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Direnen tutsaklardan
direnen Telekom iﬂçilerine
Onlar demir parlakl›klarla halklar›ndan
kopar›ld›lar. Ama beyinleri, yürekleri
halklar›yla, mücadeleyle dopdolu yine.
Bu çizimler, Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ndeki Özgür Tutsaklar’›n ç›kard›klar›
Masala’da yay›nland›.
Tutsaklar, bu kez çizgileriyle
Telekom iﬂçilerine selamlar›n›,
desteklerini yolluyorlar.

Hayat denilen deryan›n
K›rm›z›s›nda düﬂtük yollara

Cafer DEREL‹

Ölüm orucunu desteklemek için Hollanda’n›n Rotterdam ﬁehri’nde açl›k grevi yaparken, 9 Aral›k 2000 günü faﬂistlerin açl›k grevi çad›r›na yönelik sald›r›s›na karﬂ›
çat›ﬂ›rken ﬂehit düﬂtü. Büyük Direniﬂ’in baﬂlang›c›nda d›ﬂar›da verilen ilk ﬂehit oldu.

yel olduk bu macerada

Cafer Dereli 1978 Konya Çumra do¤umluydu. Ekonomik sebeplerle Belçika’ya
gelmiﬂti. Daha önce baﬂka bir örgütlenme içinde olan Cafer, tercihini Cephe saflar›nda mücadeleden yana yaparak Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerinden biri olarak
ölümsüzleﬂti.

Hayat denilen deryan›n

kar›ﬂt›k maviye

K›rm›z›s›nda düﬂtük suya
sel olduk bendleri y›kan
kar›ﬂt›k ummana

Aral›k 1977’de ‹DMMA Y›ld›z Gece Bölümü’nde faﬂistlerin sald›r›s›nda b›çaklanarak
katledildi. Ankara do¤umluydu. Anti-faﬂist mücadelede
Abdülkadir ADANUR üzerine düﬂen her türlü görevi yerine getiren bir DevGenç’liydi.

12 Aral›k 1978’de
faﬂistlere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir eylem
sonras› polisle girdi¤i
silahl› çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂtü. Nurettin 1956
Nurettin GÜLER Dersim Hozat do¤umluydu. Elaz›¤’da antifaﬂist mücadelenin önderlerinden biriydi.

Hayat denilen deryan›n
K›rm›z›s›nda düﬂtük dile
söz olduk halk›m›za
yemin olduk sosyalizme
Hayat denilen deryan›n
K›rm›z›s›nda kuﬂand›k açl›¤›
erirken hücre hücre

Hüseyin ULU

Samsun’da anti-faﬂist mücadelenin önde gelenlerinden
biriydi. Aral›k 1979’da
okumaya gitti¤i Antep’ten
döndü¤ü günlerden birinde
yaz›lamaya ç›kt›. Yaz›lama s›ras›nda faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

direnç olduk beden beden

Mehmet MART

Mehmet’in yaﬂam›,
mücadelesinin ve
inand›¤› de¤erlerin
bir parças›yd›. Aral›k
1979’da aram›zdan
ayr›ld›.

Hayat denilen deryan›n
K›rm›z›s›nda sar›ld›k y›ld›zlara
vururken ﬂavk› aln›m›za
ayd›nl›k olduk yar›nlara
Hayat denilen deryan›n
K›rm›z›s›nda tutuﬂtuk yang›nlara

Ömer DEM‹R

Aral›k 1979’da faﬂistlerin
kurdu¤u bir pusuda katledildi. 1960 do¤umluydu. ‹stanbul Liseli Dev-Genç içinde, Dikilitaﬂ, Yenimahalle ve Maçka
Meslek Lisesi’nde anti-faﬂist
mücadelenin en ön saflar›nda
yerald›.

yand›k kavrulduk alev alev
Aral›k 1979’da

küllerinden do¤duk

iﬂkencede katledildi.

zümrüd-ü anka olduk

Cahit ﬁENYÜZ

Hayat denilen deryan›n
K›rm›z›s›nda vuruﬂtuk bayrak bayrak
karanfil olduk diyar diyar
umut olduk sokak sokak

M a l a t y a ’ d a ﬁ e h i t l e r i m i z An›ld›
‹zmir’de emperyalist bir kuruluﬂa
yönelik eylem s›ras›nda elinde bomban›n patlamas› sonucu 22 Kas›m 1980’
de ﬂehit düﬂen Ayhan Pektaﬂ, mezar›
baﬂ›nda an›ld›. Malatya Paﬂaköﬂkü Mezarl›¤›’nda yap›lan anmada, Malatya
HÖC Temsilcili¤i ad›na ﬂehitlerin yolunda olduklar›n› belirten bir konuﬂma
yap›ld›.

Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada
Pektaﬂ’›n yaﬂam› ve nas›l ﬂehit düﬂtü¤ü
anlat›larak “Unutmak ‹hanettir” denildi. HÖC’lüler daha sonra ayn› mezarl›kta bulunan bir baﬂka devrim ﬂehidi
Mehmet Büçkün’ün mezar›n› da ziyaret
ederek, karanfiller b›rakt›lar. HÖC’lüler
mezarl›k anmas›n›n ard›ndan Ayhan
Pektaﬂ’›n ailesini ziyaret ettiler.

Can feda dedik
yüreklere gömüldük
Ba¤r›nda filizlenip
Zafere gülümsedik
13 Ekim 2007
(Komün Dergisi’nden al›nm›ﬂt›r)
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5 Kas›m’da, ‹kitelli
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne karﬂ›, polisin yönlendirmesindeki
faﬂist bir güruh taraf›ndan
bir sald›r› düzenlendi.
Dernek binas› tahrip edildi, ateﬂe
verilerek yak›lmak istendi. Güruhun
halklar istiyor. Bunu yaratabildi¤i
kimlerden oluﬂtu¤u belliydi, ama o
ölçüde bölgeyi teslim alabilecektir.
günden bu yana, sald›rganlardan bir
H a l k l a r › b i r b i r i n e k › r d › r m a ve
teki yakalanmad›. Daha önemlisi,
devrimcileri, demokratlar› sindirpolisin onlar› yakalamak yönünde
me de bunun bir parças›d›r. ABD
en küçük bir giriﬂimi olmad›. Mesegerek kendi ülkesinde, gerekse de
la, Emniyet Müdürlü¤ü sald›r›dan
kendisine ba¤l› yeni-sömürgelerde
sonra “sald›rganlar hakk›nda gere“Terör yasalar›”yla, düzenle çeliﬂkiken iﬂlemler yap›lacak” diye rutin
si olan tüm kesimleri etkisizleﬂtirebir aç›klama da yapmad›. Çünkü dücek, örgütsüzleﬂtirecek bir bask› düzenin tüm katlar›nda, devrimcilere,
zeni politikas› geliﬂtirmiﬂ ve uygudemokratik kurumlara yönelik bu
lamaktad›r.
sald›r›lar art›k alenen normal karﬂ›KP, BOP’un sürdürücüsüdür. O
lanmakta, üstlenilmektedir.
da, ABD gibi, düzenle çeliﬂkisi
ald›r›lar, herkes emin olmal›d›r
olan kesimlerin etkisizleﬂtirilmesi
ki, ne bir grubun iﬂidir, ne de öfve örgütsüzleﬂtirilmesi politikas›n›
keyle, tepkilerle ilgilidir. Sald›r›lar,
uygulamaktad›r. Düzene karﬂ› güçörgütlü ve organizedir. Siyasal anlerin nas›l etkisizleﬂtirilece¤i konulamda düzenin politikalar›n›n bir
sunda iktidar her yolu kullanmaktayans›mas›d›r. Düzenin devrimcilere
d›r. Katliamlar, iﬂkenceler, F Tipleri,
sald›rmas› elbette yeni bir olgu dekomplolar, linç sald›r›lar›, bunun
¤ildir. ‹ﬂbirlikçi düzenin tarihi, ayn›
araçlar› olabildi¤i gibi, Alevi rezamanda sola karﬂ› sistemli bir basformlar›, Kürt reformlar›, “demokk› tarihidir. Bugün sald›r›lar›n bu ﬂerasiye davet”ler, sivil toplumculuk
kilde geliﬂmesi ve yo¤unlaﬂmas› ise,
oyunlar› da ayn› amaca hizmet eden
elbetteki dönemsel nedenlerle daha
araçlar olarak kullan›l›yor. I r k ç › l › k
yak›ndan ilgilidir. Ülkemiz, bugün
ve bu zeminde örgütlenen linç sal ba¤›ml›l›k tarihinin bütününe k›yasd › r › l a r › d a, iktidar taraf›ndan k›ﬂla, emperyalist talan›n en yo¤un olk›rt›lmaktad›r.
du¤u bir dönemi yaﬂ›yor. ‹ﬂbirlikçi
u politikada, AKP hükümeti,
iktidar, ekonomik olarak bu talana
Genelkurmay ve düzen muhaleülkeyi açarken, ayn› zamanda Ortafeti
hemfikirdir.
Bu hemfikirlik, linç
do¤u’da ABD’nin BOP plan›n›n hasald›r›s›
sonras›
yap›lan ve “vatanyata geçirilmesinde do¤rudan bir rol
daﬂlar›m›z›n hassasiyeti” söylemiyüstleniyor. Yar›n bu rolün askeri
biçimlere
bürünmeyece¤ini
kimse garanti edemez. ‹ﬂbirlikçilik boyutlan›rken, ülkemizde
‹ktidar Amerikanc›’d›r. AKP
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müne Kürt sorununu, ne Alevi
cadelesini devrimci bir anlay›ﬂsorununu çözemez; halklar› bunun
la, emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› bir perspektifle yürüten
için birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›yor.
güçlerin ezilmek, sindirilmek
Sald›r›larda devrimcilerin özel
ve mümkün olursa da yok edilolarak hedeflenmesi, bu ülkede
mek istenmesi do¤ald›r.
ba¤›ms›zl›¤› savunma konusunda
en net gücün devrimciler
u tablo, bize kimin, niye
sald›rd›¤›n› da gösteriyor.
olmas›ndan dolay›d›r.
Amerikan emperyalizmi, kendisi için uydu ülkeler, iﬂbirlikçi
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Kim Sald›r›yor, Kim
Yönlendiriyor, Ç›karlar› Ne?
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GÜNDEM

