununu çözemeyece¤idir.

emeklilikten önce, yetkileri
varken söylenememesi de oligarﬂinin Kürt sorunundaki çözümsüzlü¤ünü göstermektedir.

DTP’lilere yönelik neredeyse her gün bir yenisi aç›lan soruﬂturma, kapatma davalar›,
milletvekilleri üzerinde kurulan bask›lar, dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas›, partilerinin
kapat›lmas› tart›ﬂmalar› oligarﬂinin Kürt sorununa
yaklaﬂ›m›n›n özetidir.

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

Oligarﬂinin Kürt sorununu çözemeyece¤ini söylerken 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 getirmiﬂtir. Fakat oligarﬂi buna
ra¤men inkar imha ve asimilasyon politikas›nda ›srar etmektedir.
Oysa Kürt halk›na karﬂ› en
büyük katliamlar›n mimar› generaller Kürt kimli¤ini inkar
etmekle yanl›ﬂ yapt›klar›n› söylüyorlar. Bu itiraflar asimilasyon politikas›n›n geçersizli¤inin
itiraf›d›r, fakat bu itiraflar›n
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savaﬂ›n›n destekçisi olmas›d›r.
“DTP’liler terör örgütü ile aras›na mesafe koymal›d›r” içeri¤indeki
tavsiyeler, istekler de burada anlam›n› bulmaktad›r.
Taleplerinden vazgeçmiﬂ veya
taleplerini gündeme getirebilecek
güçten yoksun kalm›ﬂ bir partiyi
oligarﬂi kendisi için zarars›z görecektir. DTP’ye yüklenerek getirmek
istedikleri nokta da buras›d›r, en
az›ndan DTP içinden baz› kesimleri
bu zemine getirebileceklerinin hesab›n› yapmaktad›rlar.

Oligarﬂi ne Kürt sorununu
neden çözmedi¤ini izah edebiliyor, ne de çözüm üretebiliyor.
Bu çözümsüzlük nedeniyle
demagojiye baﬂvuruyor, bir terör edebiyat›na sar›l›yor, elinden bu malzeme al›nd›¤›nda, sorunu yoksaymaya çal›ﬂ›yor,
yok sorun ekonomiktir diye tart›ﬂ›yor, baﬂka zaman Kürt halk›n›n tüm haklar› tan›nm›ﬂt›r
diyor. Bir Kürt sorunu vard›r
diyor. Özcesi tutarl› bir de¤erlendirme gündeme gelmiyor.

oligarﬂi
çözer mi?
ye bir ad›m att›klar›nda bunun gidece¤i sonuçtan korkuyorlar. ki bu korkular› daha
önce de belirtti¤imiz gibi “Türkiye’nin bölünmesi korkusu”dur.
Bu nedenle, generallerin konuﬂmalar›ndan kaynakl› olarak, acaba çözüm mü tart›ﬂ›l›yor diye beklentiye girmek boﬂunad›r. Bas›nda yap›lan kimi
de¤erlendirmeler, generallerin
aç›klamalar›n›n gerçekçi olmayan beklentiler oluﬂturdu¤unu
gösteriyordu.

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

Bu noktada ABD’nin,
AB’nin oligarﬂiye bask› yapaca¤› düﬂünülür. Asl›nda
bu düﬂünceler sürekli olarak emperyalistler taraf›ndan boﬂa ç›kar›lm›ﬂ, geçersizleﬂtirilmiﬂtir. Bugün yine
ayn› durum yaﬂan›yor. ABD
emperyalizmi sorunun çözümüne iliﬂkin tek cümle kurmad›¤› gibi o da “terör”, “ortak
düﬂman” edebiyat› yap›yor,
AB ise Türkiye’nin “terörle
savaﬂ›n› destekliyoruz” aç›klamalar› 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.
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YTL ayl›kla, SSK primleri de ayda
15 gün üzerinden yat›r›larak hayat›n› sürdürüyor.
Bu durum sizi ﬂaﬂ›rtmas›n. Elif
ö¤retmen de bu
ülkede hayal kuran ama o hayalleri gerçekleﬂmeyen
binlerce insanla
ayn› kaderi paylaﬂ›yor. Asl›nda bu “kader” dedi¤imiz ﬂey devlet taraf›ndan uygulanan bilinçli bir politikan›n sonucu.
“Haydi K›zlar Okula, Baba Beni
Okula Gönder, Gelece¤in Sigortas›
K›zlar›m›z, Kardelenler…” Bu isimleri hepiniz duymuﬂsunuzdur. Hani ﬂu Do¤u’da bir türlü okutulamayan k›z çocuklar›n›n geri kalm›ﬂl›¤›na “art›k yeter(!)” denilerek büyük ﬂirketlerin, medya gruplar›n›n, zengin iﬂadamlar›n›n ve kendilerini sivil toplum kuruluﬂu olarak tan›mlayan çeﬂitli çevrelerin
deste¤ini alarak baﬂlat›lan, projeler! ﬁimdi diyeceksiniz ki bu kötü
bir ﬂey mi? ‹yi mi kötü mü buras›n› tart›ﬂmadan önce, “E¤itim verme iﬂini kim niye yapar ya da kimin görevidir?”, bunu tart›ﬂmak
gerekir.
Bu tart›ﬂmaya yine bu projeleri
tan›tan yaz›lardan baﬂlayal›m isterseniz. UNICEF ve MEB iﬂbirli¤iyle yürütülen “Haydi K›zlar Okula” kampanyas› içerisinde e¤itimin amac› “bireyin ve toplumun
istek ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda bireylerin ilgi ve yeteneklerini geliﬂtirerek onlar›
topluma kazand›rmakt›r” diye
anlat›l›rken, e¤itimin bütün vatandaﬂlar için zorunlu oldu¤u ve devlet okullar›nda paras›z oldu¤u vurgulan›yor. Peki, madem e¤itim paras›z, ya da öyle olmas› gerekiyor,
devlet neden en temel görevini
yerine getirmeyerek paras› olmayan kiﬂilerin e¤itimlerini özel ﬂirketlerin inisiyatifine b›rak›yor da
böyle projeler yap›l›yor. MEB, devlet okullar›na tebeﬂir paras› dahi
ay›rmazken özel okullara bütçeden para ayr›l›yor. Yani halk›n en
temel hakk› olan e¤itim hakk›
ticaret mal› haline getiriliyor. Peki,
neden böyle? Çünkü e¤itim politikas›n›n özünde halk›n ihtiyaçlar›
de¤il; tekellerin ihtiyaçlar› var. Za-

Kardelen Ayﬂe!
“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›ldanmaya bile baﬂlam›ﬂs›n›zd›r. Ö¤retmen olmak isteyen ve bu hayalini kara tahtaya yazan bir k›z çocu¤u olan “Kardelen Ayﬂe” ve ona
soru soran di¤er kardelenler… ‹nsan›n içini ›s›tan, ama biraz da buruk b›rakan o reklam filmi asl›nda
ülkemizdeki e¤itim sistemini bütün gerçekli¤iyle ortaya koyuyor,
nas›l m›? Birazdan de¤inece¤iz
ama öncelikle reklam filminin baﬂrol oyuncusu olan kardelenle ilgili
26.10.2007 tarihinde yap›lan E¤itim- Sen Genel Merkez aç›klamas›nda yer alan baz› bilgileri verelim. 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 kardelenimiz büyüdü… En büyük hayali gerçekleﬂti sonunda. Sosyal
bilgiler ö¤retmeni oldu. Ama bundan sonras› pek çok kiﬂinin yaﬂad›¤› hayal k›r›kl›klar›yla dolu bir
yaﬂam. Elif, mezun oldu ama E¤itim fakültesinden mezun olan binlerce insan gibi iﬂ güvencesi olmadan vekil ö¤retmen olarak Mardin’in Yeﬂilli Köyü’nde ö¤retmenlik yap›yor. Hem de 4 y›l boyunca
uzmanlaﬂt›¤› sosyal bilgiler ö¤retmeni olarak de¤il, ‹ngilizce ö¤retmeni olarak derslere giriyor. 300
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ten kimin verdi¤inden ba¤›ms›z
olarak, verilen e¤itimin niteli¤ine
bakt›¤›m›zda bilimsellikle ilgisi olmayan, tekellere kalifiye eleman
yetiﬂtirmeyi hedefleyen bir e¤itim
müfredat› var. Ve okuyamayan
k›zlar›m›z› okuttuklar›n› iddia ettikleri bu lokal projelerle holding
sahipleri as›l olarak ihtiyaç duyduklar› 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 yetinmeyip, okurken ﬂirket bünyesinde
veya iﬂ ortaklar›n›n kadrosunda
staj, mezun olduklar› zaman ise sigortac›l›k ve bireysel emeklilik uzman› olarak çal›ﬂmalar› imkan›n›
sunmak. Bu proje çerçevesinde
baﬂar›l› oldu¤u halde maddi yetersizlik nedeniyle ö¤renimlerine devam edemeyecek k›z ö¤rencilerimizin meslek liselerinin sigortac›l›k bölümlerinde burslu olarak
okumalar›n› sa¤l›yoruz” diyor. Yani 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. Öyle ya, paran›z yoksa istedi¤inizi de
yapamazs›n›z. Eskaza istedi¤iniz
bölümde okursan›z da hayallerim
gerçekleﬂti diye sevinmeyin, Kardelen Ayﬂe de hayallerinin gerçekleﬂti¤ini san›yordu.
E¤itim politikas›n›n temelinde
insan olmayan bir sistemden daha
fazlas›n› bekleyemezsiniz. En temel haklar›n parayla al›n›p sat›ld›¤›, e¤itim tekellerin ç›kar› için verildi¤i sürece birileri bu haktan sürekli mahrum kalacak, birilerinin
hayalleri sürekli suya düﬂecek ve
hayallerimizi bile paraya sahip
olanlar›n çizdi¤i çerçevede kurmak zorunda kalaca¤›z. Oysa ki
e¤itimin halk›n ç›kar›na yap›ld›¤›
bir e¤itim sisteminde ö¤renciler ilgi 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

GENÇL‹K

13

‹ﬂçi Düﬂman› ‹ttifak
- ‹ ktidar, P atron, Polis, Yarg› Telekom G revine Sald›r›yor!
26 bin Türk Telekom çal›ﬂan›
Türkiye'nin dört bir yan›nda mücadelelerine kararl›l›kla devam ediyor.
‹ﬂçi düﬂman› ittifak da boﬂ durmuyor. ‹ktidar, patron, polis, yarg›,
burjuva meyda grevi k›rmak için
sald›r›lar›n› art›r›yor. Gözalt›lar,
tutuklamalar, iﬂten atmalar, karalama kampanyalar›, taﬂeronlarla grev
k›r›c›l›¤›.. Sald›r›lar›n sonuncusu
Diyarbak›r’da yaﬂand›. Diyarbak›r’da gözalt›na al›nan 17 Haber-‹ﬂ
Sendikas› yönetici ve üyesinden
12’si tutukland›.
Son birkaç gün içinde Gaziantep’te 49, Diyarbak›r'da 17 ve ‹stanbul Anadolu yakas›ndaki 15 Telekom iﬂçisi gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Diyarbak›r ve Batman'da Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele ﬁubesi ekipleri taraf›ndan gözalt›na al›nan 17 Haber-‹ﬂ Sendikas›
yönetici ve üyesinden 12'sinin tutuklanmas› Telekom iﬂçilerine yönelik yeni bir sald›r› ve gözda¤›n›n
da habercisi oldu.
Türk Telekom'a ait “fiberoptik
kablolara sabotaj düzenledikleri”
iddias›yla Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤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 Haber-‹ﬂ Sendikas› Diyarbak›r ﬁubesi
Baﬂkan› Salih Taﬂdemir ve 12 sendika üyesinin aralar›nda bulundu¤u
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17 kiﬂi, savc›l›ktaki ifadelerinin ard›ndan nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevkedildi.
Mahkemeye ç›kar›lan sendikac›lardan 5'i serbest b›rak›l›rken, Haber-‹ﬂ Sendikas› Diyarbak›r ﬁubesi
Baﬂkan› Salih Taﬂdemir, ﬁube Sekreteri Kaz›m Artar ile Türk Telekom
çal›ﬂanlar› Adem K›z›l, Cebrail
Erol, Cevdet Yetiﬂkin, Hac› Tekin,
Mehmet ﬁirin Örnek, Mustafa Mazi, Mustafa Nergiz, Veysi Bademk›ran, Y›ld›r›m ﬁengün ve Yusuf Karadeniz tutukland›.

Tu t u k l a m a y a P rotesto
Vali Hakk›nda Suç Duyurusu
Haber-‹ﬂ Sendikas› ‹stanbul 1
No'lu ﬁube üyeleri, grevdeki iﬂçilerin yerine taﬂeron ﬂirketlerden iﬂçi
çal›ﬂt›ran ‹stanbul Valisi Muammer
Güler, Telekom Avc›lar Müdürü
Müjdat Demirkesen ve Telekom ‹stanbul ‹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 Beyaz›t Kampüsü önünde bir araya gelerek yolu trafi¤e kapatt›. Buradan
sloganlarla yaklaﬂ›k bin kadar iﬂçi
Sultanahmet Adliyesi önüne kadar
yürüdü.
Sultanahmet Adliyesi önüne gelen iﬂçilere ve bas›na karﬂ› bir aç›klama yapan Haber-‹ﬂ 1 No'lu ﬁube
Baﬂkan› Levent Dokuyucu, grev iﬂçilerin demokratik ve yasal hakk›
olmas›na ra¤men Vali Muammer
Güler'in grevdeki iﬂçilerin yerine taﬂeron 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›ndan, taﬂeron iﬂçi çal›ﬂt›ran Telekom

Avc›lar Müdürü Müjdat Demirkesen, Telekom ‹stanbul ‹l Müdürü
Mehmet Beytur ve ‹stanbul Valisi
Muammer Güler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ard›ndan Gaziantep’te 49, Diyarbak›r'da 17 ve ‹stanbul Anadolu yakas›ndaki 15 Telekom iﬂçisinin gözalt›na al›nmas›n›
protesto eden iﬂçiler, sloganlarla eylemlerine son verdi.

Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›
Telekom iﬂçileri grevde 26. günü
de geride b›rak›rken, grevdeki iﬂçilere destek ziyaretleri de devam ediyor.
TMMOB Adana ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK), 8 Kas›m günü
grevdeki Türk Telekom Adana ‹l
Müdürlü¤ü çal›ﬂanlar›n› ziyaret
ederken; 9 Kas›m günü de E¤itimSen ‹zmir 1 No'lu ﬁube Yönetim
Kurulu üyeleri yine grevde olan Haber-‹ﬂ üyesi Telekom iﬂçilerine destek ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuﬂan TMMOB
Adana ‹KK Sekreteri Hüseyin At›c›, grevi sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdiler.

DMH'den
G re v d e k i ‹ ﬂ ç i l e re Destek
Devrimci Memur Hareketi grevdeki Telekom iﬂçilerini Gayrettepe
Telekom Müdürlü¤ü’nde ziyaret etti. DMH’l›lar› karﬂ›layan Haber-‹ﬂ
Sendikas› Temsilcisi Yener Ünal
dayan›ﬂman›n önemine de¤inerek
sald›r›lar karﬂ›s›nda mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
Devrimci Memur Hareketi’nden
memurlar da söz alarak hayat›n her
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alan›nda sermayenin sald›r›lar›n›n art›¤›n›, güvencesiz, sendikas›z bir çal›ﬂma
yaﬂam›n›n çal›ﬂanlara dayat›ld›¤›n›, art›k buradaki grevin genel
greve do¤ru evrilmesinin gerekti¤ini belirterek
“siz hakl›s›n›z, direnenler her zaman hakl›d›r ve mücadelemiz mutlaka bunlar› gerçek k›lacakt›r” dediler.
Ziyarette iﬂçilerin coﬂku ve kararl›l›klar› dikkat çekti. S›k s›k
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Telekom
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir”, “Direne Direne Kazanaca¤›z” “Yaﬂas›n S›n›f
Dayan›ﬂmas›” sloganlar› at›ld›.
Ayn› gün bir baﬂka destek ziyareti ise Emekli-Sen’den geldi. Saat
12.00’da Gayrettepe Telekom binas› önüne gelen emekliler iﬂçilerin yan›nda olduklar›n› gösterdiler.
20 emeklinin ziyareti s›ras›nda bir
konuﬂma yapan Emekli-Sen Beyo¤lu ﬁube Eski Baﬂkan› Hasan
Kaﬂk›r her zaman direnen Telekom
iﬂçilerinin yan›nda olduklar›n› bildirmesinin ard›ndan Emekli Ra-

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 sendika, 650 ﬂube, di¤er sivil toplum örgütleriyle eylemlerini Türkiye geneline yayacaklar›n› söyledi.
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih K›l›ç Telekom grevine iliﬂkin, kitleye yapt›¤›
konuﬂmada, “bir hafta süre veriyo ruz” diyerek, devlete e¤er grevin taleplerini kabul etmezse, Türk-‹ﬂ olarak destek eylemlerine baﬂlayacaklar›n› aç›klad›.
Türk-‹ﬂ’in grevler karﬂ›s›ndaki
tavr›, genel olarak en iyi durumda
grevleri desteklememek ﬂeklinde ol-
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mazan Geceno¤lu da iﬂçiler için bir
ﬂiir okudu. Burada da iﬂçiler ad›na
konuﬂma yapan Yener Ünal emeklilerin ziyaretinden duyduklar›
mutlulu¤u dile getirdi.

“ Ç a re D i re n m e k t e n
Geçiyor”
E¤itim-Sen Torbal› Temsilcili¤i
grevdeki Telekom iﬂçilerini Torbal› Telekom binas›nda ziyaret etti.
E¤itim-Sen Temsilcili¤i ad›na
aç›klama yapan E¤itim Sekreteri
Hayri Aktaﬂ “Vatanseverlik naralar› alt›nda ülkenin her türlü de¤eri,
emperyalistlere ve yerli iﬂbirlikçilerine peﬂkeﬂ çekiliyor. Çal›ﬂanlar
bask› yasalar› ile sindirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Sivil diye halka yutturulmaya 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” diyerek dayan›ﬂma duygular›n› belirtti.
“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.

muﬂtur. Öyle ki, Hava-‹ﬂ’in grev sürecinde oldu¤u gibi, ço¤u kez kendini kendi üyesi olan sendikayla, patron aras›nda “tarafs›z”, “arabulucu”
konumuna koymuﬂ, konfederasyon
olarak görevlerini yerine getirmemiﬂ, 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›klamas› yapt›rmas› grevin baﬂar›s›d›r.
Grev bugüne kadar, grev yerlerine yap›lan ziyaretler d›ﬂ›nda di¤er
sendikalardan dikkate de¤er bir destek görmedi. Salih K›l›ç’›n bu aç›klamas›, bu durumu de¤iﬂtirecek mi?
Yoksa her zamanki gibi, devleti tehdit eden ama arkas› gelmeyen aç›klamalarla m› yetinecektir?

"‹nsan ‹hale ‹le
Çal›ﬂamaz"
Diyarbak›r Tabip
Odas›, Dev Sa¤l›k-‹ﬂ
ve SES Diyarbak›r ﬁubesi, "‹nsan ‹hale ‹le
Çal›ﬂamaz, Sa¤l›kta Taﬂeron Olmaz" slogan› ile 17 Kas›m'da Ankara'da olacaklar›n› aç›klad›. Öte yandan SES Mersin ﬁubesi de bir bas›n
toplant›s› düzenleyerek 17 Kas›m'da Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde yap›lacak aç›klamaya kat›l›m ça¤r›s›nda bulundu.
Diyarbak›r Tabip Odas›, Dev
Sa¤l›k-‹ﬂ ve SES Diyarbak›r ﬁubesi taraf›ndan Dicle Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi Baﬂhekimli¤i
önünde yap›lan bas›n aç›klamas›na,
Diyarbak›r Dicle Üniversitesi Araﬂt›rma Hastanesi temizlik çal›ﬂanlar›
da kat›ld›. "Yaﬂas›n emekçi dayan›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 tasar›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 Kas›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›klad› 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 Bozkurt, taﬂeron sistemi ile beraber
hem halk sa¤l›¤›n›n tehlike alt›na
girdi¤ini hem de sa¤l›k emekçilerinin haklar›n›n elinden al›nd›¤›n› belirterek uygulamaya karﬂ› olduklar›n› bildirdi.

EMEK
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Siyasette
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 aras›nda 11 bin 500 kiﬂiyi ilgilendiren 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›.
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‹LKE

‹LKE
Geçen hafta bu köﬂemizde yine
Telekom grevi üzerinde durmuﬂ ve
grev hakk›n› sözde savunur görünüp gerçekte savunmayanlar› eleﬂtirmiﬂtik. Grevin, burjuvaziye, patronlara, iktidarlara zarar vermeden
grev olamayaca¤›n› belirtmiﬂtik.
Grevi grev yapan bir baﬂka unsur da, emekçilerin dayan›ﬂmas›d›r.
Bu hafta da konunun bu yan› üzerinde duraca¤›z.
Önceki yaz›m›zda sözümüz,
ikiyüzlü riyakar
burjuvalara
ve
burjuvazinin saf›ndakilere yönelikti. Bu hafta ise
sözümüz, solda,
eme¤in saf›nda
olanlara veya öyle gözükenleredir.
En baﬂta herkes kabul edecektir ki, bugün Telekom 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 gereklidir, 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 görevimizden kaçmak demektir.
Solda oldukça uzun süredir destek ve dayan›ﬂma kavram›n›n içi
boﬂalt›lm›ﬂt›r. Her alan›n, sadece
kendi sorunlar›n› esas alan bir politika izlemesi, halk›n di¤er kesimlerini ilgilendiren sorunlar›n adeta
“d›ﬂ›m›zdaki” bir sorun gibi görülmeye baﬂlamas›, do¤al olarak mesela sendikalar aras›ndaki iliﬂkiyi
bile birbirinden “uzak” kurumlar›n
iliﬂkisine dönüﬂtürmüﬂtür. Bu kavramlar›n içinin boﬂalt›lmas›nda, sivil toplumculuktan genelde yaﬂanan bireycileﬂmeye, toplumun atomize edilmesinden icazetcili¤e kadar bir çok etken rol oynamaktad›r. Düzenin icazetinde hareket et-

meyi esas olan reformist, sa¤c› anlay›ﬂlar,
destek ve dayan›ﬂma konusunda da düzenin çizdi¤i s›n›rlar› aﬂmaya kayg›s›yla hareket ettikleri
için, destekler, bu kesimler taraf›ndan biçimsel, göstermelik hale dönüﬂtürülmüﬂtür.
Amekçiler aras›nda, örgütlü
halk güçleri aras›nda destek ve dayan›ﬂmay› yoketmek, burjuvazinin
her dönem öncelikli politikalar›ndan biri olmuﬂtur. “Dayan›ﬂma grevi”nin yasaklanmas› bile, tek baﬂ›na bu zihniyeti anlat›yor zaten. F
Tiplerine
karﬂ› Büyük
Direniﬂ döneminde de
oligarﬂinin
halk güçleri
aras›ndaki
dayan›ﬂmay›
engellemek
için
neler
yapt›¤› hala
ak›llardad›r.
Destek ve
dayan›ﬂman›n biçimsel hale dönüﬂmesinin bir
di¤er nedeni, d i r e n i ﬂ l e r e g ü v en i n s a r s › l m a s › d › r. Bir direniﬂ baﬂlad›¤›nda, bir çok kesim, direniﬂin
k›sa sürede yenilece¤i, veya “masabaﬂ›nda sat›laca¤›” gibi beklentiler içine girmekte, destek ve dayan›ﬂma için bir güç seferber etmemekte, emek harcamamaktad›r.
Özellikle sendikalar›n önderli¤indeki direniﬂlere iliﬂkin bu imaj›n
kuﬂkusuz geçmiﬂe dayanan maddi
nedenleri de var. Ama yine de bundan, direniﬂlere karﬂ› toptan bir
inançs›zl›k ç›kmamal›d›r. Tam tersine, 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, Telekom grevine aç›klamalar›n, ziyaretlerin 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, burjuvazinin karﬂ›s›na, emekçilerin dayan›ﬂmas›yla ç›k›lmal›d›r.

destek ve
dayan›ﬂmada
yasak savmac›l›k,
benmerkezcilik,
sivil toplumculuk
aﬂ›lmal›d›r!
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Devrimciler Alternatif Sunuyor
Halk Tart›ﬂ›yor
‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Antalya’dan sonra Malatya ve Elaz›¤ da
düzenlenen panellerle, Dersim’deki
forumlarla, söyleﬂilerle, halk toplant›lar›yla Halk Anayasas› Tasla¤›
tart›ﬂmalar› sürüyor.