le sald›r›lar› sahiplenen aç›klamalarla somutlanm›ﬂt›r. Bu ittifak, sald›r›lar› düzenin tüm kesimlerinin
adeta görmezden gelmesinde de
apaç›k görülmektedir. Linç sald›r›lar›n›n ilk dönemlerinde asl›nda sald›r›lar›n ayn› zamanda AKP’ye de
karﬂ› oldu¤u ﬂeklindeki tespbit ve
yorumlar›n art›k bir geçerlili¤i olmad›¤› da görülmüﬂtür. AKP bu sald›r›lar›n yaln›z siyasi sorumlusu de¤il, bizzat uygulayan›d›r. Çünkü sald›r›lar, do¤rudan AKP’ye ba¤l› polis taraf›ndan gerçekleﬂtirilmektedir.
Gerçek bu kadar aç›kken, hala
AKP’ye “demokrasi gücü” muamelesi yapmak, ondan demokratikleﬂme reformlar› beklemeye ve hatta
bu beklenti nedeniyle AKP’yi desteklemeye devam etmek, örne¤ine
ancak ülkemiz ayd›nlar›nda, reformist kesimlerinde rastlanabilecek
bir aymazl›kt›r.
ktidar Amerikanc›’d›r. AKP ne
Kürt sorununu, ne Alevi sorununu
çözemez; halklar› bunun için birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›yor... Bu sorunlar›
çözmek isteyen bir iktidar›n, halklar› birbirine düﬂürmeyi hedefleyen
linç sald›r›lar›n› bu kadar uzun süre
sürdürmesi düﬂünülebilir mi? ‹kitelli’de oldu¤u gibi, bir ay önce B u r s a
Te m e l H a k l a r’a ve D T P binalar›na
yönelik sald›r›larda oldu¤u gibi, her
an katliamlara, vahﬂete dönüﬂebilecek sald›r›lar›n sürdürülmesi, AKP’nin halk›n mücadelesini tüm yollar› kullanarak sindirme, ezme politikas›n›n aç›k kan›tlar›d›r.
u sald›r›da devrimcilerin
özel olarak hedeflenmesi,
yukar›da da belirtti¤imiz gibi,
bu ülkede ba¤›ms›zl›¤› savunma konusunda en net gücün
devrimciler olmas›ndan dolay›d›r. Ve iﬂte tam bu noktada sald›rganlar›n aldat›lm›ﬂl›¤›, nas›l
bir oyuna getirildikleri de aç›¤a

‹
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ç›kmaktad›r. S a l d › r g a n l a r, A m e r i ka’n›n ve oligarﬂinin oyununa geliyor. Onlar›n piyonudurlar. Yaz›k
ki, AKP’den MHP’ye kadar iktidar
ve muhalefetteki tüm iﬂbirlikçi güçler, gençleri aldat›yorlar. Onlar›,
devrimcilere sald›r›rken, sanki
ABD’ye, AB’ye karﬂ› ç›km›ﬂ say›lacaklar› gibi bir yalan› empoze ediyorlar. MHP, her zamanki gibi bu
sald›rganl›¤›n baﬂ›n› çekiyor; linç
politikas›nda esas olarak bu grup
kullan›l›yor. MHP Genel Baﬂkan› Bahçeli’nin “ülkücüler soka¤a ç›kmayacak” türünden
tekrarlay›p durdu¤u z›rvalar› bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
u süreç ve bu politika, esas
olarak 6 Nisan 2005’de
Trabzon'da TAYAD’l›lara karﬂ›
polisin organize etti¤i linç sald›r›s›yla baﬂlam›ﬂ ve bugün hala
sürmektedir. Sald›r›n›n amac›,
ﬂovenizm temelindeki tepkiyi
devrimci, demokrat kesimlere
de yönlendirerek, bir anlamda
siyasi arenay› “soldan” temizlemektir. Üstelik, –e¤er hesaplar› tutarsa– düzen bunu kendisi aç›s›ndan
son derece avantajl› koﬂullarda yerine getirmiﬂ olacakt›r; sald›r›lar›,
provokasyonlar›, sabotajlar› kendisi
yapmay›p, sivil faﬂist güruha yapt›racak; ve sald›r›lar›n belli bir noktas›nda ortaya ç›k›p faﬂistleri durdurdu¤u için de geniﬂ kitleler nezdinde
“sa¤-sol” çat›ﬂmas›n› önleyen,
“ solcula r›n linç e dilm es ini e nge lle yen” bir konumda olacaklard›r. Nitekim Trabzon’dan bu yana her linç
sald›r›s› sonras›nda burjuva bas›nda
“linçi önleyen” polis ﬂeflerine övgüler dizilmesi bunun bir ifadesidir.
on örne¤ini ‹kitelli’de gördü¤ümüz bu sald›r›lar›n en önemli
yanlar›ndan biri, t a m a m e n p o l i s
denetim ve yönetiminde gerçek leﬂmesidir. Hedefi gösteren, kime
yönelinece¤ini, sald›r›n›n boyutunun ne olaca¤›n› belirleyen de polistir demekte hiçbir abart› yoktur.
Linç sald›r›lar›n›n, devrimci demokratik kurumlara, devrimcilerin
eylemlerine yönelik sald›r›lar›n tamam›, belirtti¤imiz bu çerçeve içinde gerçekleﬂmiﬂtir. Polis, “uygun”
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buldu¤u yere kadar sald›r›y› seyretmekte, yeterli buldu¤u noktada da
“bu kadar yeter” diyerek faﬂist, gerici güçleri durdurmaktad›r. Elbette
dikkat çekici ikinci nokta, polisin
gayet aleni olan bu rolü ve konumunun ne iktidar ne de düzenin di¤er
güçleri taraf›ndan tart›ﬂma konusu
bile yap›lmamas›d›r. Bu da iktidar›n
sald›r›lardaki onay›n›n bir baﬂka
göstergesi olarak de¤erlendirilmelidir.

Polis gözalt›lar›yla,
komplolar›yla sindiremedi¤i,
y›ld›ramad›¤›, halktan, gençlikten, gecekondulu yoksullardan
tecrit edemedi¤i demokratik
kurumlar›n üzerine ﬂimdi faﬂist
güruhlar› sald›rtarak, daha
önce alamad›¤› sonucu almak
istemektedir.

olis gözalt›lar›yla, komplolar›yla
sindiremedi¤i, y›ld›ramad›¤›,
halktan, gençlikten, gecekondulu
yoksullardan tecrit edemedi¤i demokratik kurumlar›n üzerine ﬂimdi
faﬂist güruhlar› sald›rtarak, daha önce alamad›¤› sonucu almak istemektedir. Bursa Temel Haklar’a karﬂ›
bir ay önce, 21 Ekim’de yine polis
denetiminde gerçekleﬂtirilen sald›r›
da, biçimiyle, amac›yla ayn› tür den bir sald›r›yd›. AKP iktidar› döneminde, polis, devrimcilere, ilerici
güçlere karﬂ› gerek fiziki sald›r›larda, gerekse de komplo kurmakta,
bask›n ve linç tezgahlamakta oldukça pervas›z olmuﬂtur. 2005’te ‹stanbul’daki 8 Mart eylemlerindeki sald›r›dan bu y›l›n 1 May›s’›ndaki sald›r›ya kadar uzanan bu vahﬂeti hat›rlamak, 1 Nisan komplosunda oldu¤u gibi, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenlere uygulanan komploda
oldu¤u gibi, yüzlerce insan› gözalt›na almak, tutuklamak, bu politikan›n niteli¤ini herkese gösteriyor. Polisin pervas›zl›¤›n›n ard›ndaki güç
hiç kuﬂkusuz AKP ve onun sald›rganl›¤›n›n arkas›ndaki güç de

P

ABD’dir.
rt›k herkes gözlerini açmal›d›r.
A K P, emperyalizm ad›na ik t i d a r d › r ! AKP’nin halk›n ﬂu veya
bu kesiminin sorunlar›n› çözme diye bir kayg›s› yoktur; AKP’nin demokrasi, özgürlükler diye bir kayg›s› da yoktur. Onun kayg›s›, emperyalizmle ayn›d›r; bu kayg›, düzene
karﬂ› muhalefet potansiyeli, dinami¤i taﬂ›yan kesimleri, ezerek veya
düzenle bütünleﬂtirerek düzenin bekas›n› sa¤lamakt›r. ABD ve AB
emperyalizmi, uzun süredir
Kürt sorununda da, Alevilere
iliﬂkin olarak da onlar› düzenin
daha uyumlu bir parças› ve düzen için daha tehlikesiz hale getirmenin program›n› sunuyorlard›. AKP’nin bugün yapaca¤›n›n en fazlas› da emperyalistlerin isteklerini karﬂ›lamakt›r. Bu
manevralardan halktan yana
hiçbir sonuç ç›kmayacakt›r. Mevcut koﬂullardaki hiçbir
reformun, gerek Kürt ulusal sorunu, gerek inanç özgürlü¤ü
aç›s›ndan “burjuva demokrasisi” ölçülerinde bir çözümü getirme ihtimali de yoktur. Kimse yanl›ﬂ beklentilere kap›lmamal›. Kimse gözlerimizin önünde yaﬂananlara gözlerini kapamamal›.
özümüzün önünde yaﬂanan
devrimci dergi da¤›tanlar›n ve
en s›radan insanlar›n sokak ortas›nda katledilmesidir. Yaﬂanan linç terörüyle devrimci, demokratik faaliyetin ortadan kald›r›lmak istenmesidir. Yaﬂanan, ﬂovenizmin k›ﬂk›rt›lmas›, halklar›n birbirine düﬂürülmek istenmesidir. Ülkemizin devrimcilerinin, demokratlar›n›n, ilericilerinin, vatanseverlerinin görevi,
bu politikalar› tersine çevirmek, iﬂbirlikçi iktidara karﬂ› halk›n birlikte
mücadelesini büyütmektir. Yap›lmas› gereken, geri çekilmek, sald›rgan
ortam›n “dinmesini” beklemek için
sinmek, AKP’den demokrasi ve özgürlük beklemek de¤il; diﬂe diﬂ bir
mücadeleyi, gücümüzü ço¤altan bir
örgütlenmeyi geliﬂtirmektir. Onlar›n
hesab› ve ç›karlar›, yak›p y›kmakta,
linçlerdeyse, bizim ç›karlar›m›z da
buradad›r.