Elaz›¤’da Halk Anayasas›
Paneli
Elaz›¤ Temel Haklar’da “Emperyalizmin ve Oligarﬂinin De¤il
Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” kampanyas› çerçevesinde düzenlenen
panelde ba¤›ms›z, demokrat bir ülke olunmadan halk anayasas›n›n olmayaca¤› dile getirildi. 9 Kas›m günü dernek binas›nda yap›lan panele
konuﬂmac› olarak Ovac›k E¤itimSen üyesi Mehmet Ali Aslan ve Elaz›¤ HÖC Temsilcisi Sakine Ögeyik
kat›ld›. Panelde konuﬂmac› olarak
kat›lacak olan Av. Behiç Aﬂc› ise rahats›zl›¤›ndan dolay› kat›lamad›.
Ancak göndermiﬂ oldu¤u CD ile
“kendi anayasam›z› kendimiz yapabiliriz” diyerek bir sunumla kat›ld›.
Panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan 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 kadrolar›n› koruyaca¤› bir anayasa ç›karaca¤›n› vurgulayarak düﬂüncelerini
dile getirdi. Kürt sorunu, yozlaﬂma
sorunu, laik-ﬂeriat gündemine iliﬂkin ve yaﬂam hakk› konular›yla ilgili sorulan sorular›n cevapland›¤› panele DHP, DTP ve EMEP temsilcileri de kat›ld›.

Malatya’da Anayasa Paneli
HÖC’ün ülkenin birçok yerinde
düzenledi¤i panellerin birisi de 10
Kas›m günü Malatya’da gerçekleﬂtirildi. Saat 14.00’da Malatya
PSAKD’nde düzenlenen ve E¤itim-

Say›: 131

Sen, TKP, PSAKD ve HÖC Temsilcilerinin kat›ld›¤› paneli 100
kiﬂi izledi.
HÖC Temsilcisi Mehmet Ali
Kaya taslakla halka alternatif
sunduklar›n› belirtirken, TKP ad›na
sözalan Davut Yusufo¤lu kendilerinin de “Toplumcu Anayasa” baﬂl›kl› bir taslak haz›rlad›klar›n› söyleyerek haz›rlad›klar› tasla¤›n esaslar›n›
aç›klad›.
E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Erdo¤an Canpolat AKP anayasas›n›n kapitalizmin anayasas› oldu¤una, buna
karﬂ› olunmas› gerekti¤ine de¤inirken, alevilerin bu tart›ﬂmalar›n neresinde oldu¤unu anlatarak konuﬂmas›na baﬂlayan Malatya PSAKD Baﬂkan› Abbas U¤urlu ise “Yap›lacak
anayasa halktan saklanmamal› ve
topluma aç›larak tart›ﬂ›lmal›” dedi.

“Bu taslak
zemininde
birleﬂerek
ortak
bir cephe
oluﬂturulabilir”

Baﬂkan› Hüseyin Tunç ise
“Ba¤›ms›z, demokratik bir ülke olmadan ﬂu
ya da bu maddeler de¤iﬂtirilerek
anayasa yap›lamaz” diye konuﬂtu. Son olarak
konuﬂma
yapan ÇHD Genel Sekreteri Selçuk
Koza¤açl› “HÖC’ ün anayasa tasla¤› ilerici kesimlerin hay›r diyemeyece¤i maddelerle doludur. Bu taslak
zemininde birleﬂerek ortak bir cephe
oluﬂturulabilir” ﬂeklinde düﬂüncesini ifade etti.

Dersim’de Anayasa Forumu
Dersim’de polisin tüm provokatif uygulamalar›na ra¤men 11 Kas›m günü Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen anayasa forumuna konuﬂmac› olarak DTP ‹l
Baﬂkan› Murat Polat, EMEP ‹l Baﬂkan› 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 iktidar›n› güçlendirme telaﬂ›nda oldu¤unu söyleyerek ilerici, yurtsever,
devrimci tüm kesimleri HÖC’ ün
haz›rlad›¤› anayasa tasla¤› çerçevesinde birleﬂmeye ça¤›rd›.
Kürtler’in kendi kimlik, kültür
ve inançlar›n› yaﬂayabilecekleri özgür bir ortam olmad›¤›n› vurgulayan
DTP ‹l Baﬂkan› Murat Polat;
AKP’nin özellikle demokrasisiz,
Kürtsüz ve kad›ns›z bir anayasa haz›rlad›¤›n› vurgularken EMEP ‹l

Do¤ançay’da “Halk ‹çin
Anayasa” Söyleﬂisi Yap›ld›
Do¤ançay’da “Halk ‹çin Anayasay› Tart›ﬂ›yoruz” konulu bir söyleﬂi düzenlendi. Söyleﬂi 10 Kas›m günü Torbal› E¤itim-Sen’den Hayri
Aktaﬂ, Av. Dinçer Çal›m ve HÖC
ad›na Sema Koç’un kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. Söyleﬂide hak ve özgürlüklerin ancak halk için yap›lan
bir anayasada güvence alt›na al›nabilece¤i vurguland›.

Halk›n Anayasas› ‹çin
Kahvehane Toplant›s›
HÖC’lüler, her bölgede her ilde
Halk Anayasas›’n› halka taﬂ›maya,
halkla tart›ﬂmaya devam ediyor. Bu
hafta Adana’n›n Akkap› Mahallesi’ndeki bir kahvehanede ise Halk
Anayasas› Tasla¤› tart›ﬂ›ld›. Adana
Temel Haklar Baﬂkan› ﬁemsettin
Kalkan, yap›lan referandumun halk›n iradesini yans›tmad›¤›n› dile getirdi¤i toplant›da halk›n kendi sorunlar› ve bunlar›n çözümü tart›ﬂ›ld›.

HALK ANAYASASI
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NAYASA RÖPORTAJLARI

Kim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

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

Bu Say›da:
Hüseyin AYGÜN (Avukat-Dersim Barosu)
M. Ali YA Z I C I (Avukat-Samsun Barosu)
A. Tu n c a y K A R A Ç O R L U
4 ) ‹lerici, demokrat güçlerin anayasa tart›ﬂmas› sürecine daha güçlü bir ﬂekilde müdahale edebilmesi
için neler yap›labilir? Örne¤in nas›l, hangi temelde bir
araya gelinebilir? Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin
sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›, "Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve uluslar›n haklar›n› ve tüm halk›n özgürlü¤ünü esas alan bir anayasa" olarak tan›mlan›yor. Bu temel tan›m, anayasa konusunda birlikteli¤in
zemini olabilir mi?
5 ) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar malum, sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›. Küçük burjuva diktatörlü¤ü için, oligarﬂi için anayasalar
yap›ld›. Halk için bir anayasam›z olmad›. Sizce böyle
bir anayasam›z›n olabilmesi için ne yapmal›? Bunun
yolu nereden geçiyor?

Hüseyin Aygün
(Dersim Barosu Avukatlar›ndan):

“HÖC’e ait taslak, tek aç›k karﬂ› ç›k›ﬂt›r”
Bir anayasa
sizce
neleri
içermeli ve nas›l yap›lmal›?

1)

Hüseyin Aygün: Anayasay›
her zaman bir devrim hükümeti
haz›rlar. Buna ço¤unlukla “Kurucu Meclis” deniyor. Türkiye’de
ezilen emekçiler, demokratik
güçler ve yoksullar anayasa haz›rl›¤›nda hiçbir zaman söz sahibi
olmam›ﬂlard›r. Anayasa yaz›c›s›
komisyonlarda yer alan “akademisyenler” de ne tuhaft›r ki sermayenin ve ordunun hizmetinde
olmuﬂlard›r. Bu kurullar›n “ba¤›ms›zl›¤›” sermaye ve devletten
ba¤›ms›zl›k anlam›na gelmemektedir. Kurullarda yer alan “profesör” ve “doçent” unvanl› ö¤retim
görevlileri sermaye ve ordunun
kendilerine çizdi¤i s›n›rlar içerisinde düﬂünce ve öneri getirmiﬂlerdir.
Nitekim Türkiye’de ilkinden
sonuncusuna “darbe rejimleri”
anayasa yazm›ﬂt›r. Anayasalar el-
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bette haz›rlay›c›lar› olan toplumsal s›n›flar›n damgas›n› taﬂ›r. 12
Eylül Anayasas› bu bak›mdan sermayenin ç›karlar›n› dile getiren ve
Türk milliyetçisi bir anayasad›r.
Demokratik bir anayasay› ise ezilen s›n›f veya gruplar›n haz›rlamas› ve onlar›n temsilcilerinin de
demokratik bir anlay›ﬂa sahip olmas› gerekir. Böyle olursa ortaya
“demokratik bir anayasa” ç›kar.
TC Anayasas›’n›n ilk üç maddesinin 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 dini grup ve kesimler lehine de¤iﬂtirilmesi zorunludur. Tüm demokratik haklar› tan›yan; Türk olmayan bütün kesimlerin (Kürt, Ermeni, 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. Bunun yolu ise AKP’nin yapt›¤›ndan de¤il; çok güçlü bir halk
hareketinden geçer. Yap›ma üniversitelerin, sivil toplumun, siyasi
partilerin, tek tek bireylerin dahi
kat›ld›¤› bir süreç örgütlenmelidir.

2)

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

Aygün: AKP Anayasas› bir
“‹slamc›-sermaye” anayasas›d›r.
Türkiye’deki anti-laik ve anti-demokratik rejimi daha fazla islamileﬂtirmek temel amaçt›r. Anayasa
mahkemesi ve Dan›ﬂtay baﬂta olmak üzere yarg›n›n “hizaya getirilmesi” hedeflenmektedir. Zira;
bu kurumlar uzun zamand›r
AKP’nin dayatma içeren kimi reformlar›na engel ç›karmaktayd›.
AKP ilerici bir parti de¤ildir.
Devlet, yarg› ve demokratik haklar alan›nda iyileﬂtirici bir yenilik
yoktur. AKP anayasa tasla¤›nda
Türk olmayanlar›n ve hele hele
Sünni olmayanlar›n haklar› güvence alt›nda de¤ildir. Bu anaya-
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“‘Ba¤›ms›zl›k’ ise öyle anayasa
ile çözülemez. Ekonomik,
askeri, d iplomatik v e IMF ve
Dünya B ankas› ü zerinden
yürütülen k ölelik a nlaﬂmalar›na
son verilmeden a nayasada
ba¤›ms›zl›k tart›ﬂ›lamaz bile.
Bu b ir anlamda d ünya
kapitalist rejiminden kopuﬂ iﬂi;
kendi halk›n›n yönetti¤i bir
sisteme geçiﬂ iﬂidir. A KP bunu
yapamaz.”
sa “tasla¤›”, emekçilerin haklar›n›n da reddi anlam›na gelmektedir. Sendika, bas›n, örgütlenme ve
toplant› özgürlü¤ü gibi haklar›n
geniﬂletilmesi sözkonusu de¤ildir. Çevre, kad›n ve çocuk hakk›
yönünden ise aç›kça bir “geriye
gidiﬂ” sözkonusudur. AKP’nin
amac› en iyi ihtimalle “BOP patentli” bir “›l›ml› ‹slam”d›r.
AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’ oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun
yer almamas›na ne diyorsunuz?

3)

Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
Madde 31- Irkç›l›k ‹nsanl›k
Suçudur
a-) Hiç kimse ›rk ve milliyeti dolay›s›yla d›ﬂlanamaz,
horlanamaz, zulme u¤rat›lamaz ya da ayr›cal›kl› k›l›namaz.
b-) Irkç›, ﬂoven, halklar aras›nda düﬂmanl›k yayan, istilac›, ulus ve halk de¤erlerinin yozlaﬂt›r›lmas›n›, as›l
özünden
sapt›r›lmas›n›
amaçlayan hiçbir kurumlaﬂmaya ve faaliyete izin
verilmez.

Say›: 131

Aygün: ‹deolojisiz anayasa olmaz. AKP’nin hedefi “Kemalizmsiz-Laiksiz” bir anayasad›r.
Bunu aç›kça söylememenin ad›d›r “renksizlik”. Hiçbir ﬂey “renksiz” de¤ildir. Hele anayasa hiç de¤ildir. “Ba¤›ms›zl›k” ise öyle anayasa ile çözülemez. Ekonomik,
askeri, diplomatik ve IMF ve
Dünya Bankas› üzerinden yürütülen kölelik anlaﬂmalar›na son verilmeden 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.
‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›ﬂmas› sürecine
birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir mi?

4)

Aygün: HÖC’e ait taslak bence Türkiye aç›s›ndan tek aç›k

karﬂ› ç›k›ﬂt›r. Demokratik ve hatta 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 anayasa yap›lmas› tart›ﬂmas›na giriﬂmiyor. Yap›lmak istenen sistemin
bir parça daha makyaj›n›n yenilenmesidir. Türkiye’de anayasaya 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 var›z” diyenlerin seslerini önemli
ölçüde yans›tt›¤›n› düﬂünüyorum.

5)

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

Aygün: Halk anayasas› devrimle olur. Bunun tarihte baﬂka
bir yolu yok. Hugo Chavez’in Venezuella’da yapt›¤›na benzeyen
bir ﬂeydir herhalde.

El Koyma Karar› Hukuksuzdur
ÇHD'li avukatlar, Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin haz›rlad›¤› “Halk Anayasas› Tasla¤›”na el koyma karar›n› 8 Kas›m’da yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla protesto ederek, karar›
veren hakim hakk›nda, Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu'na (HSYK) ﬂikayet dilekçesi verdi.
Grup ad›na bas›n aç›klamas›n› yapan ÇHD Genel Sekreteri Avukat Selçuk Koza¤açl›, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, Halk Anayasas› Tasla¤›'na, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 214/1, 216/1, 217, 218 ve 301. maddelerine ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle “El koyma karar›” verdi¤ini an›msatarak, 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 karar›” verildi¤ini ifade eden Koza¤açl›, karar› veren hakimi HSYK'ya ﬂikayet edeceklerini söyledi.
Avukatlar, aç›klaman›n ard›ndan “El koyma karar›” veren hakim hakk›ndaki ﬂikayet dilekçesini HSYK'ya sundular.
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Mehmet Ali Yaz›c›
(Samsun Barosu Avukatlar›ndan):

“Halk›n, eme¤in ç›karlar› do¤rultusunda bir anayasa yap›lmal›d›r”

1)

Bir anayasa sizce
neleri içermeli ve

nas›l yap›lmal›?

M. Ali Yaz›c›: Toplumun kendi anayasas›n› özgürce yapmas›na olanak verecek bir tart›ﬂma ortam› yarat›lmal›, anayasa demokratik haklar›n kullan›m›n› güvence alt›na almal›d›r. Anayasada özgürlükler temel al›nmal›d›r. Bu
ba¤lamda siyasi hak ve özgürlüklerin yan›nda, ekonomik ve sosyal haklar da güvence alt›nda olmal›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 temel olmal› ve insanl›k hakk› anayasal güvence alt›nda olmal›d›r.

2)

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 tasla¤› b›rak›n›z toplumun tart›ﬂmas›n›, toplumun örgütlü kesimleri
bile tart›ﬂam›yor, hatta toplumun
ayd›n kesimleri bile haz›rlanan
anayasa tasla¤›n›n içeri¤ini bilmiyor. Gizli kap›lar arkas›nda haz›rlanan bir anayasa ile neo-liberal
politikalar›n uygulanmas›n›n daha da önü aç›l›yor, çok uluslu sermayenin önündeki bütün engeller
aç›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’ oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun

3)
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“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.”
yer almamas›na ne diyorsunuz?

Yaz›c›: Yukar›da özelli¤ini belirtti¤im ﬂekilde bile anayasa yap›lsa ideolojiktir. Anayasan›n ideolojik olmamas› gerekti¤i ﬂeklindeki toplumu kand›rmaya – yan›ltmaya yöneliktir. Anayasalar o
toplumun temel yap›s›, temel kurallar›d›r. Bundan sonra yap›lacak
bütün düzenlemeler bu temel kurallara ayk›r› olmayacakt›r. Bu ﬂekilde toplumu yönlendirme yetisi
bulunan bir temel yap›n›n ideolojik olmamas› mümkün müdür?
Anayasan›n yap›lmas›na yönelik
bak›ﬂ aç›s› bile her ideolojiye göre de¤iﬂmektedir.
‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›ﬂmas› sürecine
birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir mi?

4)

Yaz›c›: Bu toplumun bütün ilericileri, demokratlar› ve örgütlü
yap›lar› kendi yap›lar›n› da aﬂan
bir yerden ortak bir anlay›ﬂ ve eylem plan› ile, halktan, emekten
yana bir anayasan›n haz›rlanmas›na yönelik olarak toplumun bütün
kesimlerini tart›ﬂma ortam›na sokarak ortak bir nokta yakalamalar›n›n ortam›n› yaratmal›d›rlar. Her
yap›n›n kendi çal›ﬂmas›n› da gözard› etmeden bu çal›ﬂmalar› ortaklaﬂt›rman›n yolu bulunmal›d›r.

Ancak bu ﬂekilde halk›n kendi
anayasas› yap›labilir. Yoksa yine
sermayeden yana bir anayasa yar›n önümüze dayat›lacakt›r. Bu
konuda, 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.

5)

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

Yaz›c›: Halk için anayasa bizzat halk›n karar alma aﬂamas›na
kat›larak oluﬂturdu¤u anayasad›r.
Anayasa yap›l›rken halk› bu çal›ﬂman›n içine sokmak, her konuda tart›ﬂt›rmak ve ortak bir de¤erde buluﬂturmak gerekiyor. Sözün,
yetkinin ve karar›n halkta olmas›
gerekir. Bu ﬂekilde yap›lacak anayasan›n yönelimi de yukar›da belirtti¤im durumlara ayk›r› olmamal›d›r. Zira anayasa yapma tekni¤i belirli bir örgütlülü¤ü gerektirir.

6)

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

Yaz›c›: Baﬂka bir dünya, özgürlükçü, eﬂitlikçi, dayan›ﬂmac›,
kamusal nitelikleri olan ve toplumsal karar süreçlerini hayata
geçirebilen bir noktadan hareketle; eme¤in sömürüsüne, kad›n›n
ayr›mc›l›¤a tabi tutulmas›na, çocu¤un ve çocuklu¤un üretim diﬂlilerinde imhas›na, yoksullu¤un
yarat›lmas›na karﬂ› toplumsal
zenginli¤in yarat›lmas› için baﬂka bir üretim, paylaﬂ›m ve yaﬂam› kurabilecek bir temel toplumsal sözleﬂme gerekti¤ine inan›yorum.
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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”

1)

Bir anayasa sizce neleri
içermeli ve nas›l yap›lma-

l›?
A. Tu n c a y K a r a ç o r l u : Do¤al
yaﬂam›n ekolojik bütünselli¤in korunmas› sa¤layan, bozulmas›n› önleyen, önemini ve önceli¤ini evrensel
bir sorumluluk olarak kabul eden,
kültürel çevrenin, korunmas›na olanak sunan, sosyal yaﬂam›n, temel
hak ve özgürlüklerini tan›mlayan temelleri içermelidir.
Bu temellere ba¤l› olarak, belirlenen tüm alanlarda, tüm toplumsal
çevrelerin ve uzmanl›k alanlar›n›n,
etkin ve üretken kat›l›m›n›n sa¤lanaca¤› bir süreç örgütlenmelidir.

2)

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

K a r a ç o r l u : Yeniden düzenlenen
anayasan›n, halk›n haklar›n› güvenceye alabilmesi için, halk›n gelecekteki, 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› sürecinin, yeni koﬂullar›n›n ve uygulama
araçlar›n›n oluﬂturulmas›n›n olanaklar› yarat›lmaktad›r. Yeniden düzenlenen anayasada, 12 Eylül Anayasas›’nda, bu olanaklar› sa¤layan, koﬂullar ve MGK, YÖK gibi kurumlar
korunurken, ülkemiz kaynaklar›n›n
ya¤malanmas›nda ve kamusal olanaklar›n özelleﬂtirilmesinde yetersiz
kalan s›n›rlar›n alan› daha da geniﬂletilmektedir. Do¤al ve sosyo-kültürel 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 arazilerinin devrini sa¤layan koﬂullar
oluﬂturulmaktad›r. Anayasay› yeniden düzenleyen taslakta “çevrenin
korunmas›” baﬂl›¤›nda yer alan, çevrenin korunmas›n›n ve çevre kalite-

Say›: 131

“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.”
sinin iyileﬂtirilmesinin “sürdürebilir
kalk›nma ilkesi ile uyumlu olmas›”
ﬂart› anayasan›n yeniden düzenlenmesinin 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› geçersiz 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 anayasa, ile önceki dönemde olanakl›
olan, do¤al kaynaklar›n ya¤malanmas›ndan, kamu arazilerinin devredilmesine ve özelleﬂtirmelere kadar
birçok önemli alanda “Anayasaya
Ayk›r›l›k” nedeni ile aç›lan davalar›n koﬂullar› ortadan kald›r›lmaktad›r. Yeni düzenlenen anayasan›n
amac› aç›kt›r. Do¤al ve kültürel çevrenin uluslararas› ve ulusal sermaye
taraf›ndan ya¤malanmas›n›n s›n›rlar› ortadan kald›r›lmaktad›r.

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

3)

K a r a ç o r l u: Geniﬂ bir “savunma”
ve “koruma” kavramlar›n› da içermesi, “ba¤›ms›zl›k” konusunun yer
almamas›n›n temel nedenidir. Uluslararas› ve ulusal hukuk alanlar›nda,
anayasan›n “ba¤›ms›zl›k” ilkesinin,
do¤al ve kültürel kaynaklar›n uluslararas› ve ulusal tekellerce ya¤malanmas›nda önemli bir “koruma” ve

“savunma” koﬂulunu oluﬂturmas›
“ba¤›ms›zl›k” konusunun yer almamas›nda temel neden olmuﬂtur.
‹deolojik anlamda da, bu yeni
düzenleme ile önceki anayasalara
egemen olan resmi ideolojiye uluslararas› tekellerin “küresel ya¤ma ve
kamusal alanlar›n özelleﬂtirilmesi”
içeri¤i egemen k›l›nm›ﬂt›r.

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

4)

K a r a ç o r l u : Bu yeni anayasa düzenlemesinin, gelece¤e iliﬂkin öngörüsünü yapt›¤›m›zda, ülkenin çok
büyük bir kesiminin, do¤al yaﬂama,
sosyal, kültürel ve ekonomik yaﬂama iliﬂkin varolan “hak ve özgürlüklerinin” de, yok olaca¤›n› görebilmek olanakl›d›r.
Bu nedenle yeniden düzenlenen
Anayasadan gelecekte etkilenecek
olan tüm kesimlerin biraraya gelmesinin koﬂullar› oluﬂturulmal› ve biraraya gelen çevrelerin, “AKP diktatörlü¤ünün”, “K›yamet Anayasas›”n›n aldat›c› özünü ortaya ç›karan,
aç›klayan ve bilgilendiren araçlar›
oluﬂturulmal›d›r.
Bu amaçla, 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.

5)

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

K a r a ç o r l u : Do¤ru hakl› olan taleplerimiz için verilecek olan, yarat›c›, zengin ve kararl› mücadelelerin
her kazan›m›n›n sonucu, bu yeni
anayasan›n “sat›rlar›n›” oluﬂturacakt›r.
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Ayd›n›n Ehven-i ﬁeri: Düzen!
-‹lericilik-Gericilik Meselesinde Çarp›k Bir Bak›ﬂGeçen 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 temsilcilerinin görüﬂtü¤ü YÖK Baﬂkan› bile,
YÖK’ü aç›kça savunamazken, demokrat bir ayd›n, ayn› günlerde bak›n YÖK’e iliﬂkin ne yazm›ﬂt›:
“YÖK, 12 Eylül askeri yönetiminin oluﬂturdu¤u bir anayasal kuruluﬂtu. Sivil yönetime geçiﬂi izleyen
y›llarda YÖK de bir ölçüde demokratlaﬂt›. ... Son dönemde iktidar›n
gerici niteli¤i yüzünden YÖK ilerici
bir kurum haline dönüﬂtü.