A
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‹kitelli Temel Haklar’a
faﬂist sald›r›
Pompal› tüfekle
duvarlar›n delik
deﬂik edildi¤i ve
derne¤in yak›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› sald›‹kitelli Temel H aklar Faﬂist
r›da dernek çal›ﬂan› Mehmet Bahç›güruh t araf›ndan b as›ld›, y ak›ld›
van
yaraland›.
Derne¤in üst kat›nFaﬂistlerden s onra p olis t erör
da bulunan ve çevredeki birçok iﬂyeestirdi, gözalt›lar, gaz bombal›
ri ve evin de camsald›r›lar birbirini izledi
lar›n› k›ran güruh
daha sonra polis
eﬂli¤inde yürüyüﬂe
Sald›r›lar hakl› mücadelemizi
devam etti. Burada
engelleyemeyecek
sald›ran faﬂist güruhun içinde resmi
ve sivil polislerin
25 Kas›m’da akﬂam saat 20.00
de oldu¤u görüldü.
civar›nda ‹kitelli Atatürk MahalleDaha önce ‹kitelli Temel Haklar
si’nde DH‹ (Demokratik Halk ‹nisiDerne¤i’ne “faaliyetlerini” engelleyatifi) taraf›ndan bir yürüyüﬂ
di¤i gerekçesiyle birçok kez sald›gerçekleﬂtirildi. Polisin gaz bombaran uyuﬂturucu çetesinin de bulunlar›yla sald›rd›¤› eylemde Demokdu¤u güruh mahalle aralar›na da¤›ratik Halk ‹nisiyatifi üyeleri de
larak halk› tedirgin etmeye, devrimhalktan insanlar›n evlerini ve arabaci demokrat kurumlar› terörize etlar›n› taﬂlad›lar, Türk bayra¤›n›n
meye devam etti.
as›l› oldu¤u evlerin camlar›n›
k›rd›lar. Bu sald›r› ve çat›ﬂman›n ard›ndan ‹kitelli Polis Karakolu önünBütün sald›r›lar, polisin
de toplanmaya baﬂlayan 500 kiﬂilik
denetim ve gözetiminde
faﬂist bir güruh polis korumas›nda
gerçekleﬂti
‹kitelli’de demokratik kurumlar›n
Sald›r›n›n hemen ard›ndan konubulundu¤u güzergaha yönlendirildi.
ya iliﬂkin Temel Haklar FederasyoBu güruh polisin korumas› alt›nda
nu bir aç›klama yaparak sald›r› hakParseller Caddesi üzerinde yürüyük›nda bilgi verdi. Aç›klamada ayr›ﬂe geçti, resmi üniformal› bir polisin
ca; “ Bu sald›r› derne¤imize yönelik
“‹ﬂte buras› da terör örgütünün
ilk sald›r› de¤ildir. Son da olmayayandaﬂlar›n›n yeri” diyerek k›ﬂk›rtca¤ ›n › b i liy o r uz . Bu sal d ›r › ü lk e mas› sonucu önce 6. Sokak’taki Birm i zd e m uha l if t ü m ke si m l e r i n, de leﬂik ‹ﬂçi Derne¤i ve Arzela Dermokratik haklar ve özgürlükler
ne¤i’nin binalar›na sald›rarak cammücadelesi veren tüm kesimleri
lar›n› k›rd›, ard›ndan 2. Sokak’taki
susturmak, sindirmek amaçl›d›r.
demokratik kurumlara yöneldi, oraBu sald› r›, ü lk emizd e y arat ›l dan 1. Sokak’ta bulunan ‹kitelli Temaya çal›ﬂ›lan ﬂovenist dalgan›n,
m e l H a k l a r D e r n e ¤ i’ne gelerek
Kürt – Türk halklar›n›n birbirine
içerideki her ﬂeyi da¤›t›p k›rd›, talan
düﬂ ür ül m e ye ç a l› ﬂ › l d› ¤› pr o voka s etti ve dernek çal›ﬂanlar›na sald›rd›.

kPolis-faﬂistler iﬂbirli¤iyle linçler,
sabotajlar, p rovokasyonlar sürüyor
k
k
k
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yon ortam›n›n bir parças›d›r” denildi.
‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’ne
faﬂist güruhu yönlendiren polis,
devrimcilerin çal›ﬂmalar›n› engelleme, devrimci mücadeleyi geriletme
faaliyetlerinde faﬂistleri s›k s›k devreye sokaca¤›n› göstermiﬂ oldu. Faﬂizm, düzenin her zaman devrimci,
demokrat, ilerici güçlere karﬂ› kulland›¤› bir kesim oldu. Faﬂizm beslendi¤i ideolojik zemin gere¤i her
zaman halklara düﬂman bir karakterde oldu. Bu karakteriyle sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan kullan›ld›lar, düzenden beslendiler, düzenin hizmetinde oldular.
ABD’nin hizmetinde, oligarﬂinin hizmetinde ba¤›ms›zl›k mücadelesi yürütenlere, sosyalizm mücadelesi yürütenlere karﬂ› Kanl› Pazarlar’da, Maraﬂlar, Çorumlar, Sivaslar’da kullan›lan faﬂist güruh,
bugün linçlerde, derneklere sald›r›larda kullan›l›yor.

Faﬂist Sald›r›y› Polisin
Gözalt› Terörü ‹zledi
Faﬂist güruhun sald›r›lar› polisin
sadece yönlendirmesinde yap›lan
sald›r›lar de¤ildir. Polis ayn› zamanda faﬂist güruhun sald›r›lar›n›
tamamlamak için kendisi de sald›rm›ﬂ, mahallede terör estirerek insanlar› gözalt›na alm›ﬂt›r.
26 ve 27 Kas›m günlerinde, bölgede devrimci demokrat av›na ç›kan polis, otobüslerden, yollardan,
kafelerden birçok kiﬂiyi kimlik kontrolü bahanesiyle taciz etti, beﬂ kiﬂi
gözalt›na al›nd›.

Temel Haklar Federasyonu:
“Derneklerimize sald›ranlar
emperyalizmin iﬂbirlikçili¤ine
2 Aral›k 2007

devam etmek isteyenlerdir”
‹kitelli’de yaﬂanan sald›r› üzerine Temel Haklar Federasyonu da 27
Kas›m’da federasyon binas›nda bir
bas›n toplant›s› düzenledi. Bas›n
toplant›s›nda yap›lan aç›klama
“ De rnekle rimize sa ld ›r› hakla r ve
özgürl ükler mücadel esine korku nun ifadesidir” sözleriyle baﬂlad›.
Nurzet Günal taraf›ndan okunan
aç›klamada ‹kitelli Temel Haklar’a
yönelik sald›r› anlat›larak “ P a z a r
günü gerçekleﬂen sald›r› bir süre d ir ö z e llik le k örü kl e ne n ﬂ ov e nis t
rüzgar›n son icraat›d›r. Bu yan›yla
ne bundan öncekilerden, ne de
bundan sonrakilerden ayr› bir sal d›r› de¤il, bir bütünün parças›d›r.
Bu halk›n haklar ve özgürlükler
m üc a del e si ni n yoke di l m es i sa ld ›r › s›(d›r). Temel Haklar Dernekleri’
n e sald ›ranlar em pery alizmin iﬂ b i r l i k ç il i ¤ i n e d e v a m e t m e k i s te y e n lerdir” denildi. Aç›klamada sald›r›lar›n
sonraki
günler
de devam ett i ¤ i
v u rg u lanar a k ,
‹kitelli
Te m e l

Haklar çal›ﬂanlar› Aliﬂan Gül, Eren
‹skender ve Özcan Do¤an’›n, Bahçelievler Temel Haklar yönetim kurulu üyesi Dede Altun ve federasyon çal›ﬂan› Yasemin Karada¤’›n da
gözalt›na al›nd›¤› belirtildi. Günal
sözlerini “ba¤›ms›zl›k ve demokra si özlemimizden vazgeçmeyece¤iz,
kazanan mutlaka biz olaca¤›z” diyerek bitirdi. Günal’›n ard›ndan ‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’ne yönelik sald›r› s›ras›nda orada bulunan
ve faﬂistlerin sald›r›s›nda yaralanan
Mehmet Bahç›van k›sa bir konuﬂma
yaparak olay› anlatt›.

re ve havaya ateﬂ açarak mahallede
terör estirdi.
Polisle yaﬂanan çat›ﬂmalar›n ard›ndan ara sokaklara çekilen
devrimci gruplar burada barikatlar
kurarak ve "‹kitelli Faﬂizme Mezar
Olacak, Yaﬂas›n Onurlu Mücadelemiz" sloganlar›yla faﬂist sald›r›lar›
ve polis sald›r›s›n› protesto ettiler,

‹kitelli'de Polis
Terörü Sürüyor
‹kitelli Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'ne yap›lan sald›r›y›
protesto etmek isteyenlere de polis
sald›rd›. 27 Kas›m saat 19.30’da,
Temel Haklar önünde toplanarak
meﬂaleli yürüyüﬂ yapmak isteyen
ESP, Partizan, DTP, Birleﬂik ‹ﬂçi
Derne¤i ve HÖC’lülere polis kitlenin toplanmas›n› bile beklemeden
sald›rd›.
Sald›r› üzerine direniﬂe geçen
devrimciler, barikatlar kurarak polisin att›¤› yo¤un gaz bombalar›na
taﬂlarla karﬂ›l›k verdiler. Ara sokaklarda ve caddelerde uzun bir süre
çat›ﬂmalar yaﬂand›, polis eylemcileme, yumruklarla, sopalarla sald›rd›lar. Art›k iyice kendimden geçanlat›yor:
miﬂtim.
Bu s›rada aralar›nda sivil k›yafetli bir polis beni ald› ve yan›ndaki resmi k›yafetli bir polise ismiyle hitap ederek iki polise teslim etti. Polisler ekip arac›na götürürken vurmaya devam ediyorlard›. Araban›n
içinde hakaret ediyorlard›. Bana “Keﬂke ölseydin, o…
çocuklar› al›n size özgürlük” vs. diyorlard›. Kendi aralar›nda benim için “Kürt gruplar› sald›rd›lar deriz” diyorlard›.
Hastaneye gitti¤imizde de yüzüme dahi pansuman
yap›lmad›. ‹¤ne dahi vurmad›lar sadece filmlerimi çektiler. Kafama dikiﬂ at›ld› burada. Daha sonra arkadaﬂlar›mla beraber özel hastaneye gitti¤imizde de ﬂaﬂ›rarak
“Bu çocuk hastaneye gitti mi?” dediler. Polislerin götürdü¤ü hastanede geliﬂigüzel at›lan dikiﬂler sökülüp
tekrar burada dikiﬂ at›ld› kafama.

‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’nde sald›r›ya
u¤rayan Mehmet Bahç›van’›n

“Kürt gruplar› sald›rd›lar deriz”
Saat 8.30 sular›nda dernekte 5 arkadaﬂ
oturuyorduk. Birden soka¤›n üst taraf›ndan sesler gelmeye baﬂlad›. Slogan, tekbir sesleri geliyordu. Yan›mdaki arkadaﬂlar kalabal›k grubu görünce yard›m ça¤›rmaya gittiler. Ben burada kalay›m dedim. Dernekte olmak istedim. Onlar derne¤i taﬂlamaya baﬂlad›lar. Yaklaﬂ›k 400 kiﬂiydi. Arkalar›nda polis panzerleri vard›.
Onlar›n kontrollerinde yürüdükleri belli oluyordu.
Bu yürüyüﬂ s›ras›nda ve derne¤e sald›r› s›ras›nda
polis hiçbir ﬂekilde sözlü veya fiziki bir müdahalede
bulunmad›. Sald›r›y› seyrediyorlard›. Ellerinde sopa,
keser, taﬂ gibi malzemeler vard›. Derne¤in önünde bana vurmaya baﬂlad›lar. Yaklaﬂ›k 10 dakika boyunca tek-

Say›: 133
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polis terörüne karﬂ› y›lmayacaklar›n› hayk›rd›lar.

TAKS‹M’DE FAﬁ‹ST
TERÖR PROTESTO ED‹LD‹

“Bizim üzerimizde oynanan
tüm bu oyunlara, faﬂizmin bize
karﬂ› uygulad›¤› tüm politikalara
karﬂ› koymak bizim elimizde. Hakl› olan biziz ve biz halk›z. Üstelik
bizi zorla ve zorbal›kla sindirmeye
çal›ﬂan bir avuç sömürücüden çok
daha fazlay›z. Gücümüzün fark›nda olmal› ve bu gücü örgütleyerek
faﬂizmin her tür zorbal›¤›n›n karﬂ›s›na dikmeliyiz. Faﬂizmin her türden sald›r›s›n› kan›ksamak ve sald›r›lara sessiz kalmak de¤il, tersine
her tür sald›r›s›na an›nda tepki göstermek, örgütlü güçlerimizi birleﬂ-

tirmek bizim gelene¤imizdir. Biz
her koﬂulda bu gelene¤i sürdürece¤iz. Bask›lar, sald›r›lar bizi y›ld›ramayacak. Herkesi hak arama mücadelesini yükseltmeye ve faﬂizmin
sald›r›lar›na karﬂ› örgütlenmeye ça¤›r›yoruz” sözleriyle son bulan
aç›klama s›ras›nda s›k s›k “Faﬂist
Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar›
at›ld›. Etrafta izleyen insanlar›n da
aç›klamaya alk›ﬂlarla destek verdi¤i
görüldü.

“Hakl› olan biziz, biz halk›z”
Temel Haklar Federasyonu ‹kitelli ve Okmeydan›’nda yaﬂanan faﬂist sald›r›lar› 28 Kas›m günü saat
13.00’da Taksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla
protesto etti. “Faﬂist Terörün Sorumlusu ‹ktidard›r” yaz›l› pankart
açan federasyon üyeleri ad›na Murat Nedim ‹lker’in yapt›¤› aç›klamada ‹kitelli’de yaﬂanan faﬂist sald›r› ve ard›ndan yap›lan protesto
yürüyüﬂüne polisin müdahale etti¤i
belirtilerek; “‹ktidar halka karﬂ› topyekün bir sald›r› baﬂlatm›ﬂt›r. ‹kitelli’de böylesi bir sald›r› yaparken,
Okmeydan›’nda da çocuklar› taramakta, Okmeydan› Temel Haklar
çal›ﬂan›n›n evini bombalamakta ve
ülke genelinde halka karﬂ› sald›r›lar›na devam etmektedir” denildi.

Yaz›l› A ç › k l a m a l a r ...
...AKP sömürü düzenine tam itaat istiyor. Zamlara kimse ses ç›karmas›n,
sokak infazlar› görmezden gelinsin, komplolar meﬂru görülsün isteniyor.
‹ﬂçileri, memurlar›, iﬂsizleri, ev kad›nlar›n›, esnaflar›… Yalanla besleyip,
ac›lar›n› yalanlar›n›n malzemesi yap›yorlar. Yoksulluklar›n› unutup vatan ve
bayrak ç›¤›rtkanl›¤› peﬂinde koﬂsunlar, vatan›m›z› nas›l Amerika ve Avrupa
emperyalistlerine satt›klar›n› düﬂünmesinler diye ﬂovenizmi t›rmand›r›yorlar.
A n k a r a H Ö C Temsilcili¤i
...Yürüttü¤ümüz mücadele karﬂ›s›nda acizler! Meﬂru hiçbir yöntemleri, hiçbir
dayanaklar› yoktur! Bunun için de, haklar ve özgürlükler temelinde mücadele verenler üzerinde demagojiye dayal›, kirli bir savaﬂ yürütüyorlar.
‹ z m i r H Ö C Temsilcili¤i
...Bu sald›r›, ülkemizde yarat›lmaya çal›ﬂ›lan ﬂovenist dalgan›n, Kürt -Türk
halklar›n›n birbirine düﬂürülmeye çal›ﬂ›ld›¤› provokasyon ortam›n›n bir
parças›d›r. Bu sald›r›, polise verilen “vur, sald›r, sald›rt” yetkisinin sonuçlar›ndan sadece bir tanesidir.
A d a n a Te m e l H a k l a r

Maltepe’de yerel
gazeteye sald›r›
Bir faﬂist sald›r› da Maltepe’de kendilerine “‹stanbul ﬁehit
Analar› Dayan›ﬂma ve Yard›mlaﬂma Derne¤i” ad›n› veren
20 kiﬂilik bir grup taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Sald›r›da
Maltepe’de bulunan Kat›l›mc› Maltepe Gazetesi bas›l›p tahrip edildi ve sahibi Mehmet Kara tehdit edildi.

Sakarya'da g özalt› t erörü v e
p rovokasyon giriﬂimi
Sakarya polisi 28-29 Kas›m’da Sakarya Üniversite ö¤rencisi 20 kiﬂiyi “PKK ile ba¤lant›lar› oldu¤u” gerekçesiyle
ö¤renci evlerine bask›nlar düzenleyerek gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nan ö¤renciler, sa¤l›k kontrolü için götürülürken, önceden haz›rlanm›ﬂ faﬂist güruhun taciz ve
sald›r›lar›na maruz kald›lar.
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OKMEYDANI’NDA P O L ‹ S Ç O C U K L A R A
S ‹ L A H L A SALDIRDI!
Okmeydan› halk›, 25 Kas›m akﬂam› saat
20.00’da bir kez daha polis terörünü yaﬂad›.
Yaﬂlar› 9 ila 14 aras›nda de¤iﬂen bir grup ço-cuk Piyalepaﬂa Mahallesi Kuzey Sokak’’ta tart›ﬂ›r-ken birden polis sald›r›s›na u¤rad›.
Ekip araçlar› ve akrep diye tabir edilen z›rhl›
araçlar› çocuklar›n üzerine süren polis, çocuklar›
sokaklarda kovalayarak üzerlerine akreplerin ka-p›s›ndan uzun namlulu silahlarla ateﬂ açt›. Tesadü-fen ölen ya da yaralanan›n olmad›¤› polis sald›r›-s›nda evlerin balkonlar›na isabet eden mermilerin
izleri bu terörün tan›kl›¤›n› yap›yor ayn› zamanda.
Polisin iﬂkence yapma, yol kesme, provokas-yon yapma ve adam öldürme özgürlü¤ü daha ne
kadar sürecek?
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HÖC’lünün E vine S ald›r›:

“OKMEYDANI’NDA
POL‹S TERÖRÜNE SON!”
Okmeydan› Temel Haklar çal›ﬂan› Gözde Buldu’nun ailesiyle birlikte kald›¤› eve, 22 Kas›m günü,
gece saat 02.00 s›ralar›nda niteli¤i
belirlenemeyen bir patlay›c› ile sald›r› düzenlendi. Büyük bir gürültüyle patlayan patlay›c› cisim, Buldu ailesinin evinin d›ﬂ yüzeyine hasar verdi. Sald›r›dan yaklaﬂ›k 2 saat
sonra eve gelen polisler ç›plak elle
delilleri, patlay›c›ya ait parçalar›
toplay›p bomba olmad›¤›n›, pompal› tüfekle ateﬂ aç›ld›¤›n› söyleyerek
evden ayr›ld›lar.
Sald›r› ayn› gün yap›lan eylemle
protesto edilirken halk›n terörle teslim al›namayaca¤›na vurgu yap›ld›.
“Faﬂist Teröre Son” pankart› açan
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri saat 17.00’de Dikilitaﬂ Park›’nda biraraya gelerek sald›r›y›
halka teﬂhir ettiler.
Bas›n aç›klamas›n› okuyan Gözde ﬁahin olay› anlatarak “Sald›r›n›n
oldu¤u akﬂam ise saat 21.20’de Temel Haklar’› arayan faili meçhul kiﬂi ‘bir dahakine kafan›za s›kar›z’ diye tehdit etmiﬂtir. Sald›r›n›n sorumlusu delilleri yok eden sald›r›n›n niteli¤ini gizleyen polistir” diyerek
özellikle son bir ayd›r Okmeydan›’nda polisin terör estirdi¤ini, esnaflar› yere yat›r›p kafas›na silah dayamaktan, önüne gelen insanlar›
kimlik bahanesiyle dövmeye, duvarlara as›lan yasal afiﬂleri akrepler eﬂli¤inde sökmeye kadar birçok sald›r›y› gerçekleﬂtirdi¤ini anlatt›.
ﬁahin, Beyo¤lu’nun yeni Emniyet Müdürü’nün ‘Ok meydan›’n› temizleyece¤im, yemin ettim’ ﬂeklindeki sözlerini hat›rlatarak “Polisin
temizlikten anlad›¤› bask› iﬂkence
katliam ve terördür. Bin operasyon
yapt›k diyen Gazi, Sivas katliamlar›n›, faili meçhulleri, kay›plar› itiraf
eden Kontra ﬁefi Mehmet A¤ar’›n
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ö¤rencileridir bunlar. Ancak ﬂu
unutulmas›n ki terörle halk› teslim
alamazlar” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan Gözde
Buldu’nun annesi ﬁermin Buldu
patlay›c›n›n gözda¤› vermek için
koyuldu¤unu ama bundan sonuç
alamayacaklar›n› dile getirdi. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Okmeydan›’nda Polis Terörüne Son!” sloganlar›yla sald›r›n›n protesto edildi¤i
eylemde niteli¤i belirlenemeyen
patlay›c›ya ait parçalar bas›na gösterildi.