... Demokratik bir ülkede bugünkü 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, ülkeyi Cumhuriyet ilkelerinin gerisine
taﬂ›mak isteyen iktidara karﬂ› savunmal›y›z.” (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 yay›nlanan röportaj›nda ﬂöyle diyordu: “ AKP’nin varmak istedi¤i hedef
(Allah kahretsin 12 Eylül anayasas›n›n baz› ﬂeylerini savunur hale
geldik) ﬂeriatç› anayasay› hakim
k›lmaya çal›ﬂmak...”t›r.
*
Bir ayd›n neden böyle düﬂüncelere kap›l›r? Neden, anti-demokratik
niteli¤ini bile bile, bu tutumun yanl›ﬂl›¤›n› göre göre, YÖK gibi bir kurumu, 12 Eylül gibi bir anayasan›n
“baz› ﬂeylerini” savunur hale gelir?
Asl›nda nedeni basittir. Halka
güvensizleﬂen, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin ve sosyalizmin halk›n
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örgütlü gücüyle kazan›labilece¤ine
inançs›zlaﬂan ayd›n, kendine s›¤›n›lacak liman olarak düzen kurumlar›n›, düzen politikac›lar›n› buluyor.
Böyle bir düzen ve bu düzenin
kurumlar›, hiçbir koﬂul alt›nda ehven-i ﬂer olamaz. Çünkü bu düzeni
ehven-i ﬂer saymak, faﬂizmi ve emperyalizmi
meﬂrulaﬂt›rmaktan,
onaylamaktan ve savunur konuma
geçmekten baﬂka bir anlama gelmez. Nitekim, sözünü etti¤imiz örnekler ve benzerleri de, bu konumdad›rlar.
*
Her ne kadar burada iki örnek
verildiyse de, bu örneklerde sözkonusu olan yaklaﬂ›m, sadece ayd›nlarla s›n›rl› olmay›p, ayn› s›n›fsal
konumu, düﬂünceyi paylaﬂan birçok demokratik kitle örgütünün, reformist partilerin de benzer yaklaﬂ›mlar› yayg›nd›r.
Mesela, ülkemiz ayd›nlar›nda,
reformist solda yayg›n olan AB savunuculu¤u; ayn› bak›ﬂ aç›s›n›n, ayn› düﬂünce tarz›n›n ve ayn› ruh halinin sonucudur.
Melih Aﬂ›k’›n
yaz›s›ndan
Y Ö K’ü ç›kar›p yerine AB’yi koyun; bu reformist kesimlerin düﬂünceleri ç›kar ortaya. Onlar da “Türkiye faﬂizmi karﬂ›s›nda Avrupa Birli¤i
ileri bir aﬂamad›r” diye savunuyorlar emperyalist AB’yi. Onlar da, gericilik ve faﬂizmle baﬂedeceklerine
inançs›zlaﬂman›n sonucunda, dünyan›n dört bir yan›n› sömüren emperyalistlerin haz›rlad›¤› “kriterleri”
savunur hale geliyorlar.
*
‹lericilik ve gericilik tarih içinde belli bir evrimi olan kavramlard›r. Örne¤in çeﬂitli s›n›flar›n tarih
içindeki konumlar›, bu evrime ba¤l›
olarak de¤iﬂebilmiﬂ, bir dönem ilerici olan s›n›flar, bir dönem ilerici
bir rol oynam›ﬂ politikalar, bir baﬂka dönemde gerici bir pozisyona

dönüﬂebilmiﬂlerdir.
Bu anlamda ilericilik ve gericili¤in “göreli” bir yan› oldu¤u söylenebilir. Ama bu görelilik, kimseye
ilericili¤i ve gericili¤i subjektif olarak tan›mlama hakk› vermez. Bu
görelilik, kimseye emperyalist, faﬂist kurumlar› “ilerici” olarak adland›rma hakk› vermez.
E¤er tarih, böylesine bir keyfilik
hakk› vermiﬂ olsayd›, bu ülkede
TÜS‹AD’dan Demirel’e, Genelkurmay’dan Clinton’a kadar kimler
“ilerici!” ilan edilmedi ki!
Kendi “gerilikleri”ni mazur ve
hakl› göstermek için, emperyalistleri ve iﬂbirlikçileri “ileri” göstermek
kendini aldatmakt›r.
‹nançs›zl›klar› içinde düzene,
düzenin partilerine yanaﬂan ayd›nlar, vicdanlar›n› veya halen sorgulayan beyinlerini susturmak, kendi
kendilerini “ikna” etmek için, düzen kurumlar› ve politikac›lar› aras›nda s u n i a y r › m l a r, zorlama ileri cilikler keﬂfediyor ve bu keﬂfe yaslan›p tav›rlar›n›n teorisini yap›yorlar. ﬁu veya bu düzen kurumuna,
teorik zorlamalarla “ilericilik” yaftas› yap›ﬂt›r›ld›¤›nda, ayd›n da gerici, faﬂist bir kurumu desteklemiﬂ olman›n vicdan azab›ndan kurtulmuﬂ
oluyor... Dedi¤imiz gibi bu kendini
aldatmakt›r. Fakat elbette sorunu
daha vahim yapan, bu düﬂünüﬂ tarz›n›n sahiplerinin ayd›n olarak, demokratik kitle örgütlerinin, reformist partilerin yöneticileri, teorisyenleri olarak kendilerini aldatmakla 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 konuyla, ﬂu ya da bu pratik tutumla s›n›rl› de¤ildir. YÖK karﬂ›s›ndaki tu-
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tum, “ﬂeriat” tehlikesi gerekçesiyle
12 Eylül Anayasas›’n› savunmak
veya orduyu “ittifak” görmek, sadece sonuçtur. Varsayal›m ki, tek baﬂ›na YÖK konusundaki tavr› tart›ﬂt›k.
Kökenine inmezsek, sorun -tarihsel
misyonla bugünkü konum aras›ndaki 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. Devrimden uzaklaﬂan düzene yaklaﬂ›r.
Bu bir kurald›r.
Küçük burjuva ayd›nlar “ortada”, “tarafs›z” bir alan ararlar kendilerine.. Böyle bir yer olmad›¤›
için ço¤unlukla “tarafs›zl›k” maskesi alt›nda düzen taraf›ndad›rlar. Ta-

rafs›z olmak da zaten, nesnel olarak, gücü elinde bulunduran egemenlerin 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 baﬂlam›ﬂt›r. Ayd›nlara iliﬂkin 1990’l›,
2000’li y›llar boyunca tart›ﬂt›¤›m›z
hemen tüm sorunlar, bu kopuﬂu izleyen, kayna¤›n› bu kopuﬂtan alan
sorunlard›r. Devrimden ve sosyalizmden umudu kesen ayd›n, düzene döndü ve zamanla düzen içinde
statüler oluﬂturuldu. Düzen içine
yerleﬂen örgütlenmeler kuruldu.
Hem kiﬂisel, hem örgütsel düzeyde

düzen içindeki statülerini kaybetmeme kayg›s› ise bu kesimleri her
gün biraz daha geriye çekti ve çekmeye devam ediyor.
Bunun bir sonu var m›? Hay›r!
Statüko böyle bir batakl›kt›r. Düzen
içine dönen, düzenin ﬂu veya bu gücüne yaslanmadan politika yapamaz, ad›m atamaz hale gelir. Ayd›na, siyasi hareketlere kendine güven kazand›ran, sosyalist ideolojiye
inanç ve devrim iddias›d›r.
Devrimci bak›ﬂ aç›s›yla bak›lmazsa, YÖK’ü, 12 Eylül’ü bile savunacak bir çizgiye savrulmak nas›l
kaç›n›lmaz hale gelmiﬂse, yar›n çok
daha geri noktalara savrulmak da
kaç›n›lmazlaﬂacakt›r. Devrimci düﬂüncede kararl›, ›srarl› olmayanlar,
oradan oraya savrulacaklard›r.
halk› için fedakarl›kta bulunan ö¤retmendir. Fedakarl›kta
bulunmayan ö¤retmen, ö¤retme coﬂkusunu, ﬂevkini, mesle¤ine ilgisini, sayg›s›n› yitirir. O ö¤retmen kendisine emanet edilmiﬂ çocuklara, gençlere ülke gerçeklerini anlatmaz. Onlara kendi kültürlerini tan›tmaz.
Fedakar, sorumlu ve idealist ö¤retmen, yoksul halk›n›n e¤itimden yoksun kalm›ﬂ en ücra köﬂelerdeki çocuklar›n› e¤itme sorumlulu¤u duyar. Ülkesini 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 alabilmelidir. E¤itmenlik sorumlulu¤u bunu gerektirir.
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, gericili¤in karanl›¤›nda tutabilir?..

Ö¤retmenlerimiz 12 Eylül’ün Dayatt›¤›
Ö¤retmen T ipini Kabul Edemez
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 okullardan atar, onlar› iﬂkencelerden geçirip,
tutuklarken, Mustafa Kemal’e “baﬂö¤retmenlik” ünvan›n›n verildi¤i gün
olan 24 Kas›m’› da “Ö¤retmenler Günü” ilan ediyordu.
Cuntan›n tüm halka oldu¤u gibi
ö¤retmenlere de dayatt›¤› bir kimlik
vard›. Bu kimli¤e ayk›r› olanlar okullarda bar›nd›r›lmayacakt›, bu kimli¤e
uygun olanlara “24 Kas›m Ö¤retmenler Günü Kutlu Olsun!”du.
Cuntan›n ö¤retmen tipi, örgütlenmemeli, hak alma mücadelesi yürütmemeli, kendisinin ve halk›n sorunlar›na duyars›z olmal›yd›.
Cuntan›n ö¤retmen tipi, kapitalist
sistem d›ﬂ›nda bir sistemin savunucusu olmamal›yd›.
Cuntan›n ö¤retmen tipi, bilimsel
e¤itimle ilgilenmemeli, önüne konulan gerici faﬂist müfredat› ö¤rencilerine ezberletmeliydi.
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Özcesi, cuntan›n istedi¤i ö¤retmen
tipi, faﬂizmin e¤itim sistemindeki iﬂbirlikçisi bir memur, mesle¤ine ve ö¤rencilerine karﬂ› sorumsuzlaﬂt›r›lm›ﬂ,
kiﬂiliksizleﬂtirilmiﬂ bir ö¤retmen tipiydi.
Cuntan›n ilan etti¤i “ö¤retmenler
günü”nü kabul etmek, ö¤retmenlerin
kendilerine biçilen bu kiﬂiliksiz ö¤retmen tipini kabul etmesi anlam›na gelecekti. Bu nedenle devrimci, demokrat,
ilerici ö¤retmenler, cuntan›n ö¤retmenler gününü hiçbir zaman içten kabul etmediler.
Fakat, sadece bu günü reddetmek,
elbette tek baﬂ›na biçimsel bir tutum
olarak da görülebilir. Bu reddediﬂ,
cuntan›n sadece “gününü” de¤il, dayatt›¤› ve halen süren her ﬂeyi reddetmekle bütünleﬂmelidir.
Bizim ö¤retmenlerimiz cuntan›n
istedi¤i ö¤retmen tipinde olamaz elbette. Ö¤retmenlerimiz, idealist olmal›d›r. Bencil, sadece kendi gelece¤i ve
kariyerini, ald›¤› maaﬂ› düﬂünen, düzenin uﬂa¤› bir ö¤retmen tipini reddetmelidir.
Bizim ö¤retmenlerimiz, ülkesi ve
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Bülent Karataﬂ’›n katledilmesini
belgeleyecek deliller yok edildi!
Dersim'in Hozat ‹lçesi Boydaﬂ
Köyü yak›nlar›ndaki ormanl›k bölgede, 27 Eylül’de askerler taraf›ndan katledilen Bülent Karataﬂ’a ait
otopsi tutana¤›, ayn› gün haz›rlanm›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 Baﬂsavc›l›¤›, 2007/11542 No’lu 'ölü
muayene ve otopsi tutana¤›'nda yeralan, vücuda isabet eden mermilerin
at›ﬂ mesafesinin tespiti için elbiselerin 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 elbiselerdir. Fakat birçok benzeri katliamda oldu¤u gibi, bu sefer de katledilen Bülent Karataﬂ’›n elbiseleri
k a y › p l a r a k a r › ﬂ t ›.
Avukat Hüseyin Aygün, otopsi
raporlar›n›n; Ali R›za Çiçek’in olaya iliﬂkin anlat›mlar›n› do¤rulad›¤›n› belirterek, otopsi raporlar›n›n geciktirilmesi ve Bülent Karataﬂ'›n iç çamaﬂ›r ve elbiselerinin
“kaybedilmesine” tepki gösterdi.
Raporda, Karataﬂ’›n cesedi üzerindeki “darp izleri” de inkar edilerek, “Ceset üzerinde herhangi bir
darp cebir, kesici alet… ‹zine rastlan mam ›ﬂ t› r" deniyor.
Devletin bu tarz katliamlarda
ikinci yöntemi, dosyaya gizlilik

Hrant Dink’in katillerini korumakta kararl›l›k!
Susurluk devleti, ›srarla Hrant
Dink’in katillerini koruyor. Trabzon Cumhuriyet Savc›l›¤›, Hrant
Dink’in öldürülece¤i bilgisi kendilerine ulaﬂmas›na ra¤men, önlem
al›nmas›n› sa¤lamayarak cinayete
yol açan jandarma görevlileri hakk›nda da kovuﬂturmaya yer olmad›¤›na karar verdi.
Dink ailesinin avukatlar›, aralar›nda dönemin Trabzon ‹l Jandarma 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 jandarmalar hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›na iliﬂkin, ayr› ayr› baﬂvurular
yap›lm›ﬂ, polisler hakk›nda soruﬂturmaya yer olmad›¤› karar› kesin-
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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 Trabzon Cumhuriyet Savc›l›¤› kovuﬂt u r m a y a p › l m a s › n a y e r olmad›¤› n a karar verdi.
Bravo devlete; katillerini korumakta büyük kararl›l›k gösteriyor!
Jandarma Alay Komutan› Albay
Ali Öz, 1999 Eylül’ündeki Uluc a n l a r Hapishanesi katliam›n›
gerçekleﬂtirenlerden biriydi, ondan
da hiçbir ceza almam›ﬂt›. Hrant
Dink’in katledilmesi olay›nda, jandarma müfettiﬂleri bile, jandarman›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, hakimlere kadar devlet, tüm kurumlar›yla
Hrant Dink’in katledilmesinde suç
ortakl›¤› olan tüm suçlular› koruma
seferberli¤i içindeler.

‹ﬂte; “üzerinde herhangi
bir darp cebir, kesici alet
izine rastlanmam›ﬂt›r"
diyen otopsi raporunu
yalanlayan resimler...
koyma oyunudur. Bunun da anlam›,
devlet katliam yapm›ﬂt›r itiraf›d›r.
Katliam yapm›ﬂt›r, teﬂhir edilmesini, katliama tepki gösterilmesini engellemek için dosyay› gizler.
Avukat Hüseyin Aygün buna da
tepki göstererek; "Dosyada gizlilik
karar› var. R›za Çiçek’i savunmak
için dosyaya bakam›yoruz. Ya da
Karataﬂ’›n ölümüne neden olan bu
ol ay la i l gi li t op la na n de l i l le re ba kam›yoruz. Bir yerde savunma
hak k› k ›s › tl a nd› ¤› iç i n m üve kki l i mizi savunam›yoruz" dedi.
Ali R›za Çiçek de, a¤›r yaral› haliyle 45 gündür tutuklu oldu¤u halde
halen hakim karﬂ›s›na ç›kar›lm›yor.

ﬁemdinli Davas›’nda
Avukatlara Soruﬂturma
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 sonuçland›rabilmek için savc›n›n, mahkeme
heyetinin de¤iﬂtirildi¤i davada, ﬂimdi de “iyi çocuklar”›n cezaland›r›lmas›n› isteyen avukatlara soruﬂturma aç›ld›. Van 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’ne verdikleri dilekçede önceki
heyetin verdi¤i hapis cezas› karar›nda ›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 Caniﬂ, Selçuk Koza¤açl›, Bahattin Özdemir ve Mehmet Ekici’yle ilgili soruﬂturman›n sonucunda haklar›nda
dava aç›l›p aç›lmayaca¤›na karar verilecek.
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HÖC Soruyor: Sar›gazi’de
jandarma ne iﬂ yapar?
Bu jandarman›n görevi halk›n
güvenli¤ini sa¤lamak m›? Sar›gazi’ye bak›n ve karar verin! Halk›n
güvenli¤iyle ilgisi yoktur. Bu jandarma vatansever midir? ‹lgisi yoktur. Sar›gazi’de jandarma, insanlar›n üzerine ateﬂ açarak, evleri basarak insanlar› gözalt›na alarak, iﬂkence yaparak, zorla iﬂbirlikçilik dayatarak Türk, Kürt, Laz, Çerkes tüm
halk›m›za düﬂman oldu¤unu kan›tlamaktad›r.
En son 10 Kas›m gecesi baﬂlay›p, 11 Kas›m sabah›na kadar süren
J‹TEM ve Jandarma sald›r›lar› yaﬂand›. Sar›gazi Haklar ve Özgürlükler Cephesi yaz›l› bir aç›klama yaparak, Sar›gazi’de jandarman›n halka yönelik terörünü anlatt›. HÖC’
ün aç›klamas›nda ﬂu ifadeler yer ald›:
“ J‹TEM, Demokratik Kitle Ör gütleri’nin önüne gelir, derneklere
kim girmiﬂ kim ç›km›ﬂ , gayri meﬂru bir ﬂekilde kameraya al›r, foto¤raflar›n› çeker, takip eder. Liselerde par a ka rﬂ ›l ›¤› z or la i ﬂbi rl i kçi li k
teklif eder. Örne¤in 23 Ekim gecesi 1 3 kiﬂiyle birlikte al›nan Cihan
Ça¤niﬂ isimli arkadaﬂ›m›za zorla
iﬂbirlikçilik teklif etmesi gibi. Ya da

Say›: 131

Yasad›ﬂ› kameraya al›r,
i n s a n l a r › y a s a d › ﬂ › t aki p eder
z o r l a i ﬂ bi r l i k ç i l i k d a y a t › r
geceyar›lar› semti iﬂgal eder.
Sokaklarda ateﬂ açar
sorgusuz sualsiz evleri basa r...
Sar›gazi’de jandarma terörünü
bu ﬂekilde özetleyen HÖC, “ düﬂünen, konuﬂan, sahiplenen insan dan korkuyorl a r ” diyerek aç›klamas›n› ﬂu sözlerle bitiriyor:
“ Korkutmaya devam edece¤iz.
Çünkü düﬂünüyoruz. De¤erlerimi z i ç ü r ü t e n g el e c e¤ i m i ze g ö z d i k e n
s öz, ka ra r ha kk›m›z› bir lütu fm uﬂ
gibi gören anlay›ﬂ›n karﬂ›s›nda ör gü t le ne c e k, ör g üt l ey ec e k, m ü ca de -

talebiyle D-400
Karayolu’nu bir
süre trafi¤e kapatarak, “Üst Geçit ‹ stiyoruz” ve “Baﬂka Seçiller Ölmesin” sloganlar›yla eylem yapt›lar.
‹nsanlar›m›z›n göz
göre göre ölümlerine ses
ç›karmayan devletin jandarmas›, suçlar› bir üst
geçit istemek ve arkadaﬂlar›n›n ölümünü protesto
etmek olan lise ö¤rencilerine sald›rd› ve 5 ö¤renciyi gözalt›na alarak eylemi
“baﬂar›yla (!)” bitirdi.

Üst geçit talebine
jandarma s ald›r›s›
Mersin’in Erdemli ‹lçesi Arpaçbahﬂiﬂ Beldesi’ndeki Mesleki ve Teknik E¤itim Lisesi ö¤rencisi Seçil Orbuk okul ç›k›ﬂ›nda üst geçit bulunmayan yoldan geçerken
araba çarpmas› sonucu
hayat›n› kaybetti.
Bunun üzerine Seçil’in okul arkadaﬂlar›, s›k
s›k kazalar›n yaﬂand›¤› bu
yola üst geçit yap›lmas›

... demokrat devrimci ilerici kiﬂi
ve
kurumlar›n
üzerindeki bask›
ve terörü art›r›r.
... 10 Kas›m gece baﬂlayan 11
Kas›m sabah›na kadar süren terö rü and›ran uygulamalar›nda oldu¤u gibi, ya üzerimize yolda yürürken makineli tüfeklerle ateﬂ
a ç› l› r y a d a h i çb i r g e r ek ç e g ö ste r ilm e d e n s o rg u s uz s u a l s iz e v in iz
b a s› l› p o ¤ l u n u z y ak a p a ça g ö za l t› na al›n›r ya da halk›n gözü önünde
yerlerde sürüklenerek gözalt›na
a l› n› r s› n› z. ”

le edece¤iz.
Bask›lar bizi y›ld›ramaz!
Komplolar› boﬂa ç›karaca¤›z!”
Sar›gazi’deki jandarma terörü,
ayr›ca Sar›gazi Liseli Gençlik taraf›ndan da bir yürüyüﬂ yap›larak protesto edildi. Liseli Gençlik yapt›¤›
yürüyüﬂle, jandarman›n insanlar›
kurﬂunlayarak, gözalt›na alarak, iﬂkence yaparak sindiremeyece¤ini
de gösterdi.
Sar›gazi Liseli Gençlik 12 Kas›m günü Mehmetçik Lisesi’nin
önünde toplanarak “ S a r › g a z i ’ d e
J a n d a r m a Terörü’ne Son” pankart›yla yürüyüﬂe geçti. SGD, DGH,
YDG’nin de destek verdi¤i yürüyüﬂ
boyunca “Gözalt›lar, Bask›lar Bizi
Y › ld ›ra maz , Sar ›g azi Faﬂ i zm e Me zar Olacak, Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kur tuluﬂa Ka da r Sava ﬂ, Komplola r› Boﬂa Ç›karaca¤›z, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› atan
Liseli Gençlik, Naz›m Hikmet Park›’na geldi¤inde bir bas›n aç›klamas› okuyarak eylemi bitirdi.

Baz istasyonu sökülene kadar
Antakya Harbiye Beldesi’nde baz istasyonu kurulmas›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 ‹stasyonu ‹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; “...telefon tekelleri ve yetkili merciler
baz istas yonun un sa¤l›¤› tehdit etmedi¤i yalan›n a s ar› l›yorlar. Baz istasyonu sökülene kadar eylemlerimize
devam edece¤iz” dedi.
Eylemin sonunda, halk baz istasyonlar›n› apartmanlar›n›n üstüne kurduranlara dönerek “ﬁeref Parayla Sat›lmaz” slogan› att›.

HABER

25

Milliyetçilik
Neleri Gizliyor?
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 boyutlar› zaman zaman de¤iﬂse de hiç
yok olmaz.
Böyle bir ülkede toplum s›n›flara bölünmüﬂtür, sömürücü zenginler
vard›r, bunun karﬂ›s›nda sömürülen
yoksullar vard›r. Bu s›n›fsal zemindeki ayr›ﬂmad›r. Yoksullar›n ç›karlar› ile zenginlerin ç›karlar› birbirinin karﬂ›s›ndad›r, bu nedenle do¤al
olan zenginlerin birlikte hareket etmesi, kendi s›n›fsal örgütlerini kurarak, yoksullar›n ise kendi s›n›fsal
zeminlerinde kendi örgütlerini kurmalar›, zenginlere karﬂ› birlikte hareket etmeleridir.
S›n›flar mücadelesinin do¤al seyri, yoksullar›n kendi yaﬂam koﬂullar›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 uygundur. 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 yürütmektedir.
Fakat halk›n durumu aç›s›ndan
tablo s›n›flar mücadelesinin do¤al
seyrine uygun de¤ildir. Halk›n büyük bir bölümü egemen s›n›flara
yedeklenmiﬂtir. Halk›n bu ﬂekilde
yanl›ﬂ zeminde saflaﬂt›r›lmas›n›n
ülkemizdeki temel araçlar› ise mil liyetçilik ve dinciliktir. Bu durum,
ülkemiz aç›s›ndan bugünün sorunu
de¤il, tarihten gelen bir sorundur.
Sömürülen yoksul halk, bugün
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de bu zeminlerde saflaﬂt›r›lmakta,
karﬂ› karﬂ›ya getirilmektedir.
Ülkemizdeki milliyetçilik, na s›l, neye karﬂ› ﬂekillendi? Ülkemizdeki milliyetçili¤in tarihi, bir
yan›yla bu sorunun cevab›d›r. Bu tarih Ermeniler’e, Rumlar’a, Yahudiler’e, Kürtler’e yönelik katliamlarla
doludur. Bu tarih, Trakya olaylar›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 milliyetlerin dilini, kültürünü yasaklad›, asimile etmeye çal›ﬂt›, Türk olmay› dayatt›. “Kürt yok, Arap yok, hepimiz
Türk’üz” söylemiyle baﬂlay›p “Tüm
Dünya Türk Olacak” slogan›na varan düﬂünce yap›s› bu dayatman›n
ifadesidir.
Milliyetçilik, kendisi d›ﬂ›ndaki
tüm uluslara düﬂmanl›k besler, kendisini tüm di¤er uluslardan üstün görür, 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

milliyetçilik;
emperyalizm ve
oligarﬂinin elinde
halka k arﬂ›
kullan›lan b ir silaht›r
milliyetçilik;
emperyalist iﬂgali,
iﬂbirlikçili¤i, faﬂizmi
ve s ömürüyü ö rten
bir perdedir

milliyetlere düﬂmanl›ktan beslenir.
Milliyetçilik bunu yaparken, kendisine ›rksal, tarihsel üstünlük nedenleri yaratmak ister. Bu, milliyetçili¤e üzerinde hareket edebilece¤i ideolojik zemin yaratma çabas›d›r.
Milliyetçili¤in ﬂovenizm zemininde hareketi tarihte faﬂizm olarak
ortaya ç›km›ﬂ, Franko, Mussolini,
Hitler faﬂizminde oldu¤u gibi, milyonlarca insan› katletmiﬂ, Yahudiler’e karﬂ› oldu¤u gibi milletleri
aﬂa¤› ›rk ilan ederek soyk›r›ma tabi
tutmuﬂtur. Böylesi bir kanl› tarihe
sahip olan faﬂizmle kendini özdeﬂleﬂtirmek kolay de¤ildir, bu nedenle
ülkemizdeki milliyetçiler kendilerinin faﬂizme karﬂ› oldu¤unu söylerler, kafatas› milliyetçili¤i, ›rkç› milliyetçilik yapmad›klar›n›, kendilerininkinin “kültür milliyetçili¤i” oldu¤unu söylerler. Fakat bu gerçek
de¤ildir. Ezen ulus milliyetçili¤i,
kaç›n›lmaz olarak ›rkç›l›¤a gider.