Sald›r› Yürüyüﬂle
Te ﬂ h i r Edildi
23 Kas›m günü de Okmeydan›
Dikilitaﬂ Park›’nda biraraya gelen
HÖC üyeleri “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Faﬂist Sald›r›lar Linçler
Provokasyonlar Bizleri Y›ld›ramaz”
sloganlar›yla yürüyüﬂ yaparak sald›r›y› bir kez daha teﬂhir ettiler. Eylemde Sa¤l›k Oca¤›’n›n önüne kadar “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Okmeydan› Faﬂizme Mezar Olacak”
sloganlar› ve alk›ﬂlarla yürüyüﬂ yap›ld›. Saat 20.00’de baﬂlayan eylemde Temel Haklar üyesi Gözde
ﬁahin bir aç›klama yaparak bu tür
sald›r›lar›n sonuç vermeyece¤ini dile getirdi.

Sald›rganlar Hakk›nda
Suç Duyurusu
Sald›r›ya iliﬂkin 28 Kas›m günü
saat 14.00’de ﬁiﬂli Adliyesi’nde suç
duyurusu yap›ld›. Adliye önünde
toplanan Temel Haklar Federasyonu üyeleri de bir bas›n aç›klamas›
yaparak Okmeydan› halk›na yönelik polis terörünü teﬂhir ettiler.
“Evimizi Bombalayan Sald›rganlar
Yakalanmal› ve Yarg›lanmal›d›r”
yaz›l› pankart açan Federasyon üye-

leri “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla aç›klamaya baﬂlad›lar.
Eylemde Gözde ﬁahin taraf›ndan okunan bas›n aç›klamas›nda
“21 Kas›m 2007’de Okmeydan› Temel Haklar çal›ﬂan› Gözde Buldu’nun evi bombalanm›ﬂt›r. Gece
saat 02.00’de evin önünde büyük
bir patlama sesi duyulmuﬂ, duvarlar
camlar tahrip olmuﬂtur. Kendilerine
yap›lan sald›r›y› aile polise bildirmiﬂ, polis olay yerine bir buçuk saat sonra gelmiﬂtir. Aileye “yürüyüﬂlere gidip geliyor musunuz? 1 May›s’lara kat›l›yor musunuz?” türü
sorular yöneltip “siyasi ba¤lant›n›z
varsa sizi yakar›z” diyerek de tehditte bulunmuﬂlard›r. Patlamadan
sonra olay yerine saç›lan parçalar›
ç›plak elle toplayarak ceplerine
koymuﬂlard›r. Böyle bir sald›r›da
deliller bu ﬂekilde toplanabilir mi?
Ellerindeki parçalar› göstermeden
ceplerine atan polis aileye patlamaya dom dom kurﬂununun sebep oldu¤unu söylüyor. Birbirlerine göz
k›rpmay› da ihmal etmiyorlar. Ertesi gün ailenin ve dernek çal›ﬂanlar›n›n ev etraf›nda yapt›klar› incelemede birçok misket parças› bir kapsüle yahut boruya ait olabilecek demir parçalar› bulunuyor” sözleriyle
olay anlat›ld›.
Bu olay›n adalet isteyen ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi savunan tüm
güçlere yönelik bir sald›r› oldu¤unun belirtildi¤i aç›klaman›n ard›ndan aileden ﬁermin Buldu adliyeye
girerek evine patlay›c›yla sald›r› düzenleyen
sivil ve
resmi sald›rganlar›n bulunmas› için
suç duyurusunda
bulundu.
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POL‹S‹N ÖLDÜRME ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN
OLDU⁄U B‹R ÜLKEDE
DEMOKRAS‹DEN SÖZ ED‹LEB‹L‹R M‹?
AKP’nin Polisinin Eli
Hiç So¤umuyor!
AKP Azmettirdi; Polis
Öldürüyor!
Sokaklarda polis teﬂkilat›
ad›yla katiller sürüsü
dolaﬂ›yor
 Dersim’de jandarma
k u r ﬂ u n u : Bülent Karataﬂ’›
öldürdü, Ali R›za Çiçek a¤›r
yaraland›. Katilleri tutulanmad›.
 Yenibosna’da polisten sokak
o r t a s › n d a k u r ﬂ u n : 16 yaﬂ›ndaki
Ferhat Gerçek felç kald›. Vuran
polis tutuklanmad›.
 P o l i s t e n p a r k t a ö l d ü re n
t e k m e : ‹ki çocuk babas› elektrikçi Feyzullah Ete öldü.
 Beyo¤lu Emniyeti’nde polis
k u r ﬂ u n u : Nijeryal› Festus Okey
öldürüldü. Katili tutuklanmad›,
silah›n› da alarak görevini
sürdürüyor.
 ‹ z m i r ’de polis kurﬂunu:
“Dur” ihtar›na uymad›¤› için
Baran Tursun arkas›ndan vuruldu
ve öldü.
Polis katlediyor, iﬂkence yap›yor, cezaland›r›lm›yor, tersine ödüllendiriliyor. Böyle bir düzenin ad›na demokrasi demek, demokrasiyi
polisin katletme özgürlü¤ü olarak
alg›lamakt›r. Demokrasi bu olsayd›,
tekeller faﬂizme ihtiyaç duymazlard›.
21 Kas›m 2007 tarihinde, Avc›lar’da bir parkta oturan iki arkadaﬂa, sivil polislerin sald›r›s›nda Feyzullah Ete gö¤süne polisin vurdu¤u
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tekme ile öldü.
Olay›n arkas›ndan ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah
yapt›¤› aç›klamada; "Bu kiﬂiler vatandaﬂa sald›r›p, rahats›z etmiﬂler.
Giden polis memurlar›na da mu kavemette bulunmuﬂlar. Arbedede
sald›rganlardan biri kriz geçirdi ”
dedi.
Halka hakaret etmenin daha iyi
bir biçimi var m›? ‹stanbul Emniyet
Müdürü halk› aﬂa¤›larcas›na ben
alenen yalan söylesem de siz tepki
göstermeyecek, kabul edeceksiniz
diyor. Bu düzenin ad› demokrasi
mi?
Daha bu olay›n tart›ﬂmas› sürerken, 25 Kas›m’da bu sefer ‹zmir’de
Bornova Asayiﬂ Ekipleri bir cipe
“dur” ihtar›na uymad›klar› gerekçesiyle ateﬂ ederek, arac› kullanan Baran Tursun’u ensesinden vurarak öldürdü.
Olaya gösterilen tepki üzerine,
Baran Tursun’u katleden polis tutukland›, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atatay, nihayet bir aç›klama yapma gere¤i duydu.
Polisler adeta katil sürüsü gibi
sokaklara da¤›lm›ﬂ, istedikleri gibi
katlediyorlar, fakat devlet bir aç›klama yapma gere¤i bile duymuyor.
Ancak olay bas›n›n yo¤un olarak iﬂledi¤i gündem haline gelince tepkileri söndürmek için bir zahmet bir
aç›klama yap›l›yor. O aç›klamada
da esas olarak söylenen bir ﬂey yok.
‹çiﬂleri Bakan› 'Kimin hatas› varsa
cezas›n› çeker' gibi ne anlama geldi¤i belirsiz, asl›nda “polisin hatas›n›n olmad›¤› mahkemede aç›¤a ç›kacakt›r” diye yorumlanabilecek
bir aç›klama yap›yor. Ki, aç›klamaya bak›n, bir insan katlediliyor, bakan “ s u ç ” kavram›n› bile kullanm›yor. Polisin silah›n› çekip bir insan›
katletmesinin ad› “ h a t a ” . Halk›n

en küçük eylemini “ s u ç ” kavram›yla tan›mlayan iktidar›n bakan›n›n bu
hassasiyetinin nedeni san›r›z gayet
anlaﬂ›labilir aç›kl›ktad›r.
Bu tablonun gösterdi¤i gerçek,
ülkemizde polisin öldürme özgürlü¤ü oldu¤u gerçe¤idir. Elbette, böylesi olaylar›n yaﬂand›¤› bir ülkede
sorunu salt kurﬂun s›kan polislerle
s›n›rl› tart›ﬂmak gerçekleri görmeyi
sa¤lamayacakt›r. Zira, bu polisler,
ne ad› “Polis Vazife ve Selahiyetleri
K an u nu ” olan bir kanunla bir anda
katil oldular, ne de ilk defa insan
katlediyorlar. Polisin katilli¤inin
temelinde sistemin ona verdi¤i
g ö rev, ve bu göre v d o ¤ r u l t u s u n d a
da halka düﬂman olarak e¤itilmes i v a r d › r. Polisi bu ﬂekilde katil olarak e¤iten bu düzenin kendisidir.
Ki, bu e¤itim salt polis okullar›nda
verilen e¤itim de de¤ildir. Düzen,
her vesileyle polisi halka düﬂmanlaﬂt›rmaktad›r.
Polisin e¤itiminin temeli, faﬂist
ideolojidir. Bu e¤itim, polisin ony›llard›r, halka ve devrimcilere karﬂ›
savaﬂt›r›lmas› ile sa¤lanm›ﬂ bir e¤itimdir. En yetkili makamlara getirilen polisler en fazla katliamlara imza atm›ﬂ polislerdir.
Polis, halk›n hiçbir hakk› olmad›¤› bilinciyle e¤itilir. Halk›n her
türlü hak talebi bast›r›lmal›d›r, tehlikelidir. Halk›n her türlü örgütlenmesi tehlikelidir, bast›r›lmal›d›r.
Adeta halk düﬂmand›r.
Elbette ki, bu bak›ﬂ aç›s› bir yan›lg› üzerine polise verilmez. Tersine oligarﬂik düzen halk› gerçekten
düﬂman olarak görmektedir, polisiyle, ordusuyla halka karﬂ› kendisi-
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ni korumaya almaktad›r. Bu nedenle de, çeﬂitli vesilelerle polisin, ordunun halka düﬂman yüzü gündeme
geldi¤i halde, bu yap›y› de¤iﬂtirme
düﬂüncesinde olmaz, tersine özellikle polisin, ordunun bu özelliklerinin korunmas› gerekti¤ini düﬂünür.
Bu sistemin faﬂist karakterinin sonucudur.
Polisler, mafya kafas›yla e¤itilirler. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, soygunculuk, tehdit, ﬂantaj... tüm bunlar›n içinde hep polisler, askerler
vard›r. Bu da elbette ki, ne iyi yönetememekten, ne de engellenememekten kaynakl›d›r. Kimi, denetim
d›ﬂ› olaylar olsa da, as›l olarak polisin bu pisliklerin içinde olmas› burjuvazinin iﬂine gelmektedir. Çünkü,
ancak çürümüﬂ bir polis teﬂkilat›n›
halka karﬂ› savaﬂ›nda kullanabilir.
Hem mevcut çürümüﬂ düzen
içinde, devletin herhangi bir kurumunun temiz kalmas› mümkün de¤ildir, hem de devlet temiz kalmas›n› istemez. Birçok baﬂka nedenin
yan›nda, bu temel nedenlerle polis

teﬂkilat› bilinçli olarak, her türlü
pisli¤in içine sürülür, teﬂvik edilir.
Bu da, polisin nas›l halka böylesine düﬂmanca sald›ran, kurﬂunlayan bir duruma geldi¤ini aç›klayan
nedenlerden biridir.
Özcesi, oligarﬂik düzenin polis
teﬂkilat› tam da istedikleri gibidir.
Tam da istedikleri gibi “görevlerini
yerine getirmektedir. ”
Bu nedenledir ki, yarg›lanmazlar, cezaland›r›lmazlar, devlet büyükleri esas olarak onlara sahip ç›karlar, korurlar.
Örne¤in iktidar›n, katillerini sahiplenmesi zaten al›ﬂ›lm›ﬂ bir tav›rd›r. Onlar, polisin elini so¤utmamakla yükümlü görürler kendilerini, bu nedenle de polisi incitecek
sözler bile etmezler.
Fakat bak›n CHP Genel Baﬂkan›
Deniz Baykal da, polisin bu tavr›n›
sahipleniyor. TBMM grup toplant›s›nda kürsüden yapt›¤› konuﬂmada
polisin son zamanlardaki katliamlar›na iliﬂkin, “Polise ﬂefkat gerek,
Burjuvazi, elbette böyle göstermek, kitlelerin tepkilerini, mümkün
oldu¤unca s›n›rl› hedeflerde yo¤unlaﬂt›rmak, bu arada esas olarak düzeni
aklamak ister. Salt anayasadaki belli
maddeleri hedef almak, düzenin bütün
olarak faﬂist yüzünü gizlemesine hizmet eder.
Düzenin karakteristik özelli¤i olarak, insanlar›n sokaklarda katledildi¤ini, düzenin karakteristik özelli¤i
olarak polislerin rahatl›kla silah kullanma cesareti bulduklar›n›, mahkemelerin polisleri sistemin özelli¤i gere¤i yarg›lamad›¤›n› veya beraat ettirdi¤ini halka anlatamayan propaganda,
düzen taraf›ndan rahatl›kla etkisizleﬂtirilebilecektir.
Sonuç olarak, tek suçlu elbette ki,
düzenin yasalar›ndaki tek bir madde
ya da kimi maddeler de¤ildir, düzenin
kendisidir. Fakat, bu gerçe¤i bulan›klaﬂt›rmadan elbette ki, tek tek yasalar
da demokratik taleplerimizin konusu
olabilirler, olmal›d›rlar.

Tek suçlu “Polis Vazife ve
Selahiyetleri Kanunu” de¤ildir
Polisin arka arkaya sokaklarda, karakollarda insanlar› öldürmesi, yaralamas› üzerine polisin bu uygulamalar›
tart›ﬂ›lmaya baﬂland›.
Bu tart›ﬂmalar›n, itirazlar›n kimisi
tamamen “mecburen” itirazlar iken,
kimi itirazlar demokratik çerçevede
itirazlard›r. Fakat, itirazlar›n tart›ﬂmalar›n tehlikeli yanlar›ndan birisi, sanki
bu düzende polisin halka yönelik tüm
zulmü, katilli¤i “ P olis Va zife ve Selahiyetleri Kan un u ” ile baﬂlam›ﬂ gibi
tart›ﬂ›lmas›d›r.
Elbette, “ P o lis Va zi fe ve Se la hi yetleri Kan u n u ”nu tart›ﬂmak, de¤iﬂtirilmesini istemek yanl›ﬂ de¤ildir, fakat
polisin bu kanunla birlikte katliamlara
baﬂlad›¤›n› söylemek yanl›ﬂt›r, bilinçli
ya da bilinçsiz olarak düzenin bu yasadan önceki y›llar›n› aklamaya hizmet edecek, halkta yanl›ﬂ bir düﬂünce,
bilinç oluﬂturmaya hizmet edecek bir
kullan›m tarz›d›r.
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e ¤ itim ge re k , P oli se s a h ip ç ›k a l›m”
diyor.
Polis katlediyor, Deniz Baykal
aç›ktan polisi sahiplenerek katletmeye devam etmesini teﬂvik ediyor.
Bu konuﬂman›n, polisin katliamlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bir zeminde yap›lmas› ayr›ca önemlidir. Polisin, insanlar› katletti¤i bir zeminde ﬂefkate de¤il, hesap sorulmaya ihtiyaç vard›r,
fakat oligarﬂik düzen iktidar›yla
muhalefetiyle polislerine katlettiklerinde bile ﬂefkat gösterdikleri
içindir ki, polisler katletmeye devam ediyorlar.
Polisin peﬂpeﬂe iﬂledi¤i cinayetlerle ilgili olarak CHP’li baz› milletvekillerinin TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nda verdi¤i araﬂt›rma
önergesi, A K P ve MHP’li millet v e k i l l e r i n i n o y l a r › y l a re d d e d i l d i .
Bunlar yorumlamaya dahi ihtiyaç b›rakmayan gerçeklerdir. Düzenin, b›rakal›m, polislerin katilli¤inin önüne geçmeyi veya ‹çiﬂleri Bakan›’n›n dedi¤i gibi “hatas› olan›n
cezas›n› çekmesini”, göstermelik
bir meclis araﬂt›rmas›na bile tahammülü yoktur.
Bu da bir köﬂe yazar›n›n olaya
yaklaﬂ›m›d›r: “Birçok kiﬂi bu olay
nedeniyle ‘Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasas›’n› suçlayacak. Oysa... Sorun ortaya bir kez daha
‘e¤itim eksikli¤i’ olarak çak›yor.
Polis, beklenmedik durumlarda
nas›l hareket edece¤ini bilmiyor.”
(Mehmet Y. Y›lmaz, 27 Kas›m
2007, Milliyet)
Sorun elbette ne e¤itim eksikli¤i, ne de gerçekten salt sözkonusu
yasad›r. Fakat sorun burjuva bas›n›yla, iktidar›yla, muhalefetiyle,
oligarﬂik düzenin panik halinde
aman polisin katletme yetkisine zarar gelmesin ç›rp›n›ﬂlar›d›r. Bu telaﬂ
ve polisi sahiplenmenin temelinde
yatan ise; oligarﬂik düzenin polisin,
ordunun terörüyle ayakta durmaya
çal›ﬂt›¤› gerçe¤idir.
Dolay›s›yla gerçekten, polisin
katletme özgürlü¤üne karﬂ›, demokratik bir düzeni savunanlar›n da tüm
bu kesimlerin politikalar›na karﬂ›
mücadele etmeleri gerekir.
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Siyasette

‹LKE
Burjuva bas›n, Ferhat Gerçek
vuruldu¤unda sessizdir, devrimciler
vuruldu¤unda polisi alk›ﬂlar. Polisin silah kullanma yetkisini tart›ﬂma konusu bile yapmaz. Fakat, örne¤in ‹zmir’de bir kiﬂinin ayn› ﬂekilde polis kurﬂunuyla vurulmas›
üzerine baﬂlad›lar tart›ﬂmaya.
Burjuva bas›n, neden Ferhat Gerçek’in vurulmas›na karﬂ› de¤ildir, ona tepki göstermez. Ferhat Gerçek’in silahla
vurulmay› hakeden suçu nedir?
Sorun Ferhat Gerçek’in devrimci olmas›ndad›r. Ferhat
Gerçek’in burjuvazinin düzenine karﬂ› olmas›ndad›r. Bu durumda Ferhatlar vurulabilir.
Bu nedenle, burjuva bas›n›n, polisin bu kadar rahat
adam vurmas›ndan yak›n›yor
gibi görünmesi gerçe¤i yans›tm›yor, onlar as›l olarak polisin
bu kadar rahatl›kla devrimciler
d›ﬂ›ndaki kesimlere de silah
do¤rultmas›ndan ﬂikayetçiler.
‹zmir’de Baran Tursun’un
polis taraf›ndan vurulmas›na
burjuva bas›n tepki gösterdi.
Konuya iliﬂkin yaz›larda, polisin birkaç ay içinde dövdü¤ü
öldürdü¤ü isimler s›raland›.
Fakat bu haberlerde, örne¤in
daha yak›n zamanda Dersim’de ormanl›k alanda odun
toplarken askerler taraf›ndan
aç›kça infaz edilen Bülent Karataﬂ’›n, ayn› yerde vurularak
a¤›r yaraland›¤› halde bir de
hapishaneye at›lan Ali R›za Çiçek’in ismini bulamazs›n›z. Ya
da, ‹stanbul’da sokakta dergimizin da¤›t›m›n› yapt›¤› için
polis taraf›ndan vurularak felç
edilen Ferhat Gerçek’in ismini
de bulamazs›n›z.
Hay›r, burjuva bas›n devrimcilere yönelik polisin kurﬂun s›kmas›ndan, öldürmesinden rahats›z olmaz, tersine devrimcilerin katledilmesi haberlerini “ p o l i s i n k a hr a m a n l › ¤ › ” olarak sansasyonel