Milliyetçilik emperyalist
iﬂgali gizler
Yoksullu¤umuzun, zulüm alt›nda yaﬂamak zorunda b›rak›l›ﬂ›m›z›n, çekti¤imiz tüm ac›lar›n nedeni,
ülkemizin emperyalizmin gizli iﬂgali alt›nda sömürge bir ülke olmas›d›r. Bu gerçe¤e karﬂ›n, kendisini
milliyetçi olarak tan›mlayan kesimler, ülkemizin iﬂgaline karﬂ› sessizdirler. Türk, Kürt ve di¤er tüm milletlerden halk›m›z›n emperyalizm
ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan sömürülmesine sessizdirler.
Ülkemizdeki, milliyetçilik emperyalizm karﬂ›s›nda sessiz kalman›n da ötesinde, emperyalizmin yard›mc›s› olmuﬂtur. Ne zaman emperyalizme karﬂ› mücadele geliﬂmiﬂtir,
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milliyetçilik bu mücadeleye karﬂ›
halk›n belli kesimlerini, anti-komünizm çerçevesinde örgütleyerek,
emperyalist ç›karlar için kullanm›ﬂt›r. Emperyalist iﬂgali halk›n gözünde 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 milliyetçilikle kesilmek istenmiﬂ, bu politikada baﬂar›lar da elde edilmiﬂtir.
Dikkat edilirse, milliyetçi kesimler taraf›ndan sokaklara dökülen
kitleler hiçbir zaman do¤rudan emperyalizme karﬂ› yönlendirilmezler.
Emperyalizme karﬂ› sloganlarla ortaya ç›kmazlar. Emperyalist iﬂgale,
ülkemizin sömürülmesine karﬂ› talepler ileri sürmezler. Ba¤›ms›zl›k
slogan›n› atmazlar. Sanki ülkemiz
iﬂgal alt›nda de¤ildir, sanki, ülkemizdeki egemen s›n›flar, ordu, düzen partileri emperyalizmin iﬂbirlikçileri de¤ildir.
Oysa, tekelleri, tefeci-tüccar›,
toprak a¤as›yla oligarﬂi, emperyalizmin ülkemizdeki ekonomik, siyasi iﬂbirlikçisi konumundad›r.
Ulusalc›l›¤›, milliyetçili¤i dilinden düﬂürmeyen ordu, emperyalizmin iﬂgal ordusu durumundad›r.
MHP’si,
CHP’si, AKP’si,
DYP’si, ANAP’›, SP’si tüm düzen
partileri oligarﬂinin de¤iﬂik kesimlerinin temsilcileri olarak emperyalizmin iﬂbirlikçileridir.
Bu kesimler olmadan emperyalizm iﬂgalini sürdüremez. Fakat bu
kesimler, iﬂbirlikçiliklerini milliyetçi söylemin arkas›nda saklarlar, iﬂbirlikçi politikalar›n› “milli ç›karlar” 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 politikad›r. Kitleler, milliyetçili¤in etkisinden kurtularak, s›n›fsal zeminde örgütlendiklerinde emperyalizm ve
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oligarﬂi için tehlikeli bir güç haline
geleceklerdir. Ayn› zamanda oligarﬂi böyle bir durumda dayand›¤› kitle taban›n› kaybedece¤i için de güçsüzleﬂecektir. Oligarﬂi, kitle taban›n› korumak, politikalar›na kitle deste¤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¤›ms›zl›k mücadelesine sald›ran, hak ve
özgürlük mücadelelerine sald›ran,
tekellerden beslenen ve tekellerin
ç›karlar›n› savunan, halk›n yoksullu¤uyla, açl›¤›yla, herhangi bir sorunuyla ilgilenmeyen, kendisi de
sömürü düzeninin bir parças› olmuﬂ, iﬂbirlikçi bir milliyetçiliktir.
Böyle bir milliyetçilikte milli yararlar de¤il, egemen s›n›flar›n ç›karlar›n›n savunulmas› vard›r.

Milliyetçilik faﬂizmle
yönetildi¤imizi gizler
Ülkemizde faﬂizmin bir yönetim
biçimi olarak uygulanmas› da emperyalizmin iﬂgali ile baﬂlam›ﬂt›r.
Faﬂizmin yönetim biçimi olmas›

Halk› s›n›fsal
zeminde saflaﬂt›rmak,
halk›n b ütününün
taleplerini sahiplenen
politikalar ü retmekle
mümkündür.
Ba¤›ms›zl›k talebi tüm
halk›m›z›n t alebidir.
Çünkü, ba¤›ms›z
olmayan b ir ülkede
hiçbir sorunumuzu
çözmek m ümkün
olmayacakt›r.

ne demektir? Hak ve özgürlüklerimizin yasalarla veya yasalar›n yetmedi¤i yerde fiili olarak yokedilmesidir.
‹ﬂçiler grev yaparak hak arama
mücadelesi yürütürler, polisin, askerin 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 koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesini isteyenler,
sald›r›ya u¤rarlar, yoksullu¤a isyan
edenlere devletin cevab› bask› ile
sindirme olur. Köylüler tar›m›n tasfiyesine karﬂ› eylem yaparlar, coplarla, gaz bombalar›yla da¤›t›l›rlar...
Kürtler kendi dilinde konuﬂmak isterler, ulusal haklar›n› kullanmak isterler, yaﬂamad›klar› ac› b›rak›lmaz.
Ülkemizin zenginliklerinin emperyalizme peﬂkeﬂ çekilmesine, sat›lmas›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 faﬂizme tepki göstermesidir. Fakat, halk›m›z›n önemli bir bölümü faﬂizm
gerçe¤ini göremedi¤i için, devletin
sald›r›lar›n› “teröristlere karﬂ› mübah” olarak de¤erlendirir. Bunun
içindir ki, faﬂizm gerçe¤iyle karﬂ›laﬂt›¤›nda, “biz terörist miyiz” diyen örneklerle karﬂ›laﬂ›r›z.
Bu da, kitlelerin gerçekleri görmesinin milliyetçilikle engellendi¤ine bir örnektir. Kitleler faﬂizmi,
ülkemizi bölücülere, teröristlere
karﬂ› koruyan devlet gücü olarak
görebilmektedir. Ülkemizde faﬂizmin bir yönetim biçimi olarak seçilmesinin, emperyalist iﬂgalle ba¤›n›
kuramad›¤› için, faﬂizmin karﬂ›s›nda yeralmamaktad›r.

Milliyetçilik s›n›fsal
çeliﬂkileri gizler
Milliyetçili¤e göre, as›l çeliﬂki,
kendi ulusuyla, öteki uluslar aras›ndaki çeliﬂkidir. Bunun d›ﬂ›ndaki her
çeliﬂki, bunun yan›nda talidir. Kol
k›r›l›r, yen içinde kal›r!.. Milli bir
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dava sözkonusu oldu¤unda, p a t ron
ve iﬂçi, t o p r a k a ¤ a s › ve yoksul
köylü, el ele vermelidir!
Emekçiler sendikalarda, ekonomik-demokratik haklar›n› korumak
için örgütlenirler. Fakat, özellikle
milliyetçi düﬂünceler taﬂ›yan sendikalar›n “ülke yarar›” diyerek, hak
arama eylemlerini, patronlara karﬂ›,
burjuvaziye karﬂ› mücadeleyi engelledi¤ine defalarca tan›k olmuﬂuzdur. Buradaki bak›ﬂ aç›s›, kendisini p a t ronla, devletle ayn› safta
g ö ren bak›ﬂ aç›s›d›r.
“Ülke yarar›”n›n, “milli ç›karlar”›n her ﬂeyin üstünde tutulmas›
gereken zamanlar”, ço¤u kez, ekonomik kriz dönemleridir. Yani,
emekçilerin daha fazla ma¤dur edildi¤i, daha fazla yoksullaﬂt›r›ld›¤›
dönemlerdir. S›n›fsal bak›ﬂ aç›s›ndan 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 mücadeleyi geliﬂtirmek için kullanmamas›nda, baﬂka nedenlerin yan›nda, milli yetçi bak›ﬂ aç›s›n›n da pay› vard›r.
Milliyetçilik, düzenin herhangi
bir kesimle çat›ﬂmas›nda kendisini
hemen düzenin yan›nda konumland›rmaktad›r. Bu nedenle de, s›n›fsal
konumlar› aç›s›ndan ezilen kesimlerin yan›nda olmalar› gereken kitle
örgütlerinin, sendikalar›n, düzenin
›rkç› politikalar›na destek verdiklerine tan›k olmaktay›z.
Yine milliyetçilik zemininde
ﬂartland›r›lan kitleler, devrimci mücadeleye de ayn› ﬂartlanm›ﬂl›kla
yaklaﬂmakta, kendi haklar› için mücadele etmek yerine, sömürüyü,
zulmü destekler konuma sürüklenebilmekte, dostunu düﬂman›n› kar›ﬂt›rmaktad›rlar.
Emekçi yoksul halk›n dostu, onlar›n haklar› için, halk›n iktidar› için
mücadele eden güçlerdir. Fakat milliyetçili¤in etkisi alt›ndaki kitleler,
kendilerinin dostu olarak, kendilerini sömüren egemen s›n›flar› görebilmektedirler. Bu çarp›kl›¤› yaratan, ülkemizde egemen s›n›flar›n
hizmetindeki milliyetçiliktir.
Ülkemizdeki milliyetçilik;
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Ba¤›ms›zl›ktan yana de¤ildir,
halka düﬂman olarak emperyalizmi
göstermez...
H a l k t a n y a n a d e ¤ i l d i r, halka
kendi gelece¤i, ç›karlar› için mücadele etmeyi ö¤ütlemez...
S ö m ü r üy e k a r ﬂ › d e ¤i l d i r, emperyalist-kapitalist sistemi savunur,
anti-komünisttir...
I r k ç › d › r, di¤er milliyetlerin haklar›n› yok sayar, asimile etmek,
kimliklerini, kültürlerini yok etmek
ister.
‹ ﬂ b i r l i k ç i d i r, ulusal de¤erleri,
ulusal onuru yoktur. Halka karﬂ›
diktatörlük uygulayan baﬂbakanlar›n, generallerin emperyalistler karﬂ›s›nda süt dökmüﬂ kedi misali duruﬂlar› bu nedenledir.
A h l a k l a r › , emperyalizmin yoz
ahlak›d›r, kültürleri sömürü düzeninin bencil, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyen kültürüdür.
Ülkemizdeki milliyetçilerin, halka verebilecekleri hiçbir ﬂeyleri
yoktur.

Mevcut durumda ne
yap›lmal›d›r?
Öncelikle görmek gerekir ki, bu
yanl›ﬂ zemindeki saflaﬂmalar, kimi
kesimlerin iddia etti¤inin tersine
halka hizmet etmeyen, tersine emperyalizmin ve oligarﬂinin daha rahat yönetmesine hizmet eden, oligarﬂiye kitle deste¤i sa¤layan ve
do¤rudan oligarﬂinin bu nedenle körükledi¤i saflaﬂmalard›r.
Dolay›s›yla devrimcilerin görevi
bu yanl›ﬂ saflaﬂman›n nedenlerini
ortaya ç›karmak, halk› do¤ru ze-

milliyetçilik;
halklar› bölen,
birbiriyle
çat›ﬂt›rarak
emperyalizm
karﬂ›s›nda güçsüz
düﬂüren b ir
siyasettir.

minde, yani s›n›fsal zeminde saflaﬂt›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 mücadelesidir. Halklar ancak s›n›fsal mücadele zemininde birlikte örgütlenebilir, ç›karlar› ortaklaﬂt›r›labilir, ayn›
safta düﬂmana karﬂ› savaﬂmalar›
sa¤lanabilir. Gözden kaç›rmamak
gerekir ki, Türk milliyetçili¤inin ﬂovenizm 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 içerisindedir. Bu t›kanman›n en temel nedeni,
yan›nda mücadelesini destekleyen
durumda olmas› gereken Türk halk›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 yerine güçlendirmektedir.
S›n›fsal zeminde geliﬂtirilecek
bir mücadele, oligarﬂinin kitleleri
milliyetçilik zemininde parçalamas›n›, kendisine yedeklemesini engelleyebilir.
Halk› s›n›fsal zeminde saflaﬂt›rmak, halk›n bütününün ç›karlar›n›
savunan politikalar üretmekle
mümkündür. Örne¤in, ba¤›ms›zl›k
talebinin savunulmas›, öne ç›kar›lmas› ﬂovenizme karﬂ› en etkili mücadele arac› ve dahas› devrimcili¤in
en temel k›staslar›ndand›r.
Ne olursa olsun, hangi zeminde
olursa olsun emperyalizme karﬂ›
ç›kmak, kitlelerin ﬂovenizm zeminindeki 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 devrimcilerin temel politikalar› olmak
durumundad›r.
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Gebze ve Tekirda¤’da Sald›r›!
Sald›r›lar P rotesto
Edildi
‹ki hapishanede tutsaklara karﬂ›
gerçekleﬂtirilen fiziki sald›r›larda
birçok tutsak yaraland›.
Hapishanelerde jandarma ve gardiyanlar›n devrimci tutsaklara yönelik sald›r›lar›n›n yo¤unlaﬂmas›
HÖC, ESP, DHP, ODAK, ÖMP,
PA RT ‹ Z A N taraf›ndan, 10 Kas›m’da ‹stanbul Galatasaray Lisesi
önünde yap›lan bir eylemle protesto
edildi.
Eylemde; Gebze M T ipi Hapis hanesi idaresinin ve jandarman›n
adli tutuklular› siyasi tutsaklara karﬂ› k›ﬂk›rtt›¤›, Te k i r d a ¤ F T ipi’nde
27 Ekim günü jandarma ve gardiyanlar taraf›ndan düzenlenen sald›r›larda tutsaklar›n coplarla dövüldü¤ü ve birço¤unun yaraland›¤›, yine
Te k i r d a ¤ F T ipi’nde 4 Kas›m günü
‘ g e n e l a r a m a ’ bahanesiyle tüm

hücrelere sald›r› yap›ld›¤› ve tutsaklar›n yaraland›¤› belirtildi.
“Hapishanelerdeki Faﬂist Sal d›r›lara Son” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde, demokratik kurumlar ad›na okunan aç›klamada “bizler; tec rit ve tre d ma n uy gu lam a s ›na v e ge liﬂtirilen fiili sald›r ›lara karﬂ› dev rimci tutsaklar›n yan›nda oldu¤u muz u ve daya n› ﬂma i çe ris inde bu lundu¤umuzu. .. bir ke z da ha duyu ruyor uz. Devrimci t utsaklar ›n d› ﬂ a r › d a ki se s i o l a n b i z l e r i ﬂ ç i ve
emekçileri, yoksul halk›m›z› devrimci t utsaklara ve direni ﬂine sa hip ç›kmaya ça¤›r›yoruz” denildi.
Eyleme, sald›r›ya bizzat tan›k
olan bir tutsak da kat›lm›ﬂt›. Birkaç
gün önce Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nden tahliye olan Özgür Ertürk, eylem s›ras›nda yapt›¤› konuﬂmada, “pet ﬂiﬂe aramas›” bahanesiyle sald›r›ld›¤›n›, yapt›klar› suç
duyurular›ndan da hiçbir sonuç alamad›klar›n›, sald›r›y› gerçekleﬂtiren
jandarma ve gardiyanlara soruﬂturma aç›lmazken tutsaklara dava aç›ld›¤›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 ard›ndan yaklaﬂ›k 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem “Tecrite Son” sloganlar›yla bitirildi.

“‹ﬂkence Sesleri
Yükseliyor”
Ankara’daki çeﬂitli demokratik
kitle örgütleri, yapt›klar› bas›n toplant›s›nda, hapishanelerde tecrit,
yaln›zlaﬂt›rma politikalar›n›n, bask›
ve iﬂkencenin sürdü¤ünü belirttiler.
ÇHD, T‹HV, PSAKD, Halkevleri, Ankara 78’liler Derne¤i ve ‹HD
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu
bulunan, PSAKD Sar›yer ﬁube Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek’in, “27
E k i m g ü n ü c ez a e v i n d e i ﬂ k e n c e s e s lerinin yükseldi¤ini” anlatan mektubu aktar›larak, 22 Ocak tarihli bakanl›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›ld›¤›na, bunlar›n “d›ﬂar›daki ﬂoven
s a ld › r › la r › n c e z ae vl e r i ne ya ns › m a s›” oldu¤una dikkat çekildi.
PSAKD Genel Baﬂkan› Kaz›m
Genç de mektubunu aktard›klar›
Muammer ﬁimﬂek’in, dernek olarak
fuhuﬂ ve uyuﬂturucuya karﬂ› düzenledikleri kampanya gerekçe gösterilerek 25 Aral›k 2006’da Küçük Armutlu’da gözalt›na al›narak tutukland›¤›n› ve 10 ay sonra ilk kez hakim karﬂ›s›na ç›kaca¤›n› hat›rlatt›.

koymuﬂlar ve derginin sayfalar›nda paylaﬂ›yor, düﬂünüyor, üretiyorlar... Üretmek, hapishanelerde
devrimcili¤in göstergelerinden birisidir. Üretmemek tükenmektir. Üretmemek, F Tiplerinin amac›na ulaﬂmas›d›r. Bundan dolay›d›r ki, Özgür Tutsaklar hapishane tarihleri 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; üretmek Özgür Tutsa¤›n halkla ve devrimle ba¤›d›r.
Volta, sayfalar›nda çeﬂitli konulardaki yaz›lar›n yan›nda Özgür Tutsaklar›n, hapishanede volta atmak hakk›ndaki düﬂüncelerine de yer veriyor. “Hakikatin yolu,
b azen dö rt d uv ar aras›nd a vo lta atmaktan geçiy or el bette” diyor tutsaklar›m›z.
Ve Volta tutsaklar›m›z› bize getiriyor, aradaki kilometreleri eritiyor. Volta’y› okumak, tutsaklar›m›zla konuﬂmak, paylaﬂmak, onlar›n yaﬂamlar›na ortak olmakt›r.
Onlarla Volta’ya ç›kmakt›r.

Her Yeni F Tipi Bir Yeni Dergi
Özgür Tutsaklar’›n Bolu F Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilmeleri ile birlikte Bolu F Tipi
Hapishanesi’nde de bir Özgür
Tutsak dergisi ç›kar›lmaya baﬂland›. Bolu F Tipi Hapishanesi’nde ç›kar›lan derginin ismi
VO LTA. ‹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 hapishanenin tecrit s›n›rlar›n› aﬂt›klar›, yoldaﬂlar›yla, halklar›yla 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› VO LTA
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Yürüyüﬂ okurlar›na sevgi ve
selamlar›m›z› sunuyorum öncelikle. Bu hafta yeni bir konuya
baﬂl›yoruz: Uluslar›n Kendi Kaderini 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 çözümü” sözlerini duymak mümkün. Ama herkesin çözümden anlad›¤›, çözüm derken empoze etmeye
çal›ﬂt›¤› farkl›. Oysa, bir
ulusal sorun sözkonusuysa, orada çözümün tek bir
ad› vard›r. ‹ﬂte o, Uluslar›n
Kendi Kaderini Tayin
Hakk›’ndan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
UKKTH konusu gerçekten de birçok yönü
olan, döneme ve ülkelerin
koﬂullar›na göre çok de¤iﬂik aﬂama ve biçimleri içerebilen bir
konudur. Bu anlamda da gerek geçmiﬂ pratik içinde, gerekse de bugün,
UKKTH konusunda birçok yanl›ﬂa,
yan›lg›ya tan›k olunmuﬂ ve olunmaktad›r. Bütün bunlar› elimizden
geldi¤i kadar ele almaya çal›ﬂaca¤›z.
Ulusal sorunlar, giderek azalmaktayd›. Tarihsel evrimin bu yönde olmas› do¤al oland›. Fakat
1990’larla birlikte, özellikle çok
uluslu SSCB, Yugoslavya gibi kimi
devletlerin da¤›lmas›yla sorun yeniden güncelleﬂti. Bunun d›ﬂ›nda Kürt
sorunundan ‹rlanda, Bask sorununa
kadar çeﬂitli sorunlar da zaten hep
gündemdeydi. Kuzey Irak’taki geliﬂmeler de UKKTH meselesini çok
daha güncel ve ülkemiz için çok daha önem kazanan bir tart›ﬂma haline
getirdi. Bazen düzenle uzlaﬂmaya
UKKTH ad› verilirken, bu çarp›tmalar emperyalizmle iﬂbirli¤ini bile
UKKTH ad›na meﬂrulaﬂt›rmaya kadar varm›ﬂ durumda. Bu anlamda
UKKTH’nin ne olup olmad›¤›, hangi “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
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Konu: Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk› -1-

ayr› evresinde, yani serbest rekabetçi dönemde farkl›, tekelci kapitalizm-emperyalizm döneminde farkl› bir içeri¤e sahiptir. Dolay›s›yla UKKTH’n›n ﬂekilleniﬂi
de bu iki dönemde birbirinden
farkl›d›r.
Sözünü etti¤imiz ilk dönemde –serbest rekabetçi kapitalizm
dönemi–, ulusal sorun burjuva
bir muhtevaya sahipken, emperyalist dönemde proleter bir
muhteva kazanm›ﬂt›r. ‹lk
aﬂamada, feodalizmin y›k›l›ﬂ›yla kurulan ulusal
devletlerde, ulusal sorunlar da genel olarak çözülmüﬂtür. Bu dönemde ulusal sorunun muhtevas›,
genel olarak b u r j u v a z i nin kendi pazar›na sahip olmas› temelinde çözülmüﬂtür. 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 ekonomilerin yerini dünya ekonomik zincirinin halkalar›n›n ald›¤›, mali sermayenin egemen hale geldi¤i bu dönemde, elbette UKKTH'n›n burjuva
yorumu da geçmiﬂte kalm›ﬂt›r. Çünkü, bu dönemde ulusal bask›n›n sosyal temeli de de¤iﬂmiﬂtir. Emperyalizm, ulusal bask›n›n sosyal temeli
haline gelmiﬂ ve UKKTH da emperyalizmden kurtuluﬂ sorunu haline dönüﬂmüﬂtür. Sözümü ﬂimdilik
yine Stalin’den bir aktarmayla tamamlayay›m. Stalin’in "böylece
ulusal sorun, ulusal boyunduru¤a
karﬂ› savaﬂ gibi özel bir sorun olmaktan ç›k›yor, uluslar›n, sömürgelerin ve yar› sömürgelerin emperyalizmden kurtuluﬂu genel sorunu haline geliyor." (Stalin, Agk., Syf. 97)
dedi¤i sonuç iﬂte bu süreçte ortaya
ç›km›ﬂt›r.

Emperyalizm öncesiyle
emperyalizm dönemini
kar›ﬂt›ranlar, UKKTH’yi
do¤ru tan›mlayamaz!
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alaca¤›m›z konu, okurlar›m›z›n kafas›nda bunu az çok aç›kl›¤a kavuﬂturabilirse, sohbetimiz amac›na
ulaﬂm›ﬂ olur. Evet, sohbetimize ço¤unlukla yapt›¤›m›z gibi, konunun
tan›msal çerçevesini çizerek devam
edelim.

Özlem : UKKTH, ulusun, hiçb i r k›s›tlamaya tabi olmaks›z›n
kendi kaderini tayin etmesi, siya sal ba¤›ms›zl›k, devletini kurma
dahil, ayr›lma hakk›na sahip olm a s › d › r. Bu hak, ulusun kendisine
aittir; hiç kimse bu hakk› ulusun
elinden alma veya onun ad›na kullanma hakk›na sahip de¤ildir. Stalin
bu hakk›n tan›m›n› ﬂöyle yapar:
"Kendi Kaderini Tayin Hakk› ﬂu anlama gelir: Kaderini kararlaﬂt›rma
hakk›na, yaln›zca ulusun kendisi sahiptir, 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 Sorunu, Syf. 26)
Bu tan›msal çerçeveye ek olarak
UKKTH’nin tarihsel boyutunu da
özetleyeyim isterseniz. Ulusal sorun bilindi¤i gibi, kapitalizmin iki

K e m a l : Daha sonra yeniden
dönece¤iz ama Özlem arkadaﬂ›n belirtti¤i bu iki dönem aç›s›ndan ﬂunu
söyleyebiliriz ki; bugün Barzaniler’in Talabaniler’in ABD’yle iﬂbirli¤i içinde bir “devletleﬂme” süreci
yaﬂamalar›n› UKKTH olarak adlan-
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d›rmak, sorunun farkl› boyutlar› bir
yana, UKKTH’nin geçmiﬂ dönemdeki burjuva içeri¤ine tak›l›p kalmakt›r.
Devrimciler, iki dönem aras›ndaki fark› aç›k bir ﬂekilde ortaya
koymuﬂlard›r. Emperyalizmle birlikte UKKTH, e z i l e n u l u s l a r › n
emekçilerinin emperyalist sömürgecilikten kurtuluﬂu ve ba¤›ms›z siyasi devletlerini kurma hakk› ﬂeklinde devrimci bir muhteva kazanm›ﬂt›r. Bu dönemde, uluslar›n b u rjuva ulusal devletler biçiminde
kurtuluﬂu, devrimci içerikten
yoksun, biçimsel bir çözüm halini
alm›ﬂt›r. Nitekim öyle ki, günümüzde kimi uluslar›n “ba¤›ms›z devlet”
kurmas›, Birleﬂmiﬂ Milletler Karar›’yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bunlar
burjuva devletlerdi elbette ve bu örneklerde sözkonusu olan da uluslar›n kendi kaderini tayin etmesi de¤il, bu uluslar›n kaderini BM’nin
(dolay›s›yla emperyalizmin) tayin
etmesiydi. Kuzey Irak’a nesnel olarak bak›ld›¤›nda da görülecek olan
budur ama, UKKTH’nin tarih içinde geçirdi¤i evrimi, kazand›¤› anlam› yok sayan yaklaﬂ›mlar, elbette
ulusal sorunlar›n geliﬂimlerini do¤ru de¤erlendiremeyeceklerdir.