hale getirirler, halk›n bu
katliam› onaylamas›n›,
alk›ﬂlamas›n› sa¤lamaya
çal›ﬂ›rlar.
Burjuva bas›n, sözkonusu olan devrimciler oldu¤unda,
onun yaﬂama hakk›n›n oldu¤unu
düﬂünmezler, devrimcilerin haklar›
yoktur, onlar katledilmeli, iﬂkencelerden geçirilmeli, sonuç olarak
düzene zarars›z hale getirilmelidir.
Her ne kadar tersini söyleseler

lar›n hepsi sözdedir, pratikte bunlar›n hiçbirine uygun davranmazlar.
Örne¤in, bugün “polis vazife
ve selahiyetleri kanunu”nu tart›ﬂmalar› da sahtekarcad›r. Zaman›nda ço¤u bu yasalar›, devrimcilere
karﬂ› kullan›laca¤› için alk›ﬂlad›lar,
propagandas›n› yapt›lar.
Onlar özgürlük dediklerinde, bilin ki, bu onlar›n özgürlü¤üdür.
Onlar demokrasi dediklerinde, bilin ki kendileri için demokrasi
istiyorlard›r. Onlar, Nijeryal›
Festus Okey’in karakolda öldürülmesine itiraz etmek zorunda kald›klar›nda bilin ki,
düzenin ve kendilerinin imaj›n›n bozulmas›n› istemediklerindendir. De¤ilse, onlar›n
kendilerine düzenlerine zarar
vermeyen polis ﬂiddetinden
ﬂikayetleri olmaz, devrimcilere karﬂ› polisin ﬂiddetini, düzenlerinin garantisi olarak
gördükleri için alk›ﬂlarlar.

devrimcileri
öldürdüklerinde
sorun yok mu?
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Bu nedenledir ki, bir yandan polisin insanlar› kurﬂunlamas›na karﬂ› imiﬂ gibi görünürken, as›l olarak polisin
katliamc›l›¤›n› rahat rahat
sürdürebilmesinin koﬂullar›n›
ortadan kald›rmamaya özen
gösterirler. Örne¤in, bir yandan eleﬂtirirken, di¤er yandan kimi yaﬂananlar› polislerin kiﬂisel hatalar›yla aç›klarlar, kimi bir iki yasadaki boﬂluktan kaynakl› oldu¤unu
söyler, kimi polislerin psikolojisiyle aç›klamaya çal›ﬂ›r
vb... Kimisi ise do¤rudan polisin adam öldürme özgürlü¤ünü savunur. Tüm hepsinin
ortak yönü, polisin katliamc›l›¤›n›n maddi nedenlerinin
sorgulanmas›n›, tepki geliﬂtirilmesini engellemektir.

de yaﬂananlar›n anlatt›¤› budur.
Onlar sözde, mahkemelerden sözederler, mahkemeye ç›kana kadar
herkesin suçsuzlu¤undan sözederler, herkesin yasalar karﬂ›s›nda eﬂit
oldu¤undan sözederler, fakat bun-

Amaç, polisin ﬂiddetinin
devrimcileri hedef alan boyutlar›n›n da sorgulan›r hale gelmesinin önüne geçmektir. Çünkü,
burjuvazinin devrimcilere karﬂ› savaﬂ›nda polis, yine katletmeye,
burjuva bas›n da buna destek vermeye devam edecektir.
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Sincan 1 No’lu F Tipi’nden
Bir Faks N‹HAYET!

KÜRKÇÜLER
HAP‹SHANES‹’NDE
SALDIRI!
Tutsaklara yönelik bask› ve sindirme
politikas›na Kürkçüler Hapishanesi’nde
yaﬂanan sald›r› da eklendi. Her hafta rutin
aramalar› gardiyanlar›n yapt›¤› hapishanede jandarma arama yapt›. Arama ad› alt›nda hücreyi talan eden jandarma, devrimci
tutsaklara da sald›rd›. Jandarman›n sald›r›s›nda ayn› hücrede bulunan Emrah Yayla,
Arif Ersönmez ve Mehmet Sevik yaralan›rken, sald›r›dan sonra Emrah Yayla’n›n
bile¤inde ﬂiﬂlik oluﬂtu.
Hapishane yönetimi ve jandarma önce
sald›rarak tutsaklar› yaralad›lar, sonra da
tutsaklar›n revire ç›kmas›n› birkaç gün engelleyerek, sald›r›n›n izlerinin geçmesini
beklediler. Ayr›ca tutsaklar› revire göndermeyerek sald›r›da bile¤i burkulan Emrah
Yayla’n›n tedavisini de engellediler. Tutsaklar›n sald›r›ya iliﬂkin yapt›¤› suç duyurular› da reddedilerek sald›r› yarg› cephesinden de sürdürüldü. Adana TAYAD’l›
Aileler ise, konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klama yaparak halk› duyarl› davranmaya ça¤›rd›

Elaz›¤’da Gözalt›
24 Kas›m günü evlerinden gözalt›na al›-nan Ahmet K›l›ç, Düzgün Güder ve sokak
ortas›nda gözalt›na al›nan Ali Altun ve soya-d› ö¤renilemeyen Yusuf isimli dört kiﬂi ç›-kar›ld›klar› mahkemece tutukland›lar.
1800 Evler Polis Karakolu’nda tutulan
ve gizlilik karar› nedeniyle avukatlar›yla gö-rüﬂmelerine izin verilmeyen gözalt›lar ancak
25 Kas›m günü akﬂam saatlerinde avukatla-r›yla görüﬂtürüldüler. Ve ‘Yasad›ﬂ› terör ör-gütü PKK ad›na gasp yapt›klar›’ iddias›yla
gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. Haklar›ndaki
bu suçlamalarla 27 Kas›m günü mahkemeye
ç›kar›lan Ahmet K›l›ç, Düzgün Güder, Ali
Altun ve Yusuf ... tutuklanarak hapishaneye
gönderildiler.

Say›: 133

Tecrit hapishanelerinden bir mektubu, bir dergiyi d›ﬂar›ya göndermek bile tutsaklar için bir iﬂkenceye dönüﬂtürülmüﬂ durumda.
Fakat, bu hapishaneler içinde özellikle Sincan F Tipi Hapishanesi’nden herhangi bir mektup, faks aylard›r dergimize ulaﬂm›yordu.
Nihayet, Sincan 1 No’lu F Tipi’ndeki tutsaklardan Mustafa
Gök ve Kaan Ünsal’›n 15 Ekim tarihli bir faks› ancak bir buçuk ay
sonra elimize ulaﬂm›ﬂ bulunuyor.
Devrimci tutsaklar Mustafa Gök ve Kaan Ünsal’›n fakslar›nda,
polis kurﬂunuyla yaralanan da¤›t›mc›m›z Ferhat Gerçek’e tutsaklar›n bir mesajlar› da var:“Sevgili FERHAT, öncelikle sana geçmiﬂ
olsun diyor, büyük ailemizin s›cakl›¤›yla s›k›ca kucakl›yoruz. Bir an
önce sa¤l›¤›na kavuﬂup halk›n ve hakl›n›n sesini duyurma yürüyüﬂüne kald›¤›n yerden devam etmeni tüm yüre¤imizle istiyoruz. Biz
büyük bir aileyiz ve ailemizin her zaman yan›nda oldu¤unu bilmeni isteriz. Bu inanç ve duygularla bir kez daha kucakl›yor, geçmiﬂ
olsun diyoruz. Selam ve Sevgilerimizle."

“Nüktedan ve Zeybek Ateﬂi
Art›k ‹fade Özgürlü¤ü” kapsam›nda
20 Kas›m’da Uﬂak Hapishanesi’nden gelen mektuptan
aktar›yoruz:

"Bu y›l›n Mart ay›ndan beri Zeybek Ateﬂi ve Nüktedan çal›ﬂmalar›m›z› postalayam›yorduk. Disiplin Kurulu karar›, infaz hakimli¤i ve ACM onay›yla çizimlerimizi ve yaz›lar›m›z› sizlerle
paylaﬂmam›z› engellemiﬂlerdi. ‘Örgütsel haberleﬂme’ gibi hiçbir
maddi dayana¤› olmayan gerekçelerle al›nm›ﬂt› bu kararlar. Bu
konuda yeni bir geliﬂme oldu.
Ekim ay› içinde gönderilmeyen mektuplar›m›zla ilgili Disiplin Kurulu karar›na yapt›¤›m›z itiraz› ‹nfaz Hakimli¤i kabul etti.
Nüktedan ve Zeybek Ateﬂi çal›ﬂmalar›m›z bu kez ifade özgürlü¤ü
ile tutuklular›n kültür-sanat faaliyetlerinde bulunma hakk› çerçevesinde de¤erlendirildi. Umuyoruz ki bundan sonra duygu ve
düﬂüncelerimizi eskiden oldu¤u gibi Nüktedan sayfalar›ndan sizlerle paylaﬂaca¤›z."

Kitabevi’ne Polis Bask›n›
Geçti¤imiz günlerde Sosyalizm ‹çin K›z›l Bayrak Gazetesi’nin
43. ve 44. say›lar› hakk›nda toplatma ve iki hafta kapatma cezas›
verilmiﬂti. Gazetenin 45. say›s› hakk›nda da toplatma karar› ç›kar›ld› ve bu toplatma karar› nedeniyle gazetenin sat›ld›¤› bayiilerden
Kad›köy Mephisto Kitabevi’ne 26 Kas›m günü polis bask›n› düzenlendi. Polisler, kap›lar› tutarak kitabevinde bulunan insanlar›
al›koyarak, GBT kontrolünden geçirdi. Bask›nda kitabevinin saatlerce kapal› kalmas›na neden olan polis, kitabevinin sahibini 4 saat
gözalt›nda tutarak hukuksuz tavr›n› sürdürdü.
K›z›l Bayrak Gazetesi ise konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada bask›n› ve toplatmay› protesto ederek “Susmayaca¤›z” dedi.