M a z l u m : Ulusal sorun konusunda kavranmas› gereken önemli
yanlardan biri de ﬂudur. Tarihsel süreçler ve olaylar, ﬂablonlara hapsedilemez. “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, politika, baﬂka bir ülke için geçerli olmayabilir. Bu söylediklerimiz do¤al
olarak ulusal sorunda da geçerlidir.
Dolay›s›yla biz öncelikle sorunun
çözümündeki en temel noktalar› ortaya koymak durumunday›z. Marksist-Leninistler, soruna p ro l e t a r y a n› n ç › k arl a r› t e me l i nde bakarlar.
Temel nokta budur. Belli koﬂullar
alt›nda halklar›n devrim mücadelesinin ald›¤› biçime göre, halklar›n,
proletaryan›n ç›karlar›na en uygun
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çözüm ne ise, do¤ru olan odur. Sorunlar› somut durumdan, zaman ve
mekandan, tarihsel, toplumsal koﬂullardan soyutlayarak ele almak,
bu soyutluk içinde formüller ve çözümler önermek, Marksist-Leninistler’in yöntemi de¤ildir. "Ulusal
sorun, hiç de kesin olarak mutlak,
de¤iﬂmez bir ﬂey de¤ildir. Mevcut
rejimin dönüﬂümü genel sorununun
bir parças› oldu¤u için, ulusal sorun tamamen toplumsal koﬂullar,
ülkede kurulmuﬂ olan iktidar›n niteli¤i ve genel olarak toplumsal geliﬂmenin tüm seyri taraf›ndan belirlenir." (Stalin, Agk. Syf. 87)
Bu nedenle, tekrar etmek gerekirse, ulusal sorun, tüm di¤er koﬂullardan tecrit ederek de¤il, soyut
haklar bak›m›ndan da de¤il, p role taryan›n devrim mücadelesinin
ç › k a r l a r › a ç › s › n d a n ele al›nmal›d›r.
Marksist-Leninistler, ulusal sorunu birinci s›raya koymazlar. Ulusal sorun, ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
halk›n devrimci iktidar›n›n kurulmas› yan›nda “ikincil” bir sorundur.
Bu bir önem-önemsizlik meselesi
de¤ildir. Çünkü onun kategorik olarak “ikincil” bir sorun olarak tan›mlanmas›, onun önemini küçültmez.
Kald› ki, ulusal bask›, proletaryan›n
mücadelesinin, örgütlenmesinin geliﬂiminin ve enternasyonalist birli¤inin önünde de bir engeldir. Proletaryan›n mücadelesini geliﬂtirmek,
ulusal bask›ya karﬂ› mücadeleyi de
zorunlu k›lar.
Ulusal bask›ya karﬂ› olunmas›,
Marksist-Leninistlerin UKKTH'ni

Emperyalizm
ça¤›nda her
bask›n›n sosyal temeli emperyalizmdir. Bir ulusal
mücadele ve talep, ancak
emperyalizme karﬂ› oldu¤u, onu geriletti¤i oranda
genel demokrasi mücadelesinin bir parças› olur ve
ancak bu koﬂulda Marksist-Leninistler taraf›ndan desteklenir.
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-hangi sonuçlar› yarat›rsa yarats›nmutlak bir biçim olarak ele alacaklar›, her ulusal hareketi, her ulusal
istemi, her ulusal ayr›lma talebini
destekleyecekleri anlam›na gelmez.
Biraz önce de belirttik; sorun, tarihsel-toplumsal koﬂullardan soyutlanarak ele al›namaz; Marksist-Leninstler’in, ulusal soruna yaklaﬂ›mlar›nda ﬂu iki olgu de¤iﬂmez; b i r i ncisi; mevcut gerici boyunduru¤a
karﬂ› olmas›, ikincisi; genel demokrasi mücadelesinin bir parças› olmas›d›r. Emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›nda, d e m o k r a s i m ü c a delesinin özü, emperyalizme karﬂ›
olma, anti-emperyalist, anti-olig a r ﬂ i k d e v ri mi n gerçekleﬂtirilmesidir.
Niye böyledir, çünkü, emperyalizm ça¤›nda her bask›n›n sosyal temeli emperyalizmdir. Emperyalizm
burjuva demokrasisinin ilericili¤inin tarihsel olarak geride b›rak›lmas›d›r; baﬂka bir deyimle, siyasi geri c i li kt i r. Bu nedenle demokrasiye
karﬂ›d›r. Ulusal sorun ise her ﬂeyden
önce bir demokrasi sorunudur. O
halde sonuç olarak ﬂöyle özetleyebiliriz; bir ulusal mücadele ve talep,
ancak emperyalizme karﬂ› oldu¤u,
onu geriletti¤i oranda genel demokrasi mücadelesinin bir parças›
olur ve ancak bu koﬂulda MarksistLeninistler taraf›ndan desteklenir.

K e m a l : Kuzey Irak’taki geliﬂmelere bu çerçevede bakmayanlar,
Marksist-Leninist bak›ﬂ aç›s›na sahip de¤illerdir. Onlar›n bak›ﬂ›, milliyetçili¤in açt›¤› pencereden bir bak›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 bak›yoruz?
Baﬂta ﬂunu belirtelim; somut koﬂullar›n somut tahlili dedi¤imiz olgu burada da sözkonusudur. Bir ulusal hareketin ilericili¤i veya gerici li¤i, farkl› tarihsel, toplumsal koﬂullarda farkl› kriterlerle ölçülmüﬂtür.
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Kapitalizmin serbest rekabetçi döneminde bir ulusal hareketin –veya
genel olarak bir hareketin– ilericili¤i, gericili¤i, o hareketin d e m o k r a tik, cumhuriyetçi ya da sosyalist
programa sahip olup olmamas›, önderli¤inin ilerici, demokrat olup olmamas› gibi ölçülerle de¤erlendirilirdi. Emperyalizm aﬂamas›nda ise,
bir ulusal hareketin ilerici veya gerici olmas›n›n kriteri, temel olarak
mevcut tarihsel koﬂullarda genel demokrasi mücadelesinin bir parças›
olmas›, yani ayn› muhtevada olmak
üzere, siyasi gericili¤in sosyal temeli olan emperyalizme karﬂ› ol mas›, onu zay›flatmas›, geriletme s i d i r.
E¤er bugün Kuzey Irak’taki
Kürt “ulusal” hareketlerinin politikalar›n› UKKTH içinde görmüyorsak, iﬂte bunun içindir, ki buna tekrar gelece¤iz. Mazlum arkadaﬂ biraz
önce UKKTH’nin tarih içindeki evrimini anlatt›, bu arada UKKTH
için mücadelenin amac›n› da somutlarsak iyi olur san›r›m.

Özlem : UKKTH için mücadelede amaç, uluslar›n ezilmesine,
bask› alt›nda tutulmas›na son vermek, uluslar›n ba¤›ms›z geliﬂiminin
önünü açmak, uluslar aras›ndaki çat›ﬂmalar›n zeminini kald›rmakt›r.
Böylece, uluslar›n proleterlerinin
güven ve eﬂitlik koﬂullar›nda gönüllü birli¤inin temelleri sa¤lanm›ﬂ
olur.
Ulusal bask›n›n oldu¤u koﬂullarda gerek ezen ulus emekçilerini, gerekse de ezilen ulus emekçilerini s›n›fsal zemine çekmek daha da güçleﬂir. Ulusal bask›n›n oldu¤u yerde,
burjuvazinin ‘milliyetçi’ önyarg›lar›
körüklemesi, emekçileri kendi ‘vatan’ slogan›n›n tuza¤›na düﬂürmesi
daha mümkündür. Ulusal bask› ortam›nda vücut bulan ‘milliyetçi’
setler, proletaryan›n kendi burjuvazisine karﬂ› ba¤›ms›z s›n›f politikas›n› yürütmesinin önündeki engellerdir. Uluslar›n emekçilerini ulusal
çitlerle ay›ran burjuva milliyetçili¤i, “millilik” temelindeki demagojileriyle, emekçileri k e n d i p a z a r ›
için birbirlerine karﬂ› savaﬂa sokar...
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Ulusal bask›ya karﬂ› mücadele ve
UKKTH, iﬂte bu ortam› yoketmenin, burjuvazinin proletaryay› “vatan” söylemiyle aldatmas›n› engellemenin de tek yoludur.
Ça¤›m›z›n tek devrimci s›n›f›
olan proletaryan›n emperyalizme
karﬂ› mücadelesini ilerleten, güçlendiren hareketler ilericidir. Çünkü
emperyalizmi gerçek anlamda ancak anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
devrimler zay›flat›r, geriletir ve giderek ortadan kald›r›r.

M a z l u m : Ulusal hareketler,
genelde demokrat ve ilerici bir öz
taﬂ›m›ﬂlard›r. Fakat bundan tüm
ulusal hareketlerin bu niteliklere sahip 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 yukar›daki ölçümüzle, yani emperyalizmi geriletip geriletmedi¤iyle bakar›z. Emperyalizmi güçlendiren ulusal hareketler, ka¤›t üzerinde "demokratik" bir programa, hatta sosyalist söylemlere bile sahip olsalar,
bu, onlar›n konumunu de¤iﬂtirmez.
E¤er emperyalizmi güçlendiriyorsa,
o hareket desteklenemez. MarksistLeninistler’in bu konudaki ölçüsü
net ve tart›ﬂmas›zd›r. Bütün olarak,
demokrasi güçlerini, halklar›, proletaryan›n davas›n› güçlendirip güçlendirmedi¤i esast›r. Bu anlamdad›r
ki, Lenin aç›k olarak ﬂunu belirtiyordu: "Uluslar›n Kaderlerini Tayin
Hakk› dahil demokrasinin çeﬂitli isEmperyalizmi
güçlendiren
ulusal hareketler, ka¤›t
üzerinde "demokratik"
bir programa, hatta sosyalist söylemlere bile sahip olsalar, bu, onlar›n
konumunu de¤iﬂtirmez.
E¤er emperyalizmi güçlendiriyorsa, o hareket
desteklenemez.
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temleri mutlak ﬂeyler de¤ildir, bunlar, dünya demokratik hareketinin
(bugün sosyalist hareketinin) tümünün bir parças›d›r. Baz› durumlarda, parçan›n bütün ile çeliﬂmesi
mümkündür, o zaman parça at›l›r."
(Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk›,
Syf. 184)
Devrimciler bu konuda her zaman net oldular. ﬁu veya bu hareketin güçlenmesi veya zay›flamas›na
göre ilkelerini, görüﬂlerini e¤ip bükmediler. 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 ilke ve tutarl›l›k
y o k t u r. Bu tutumlara yön veren,
ideolojik, politik ilkeler de¤il,
UKKTH’ni yanl›ﬂ yorumlamak veya pragmatik ç›karlard›r.

Özle m : Belirtti¤iniz bu noktaya iliﬂkin yani ulusal bir hareket
hangi koﬂullarda, neden desteklenir,
hangi koﬂullarda desteklenmez konusunda Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da
anlay›ﬂ›m›z özetlenmiﬂti, isterseniz
onu aktaray›m bu noktada. Aktaraca¤›m bölüm biraz uzun ama tüm
arkadaﬂlar›m›z dikkatle, tekrar tekrar okumal› derim; çünkü çok iyi
formüle edilmiﬂ sorunun bu yan›.
“Yeni dönemde ulusal hareketin
desteklenip-desteklenmemesi emperyalizme karﬂ› tavr›na ba¤l›d›r.
Çünkü demokrasi mücadelesi, her
türden gericili¤in sosyal temelini
oluﬂturan emperyalizmin boyunduru¤ un a karﬂ › savaﬂ›m içinde bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamda
soruna demokrasinin çeﬂitli istemlerini mutlak ö¤eler olarak ele al›p,
‘biçimsel demokratizm’in gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi aç›s›ndan yaklaﬂ›lamaz.
Marksist-Leninistler günümüzde
herhangi bir harekete veya isteme
karﬂ› tav›r belirlerken öncelikle ﬂu
soruyu sorarlar: Emperyalizmi zay›flat›p, proletarya hareketini -bir
baﬂka deyiﬂle dünya demokratik ha-
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reketini- güçlendiriyor mu? Bu soruya verilecek olumlu yan›t Marksist-Leninistler’in deste¤ini gündeme getirirken, olumsuzluk, bu deste¤i n verilm esin in temel ko ﬂulun u
-anti-emperyalizm koﬂulunu- ortadan kald›racakt›r. Ça¤›m›zda ilericili¤in temel kriteri budur. ‘Cumhuriyetçilik’, ‘demokratizm’ gibi ö¤eler, ancak anti-emperyalizmi ta mamlay›c› olmas› anlam›nda de¤er
kazan›rlar. Anti-emperyalizmden
yoksunluk, bu ‘demokratik’ ö¤eleri
içi boﬂ ve nesnel olarak gericili¤in
hizmetine sokulmuﬂ sözcükler haline getirecektir. ”

K e m a l : Irak’a ve Kuzey Irak’a
yönelik çarp›kl›klar›n kayna¤›n› da
çok net gösteriyor de¤il mi bu al›nt›? Demokrasiyle ba¤›ms›zl›k aras›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 postallar› alt›nda çi¤nenirken Kürtler’in
kendi kaderini tayin hakk›n› kulland›¤›ndan sözetmek saçmal›¤›, kayna¤›n› iﬂte buradan al›yor... Ama
Irak’ta veya baﬂka yerlerdeki ulusal
hareketlerde emperyalizme karﬂ› bir
direniﬂ sözkonusu olursa, sorun
farkl› de¤erlendirilecektir..
M a z l u m : 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 gericileﬂme” ihtimali karﬂ›s›nda nas›l bir
tutum tak›n›laca¤›yd›. Bugün için
çok güncel görünmese de bu konudaki 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 gericileﬂece¤i kaç›n›lmazd›r. Fakat, buna
ra¤men, bir ulusal hareketi sadece
"gelecekte gericileﬂir" gerekçesiyle reddetmek, desteklememek, sosyal ﬂoven bir tav›rd›r. Bu, mevcut
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burjuva egemenli¤ini meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Devrimciler, e¤er mevcut durumda o hareket, emperyalizme karﬂ› ise, emperyalizmi zay›flat›yorsa,
onu desteklerler. Gelecekte gericileﬂmemesi için de ideolojik, politik
mücadelelerini ayr›ca yürütürler.
Kald› ki, UKKTH’n›n gerçekleﬂmesi, o hareketi gericileﬂmekten kurtarman›n daha da mümkün hale gelmesini sa¤lar ki, bu nedenle de “gelecekte gericileﬂme ihtimali” desteklememe gerekçesi olamaz.
UKKTH, halklar için birçok bak›mdan sürecin niteli¤ini de¤iﬂtirir.
ulusal bask›y› ortadan kald›r›r, ulusun ba¤›ms›z geliﬂiminin önünü
açar, burjuvazinin aldatmacalar›n›,
sahtekârl›klar›n› aç›¤a ç›kar›r, proletaryay› burjuva milliyetçi önyarg›lardan ve o ideolojiye hapsolmaktan kurtar›r, emekçilerin kendi burjuvazisine karﬂ› s›n›f savaﬂ›n› h›zland›r›r ve Marksist-Leninistler tüm
bunlardan
dolay›
savunurlar
UKKTH’n›. Ve tüm bunlar, gelecekteki gericileﬂme ihtimaline karﬂ›n, ezilen halklar›n, proletaryan›n
kazan›m hanesine yaz›l›r.
Fakat bugün ülkemiz, bölgemiz
aç›s›ndan çok daha çarp›c› bir olguyla karﬂ› karﬂ›yay›z. “Ulusal” hareketlerin gelecekte gericileﬂip gericileﬂmemesi de¤il, alenen gericileﬂmiﬂ baz› “ulusal hareketler”in des-

Günümüz için
diyebiliriz ki,
burjuva, küçük-burjuva
milliyetçili¤in halklara
verebilece¤i tek ﬂey,
“kendi ulusal bayra¤› alt›nda sömürülmek”tir.
Daha fazlas›n› veremez.
Daha fazlas›n› verecek
olan sadece devrimci
halk iktidar›d›r.
UKKTH’nin uygulanabilme koﬂulunu yaratacak
olan sadece halk›n devrimci iktidar›d›r.
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teklenip desteklenmemesi tart›ﬂ›labiliyor.

Özle m : Gerici rol oynayan
ulusal geliﬂmeleri UKKTH ad›na
savunanlar, kendi savruluﬂlar›n›
gizlemek için de devrimcileri her
ﬂeyi devrime ertelemek, ulusal sorunu her koﬂulda devrimle özdeﬂleﬂtirmek gibi kliﬂelerle eleﬂtiriyorlar.
Sorunu bu aç›lardan da ele alsak iyi
olur san›r›m.
Kemal: Evet, ezilenlerin iktidar
mücadelesi s›k s›k söyledi¤imiz gibi,
düz bir çizgide geliﬂmez. Bu mücadele çeﬂitli ara aﬂamalar›, biçimleri
de kapsar. UKKTH da, bunlardan biridir. Bu çerçevedeki bir mücadeleyi
ve talebi bütünüyle yok saymak, reddetmek, Marksist-Leninist bir tespiti
yanl›ﬂ yorumlamak olur. “Emperyalizmle birlikte ulusal sorunun, proletarya devrimi genel sorununun bir
parças› durumuna gelmiﬂ olmas›”;
ulusal sorunun proletarya devrimiyle
özdeﬂleﬂtirilmesi anlam›na gelmez.
Böyle bir özdeﬂleﬂtirme, UKKTH'n›,
emekçilerin kendi kaderlerini tayin hakk›na indirgemek olur ki, bu
da yanl›ﬂt›r.
Fakat ﬂunlar› da çok aç›k biçimde ortaya koymak durumunday›z.
En baﬂta; emperyalizmle birlikte,
bir ulusun burjuvazinin önderli¤inde kendi kaderini tayin etmesi, devrimci içerikten yoksun bir nitelik
alm›ﬂt›r. Çünkü bu biçim, ulusun
büyük ço¤unlu¤unun yeni türden
bir boyunduruk alt›na girmesini beraberinde getirmektedir. Ulusun
emekçilerinin hem s›n›fsal, ama daha önemlisi ulusal anlamda dahi
gerçek kurtuluﬂunu sa¤layamamaktad›r. Gerçek kurtuluﬂ, iﬂte bu nedenle ancak ulusun ezilen, sömürülen s›n›flar›n›n, emperyalist boyunduru¤a son verip kendi "ulusal"
burjuvalar›n› da devirmesiyle gerçekleﬂebilmektedir.
Bu anlamda, diyebiliriz ki,
UKKTH, emperyalizm döneminde,
ulusun ezilen sömürülen kesimlerinin kendi devletini ve iktidar›n› kurmas›yla devrimci bir muhteva kazanm›ﬂt›r. Bu muhtevadan uzaklaﬂ-
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t›¤› ölçüde bir çözüm, kurtuluﬂ olma
özelli¤inden de uzaklaﬂmaktad›r.
Özellikle de günümüz için art›k diyebiliriz ki, burjuva, küçük-burjuva
milliyetçili¤in halklara verebilece¤i
tek ﬂey, “kendi ulusal bayra¤› alt›nda sömürülmek”tir. Daha fazlas›n›
veremez.
M a z l u m : Daha fazlas›n› verecek olan devrimci bir halk iktidar›d›r. Ülkemiz aç›s›ndan somut söylersek, Kürt ulusal sorununun çözümü, ne AB kriterlerinden, ne ABD
çözümünden ne de salt dil serbestli¤inden de¤il, UKKTH’dan geçer;
ancak bu noktada as›l mesele K ü r t
ulusunun kendi kaderini tayin
hakk›n› kullanabilece¤i koﬂulu
yaratmakt›r. ‹ﬂte bunu yaratacak
olan da sadece halk›n devrimci ikt i d a r ›’yla mümkündür. Biz iﬂte bu
anlamda halk›n devrimci iktidar›n›
hedeflemeyen her politikan›n,
önünde sonunda Kürt halk›n› düzene hapsedece¤ini, UKKTH’ni gerçekleﬂtiremeyece¤ini söylüyoruz.
K e m a l : Marksist-Leninistler
aç›s›ndan sorun nettir: Emekçilerin,
ezilen halklar›n burjuvazinin "ulu-

sal bayra¤›" alt›nda kazanaca¤› hiçbir ﬂey yoktur. Böyle oldu¤u için
de, ezilen uluslardan emekçilerin
ulusal boyunduruktan kurtularak
kendi proleter devletini kurmas›
için savaﬂ›rlar. Stratejileri, politikalar›, 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 biçimlerini reddetmek gibi bir anlay›ﬂ
da ç›kmaz. Lenin bu konuda ﬂu uyar›y› yapar: "Uluslar›n kendi kaderini tayin etmesini reddedip, onun yerine emekçilerin kaderini tayin hakk›n› geçirmek çok yanl›ﬂ olur. Sorunu bu yolla çözmeye kalk›ﬂmak,
güçlükleri, milletlerin içindeki farkl›laﬂman›n içerdi¤i zikzakl› yolu hesaba 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› koﬂullar› gözard› etmiyoruz; ama ulu-

Berlin’de ﬁovenizme Karﬂ› Tav›r

Knokke Davas› s ürüyor

Aralar›nda Berlin IKAD’›n da (Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele 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›klama bildiri olarak 9 Kas›m’da Kreuzberg’in Kottbusser
Tor Meydan›’nda ve 10 Kas›m’da Neukölln’ün Hermannplatz Meydan›’nda halka da¤›t›ld›.
Aç›klamada; “ ... Türkiye kökenli tüm göçmenleri,
s a¤d uyul u ol may a, sa va ﬂ ç › ¤›rt ka nl ›¤› e ﬂl i ¤i nde, düﬂ m anl›k ça¤r ›lar › y apanlar a itib ar etm emeye ça¤›r›y o ruz. .. Halklar›m›z›n bar›ﬂ, kardeﬂlik, eﬂitlik temeller in d e ö zg ü r v e d em o k r ati k b i r Tü r k iy e ’d e b ir l ik t e y a ﬂamak için verdikleri çabalar› destekleyelim” denildi.

Belçika’da yeniden baﬂlayan DHKP-C davas›n›n
ilk duruﬂmas› 8 Kas›m’da Anvers Temyiz Mahkemesi’nde tekrar baﬂlad› ve aral›ks›z olarak sürdürülüyor.
Duruﬂma öncesi CLEA (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi) taraf›ndan “Bahar, Kaya, Musa,
ﬁükriye, ne kriminal ne de teröristtirler” baﬂl›¤›yla davaya kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Davan›n ilk duruﬂmas›nda 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 avukatlar› Jan Fermon, Nadia Lorenzetti, Carl Alexander,
Kaya Saz’›n avukat› Raf Jespers, Fehriye Erdal’›n
avukat› Paul Bekaert ve Dursun Karataﬂ ile Zerrin Sar›’n›n avukat› Ties Prakken de savunmalar›n› yapt›lar.
Savc›l›¤›n mahkemeye sundu¤u suçlamalar›n büyük bölümünün as›ls›zl›¤›n› belgeleyen san›k avukatlar›, duruﬂma salonunda DHKC’nin Türkiye’de çeﬂitli alanlarda sürdürdü¤ü mücadeleleri anlatan bir video gösterimi eﬂli¤inde, örgütün bir halk hareketi oldu¤unu anlatt›.

*

*

*

11 Ekim’de IKAD’da “Milliyetçiler ABD’de çözüm
ar›yor” konulu bir toplant› yap›larak, sorunlar›n çözümünün halklar›n ortak mücadelesinde oldu¤u, milliyetçili¤in asla çözüm olmad›¤› vurguland›. Film gösterimi
de yap›lan toplant›da ayr›ca, 18 Kas›m’da düzenlenecek olan “IKAD’ta gençlerle bir gün”, 24 Kas›m’da
Stuttgart’ta “Alternatif Gençlik ﬁöleni” ve 2 Aral›k’ta
“Bu ay da böyle geçti” etkinlikleri duyuruldu.
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sal sorunun nas›l çözülmeyece¤ini
ve nas›l çözülece¤ini de aç›kça ortaya koyuyoruz. Ve diyoruz ki, b›rak›n proletarya devriminin ç›kar›na
olmay›, en genel anlamda halklar›n
ç›kar›na olmay›p, aç›kça halklara
karﬂ› bir muhteva içeren politikalar›n, geliﬂmelerin UKKTH ad›na
meﬂrulaﬂt›r›lmas›na da izin verilemez. UKKTH’ye iliﬂkin tart›ﬂman›n
en güncel ve en önemli bölümü bugün için budur.
Sevgili arkadaﬂlar, ﬂimdilik noktal›yoruz konumuzu. UKKTH’ye
yaklaﬂ›m, ezen ve ezilen ulus milliyetçili¤ine yaklaﬂ›m›, çok uluslu
devletlerde nas›l örgütlenilece¤ini,
örgütlerin çal›ﬂma tarz›n› da belirler. Bu anlamda, sohbetimizin ikinci 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›lmas› konusundaki farkl› yaklaﬂ›mlar›, Marksist-Leninistler’in neden
“tek devlet”ten yana olduklar›n› ele
alaca¤›z... Haftaya görüﬂmek üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

TEOR‹
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ÇANAKKALE’DE POL‹S TERÖRÜ!!!
YÖK’ün 26. y›l›n› protesto etmek için biraraya gelen devrimcidemokrat 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 Cumhuriyet Meydan›’nda gerçekleﬂti.
Gençlik Federasyonu’ndan Ercan
Akbaba’n›n okudu¤u bas›n aç›klamas›nda üniversitelerin ticari birer
kurum haline getirildi¤ine de¤inilerek yeni kurulacak Üniversiteler
Aras› Kurul yada benzeri bir yap›n›n da ayn› iﬂlevi sürdürece¤i belirtildi. 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, yapt›klar›n›z› ailelerinize tek tek mektupla bildirece¤im” ﬂeklinde ba¤›rarak gençli¤i hedef gösteren Çanakkale 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 engellemek olan polis, bu niyetini sald›r›
s›ras›nda Belediye Sosyal Tesisleri’nin kap›s›nda barikat oluﬂturarak
gösterdi. ‹ki ö¤rencinin yaralanarak

“Onurlu ve Ba¤›ms›z Bir
Üniversite ‹stiyoruz’’
Eskiﬂehir’de 8 Kas›m günü saat
16.30’da Hamam Yolu Yediler Park› giriﬂinde toplanan yaklaﬂ›k 120 üniversite
ö¤rencisi YÖK’e karﬂ› bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdiler. Adalar Migros önüne kadar “Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz’’sloganlar›yla yürüyen ö¤renciler burada yapt›klar› bas›n aç›klamas›nda üniversitelerde artan faﬂist teröre ve polis idare iﬂbirli¤ine de¤indiler.
“Eﬂitli¤i, özgürlü¤ü savunarak, üniversitelerdeki tüm bu anti-demokratik
uygulamalara karﬂ›; piyasalaﬂt›rmaya
karﬂ› birlikte mücadele ederek, kültürel
farkl›l›klara sayg› gösteren, eﬂit ve özgür 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.
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hastaneye kald›r›ld›¤› sald›r› sonras›nda sivil polisler çevrede terör estirerek ö¤renci av›na ç›kt›lar. Gözalt›na al›nan ö¤renciler
ayn› gün
15:30’da
savc›l›ktan serbest
b›rak›ld›.

Malatya’da 11 MALATYA’DA
Kas›m tar i h i n d e
Gençlik Federasyonu,
SGD, DGH,
YDG, DÖDER, E¤itim-Sen taraf›ndan “YÖK” konulu bir panel düzenlendi. 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›. Ülkemizin faﬂizmle yönetilen bir ülke oldu¤unu ve YÖK’ün de faﬂizmin 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 ülkemizde olmad›¤›na vurgu yapan
Gürz, ö¤rencilerin YÖK’ten kurtulmas›n›n mümkün oldu¤unu, bu-

nun örgütlü
mücadeleyle olaca¤›n› vurgulad›.
Devam›nda sözü alan
Cumhur Baﬂ
ise, YÖK’ün
bütün ö¤renci 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 alarak düﬂüncelerini ve çözüm önerilerini sundular. YÖK’ün bask›c›
ve yoz politikalar›na de¤inen ö¤renciler, emperyalizmin kültürümüzü ve de¤erlerimizi yoketme,
halk›m›z› yozlaﬂt›rma politikas›
yürüttü¤üne ve gençlik üzerinde
bu konuda özel bir çaba sarfedildi¤ine de¤indiler. Gençli¤in bilimden ve bilimsel araﬂt›rmalardan uzaklaﬂt›r›ld›¤›na dair konuﬂmalar›n yap›ld›¤› ve canl› geçen
panel ﬂu sözlerle bitirildi : “Mücadele edip kazanaca¤›z!”

YÖK PANEL‹

GENÇL‹K
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10 tahliye 37 tutuklulu¤un devam›na...

Fuhuﬂa, uyuﬂturucuya,
kumara sahip ç›kan adalet!
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri için tutuklanan 47 kiﬂi 13 Kas›m tarihinde mahkemeye ç›kar›ld›,
10 kiﬂi tahliye edilirken, durumlar›
benzer olan 37 kiﬂinin tutukluluklar›n›n devam›na karar verildi.
Devletin polisi ile mahkemesi
ortaklaﬂa hak ve özgürlük mücadelesini engellemeye çal›ﬂ›yor.
Mahkeme karar› bunun ifadesidir. Oligarﬂinin yasamas›, yürütmesi, yarg›s› üçünün ortak görevi düzene karﬂ› halk›n mücadelesini engellemek, halka karﬂ› düzeni korumakt›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›klamas›n› kimse yapamaz. Mevcut yasalarla da bunu yapmak mümkün de¤ildir. Bu nedenledir ki, mahkeme
kararlar›n›n hukuki bir zemini yoktur. Düﬂünün ki, on bin y›l hapis
cezas› isteniyor sadece namussuzluklara karﬂ› mücadele ettikleri için.
Bu ülkede acaba baﬂka hangi “suça”
on bin 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” yap›yorlar, onlar ihanet ettikçe, onlar
kontra yöntemleriyle halka sald›rd›kça, onlar soydukça oligarﬂinin
devletinin iﬂine geliyor. Ama devrimcilerin, demokratlar›n bu namussuzluk düzeninin çeﬂitli yanlar›na karﬂ› mücadelesi, namussuzlar›n
iﬂine gelmedi, gelmiyor.
13 Kas›m günü yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kanlar›n, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa
karﬂ› mücadele edenlerin ‘a¤›r cezal›k’ davalar› görüldü. Halk›n fuhuﬂ
batakl›¤›na saplanmas›na, gençlerimizin uyuﬂturucu tuzaklar›na düﬂürülmesine ve yozlaﬂt›rma politikala-
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 47 tutukludan 10 kiﬂi
tahliye edilirken, hukuki
durumu ayn› olan 37 kiﬂi
neye göre tutuluyor?
Oligarﬂinin hukukunda;
 Uyuﬂturucuya karﬂ› mücadele etmek suç, uyuﬂturucu kullanmak serbest
mi?
 Fuhuﬂa karﬂ› mücadele etmek suç, fahiﬂelik ve
pezevenklik serbest mi?
 Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etmek suç, halk›n
de¤erlerini, kültürünü
yoketmek serbest mi?
 Böyle oldu¤u için mi,
uyuﬂturucu satanlar, fuhuﬂ yapt›ranlar, kumar
oynatanlar d›ﬂar›da “iﬂ”lerinin baﬂ›nda iken, bunlara karﬂ› ç›kanlar hapishanede tutuluyor?
r›na karﬂ› ç›kan 95 devrimci demokrat için müebbet dahil olmak üzere
onbin y›l istenen bu davada bir kez
daha mahkeme heyeti, kapitalist düzenin kültürünü savunurken devrimciler bu kültüre karﬂ› mücadelelerini savundu.

Dava nas›l aç›lm›ﬂt›?
7 Aral›k 2006 tarihinde Temel
Haklar ve Özgürlükler Dernekleri,

TAYAD ve Yürüyüﬂ Dergisi'nin de
aralar›nda bulundu¤u kurumlara yap›lan bask›nlar sonucunda 47'si tutuklu 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 Yozlaﬂmaya Hay›r" kampanyas› çerçevesinde yarg›lanan 95 kiﬂinin yarg›land›¤› dava 18 yaﬂ›ndan küçük 2 kiﬂinin bulunmas› nedeniyle bas›na kapal› görüldü. Çocuklar› y›llara varan
hapisliklerle yarg›larken korumayan
ayn› yarg›n›n davay› ‘çocuklar› koruma ad›na’ bas›na kapal› yapmas›
ayr› bir ikiyüzlülük örne¤idir.

" Yozlaﬂmaya Karﬂ›
Mücadelemiz S ürüyor,
Sürecek"
Beﬂiktaﬂ’taki 13. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne getirilen tutuklu san›klar polisin yo¤un güvenlik önlemleri alt›nda cezaevi araçlar›ndan
indirilerek adliyeye götürüldü.
"Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelemiz
Sürüyor, Sürecek" slogan›yla mahkemeye getirilen san›klar F Tipi cezaevindeki tecrit uygulamalar›n› ve
aramalar› protesto etmek amac›yla
ayakkab›s›z geldi.
Mahkemeyi izlemek ve arkadaﬂlar›na destek olmak için mahkemeye gelen Temel Haklar Federasyonu
ve PSAKD Sar›yer ﬁubesi üyeleri
adliyenin önüne bile al›nmad›. Beﬂiktaﬂ’taki Barbaros Meydan›’nda
beklemeye baﬂlayan Federasyon ve
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PSAKD üyeleri saat 12.00’de "Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Ettikleri
‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n" ve PSAKD imzal› "Baﬂkan›m›z
Muammer ﬁimﬂek'e Özgürlük" pankartlar› açarak bir aç›klama yapt›lar.
Temel Haklar Federasyonu ad›na
aç›klama yapan Murat Nedim ‹lker,
95 kiﬂinin yarg›land›¤› davan›n halka karﬂ› aç›lm›ﬂ oldu¤unu, halk›n
hakl› mücadelesini bitirmeye yönelik oldu¤unu dile getirdi. Uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kmak suç mu diye soran ‹lker, "bu dava uyuﬂturucudan, fuhuﬂtan, yozlaﬂmadan ve her türlü pislikten beslenen, bu pislikleri bizzat yayan ve
yayg›nlaﬂt›ran sömürü düzeninin karakterini yans›t›yor. Halk›n eme¤inin ve ülkenin zenginliklerinin sömürülmesiyle ayakta kalabilen bu
düzen, halk› kendi yaratt›¤› batakl›¤a mahkum etme çabas› içinde. Bu

Federasyon’un
Duruﬂma Öncesi
Mahkemeye Ça¤r›s›
11 Kas›m günü Galatasaray Lisesi önünde aç›klama yapan Temel
Haklar Federasyonu üyeleri 11 ayd›r süren hukuksuzlu¤u teﬂhir ettiler. “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› açan Federasyon üyeleri “Fuhuﬂ Yapt›ranlar D›ﬂarda Karﬂ› Ç›kanlar Tutukland›”,
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davada oldu¤u gibi yarat›lan hukuk
komedileri bu yüzden" dedi. Bu davada yarg›lanan 95 kiﬂi hakk›nda
toplam on bin y›l ceza istendi¤ini
hat›rlatan ‹lker, bu davan›n bir uyuﬂturucu tacirinin ifadelerine dayand›r›ld›¤›n› belirtti. Bu ülkede fuhuﬂ
yapman›n ve yapt›rman›n, uyuﬂturucu ticareti yapman›n, kumar oynatman›n her tür de¤ersizli¤e ve yozlaﬂmaya hizmet etmenin serbest oldu¤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 ﬁimﬂek'in, h›rs›zl›k, çeteleﬂme, fuhuﬂ ve
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele verdi¤i
için tutukland›¤›n› belirterek “Bugün öncelikli
talebimiz; adil yarg› sürecinin iﬂletilmesi. Baﬂkan›m›z ve üyelerimizin
bir an önce yetkili mahkeme taraf›ndan serbest
b›rak›lmas› ve as›l suçlu
olan h›rs›zlar›n, çetelerin, fuhuﬂ yapt›ranlar›n,
uyuﬂturucu sat›c›lar›n›n
yakalanmas›d›r. As›l
içerde olmas› gerekenler
onlard›r” diye konuﬂtu.

“Uyuﬂturucu Çeteleri Serbest Karﬂ› Ç›kanlar Tutukland›” yaz›l› dövizler ve tutuklular›n resimleriyle
adalet istedi. Bas›n aç›klamas›ndan
önce ‹dil Tiyatro Atölyesi’nin oynad›¤› oyunla yozlaﬂman›n karakollar deste¤iyle nas›l yay›ld›¤› anlat›ld›.
Tiyatrodan sonra Ünal Çimen
taraf›ndan aç›klama yap›ld›. “Bizler yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelemizi
dün oldu¤u gibi bugün de yar›n da
sürdürmeye devam edece¤iz. Karﬂ›m›za gözalt› ve tutuklamalarla
engel ç›karanlar yan›lmas›nlar. Bugüne kadar defalarca bask›lara ma-

“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele
Ettikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” Temel Haklar Federasyonu imzal› ve “Baﬂkan›m›z Muammer
ﬁimﬂek’e
Özgürlük”
PSAKD Sar›yer ﬁubesi imzal› pankartlar›n aç›ld›¤› eylemde tutsaklar›n resimleri taﬂ›n›rken ‘Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Edenler Serbest
B›rak›ls›n, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelemiz Engellenemez, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Ç›kmak Suç De¤ildir,
Adalet ‹stiyoruz’ sloganlar› at›ld›.
Eyleme 300 kiﬂi kat›l›rken mahkemenin bitimine kadar sloganlarla ve
halaylarla bekleyerek adalet talebi
hayk›r›ld›.

10 Tutsak Tahliye Oldu
47 san›ktan 10'unun tahliyesine
karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz san›klar›n savunmalar›n›n al›nmas› ve eksikliklerin giderilmesi
için duruﬂmay› 8 Nisan 2008 tarihine 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, Nurettin ﬁimﬂek tahliye oldu.

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›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
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yinlerini uyuﬂturmamas›n› halk›n de¤er ve gelenekleriyle ba¤daﬂmaBirol K arasu’ya: “ Seni B eyinlerimizden d›¤›n› anlatmak istemiﬂtin. Yani halka dair
Asla A lamayacaklar...”
ne kadar olumlu de¤er
ve gelenek varsa anlaYandaki ﬂiir
t›p bu iﬂi yapmamas› gerekti¤ini konuﬂacakt›n. Bu düyozlaﬂmaya karﬂ›
ﬂüncelerle doluydun. Belki ikna ederiz bir daha yapmaz
mücadelede çetediye geçiriyordun kafandan. Öylesine temiz, öylesine
ler taraf›ndan vugüzel, öylesine insani, öylesine sade düﬂüncelerle doluyrularak katledilen
dun. Sen ne kadar temizsen, sen ne kadar onurlu ve naBirol Karasu an›musluysan gitti¤in yer o kadar pis ve çirkefti. Hatta hain
s›na, ‹kitelli Teve kalleﬂti... Sana sizlere pusu kurmuﬂlard› katletmek
mel
Haklar’da
için.. ve seni aram›zdan ald›lar. Beyinlerimizden asla...”
düzenlenen etkinsözleriyle Birol Karalikte
okundu.
su’nun unutulmayaca¤›
Bi z ki
Yozlaﬂmaya karﬂ›
vurguland›.
mücadelede ‘inKömürü dam›tmaktan
Tekirda¤ F Tipi Hasan› insan gibi
pishanesi’nden tutsaklar
Çiçe¤i dermekten
sevdi¤i’ için can›n› vererek en büyük bedeli ödeyen Bida anmaya yollad›klar›
Bu¤day› ekmekten
rol Karasu için okunan bu ﬂiirin bir anlam› daha vard› bu
mesajla kat›ld›lar. YozB›kmad›k, b›kmay›z
anmada. Bu ﬂiir dergimizin sat›ﬂ›n› yaparken polis taralaﬂmaya karﬂ› mücadef›ndan vurularak felç edilen Ferhat Gerçek taraf›ndan
Bi z ki
lenin büyük bedellerle
okunmuﬂtu. Ferhat’da kavgan›n güzelli¤ini ve bedel geyürütüldü¤ünü ve her
Çiçeklerin özünden
rektirdi¤ini genç yaﬂ›nda felç kalarak ö¤rendi. Birol Kazaman sürece¤ini belirKavgan›n yar›s›ndan
rasu’nun ahlaks›zl›¤a, onursuzlu¤a, yoksullu¤a karﬂ›
ten tutsaklar›n mesaj› alönmedik dönmeyiz
D
verdi¤i mücadelede ödedi¤i bedel Ferhatlar’› kazand›rd›
k›ﬂlarla karﬂ›land›.
Bi z ki
bu kavgaya.
Son olarak da Birol
‹nsan› para için
10 Kas›m günü saat 14.30’da yap›lan anmada derneKarasu’nun kardeﬂi bir
¤in d›ﬂ›na “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez- TAkonuﬂma yaparak “Biz
yaﬂam› yaﬂamak için
YAD’l› Aileler” pankart› ve Birol Karasu’nun resimleri
bu yeme¤i sadece Birol
sevme di k se vmeyiz
as›lm›ﬂt›. Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada yap›lan koiçin de¤il tüm ﬂehitleriinsan› insan gibi
nuﬂmada ; “Sensiz geçen bir y›l... Bir y›l önce halk›m›z›
miz için veriyoruz” deyani gül gibi
uyuﬂturmay› ahlaks›zlaﬂt›rmay› kendine meslek edinen
di. 100 kiﬂinin kat›ld›¤›
mek gibi
e
bir yere gitmiﬂtin. Gitti¤in yere namuslu olmay› onurlu
anma verilen yeme¤in
olmay› gençlerimize eroin esrar satmamas›n›, satarak beard›ndan sona erdi.
sevdik severiz

Yozlaşmaya K arşı M ücadelenin Ş ehidi

‘Bu dergiyi herkes okumal›’
Dergimizin tan›t›m ve sat›ﬂlar› bütün bask› ve engelleme çal›ﬂmalar›na ra¤men sürüyor. Her hafta ‹stanbul’da ve Anadolu’nun birçok ilinde, gecekondu mahallelerinde yap›lan sat›ﬂlardan ilki 7 Kas›m günü Antalya’n›n Maz› Da¤› ve Baraj mahallelerinde gerçekleﬂtirildi. Megafon ve önlüklerle yap›lan sat›ﬂta halklar›n baﬂ
düﬂman›n›n Amerika oldu¤u vurguland›. Sat›ﬂlarda toplam 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 gecekondular›nda devam ettiler. Yürüyüﬂ’ün ulaﬂt›r›ld›¤› her
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yere, gerçeklerin ulaﬂt›¤› bilinci ile tan›t›m yapan okurlar, Yürüyüﬂ yazan önlükleriyle ﬁirintepe Mahallesi’nin sokaklar›n› ad›mlayarak, megafonla hem gündemi 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 vererek; “Bu dergiyi herkes okumal›. Ben size 20 derginin
paras›n› veriyorum, siz bu mahallede 20 eve dergi b›rak›n, insanlar gerçekleri ö¤rensin!” diyerek dergiyi sahiplenmenin farkl› bir örne¤ini sunuyordu. Saat
15.00’de baﬂlayan sat›ﬂ akﬂam saatlerine kadar sürdü.

18 Kas›m 2007

Avrupa’da Grevler ‹ﬂgaller
Avrupa’da; emperyalizmin hak
gasplar›na yönelmesi, sosyal haklar› k›s›tlamas› yine yo¤un eylemlilik
süreci ile karﬂ›land›.
Hak gasplar› Fransa’da üniversitelerin özelleﬂtirilmesi, sosyal güvenlik haklar›n›n gasbedilmesi, emeklilik yasas›n›n emekçiler aleyhine de¤iﬂtirilmek istenmesini içeriyor.
Ülkemizde oldu¤u gibi, Fransa’da da “reform” ad›yla sunulan
hak gasplar›na karﬂ› Fransa halk›
ö¤rencisiyle, iﬂçisiyle etkili bir mücadele baﬂlatt›.
Yasalara karﬂ› ﬂu eylemler
yap›ld›:
F r a nsa’da 9 Ka s›m ’ d a ö¤renciler demiryollar›n› iﬂgal etti. Birçok
kentte binlerce ö¤renci sokaklara
ç›karak protesto gösterileri
yaparken, Paris’te uluslararas› tren hatlar›
bir saatten fazla
süreyle üniversite ö¤rencileri
taraf›ndan kapat›ld›.
Ö¤renci
Sendikas› UNEF’in aç›klamalar›na

Arafat Anmas›na
Hamas Sald›r›s›
Filistin eski Devlet Baﬂkan› Yaser
Arafat’›n 3. ölüm y›ldönümünde, El
Fetih taraf›ndan Gazze’de yüzbinlerin kat›ld›¤› büyük bir anma töreni
düzenlendi.
Gazze’de düzenlenen anma töreninde Hamas ile El Fetih aras›nda ç›kan çat›ﬂmada 9 kiﬂi ölürken, yüzden
fazla Filistinli’nin yaraland›¤› aç›kland›. Hamas’›n göstericilerin üzerine
ateﬂ açmas› büyük bir katliam yaﬂanmas›na neden olurken, Hamas da
yapt›¤› aç›klamada El Fetih’i suçlayarak, göstericilerin bir karakolu taﬂlamalar› üzerine karakoldan taﬂlara

Say›: 131

göre eylemler çerçevesinde 20 kadar üniversitede grev ve iﬂgal yap›ld›.
Rennes Kenti’nde de demiryollar›n› kapatan ö¤renciler trafi¤i durdurdu. Eylemler Nantes, Nancy, Caen, Poitiers kentlerinde de gerçekleﬂti. Komünist Ö¤renciler Birli¤i,
ö¤rencileri 14 ve 20 Ekim’de demiryollar› çal›ﬂanlar› ve memurlar› birlikte eylemlere kat›lmaya ça¤›rd›.
Ö¤renciler hak gasplar›n›n herkesi
kapsad›¤›na ve birlikte karﬂ› koymak gerekti¤ine dikkat çekiyorlar.
11 Ka s›m’ d a Fransa’da lise ö¤rencileri de eylem karar› ald›. Demokratik ve Ba¤›ms›z Liseli Federasyonu (FIDL), yasa projesinin geri 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 eylemleri sürdürülüyor.
Sözkonusu hak gasplar›na karﬂ›
14 Ka s › m ’ d a F r a n sa genelindeki
toplam 84 üniversitenin 60 ’›nda
ateﬂle karﬂ›l›k verildi¤ini iddia etti.
Çat›ﬂman›n nas›l baﬂlad›¤›na iliﬂkin, çeﬂitli iddialar olmakla birlikte
esas olan çat›ﬂmay› yaratan politikalard›r kuﬂkusuz. Di¤er yan› bu politikalar›n kimler taraf›ndan nas›l bir
planla hayata geçirildi¤i boyutuyla tali bir önem taﬂ›maktad›r.
Çat›ﬂmalardan sonra Hamas taraf›ndan El Fetihli yaklaﬂ›k 200 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Sokak sokak süren çat›ﬂmalar›n ölü ve yaral›lar yan›ndaki
blançosu Filistin’de içsavaﬂ›n derinleﬂmesi oldu.
Filistin davas› bu çat›ﬂmayla dökülen kanlardan daha büyük bir yara
ald›. El Fetih-Hamas iktidar savaﬂ›
Filistin’in kurtuluﬂ mücadelesine zarar vermeyi sürdürüyor.

grev yaﬂand›.
Bu arada eylemler çerçevesinde üniversitelerde gerçekleﬂtirilen
33 genel kurul toplant›s›na 22 bin
ö¤renci kat›ld›. UNEF eylemler için
Bordeaux, Montpellier, Nancy,
Orléans ve Toulouse üniversitelerinde de genel kurul toplant›lar› yapacaklar›n› aç›klad›. ‹ﬂgal eylemlerinde 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 Fillon yapt›¤› aç›klamada ö¤rencilerin
eylemlerinin bir gerekçesi olmad›¤›n› söyleyerek, ö¤rencilerin taleplerine kulak t›kad›¤›n› gösterdi.
Ayr › ca F r a ns a ' d a 13 Ka s›m tarihinden itibaren, de m i ryolu iﬂ çi ler inin baﬂlatt›klar› grev hayat› ciddi
anlamda etkilerken, Al m a n y a ’ d a
d a makinistler greve baﬂlad›. Her
iki ülkedeki grevler nedeniyle ulaﬂ›m büyük oranda aksad›.
Fransa'da demiryolu iﬂçilerinin
grevi, erken ve avantajl› emeklilik
sisteminin de¤iﬂtirilmek istenmesine ve Cumhurbaﬂkan› Nikolas Sarkozy'nin “ eko no m i k ref o r m” ad›
alt›nda hak gasb› program›na karﬂ›yd›. Grevlere ö¤renciler de 84 üniversitenin birço¤unda iﬂgal eylemi
yaparak destek verdi.
Almanya’daki grevin büyüklü¤ünün göstergesi ise, Alman ekonomisine günlük olarak 50 milyon euro zarar verdi¤ine iliﬂkin aç›klama
oldu. 30 bin üyesi olan GDL Sendikas› Almanya Demiryollar› ﬁirketi’nden toplu sözleﬂme ve ücret art›ﬂ› talep ediyor.
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SÖMÜRÜ VE TALANIN AÇIK HAL‹:

DOĞA YIKIMI
 Nükleer Santral Yasas› kabul edildi
 Tekeller istiyor; AKP yerine getiriyor

AKP hükümeti, emperyalist tekellerin bir iste¤ini daha yerine getirerek, Nükleer Santral Yasas›’n›,
meclisten geçirdi. Uzmanlar›n, demokratik kitle örgütlerinin tepkilerini, 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 belirlendi; elbette bunlar da tahmin edilece¤i üzere, tekellerin isteklerine göre
belirlenmiﬂ oldu. Mesela, emperyalist ﬂirketlerin üretti¤i elektri¤e
a l › m g a r a n t i s i verildi. Nükleer
santral kuran emperyalist ﬂirketler,
birçok yükümlülükten muaf tutuldu.
Ormanlar yokediliyor, toprak zehirleniyor, milyonlar›n can güvenli¤i tehlikeye at›l›yor; bütün bunlar
AKP için bir “sorun” oluﬂturmuyor.
Do¤al güzellikleri, yeralt›-yerüstü kaynaklar› bol bir ülkemiz var.
Bu kaynaklar, bilimsel bir tarzda
halk›n ç›kar›na olarak de¤erlendirilse, bunlar› de¤erlendirirken do¤ay›
koruyacak gerekli önlemler al›nsa,
ülkemize yüzlerce y›l yetebilir. Ancak emperyalizme ba¤›ml›l›k ve sömürü-talan düzeni, ülkemizin do¤al
zenginliklerini yoketti¤i gibi, halk›n
sa¤l›¤›n›, can güvenli¤ini de tehlikeye at›yor.

Nükleer S a n t r a l l e r :
Temiz Enerji Kayna¤› M›,
Yeni Bir Ta l a n Arac› M ›?
Talan ve y›k›m mant›¤› her yerde kendini gösteriyor. Düzen bir
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halk düﬂman› oldu¤u gibi, çevreye
düﬂmanl›¤›n› da her f›rsatta gösteriyor. Bilindi¤i gibi, tekeller ülkemizde 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 Yasas›’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 emperyalistlere ve tekellere ba¤l›l›¤›n› ispatlamak. Bu yasayla bunu bir kez daha ispatlad›.
Nükleer santrallerin çevreye verece¤i zararlar ortada. Özellikle ülkemizin d e p re m k uﬂ a¤ › nda yer almas› büyük risk. Santrallerde depreme karﬂ› önlemlerin al›n›p al›namayaca¤› muamma. Bu teknoloji
insanl›¤›n yarar›na kullan›lmaz de¤il; ama tek amac› kâr olan tekellerin elinde her an insanl›¤›n zarar›na
da dönebilir. Fransa ve ABD, kendilerinin 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. Rusya’daki Çernobil kazas›n›n ülkemizdeki etkileri bugün bile sürmekte. Oligarﬂinin bu konudaki sorumsuzlu¤unu, halk›n sa¤l›¤›n› hiçe say›ﬂ›n› bütün dünya gördü. Ülkemizde böyle durumlara nas›l yaklaﬂ›laca¤› s›r de¤il.
Ç›kar›lan yasa, bütün bunlar› bir
yana koyuyor. Onun tek amac› var;
ülkemiz kaynaklar›n› tekellere peﬂkeﬂ çekmek! Devlet ihaleyi alan ﬂir-

kete santralin maliyet haz›rl›¤› olarak 5 milyar dolar ödemeyi bile üstleniyor.. Santral halk›n paras›yla
kurulacak ve yine halk›n paras›yla
tekelin borcu ödenecek. Yoruma gerek var m›?!

O r m a n l a r › n Talan›
Alenen Sürüyor!
Golf sahalar› için ormanlar›n nas›l yokedildi¤i, geçti¤imiz haftalar
boyunca gazetelerde uzun uzun yay›nland›. Nas›l talan edilmesin, ormanlar, bu konuda adeta özel bir
teﬂvik var!
Sanki vazgeçilmez bir haber gibidir; yaz gelir, ülkemizin birçok
yerinden yang›n haberleri gelmeye
baﬂlar. Ancak belli bölgelerde ve zamanlarda yo¤unlaﬂmas› da dikkat
çekicidir. B o d r u m’u bir örnek olarak 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 raporlara geçti birçok kez. Her yang›n
için bu geçerli olmayabilir ama,
aç›k ki, yeni tatil köylerine, beﬂ y›ld›zl› otellere, yeni villalara yer açmak için ormanlar›m›z yak›l›yor.
Do¤a Savaﬂç›lar› ve Çevre Örgütü Konseyi, Bodrum’da ç›kan büyük yang›nlar›n tesadüf olmad›¤›n›,
kas›tl› ç›kar›ld›¤›n›; bölgede iki y›ld›r taﬂ ve maden iﬂletmecilerinin
g ö z ü n ü n b u l u n d u ¤ u n u söylerken,
ülkemizdeki do¤a y›k›m›n›n bir boyutuna dikkat çekiyordu.
Ülkemizde ony›llard›r ormanlar›n bulundu¤u birçok bölgenin, yang›nlar sonucunda birinci dereceden
do¤al sit alan› olmaktan ç›kart›ld›¤›
veya fiilen yap›laﬂmaya aç›ld›¤› da
s›r de¤il.
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Anayasada “Yanan ormanlar hiçbir maksatla kullan›lamaz ve y›l içinde a¤açland›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 gerçekleﬂtiriyorlar. Ç›kar›lan orman yasalar›yla da
adeta yang›nlara davetiye ç›kar›l›yor. Düzen için önemli olan tekellerin kar›d›r. Bu yasalardan güç alan
tekellere ise göz diktikleri orman›
yakmak kal›yor. Elbette “do¤al” sebeplerle(!)...

la bloke edildi. Özcesi, devlet “Ben
tekellerin bu ülkede do¤an halk› zehirlemesi için elimden geleni yapaca¤›m” dedi. Yapt› ve yapmaya devam ediyor.

Alt›n , ‹ n s a n d a n ve
D o ¤ a d a n D a h a Ö nemli!

Sahte Ç e v recile r ve
Do¤an›n Gerçek Dostu!

Hangi alana bakarsak bakal›m
bizzat devlet eliyle baﬂlat›lan ve himaye edilen bir talanla karﬂ›laﬂ›yoruz. Bu durum do¤allaﬂt›r›lmak isteniyor. 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.

Televizyonlara, gazetelere bak›ld›¤›nda, bizzat emperyalist ülkeler
ve çeﬂitli kurumlar, çevre, do¤a için
öyle kampanyalar gerçekleﬂtiriyorlar ki, e¤er salt bu görüntüye bakarsan›z, her birinin çevre dostu, do¤an›n hamisi oldu¤undan kuﬂku duyulmaz! Piyasaya sürülen yeni
ürünlerin ne kadar “çevre dostu” oldu¤u, reklamlar›n en önemli vurgular› aras›na girdi. A l t e r n a t i f e n e r j i l e r 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 görüyoruz sömürü dünyas›n›n efendilerini.. Görüntü ile gerçek aras›ndaki tezat ilginçtir. Ve gerçek gün gibi
ortadad›r.

Siyanürle alt›n arama hem eskiilkel bir yöntemdir, hem de do¤aya,
tar›msal üretime, hem do¤rudan
çevrede yaﬂayan insanlara ço¤unlukla ölümle sonuçlanan zararlar›
vard›r. Ancak UCUZ’d u r. Emperyalist ya da iﬂbirlikçi bütün tekellerin k›blesi kard›r. ‹nsan›n ve do¤an›n ne önemi var ki?!
Bergama ve ‹nay köylüleri, topraklar›nda siyanürle alt›n aranmas›na sessiz kalmad›lar bilindi¤i gibi.
Mücadeleyle do¤aya ve geleceklerine sahip ç›kt›lar. Emperyalist tekellere karﬂ› say›s›z eylemler gerçekleﬂtirdiler. 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› taleplerinin karﬂ›s›na her seferinde polisijandarmas›yla devlet ç›kt›. Köylüler
“ t e r ö r i s t ” ilan edildi. Mahkeme kararlar›, Bakanlar Kurulu kararlar›y-
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yalist ülkeler ve Türkiye
oligarﬂisi imzalamamaktad›r.

Sadece ya¤man›n
de¤il; tekellerin kar
h›rs›n›n resmidir!

Emperyalist tekeller, yeryüzünde dizginsiz bir y›k›m faaliyeti sürdürmektedirler. Do¤an›n dengeleri
kendi li ¤inde n de ¤il , emperyalist
üretim mekanizmas›n›n tahrip edici
karakteri sonucunda bozulmaktad›r.
Küresel ›s›nma sonucu buzullar erimekte, s›cakl›¤›n artmas›yla kurakl›k yay›lmakta, do¤al denge alt-üst
olmaktad›r. Dünyan›n ve ülkemizin
yaﬂad›¤› bu y›k›ma karﬂ› göstermelik olarak haz›rlanan ve sorunu kökünden çözmeyi zaten gündemine
almayan Kyoto Protokolü’nü dahi,
baﬂta ABD olmak üzere baz› emper-

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 Türkiye’ye yang›n söndürücü uçak
al›nmaz. Bunun için uçak “kiralan›r”; ki o da zaten yetersiz say›dad›r. Sadece ülkemizde mi, hay›r, sömürücü emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin yönetti¤i hemen tüm ülkelerde 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 yetersizdir! Mant›k aç›k de¤il mi?
Elbette sadece orman yang›nlar›
meselesinde de¤il, çevrenin kirlenmesinden 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 olmayacakt›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, tahrip edilmesi karﬂ›s›nda çaresiz midir? Elbette de¤iliz!. Amac› gerçekten halk›n mutlulu¤u ve refah› olan,
emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n her çeﬂidini 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!.. Binlerce y›l daha, bu yeryüzünde onurla, namusla, eﬂitlik ve kardeﬂlik
içinde, do¤an›n nimetlerinden yararlanarak yaﬂamal›y›z. Bunu diyen
ve bunu sa¤layan bir sistemdir ihtiyac›m›z. Bu sistem sosyalizmdir.
Sosyalizm, çevre c i , d o ¤ a d o s t u t e k
s i s t e m d i r. Ancak bu sistem, ormanlar›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 ihtiyaç vard›r.
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Rapor Nedir?
Neleri ‹çermeli, Nas›l Yaz›lmal›?
Rapor, örgütsel iﬂleyiﬂin vazgeçilmez araçlar›ndan biridir. Hayat›n her alan›ndan, örgütün tüm birimlerinden hareketin merkezine
akacak raporlar, hareketin alanlara
ve mücadeleye müdahalesinin can
damarlar›ndan birini oluﬂturur. Örgütsel istihdamlar, kararlar, bu raporlar temelinde ﬂekillenir. K›sacas›, –yaz›m›z›n ileriki bölümlerinde
daha geniﬂ açaca¤›z ancak burada
özet olarak söylemek gerekirse– raporun amac›, bilgilendirmeyi, mücadele 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›kmaktad›r. B›rak›n bu iﬂlevi sa¤lamay›,
tersine, örgütsel iﬂleyiﬂi yavaﬂlatan,
karmaﬂ›klaﬂt›ran raporlara tan›k olmaktay›z.
Raporlar, çok somut olmas› gerekirken, gereksiz “masal” k›s›mlar›yla doldurulur örne¤in. Bu, raporlarda en s›k karﬂ›laﬂ›lan en vahim
yanl›ﬂlardan biridir. E¤er biri, raporunda “masal” anlat›yorsa, o birimde çok önemli sorunlar var, fakat
yap›lan çok somut iﬂler yok demektir.
Bu masal k›s›mlar›n›n o raporu
okuyacak olanlar›n zaman›n› nas›l
ald›¤›, daha do¤ru bir deyiﬂle bu zaman› nas›l çald›¤› 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 olacakt›r.
Ayn› ﬂeyler, sözlü rapor ve anlat›mlar için de geçerlidir. Sunumlar
saatlerce sürer, bir türlü konunun
özüne gelinmez.
Raporu yazan; anlatmak istediklerini en somut ve en az kelimeyle
n a s › l a n l a t › r › m diye düﬂünmek zorundad›r. Bunu düﬂünmek, raporu
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yazana da kendi düﬂüncelerini formüle etme, süzgeçten geçirme imkan› verir. Ama düﬂünmeyen, sorgulamayan, programl› olmayan, denetlenmeyi “sevmeyen” kadrolar,
raporlar›n› öyle yazarlar ki, örgütün
ö¤renmek istedi¤i sorular›n cevab›
bulunmaz onlarda. Tam tersine, rapor yeni yeni sorulara neden olur.
Rapor, y e n i s o r u l a r s o r d u r t m a m a l › d › r. 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 önerilerimize aç›k ve net olarak yer verilmelidir. Rapor, ayn› zamanda kadrolar›n, birimlerin düﬂüncelerinin,
e¤ilimlerinin hareket yönetimine
ulaﬂmas› demektir. Bu anlamda da
rapordaki düﬂünceler, net olarak ifade 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 olmal›d›r. Düzgün bir Türkçe’yle ve
ister el yaz›s› olsun, ister daktilo veya bilgisayar, düzgün bir ﬂekilde yaz›lm›ﬂ olmal›d›r. Olmas› gereken gibi olmayan raporlar, bazen “ben yazam›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 düﬂüncelerimizin net olmas›na ba¤l›d›r. ‹stedi¤iniz kadar güzel yaz› yazan 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, raporun ne oldu¤u, örgütsel ve siyasal anlamda ne iﬂe yarayaca¤› konusunda 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 kadar kavrad›¤›m›z› gösterir. Çünkü
ancak kavrad›¤›m›z ölçüde kavratabiliriz. 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 mümkün olmaz. Bu aç›dan özet olarak
denilebilir ki, “rapor kavramak ve
kavratmakt›r.”
Bir alan› tan›mak da, tan›tmak
da küçümsenemeyecek, kaba taslak
geçiﬂtirilemeyecek bir iﬂtir. Kimi
yönetici kadrolar›m›z›n sorumlu oldu¤u alan›n, caddelerini, sokaklar›n› bile yeterince bilmedi¤i, o birimde kaç iﬂçi bulundu¤u veya o mahalledeki halk›n hangi ulus ve milliyetlerden, hangi inançtan oldu¤una
vak›f olmad›¤› örnekler az de¤ildir.
Böyle olunca, her zamanki bilinen
iliﬂkilerin, bilinen iﬂyerlerinin, bilinen mahallelerin etraf›na hapsolmuﬂ 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, mevcut eski insanlardan ö¤rendi¤i her
zamanki bilgileri tekrar etmekten
öteye geçemez.
Oysa, raporun iﬂlevi, bir yan›yla
o alandaki kadrolar›n kendi alanlar›na vak›f olmas›, di¤er yan›yla da,
bir üst örgütlenmenin ve Parti yönetiminin o alana vak›f olabilmesini
sa¤lamakt›r. Bu anlamdad›r ki, rapor, bürokratik bir iﬂleyiﬂin gere¤i
olarak de¤il, devrimci hareketin faaliyetlerinin kesintisizli¤ini sa¤lamak, çal›ﬂmalar› daha planl›, disiplinli ve daha verimli hale getirmek
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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 biçimsel bir görev olarak görmektir.
Oysa rapor, herhangi bir alandaki
örgütsel faaliyetin ayr›lmaz bir parças› olarak görülmelidir. Kendi alan›na vak›f olmayan, dolay›s›yla alana dair çok somut gözlemleri, programlar› olmayan bir yönetici, ya rapor yazmaktan kaç›nacak, ya da
yazd›¤›nda gerçekten birimini de¤il, genel geçer ve mu¤lak ﬂeyler
anlatacakt›r.
Tutsakl›klar›n, ﬂehitliklerin, operasyonlar›n ve zorunlu yer de¤iﬂikliklerinin s›k s›k yaﬂand›¤› faﬂizmle
yönetilen bir ülkede, raporun önemini ve gere¤ini kavramamak, bu
mücadelenin nas›l zorluklar alt›nda
sürdürüldü¤ünü de kavramamak demektir. Çeﬂitli alanlardaki, birimlerdeki kadrolar›n, yöneticilerin s›k s›k
de¤iﬂti¤i bu koﬂullarda, hareket yönetiminin, örgütsel süreklili¤i do¤ru
ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde sa¤lamas›n›n
en temel araçlar›ndan biri, raporlard›r.
Bir kadro, bulundu¤u alan› raporlar›yla harekete ne kadar tam,
somut ve sa¤l›kl› biçimde tan›tabilmiﬂse, 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 yönetimini tam bilgilendirecek, hem
kendisinden sonra gelecekleri tam
olarak ayd›nlatabilecek bir muhtevaya sahip olmal›d›r. E¤er bu sa¤lanamazsa, her yeni gelen, alan› tan›mak için adeta s›f›rdan baﬂlamak
zorunda kalacakt›r. Bu sa¤lanmazsa, yöneticiler de¤iﬂtikçe,
alandaki yöntemler de de¤iﬂecek, gelen önceki yap›lanlar›
yads›yacak veya onlarla çeliﬂebilecektir, bunun sonucu ise, verimsizlik, yeni sorunlard›r.
E¤er sa¤l›kl›, sürekli ve sistematik bir rapor iﬂleyiﬂi hakim k›l›namazsa, asl›nda tek tek alanlar›n da ötesinde, hareket kendini
tan›yamaz hale gelir. “Hareketin
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hangi alan›nda ne tür kadrolar›m›z
var, nitelikleri, olumluluk ve olumsuzluklar›, kitle potansiyelimiz, olanaklar›m›z” bilinmiyorsa, ‘hareket
tan›nm›yor’ demektir. Raporlar, hareketi 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 kendi semtine u¤ramamas›n› isteyenler,
rapor yazmaktan da köﬂe bucak kaçarlar. Yaz›lmayan, zaman›nda gönderilmeyen raporlar, devrimci bir
örgütsel iﬂleyiﬂe de¤il, hantal, disiplinsiz ve aﬂa¤›dan yukar›, yukar›dan
aﬂa¤›ya denetimin olmad›¤› bir iﬂleyiﬂe özgüdür.
Bir rapor, ayn› zamanda, raporu
yazan›n ve onun bulundu¤u birimin
kendini de¤erlendirmesidir. Raporu
yazan, e¤er gerçekten rapor yazmay› ciddiye al›yor, ona olmas› gereken önemi veriyorsa, kendisine ﬂu
sorular› soracakt›r: “Önceki rapordan bu yana ne yapt›m, neleri hedeflemiﬂtik, ne kadar›n› gerçekleﬂtirebildik, 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 üzerinde yeterince durulmayan konulara
dönüp bakma imkan›d›r. Bunlar›
kendine sorup cevaplamayan birinin zaten rapora da yazacak bir ﬂeyi

Tutsakl›klar›n, ﬂehitliklerin,
operasyonlar›n v e z orunlu
yer de¤iﬂikliklerinin s›k s›k
yaﬂand›¤› faﬂizmle yönetilen
bir ülkede, r aporun ö nemini
ve gere¤ini k avramamak, b u
mücadelenin n as›l z orluklar
alt›nda s ürdürüldü¤ünü d e
kavramamak d emektir.

esasen yok demektir. Somut sorulara somut cevab› yoksa, ne yazacak?
O zaman yine ayn› sorun ç›kar karﬂ›m›za. Ya raporu yazmaz, geciktirdikçe geciktirir, ya da yazd›¤› rapordan 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 muhasebesi ve somut hedefleri olan bir kadro,
böylelikle Parti’ye hem hesap vermekte, hem de belli taahhütlerde
bulunmaktad›r. Ki olmas› gereken
de budur.
“Halka, devrime, mücadeleye,
örgütlenmeye, insanlara dair herﬂey 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, insanlara, kadrolaﬂmaya dair çeﬂitli
sorunlara kadar uzayabilir. Her birini ayn› ciddiyetle ve örgütsel iﬂle vini gözönünde bulundurarak yazmak durumunday›z.
Raporu küçümseyen, yazd›¤› raporda yapt›klar›na yer vermeyen,
önceki sürecine dair hesap vermeyen, sonraya dair hedeflerinden sözetmeyen, bunlar› da “gereksiz” bulan rapor yazma tarz›, küçük-burjuvazinin klasik denetimden ve hesap
vermekten kaçan düﬂünüﬂ tarz›n›n
sonucudur. O “kendi kafas›na göre” yap›p etmeli, kimse de ona hesap sormamal›d›r. Küçük-burjuvazinin devrimcili¤i “kendi kafas›na
göre” ﬂekillendiren düﬂünüﬂ tarz› ve
kolayc›l›¤›, örgüt mant›¤›ndan, kolektivizm bilincinden uzakt›r, bu
anlamda da rapora gereken önemi
vermez. Bunlar daha çok, bulundu¤u birimlerde “ d ü k a l › k l a r ” kuran,
örgüt tecrübesini, Marksizm-Leninizm’in tarihsel hazinesini yads›yarak kendine özgü “öznelci çal›ﬂma
t a r z l a r › ” geliﬂtiren kadrolard›r. Rapor, gerçekte örgütsel denetimi, kolektif iﬂleyiﬂi sa¤layarak bu tür öz-
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nelci davran›ﬂlar›n, dükal›klar›n da
önüne geçmenin en temel araçlar›ndan biridir.

Rapor, plan, programd›r;
plan›, program› olmayan,
dolu ve somut bir rapor
sunamaz!
Her yönetici kadro, görevli oldu¤u alan hakk›nda bilenlerle konuﬂarak, okuyarak, farkl› kaynaklara
baﬂvurarak her biçimde araﬂt›rma
yapmak durumundad›r. Onun alan›nda kendisi ve hareket için haz›rlayaca¤› ilk raporun muhtevas› bu
araﬂt›rmayla oluﬂur. Çünkü, alan›na,
birimine iliﬂkin böyle bir araﬂt›rmas› olmayan bir yönetici, neyi nas›l
yapaca¤›na dair bir programa da sahip olamaz. Bulundu¤u birimin sosyal, ekonomik, kültürel, dinsel, etnik tüm yanlar› hakk›nda bilgisi olmayan, alandaki temel çeliﬂkiler,
sorunlar konusunda somut bir gözlemi olmayan, tek tek insanlar, iliﬂkiler hakk›nda bilgileri yetersiz bir
kadro, ne kitle çal›ﬂmas›na, ne kadro çal›ﬂmas›na iliﬂkin gerçekçi bir
program yapamaz.
Böyle bir kadro, harekete yazd›¤› raporda “alan›m›zda ﬂunlar› ﬂunlar› yapmay› planl›yoruz” diye de
yazamaz. Bu arada hareket kendisine bu soruyu sorarsa, o zaman iﬂte,
gerçek bilgiler, somut planlar yazmak yerine, masal anlat›l›r.
Bulundu¤umuz alanlara iliﬂkin
yap›lacak bu tür araﬂt›rmalar›, kuﬂkusuz idealize etmiyoruz. Bu noktada imkanlar›m›z›n s›n›rl›¤›, önümüze ç›kan engeller aç›kt›r. Fakat aslolan buradaki mant›¤› ve devrimci
çal›ﬂma tarz›n› kavramakt›r.
Kuﬂkusuz, el yordam›yla, kaba
bilgilerle günlük, k›sa vadeli birtak›m programlar yap›labilir. Ama bu
uzun vadeli, denetlenebilir, hesap
sorulabilir bir program›n yerini tutamaz. Rapor, bu yan›yla da günübirlik iﬂlerin ve günlük düﬂüncenin
d›ﬂ›na ç›k›p, uzun vadeli bakabilmektir.
Çal›ﬂma alanlar›, böyle bir bak›ﬂ
aç›s›yla geniﬂler. Dolay›s›yla buna
ba¤l› olarak da o yönetici, raporla-
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RAPOR

P ro g r a m › o l m a y a n , a l a n › n ›
t a n › m a y a n b i r k a d ro,
h a re k e t e y a z d › ¤ › r a p o r d a
“alan›m›zda ﬂunlar› ﬂunlar›
ya pma y› p lanl ›yor uz” d i y e d e
y a z a m a z . B u a r a d a h a re k e t
kendisine bu soruyu sorarsa,
o zaman iﬂte, gerçek bilgiler,
s o m u t p l a n l a r yazmak yerine,
m a s a l a n l a t › l › r.

r›nda ﬂu kadar zamanda ﬂu kadar
eve gidildi, ﬂu kadar yeni soka¤a
ulaﬂ›ld›, ﬂu kadar insanla iliﬂki kuruldu, ﬂu e¤itim çal›ﬂmalar› yap›ld›... diye somut bilgilerden sözedebilir. Peki bunlar yoksa ne yaz›lacak
rapora?
Raporlar, hiç kuﬂku yok ki somut olmal›d›r. O kadar ki, rakama
dökülebilen ﬂeyleri rakama da dökmeliyiz. Bu, yapt›¤›m›z› ve yapmad›klar›m›z› somut olarak görme imkan› 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 olsun; ... bir durumun ya da bir sorunun nicelik yan›na e¤ilmeli, esasl›
bir nicelik tahlili yapmal›y›z. Her nitelik kendini belli bir nicelikte ortaya koyar ve nicelik olmadan nitelik
olmaz... yoldaﬂlar›m›z›n birço¤u...
temel istatistiklere, belli baﬂl› yüzdelere ve ﬂeylerin niteliklerini belirleyen niceliksel s›n›rlara e¤ilmek zorunda olduklar›n› kavram›yorlar. Bu
yoldaﬂlar›m›z›n kafalar›nda 'rakam'
diye bir ﬂey yok; bu nedenle hata iﬂlemekten kurtulam›yorlar."
Bir mahallenin sorumlusu, o mahallenin nüfusunu, bir fabrikan›n,
iﬂyerinin, okulun sorumlusu orada
kaç iﬂçi, kaç memur, kaç ö¤renci
bulundu¤unu; bizim faaliyetlerimizin o nüfusun ne kadar›na ulaﬂt›¤›n›
bilmek; ﬂu kadar zamanl›k bir çal›ﬂma içinde bunu ﬂu orana ç›karmay›
hedefliyoruz diye de somut hedeflere sahip olmak zorundad›r. Bilen,
elbette bunu raporuna da çok somut
olarak yazacak, bilmeyen sözü yuvarlayacakt›r.
Rakam, somutluktur. Kuﬂku yok

ki, rakamlara dökemeyece¤imiz
ﬂeyler de olacakt›r; ama önemli
olan buradaki bak›ﬂ aç›s›n› kavramakt›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 somut ve anlaﬂ›l›r hale geldi¤ini görecektir. Mesela, “alan›m›zda e¤itim
çal›ﬂmalar› sürüyor” demek baﬂkad›r; alan›m›zda, ﬂu kadar grup, haftada ﬂu kadar gün, ortalama ﬂu kadar saat e¤itim çal›ﬂmas› yap›yor,
bu çal›ﬂmalara ﬂu kadar insan kat›l›yor, ﬂu kadar kitap okunuyor... demek baﬂkad›r.
“Dergi sat›ﬂ›n› art›rmay› hedefliyoruz” demek baﬂkad›r, mevcut
birimde dergi sat›ﬂ›n› ﬂu kadar art›rmay› hedefliyoruz demek baﬂka; ﬂu
ﬂu mahallelere giderek dergi sat›ﬂ›
için yeni alanlara yönelmeyi hedefliyoruz demek daha baﬂkad›r.
Çal›ﬂma yapt›¤›m›z hiçbir alan,
buna yoksul gecekondu semtleri de
dahildir, “homojen” bir özellik göstermez. Her alanda, çeliﬂkileri, sorunlar›, yaﬂlar›, cinsiyetleri, kültürleri, 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.
S on uç o l a rak ﬂunu belirtelim.
Gerçekte rapor yazan her devrimci,
yazd›¤› raporun ihtiyaca cevap verip vermedi¤ini test edebilir. O raporu, önce kendine verdi¤ini varsayarak, raporda hareket yönetiminin
sordu¤u veya sorabilece¤i tüm sorular cevaplanm›ﬂ olup olmad›¤›na
bakmal›d›r.
E¤er bu soruya evet cevab› veriyorsak, o zaman sorun çözümlenmiﬂtir, o rapor iﬂlevini yerine getirebilir demektir.
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Uzak diye bir yer yok!
“ Ge r ç e k a yr› l › k, öz l e m l e ri n b i t t i ¤i y e rde ba ﬂ l a r ”
demiﬂti Müjdat Yanat. Ölüme bir soluk kala kurulmuﬂ
bir cümleydi bu. Ve sonra, cümlesi devam etmiﬂti:
“ Biz hi ç ayr› lma yac a¤› z!”
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 vuslata do¤ru. Engebeliydi elbette, kolay de¤ildi. Ama
yürümek gerekliydi. Daha en baﬂ›ndan uyarm›ﬂt› Mahir. Hakl›yd›, ki ad›na yürümek denilen eylem, ad›mlar›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¤üne rüzgar olur...
Ve gelece¤i yaﬂayanlar›n gerçe¤inde, ayr›l›k yoktur. S›r malumdur: Çünkü özlemlerin bitti¤i yerde
baﬂl›yor ayr›l›klar. ‹htilali hasretin a¤›rl›¤›n› ise, tartmaya yetmiyor modern zamanlar›n köhne terazileri.
Aciz kal›yor borsaya endeksli ölçüler. Ve kör vicdanlar, 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 dövüﬂülen hayal ise hakikat...
Ol sebepten paylaﬂ›lan umudumuzdur her dem bizi
B‹Z yapan ve her daim bizi beraber k›lan. Ve dahi, hakikat yolundaki aﬂ›klara ayr›l›k yoktur. ﬁark›s›n› söyledi¤imiz gerçek budur: “ Kim demiﬂ ölüm var diye bize /
Kardeﬂ kardeﬂ atan bu yürek bizim...”
Paylaﬂt›¤›m›z hayalin, hayat denilen kavgas›n›n ortas›nda çarpan yüre¤imizdedir iﬂte bu hakikat. En zor zaman 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¤rusunu diyen diller. Ama yine de susmaz ve durmaz bu yü-
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rek! Da¤›lan külleri da¤›t›r cümle deme hakikati. Ve saz› 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 yar›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¤ruluk. ‹ﬂte bu do¤rultunun rotas›ndan milim ﬂaﬂmadan, yeri 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 hasretleriyle, 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 hasretidir halk› vuslat›na yak›n eden. ‹ﬂte bu kadar...
(Bolu F Tipi’ndeki özgür tutsaklar›n ç›kard›¤›,
Volta Dergisi’nin 2. say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.)

DENEME
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Savc›, Seyit R›za’ya son sözünü
sordu. Seyit R›za “K›rk lira ve saatim var. O¤luma verirsiniz”, dedi.
O¤lunun as›laca¤›n› bilmiyordu.
O¤lunun as›laca¤›n› sanm›yordu da,
çünkü Hüseyin Reﬂik 17 yaﬂ›ndayd›. Ve o günkü yasalara göre, 18 yaﬂ›ndan küçükler as›lamazd›.
Baﬂka bir hücrede tutulan Hüseyin Reﬂik de babas›n›n as›laca¤›na
ihtimal vermiyordu, çünkü babas›
da 78 yaﬂ›ndayd› ve o yaﬂtaki insanlar›n as›lmas›na da izin vermiyordu
mevcut yasalar.
Ama Osmanl›’da da, Osmanl›
gelene¤ini sürdüren cumhuriyet yönetiminde de oyun çoktu. 78 yaﬂ›ndaki Seyit R›za’n›n yaﬂ› k üç ül t ü l e r ek 54’e indirildi. 17 yaﬂ›ndaki Hüseyin Reﬂik’in yaﬂ› da ayn› gece
21’e ç›kar›ld› ve ikisi de 17 Kas›m›
18 Kas›m 1937’ye ba¤layan gece
Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda idam
edildiler.

için... ordumuz Dersim
havalisinde vazife aladiye
cak ve umumi bir tarama hareketiyle... bu
meseleyi kökünden sö küp atacak" söylüyordu.
Kelimelerin seçimi çok ﬂey anlat›yor. “Dersim denilen iﬂ”, “k a t ' i
surette tasfiye”, “kökünden söküp
atmak"... Ve Büyükan›t, Bayar’dan
farkl› bir ﬂey söylemiyor asl›nda.

H
Kaç ma¤ara katliam› gerçekleﬂtirilmiﬂti Dersim’de? Kimse bilmez.
Yaklaﬂ›k 150 kiﬂiydiler. Bir ma¤ara-

kal›rd› ki... Ma¤aradakiler, gözlerini
Xezal’la kuca¤›ndaki bebe¤e dikmiﬂ bak›yorlar. Kimse sustur diyemiyor. 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 yavrusunun... “Bir bezle bast›r›yor a¤z›na Senem’in. Ses kesiliyor. Bir ana
yavrusunu ‘bo¤uyor.’ Kimse bakam›yor. Herkes a¤l›yor, herkes sessiz
sessiz döküyor gözyaﬂlar›n›. Xezal
a¤layam›yor bile.”
Daha hangi ac›y› yaﬂatacak Büyükan›t?.. 4 May›s 1937’de, Dersimliler’i korkutmak ve sindirmek için

H
1937’den 70 y›l sonra, 2007’de
“O ac›lar› hayal bile edemeyecekleri yo¤unlukta yaﬂataca¤›z” dedi
Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t.
Dolaﬂ›yoruz tarihte. Ve soruyoruz; hayal bile edilemeyecek bir ac›
var m› acaba Cumhuriyet tarihinde?
Sadece iki y›l içinde –1937-38– 90
bin kiﬂi 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 önderlerinin as›ld›¤›, tutukland›¤›
1937 Kas›m’› asl›nda isyan›n da sonuydu. Dersim isyan› fiilen sona ermiﬂti. Fakat devlet sanki isyan sürüyormuﬂ gibi, katliamlar›n› 1938 boyunca sürdürdü. Dönemin Baﬂbakan› Celal Bayar mecliste ﬂunlar› söylemiﬂti o zaman: "Bu y›l Dersim de ni le n iﬂi k a t'i s ur et te ta sfi y e etm ek
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Bu gözler,
baﬂka hangi ac›lar› görecek?
ya s›¤›nm›ﬂlard›. D›ﬂar›da askerler
da¤ taﬂ her yeri ar›yorlard›. Uzun
süre olmuﬂtu ma¤araya saklanal›.
Aç, susuzdular. Çocuklar dayanam›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›lmas› demekti. Bunun ise tek bir anlam› vard›; hepsinin öldürülmesi!
D›ﬂar›da arazide arama yapan askerlerin sesleri çok yak›nlar›ndan
geliyordu art›k. Senem bir türlü susmuyordu, Senem açt› ve annesinin
onu emzirecek sütü yoktu. O cehennem ortam›nda hangi annenin sütü

uçaklarla at›lan bildirilerde yazandan daha fazlas›n› m› yapabilecek?
4 May›s 1937 günü, Dersim’in
dört bir yan›na bildiriler da¤›t›l›yordu. Devlet tedbirliydi, tehditten herkesin pay›n› almas› için bildiriler
dört dilde yaz›lm›ﬂt›; T ü r k ç e , O s m a n l › c a , Z a z a ve K u r m a n ç . . .
Türkçe d›ﬂ›ndaki diller yasakt› ama,
devlet kullanabilirdi. Devlete yasak
olmazd›. Uçaklardan at›lan bildirilerde d ört d i l de ﬂöyle yaz›yordu:
"Cumhuriyet Hükümeti sizi ﬂefkat ve merhametle kuca¤›na almak,
sizi mesut etmek istiyor...

18 Kas›m 2007

Cumhuriyet Hükümeti... sizlere
son ihtar›n› yap›yor. Onun size son
ﬂartlar› ﬂudur, sizi ayakland›rmaya
çal›ﬂan zavall›lar› Cumhuriyet Hükümeti'ne teslim ediniz veyahut onlar kendileri teslim olmal›lar... Teslim edilenler veya kendili¤inden
teslim olanlar dahi Cumhuriyetin
adil muamelesinden baﬂka bir ﬂey
görmeyeceklerdir. Bu suretle siz k›ymetli vatandaﬂlar›m›zdan hiçbirinin
burnu kanamayacakt›r. Aksi taktirde yani dediklerimizi yapmazsan›z
her taraf›n›z› sarm›ﬂ bulunuyoruz.
Cumhuriyetin k a h r e d i c i o r d u l a r ›
taraf›ndan
mahfedileceksiniz.
Cumhuriyet Hükümetinin bu son
ﬂefkat ve merhametini bildiren bu
bildirisini 24 saat çoluk çocu¤unuzla beraber okuyun, düﬂünün ve çabuk cevap verin. Yoksa hiç istemedi¤imiz halde sizi mahvedecek olan
kuvvetler harekete geçeceklerdir.
Devlete itaat gerekir." (1)
K a h re t m e k t e n , m a h f e t m e k t e n
baﬂka ﬂey bilmeyen devlet!.. Böyle
bir devlet ac›dan baﬂka ne verebilir?

H
1937-38’de Dersim halk›na boyun e¤dirmek için gönderilen askeri birliklere öyle bir t a l i m a t n a m e
verilmiﬂti ki, bu talimatnameleri uygulayan her askeri birlik, bir vahﬂet
birli¤ine dönüﬂüyordu kaç›n›lmaz
olarak: Diyordu ki talimat:
“ 5- Bir dam (bina, ev, ah›r) içinde s›¤›n›p mukavemet eden eﬂkiyay›
imha için yak›ndan kuﬂat›lmal›,
pencere ve bacadan bomba at›lmal›d›r. Müfreze, yan›nda top varsa as kere ateﬂ eden köy, top ile tahrip
edilir. (Az ve isabetli at›m ile)
[Kurﬂundan tasarruf için kurﬂuna
dizilecek tutsaklar› arka arkaya dizip tek kurﬂunla en az 2-3 kiﬂiyi birden 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 kay›tlar› bile, bu talimat do¤rultusunda 60 köyün yak›ld›¤›n› söylüyor.
Peki, gerçek, resmi’nin kaç kat›?
Bir baﬂka resmi kay›t, toplam
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olarak 206 köyün yak›ld›¤›n› kayda
geçiyor. 8758 ev tahrip edilmiﬂ ve
yüzbinlerce Dersimli de zorla bat›ya göç ettirilmiﬂti. Sürgün s›ras›nda
da binlerce Dersimli öldü.. Sonra..
yine sadece 1994-1996 y›llar›nda,
yine sadece Dersim’de, ilin 420 köyünden 287’si ve yüzlerce mezra
yak›ld›, y›k›ld›, boﬂalt›ld›.
70 y›l önce, ma¤aralarda yak›larak, dumandan bo¤ularak veya ma¤aran›n kap›s›na duvar örülerek diri
diri gömülerek öldürülen Dersimliler’in say›s› kaç? L a c D e resi'nde,
K u t u D e re s i ' n d e , A l i B o ¤ a z › ' n d a
kurﬂuna dizildi, ‹ksor U ç u r u m l ar › ’ n d a n at›ld› Dersimliler. Bugün
hala topraktan insan kemikleri ç›kmakta bu bölgelerde.
Büyükan›t bu ac›n›n daha büyü¤ünü mü biliyor acaba?..

H
‹lk miydi Lac Deresi, Kutu Deresi, ‹ k s o r U ç u r u m l a r › ? Koçuﬂa¤›
Ayaklanmas›’nda da Te¤ar Deresi'nde kan sel olmuﬂ, vadi mezarl›¤a
dönmüﬂtü. Sonra K›labuz Deresi
de... Resmi aç›klamaya göre; "Koçuﬂa¤› haydutlar›n›n son s›¤›na¤›
olan K›labuz Deresi’ni temizleme
ameliyesinin son buldu¤unu" söylemekteydi.
Nas›l son bulmuﬂtu ameliye?
19 Eylül 1926'da hükümet harekete baﬂlama karar› alm›ﬂ, 1 Ekim
1926'da ise hareketle ilgili olarak
birliklere ﬂu emir verilmiﬂti:
"1. ﬁimdiye kadar mel'unca hareketlere devam eden, canavarl›¤›n
ve haydutlu¤un timsali olan Koçuﬂa¤› aﬂiretinin tedip ve tenkiline kesinlikle karar verilmiﬂtir.”
Ameliye’nin esas› buydu; tedip
ve tenkil... Zaten Dersimli’ye,
Kürt’e, komüniste, muhalife, baﬂka
dilden konuﬂulamazd›... Fevzi Çakmak, Dersim'in durumu hakk›nda
kendisine verilen raporlar›n de¤erlendirmesini yaparken ﬂöyle demiﬂti:
“e. Yüksek idare memurlar›na
adeta koloni idarelerindeki yetkilerin verilmesi,
"K›saca: 2. Dersimli okﬂanmak-

K›sa Tarih
18 Kas›m - 24 Kas›m

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 taraf›ndan katledildi.
21 Kas›m 1831
Fransa'da Lyon Dokuma ‹ﬂçileri ücret düzenlemesi talebiyle direniﬂe baﬂlad›lar. ‹ﬂçiler, giderek hedeflerini büyüttüler, geçici
bir hükümet kurmaya giriﬂtiler. 24 Kas›m’da ﬂehre giren 30 bin kiﬂilik bir askeri
birlik, katliamlarla ayaklanmay› bast›rd›.
Lyon Ayaklanmas› proletaryan›n ilk büyük ve politik olarak iktidar› gündemine
alan eylemlerinden biriydi.
21-22 Kas›m 1994
‹stanbul’da PTT çal›ﬂanlar› özelleﬂtirme, taﬂeronlaﬂt›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 Tabutlu¤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...
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l a ka z an› l maz . S il a hl › kuvv et i n m üdaha l es i D ers iml i ’ ye daha çok tesir yapar ve ›slah›n esas›n› teﬂkil eder.
3. Dersim evvela koloni gibi dikkate al›nmal›. Türk
camias› içinde Kürtlük eritilmeli, ondan sonra da aﬂamal› öz Türk hukukuna tabi k›l›nmal›d›r." (3)
Büyükan›t da herhalde yeni bir ﬂey söyledi¤ini sanm›ﬂt›. Oysa, o sözleri söylemeyen Genelkurmay Baﬂkan› m› var bu ülkede... Okﬂamay›p, ma¤aralarda yakt›lar. Okﬂamay›p, sürgünlere yollad›lar. Bak›n daha birbuçuk ay önce Dersim’de yaralanan Ali R›za Çiçek’e..
Kuﬂaklar boyu bu ac›lar› yaﬂay›p, taﬂ›y›p geldiler.

H
Dersim ‹syan›’nda kaç bin Dersimli katledildi? Kimi
kaynaklara göre 40 bin, kimine göre 90 bin! Hangi katliam›n kesin bilançosu var ki?.. Nas›l olsun ki?.. Daha
geçen hafta ne diyordu eski Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök: “Eskiden gözetim de yokmuﬂ, iletiﬂim de.. Ne
oluyor, ne bitiyor kimse de bilmiyormuﬂ. Ne CNN varm›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 “ h a l l e d i l i y o rd u ” iﬂte. Ve gerçek o ki, gizleyebildikleri ölçüde, bu yöntemler halen geçerli, halen
de uygulanmaya devam ediliyor.

H
1993 y›l›n›n 11 Haziran günü içinde kontrgerilla elemanlar›n›n bulundu¤u iki araç, Dersim ﬂehir merkezinde mehter marﬂ› çalarak dolaﬂ›yorlard›. Bir Tempra, bir
ﬁahin marka otodan oluﬂan konvoydakiler, tam ﬂehir
meydan›nda ba¤›rd›lar halka: “H e pi ni zi öl dürece¤iz!”
Peki neden öldüreceklerdi?
O da var Fevzi Çakmak’›n sözlerinde. Çünkü Kürtlük eritilmeliydi. Ama katlederek, ama asimile ederek,
ama boyun e¤dirilerek... Kürtlü¤ü kabul etmeyeni mahfetmek, resmi politika olagelmiﬂti ony›llar boyu. Ama
Fevzi Çakmak’tan 75 y›l sonra, yak›n dönemin Genelkurmay Baﬂkanlar›, “eritemedik” diye itiraf etmediler
mi?.. Eritemediler. Kar de¤ildi, buz de¤ildi eritmek istedikleri. 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› gerektirdi¤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.

değin m eler
H›rs›za Dokunma,
U¤ursuza Dokunma,
Katliamc›lara
Dokunma
DTP’lilere Dokunmak
Serbest!
MHP Genel Baﬂkan›
Devlet Bahçeli, 13 Kas›m’da meclis
grubunda hezeyan içinde
ve her zamanki gibi, ba¤›ra
ça¤›ra yapt›¤› konuﬂmada
“DTP’lilerin dokunulmazl›klar›n› kald›ral›m” ça¤r›s›
yapt›. Bahçeli, “sadece bö-

lücülük suçund a n
y a rg›lananlar›n
dokunulmazl›klar›n› kald›ral›m, ötekiler dursun” diyordu kürsüde. Her türlü
suçtan yarg›lanan MHP yönetimi, bu konuﬂman›n hemen ard›ndan bunun için di¤er düzen partilerinden destek aray›ﬂ›na ç›kt›lar.
H›rs›zlar›n, soyguncular›n, ›rz düﬂmanlar›n›n, ülkemizi ya¤malayanlar›n,
ormanlar› yakanlar›n, dokunulmazl›klar›n› kald›ral›m diye y›rt›nd›¤›n› hiç görmedik
Bahçeli’nin.
Onlar demek ki hafif
suç..

BAM TELİ çizgiler

(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. Kalman, Syf. 150-152)
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18 Kas›m 2007

Heeeeyt ulan,
da¤›t›r›m bu
oval ofisi...
Milliyet’teki haber aynen ﬂöyle:
“ B e y a z S a r a y ’ d a K a s › m p a ﬂ a r esti...
Baﬂbakan Erdo¤an, Bush’la görüﬂmesinde: “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› izlerken, BOP ad›m ad›m sürecek...

ÖZÜRLÜ S ÖZLER
Diaspora

ÖFKE KONTROLÜ MÜ,
OYUN MU?
Emniyet Genel Müdürlü¤ü toplumsal olaylarda görev 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 olabilirsiniz. Bugüne kadar benzer her ﬂovdan sonra öyle
oldu çünkü.

Düﬂünmeden
okumak
k ö reltir.
Okumadan
düﬂünmek
yan›lt›r...
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Doluluk Rekoru
Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu say›s› 87 bin 203’e
ulaﬂt›. Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin’in aç›klad›¤› bu rakamla, son 37 y›l›n doluluk rekoru k›r›lm›ﬂ.
AKP iktidar›nda baﬂka neyin rekoru k›r›lacak ki?
*

Bu da işsizlik rekoru
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 düzeyine 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!

Madalyaların
sebebi h ikmeti
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 beraberli¤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..

Gelece¤imiz’in Ödene¤i
Kesildi!
Okullara deprem ödene¤i kesildi. Milli E¤itim Bakanl›¤›, okullar›n depreme karﬂ› güçlendirilmesi için 2008 bütçesine konulacak olan 70 milyon YTL’lik ödene¤i, 20 milyon YTL’ye indirdi. Ödene¤in azalt›lmas› nedeniyle, deprem 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 kerim!
Onlar bizim gelece¤imiz, gözbebe¤imiz diyenlerin alçakl›¤›na, riyakarl›¤›na bak›n. Gözbebeklerini göz göre göre ölüme mahkum ediyorlar..
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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
23 Kas›m-29 Kas›m

‹stanbul mahalli birimlerde görev yap›yorlard›. 28 Kas›m
1979’da
Hasköy’de, faﬂist
sald›r›lara karﬂ› nöEnver ER
Kubilay YEﬁ‹LKAYA
bet tutarken, kurulan bir pusuda katledildiler. ‹kisi de 1961 do¤umluydu.

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 milliyeÜmit Do¤an GÖNÜL tinden olan Ümit, tüm milliyetlerden halk›n ortak örgütlenmesi ve ortak iktidar›n›
savunan devrimci hareketin düﬂüncelerini benimsedi.
1992’de tutsak düﬂtü. Ayd›n Hapishanesi’nde rahats›zland›. Oligarﬂinin “sessiz imha” politikas› sonucu tedavisi geciktirildi.
24 Kas›m 1995’de ﬂehit düﬂtü.

Onlar›
Unutmad›k!
Kurﬂun zindan dara¤ac›
Ölen gardaﬂ ölen bac›
Onlar baﬂ›m›z›n tac›
U nu tm ad › k Un ut ma y› z
9 Kas›m 1997’de Dersim’in Pertek ‹lçesi’nde ﬂehit düﬂen Cihan Gürz Malatya ﬁehir Mezarl›¤›’nda bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›. Anma Malatya HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlendi. Anmada, son
an›na kadar devrim bayra¤›n› dalgaland›ran Cihan’›n huzurunda devrim and› tekrarland›.
*
Küçükarmutlu'ya düzenlenen katliam sald›r›s›n›n durdurulmas› için Sincan F Tipi Hapishanesi'nde bedenini tutuﬂturarak 12 Kas›m 2001 y›l›nda ölümsüzleﬂen Muharrem Çetinkaya, Malatya Do¤anﬂehir Örnekköy’de bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›.

26 Kas›m
1993’de ‹stanbul
Hasköy’de bulunduklar› evde polis
taraf›ndan silahs›z,
Erol YALÇIN
Selma DO⁄AN
savunmas›z bir haldeyken 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 sorumlulu¤una atand›. Selma, bir sempatizan olarak, devrimci harekete yard›mc› olan bir taraftard›.

Yüksek ö¤renimi için geldi¤i Isparta’da,
gençli¤in akademik-demokratik mücadelesi içinde yerald›. Denizlili’ydi. Isparta Gençlik Derne¤i kurucu üyelerinden
oldu. Defalarca gözalt›na al›nmas›na,
Soner PEKTAﬁ
polis tehditlerine ra¤men mücadelesini
sürdürdü. Böbrek yetmezli¤i nedeniyle
tedavi gören Soner, genç yaﬂ›nda yakaland›¤› hastal›¤›n tedavisinin baﬂar›s›z olmas› sonucu 24 Kas›m 2003’de aram›zdan ayr›ld›.

“Devrimci de¤erlere
daha fazla sar›lmadan o
halka lay›k olunmaz” diyen Çetinkaya için Malatya HÖC Temsilcili¤i’nin
düzenledi¤i anma sonras›
ise, ayn› köyde bulunan ailesi de ziyaret edildi.
*
Çemiﬂgezek'in Paﬂac›k
Köyü'nde oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada 12 Kas›m 1996'da
ﬂehit düﬂen Kadir Güven,
Devrim Aslan Güler ve Erkan Dilsiz, Dersim'de
Devrim Aslan Güler’in mezar› baﬂ›nda an›ld›lar.
Dersim HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan Belediye Asri Mezarl›¤›’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.