HABER
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K a z a n a n D i re n i ﬂ t i r
Telekom Direniﬂi Tüm
Emekçilerin Kazan›m›d›r
Türk Telekom’da 16 Ekim’de
baﬂlayan grev, taraflar aras›nda sa¤lanan uzlaﬂmayla 29 Kas›m’da sona
erdi. Telekom iﬂçileri ayn› gün iﬂ
yerlerindeki grev ilanlar› ve pankartlar›n› indirerek iﬂbaﬂ› yapt›lar.
Yap›lan aç›klamalarda anlaﬂmaya göre; çal›ﬂanlar›n ücretlerine, birinci y›l yüzde 10, ikinci y›l yüzde
6,5 art› enflasyon oran›nda art›ﬂ yap›laca¤› ö¤renildi.
‹ﬂçilerin 5 gün 45 saat olan çal›ﬂma süreleri mevcut haliyle korunacak. Çal›ﬂma süresinin 6 gün 45 saat olarak uygulanmas› halinde iﬂçilere ayl›k 200 YTL ilave ödeme yap›lacak.
‹ﬂçilere 112 gün üzerinden ikramiye ödenecek. Sosyal yard›mlar
ise ücret zamlar› oran›nda artt›r›lacak. Çal›ﬂanlar aras›ndaki ücret
dengesizli¤inin de 2008 y›l›n›n
Mart ay›ndan itibaren giderilmeye
baﬂlanaca¤› duyuruldu. Daha önce
iﬂten at›lan bir grup iﬂçinin geri
al›nmas›nda da uzlaﬂ›ld›.
Anlaﬂmada en genel hatlar› itibariyle, asgari bir kazan›m ve en
az›ndan kimi haklar› koruma sözkonusudur.
Ancak Telekom gr evinin öne mi, anlaﬂman›n hangi maddeleri
içerdi¤inin de ötesinde, uzun bir
aradan sonra iﬂçilerin, bir sendikan›n greve ç›kma cesaretini göstermesiydi. Evet, greve ç›kmak bir cesaret haline gelmiﬂti neredeyse ülkemizde.
Telekom iﬂçileri bu cesareti gösterdiler. 44 gün boyunca sürdü direniﬂ. 25 bine yak›n iﬂçinin kat›l›m›yla Telekom grevi, son y›llar›n en büyük greviydi.
Telekom direniﬂi, grev yap›lamaz düﬂüncesini y›kt›¤› için, art›k
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grevle hak al›namaz düﬂüncesini
y›kt›¤› için ve sonraki grevlerin
önünü açt›¤› için tüm emekçiler için
bir kazan›md›r.

Demag ojik ve fiziki
s a l d › r › l a r a k a r ﬂ › , g rev
s i l a h › y l a d i re n i l d i
“Bu ‹ﬂ Kolunda Grev Var” pankart› uzun y›llard›r ilk kez bu kadar
yayg›n biçimde aç›ld›. Grevin unutturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir dönemde 81
ilde bu pankart›n aç›lmas› çok önemliydi. Bir iki iﬂçinin oldu¤u iﬂyerlerinde bile emekçiler G rev Gözcüsü
önlü¤ünü giyip direniﬂe kat›ld›lar.
Mevcut anayasada grev hakt›r
deniliyor. Telekom iﬂçileri de bu yasal haklar›n› kullan›yorlar. Ama bunun karﬂ›l›¤›nda ise iﬂçileri grevden
cayd›rmak için onlarca tezgah kurulmuﬂ durumda. Greve aç›kça fiziki olarak sald›r›l›yor, grevi gayri
meﬂru duruma düﬂürmek, halk›n
gözünde küçük düﬂürmek için provokasyonlara baﬂvuruluyor.
Çünkü burjuvazi grev karﬂ›s›nda
tahammülsüz; grevi, “s›n›f müca delesinin hortlamas›” olarak görüyor. Bebek’teki Telekom müdür
muavini Barbaros Önal “gerekirse
silahlan›r gider o ar›zay› gideririz”
diyordu. (Gerekirse silahlan›r grev
k›r›c›l›¤›n› önleriz diyebilen bir sendikac›l›kla ç›k›lmal› elbette bunun
karﬂ›s›na) Her zamanki ola¤an ar›zalar› “sabotaj” gibi göstererek, iﬂçileri “yasad›ﬂ›” gösterme ve varolan sahiplenmeyi, deste¤i grevin
aleyhine döndürmeye çal›ﬂt›lar. Düzen cephesi bir yandan grevin hak
oldu¤unu bozuk plak misali tekrarlay›p dururken, öte yandan provokasyonlar yapt›, tehditler ya¤d›rd›.
Hayat›n her alan›nda, hangi ge-

rekçeyle, hangi zeminde yükselirse
yükselsin, tüm muhalif sesleri, tüm
direniﬂleri yok etmek istiyorlar çünkü. Gerçek ﬂu ki “ d i reniﬂ”, “grev”
gibi kelimelerin kendisine bile tahammülleri yok. Bunlar› hayat›n
prati¤inden de, beyinlerden ve dillerden de silmek istiyorlar.
Direniﬂlere karﬂ› kullan›lan kliﬂeler, aç›kça veya dolayl› biçimlerde hep devrededir. “Bunlar›n ekonomiyle, haklarla vb.. bir ba¤lant›s›
ilgisi yok, bunlar ülkemizi zay›flatmak, istikrars›zlaﬂt›rmak istiyorlar” derler en meﬂru ve yasal direniﬂte bile.
Bütün bunlar karﬂ›s›nda Telekom iﬂçisinin yaln›zca meﬂrulu¤u,
hakl›l›¤› ve bir de grev silah› vard›.
Grevi iﬂte bütün bunlara karﬂ› gerçekleﬂtirildi¤i ve sürdürüldü¤ü için
emekçiler aç›s›ndan bir kazan›m
olarak görüyoruz.

Anlaﬂma öncesi geliﬂmeler,
destek eylemleri
23 Kas›m’da Türkiye Haber-‹ﬂ
Sendikas› ile Türk Telekom temsilcileri aras›nda gecenin geç saatlerine kadar süren görüﬂmelerde, grevden önce toplu sözleﬂmenin birinci
y›l›nda yüzde 10, ikinci y›l›nda
6'ﬂar ayl›k dönemler halinde yüzde
4'erlik zamlar öneren Türk Telekom
temsilcileri, birinci y›l zamm› için
yüzde 9.5, ikinci y›l zamm› için tek
seferde yüzde 5'lik art›ﬂlar önerdi.
Türk Telekom temsilcilerinin ayr›ca
grevden önce ücretler aras›ndaki
dengenin sa¤lanmas› için önerilen
25 milyon YTL'lik teklifi 20 milyon
YTL'ye çektikleri ifade edildi. Grevin önemli nedenleri aras›ndaki
kapsam maddesindeki uyuﬂmazl›¤›n da devam etti¤i belirtildi.
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De v r i m c i m ü h e n d i s l e r d e n
Telekom iﬂçilerine destek
Devrimci Mücadelede Mimar ve
Mühendisler, ve Art› ‹vme Dergisi
25 Kas›m günü Gayrettepe Telekom
binas›nda iﬂçileri ziyaret ederek
desteklerini sundular. Mühendisler,
“Bu grevin baﬂar›s›n› emekten, adaletten yana olanlar›n baﬂar›s› olarak
de¤erlendiriyoruz” sözleriyle grevi
desteklediklerini dile getirdiler.

‹ ﬂ ç i b ü r os u n a s a l d › r ›
Tunceli Ovac›k’ta Haber-‹ﬂ üyesi iﬂçilerin kulland›¤› büroya sald›r›
gerçekleﬂtirildi. ‹ﬂçiler sald›r›ya

tepki gösterdiler. Sald›r›lar›n iﬂçileri y›ld›ramayaca¤›n› belirten Ovac›k Munzur Su iﬂçileri de, Telekom
iﬂçilerinin grevi desteklediklerini
aç›klad›lar.

Kars Gençlik Dernekliler
Telekom iﬂçiler iy le

DTCF’liler Telekom
iﬂçilerine destek verdiler!

Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
ö¤rencileri 25 Kas›m’da Telekom
iﬂçilerini ikinci kez ziyaret ettiler.
Kars Gençlik Dernekli ö¤renciler
iﬂçileri dinledikten sonra direniﬂi
desteklediklerini ve her zaman
iﬂçilerin yanlar›nda olacaklar›n›
belirterek ziyaretlerini bitirdiler.

28 Kas›m günü Anafartalar
Çarﬂ›s›’nda biraraya gelen ve
yaklaﬂ›k 65 kiﬂi ö¤renci “Telekom
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” pankart› açarak Türk Telekom’un önüne yürüyerek bir aç›klama yapt›lar. Ankara
Gençlik Dernekli Ö¤renciler’inde
bulundu¤u yürüyüﬂte aç›klamay›
Eray Destegül okudu.

sözde grev hakk›
gerçekte grev yasa¤›
Telekom iﬂçileri grevi bitirdiler,
fakat grev süresince de, patronlar›n, yasad›ﬂ› olarak g rev k›r›c› iﬂçiler çal›ﬂt›rd›¤› bas›na yans›d›.
Ülkemizde grev bu koﬂullarda
yap›labiliyor.
Elbette ki, patronlar›n bunu
yapmaya cüret etmelerinin nedeni,
yasalar›n g rev k›r›c›l›¤›n› sözde
yasakl›yor görünürken, gerçekte
serbest b›rakmas›, hatta denilebilir
ki teﬂvik etmesidir.
Örne¤in anayasan›n 54. maddesi “grev hakk› ve lokavt” olarak
düzenlenmiﬂtir. Oysa grev hakt›r
fakat lokavt diye bir hak olamaz.
Lokavt, patronun iﬂçiyi grev nedeniyle cezaland›rmas› demektir. Lokavt ilan ederek, üretimi kendi iradesiyle durduran patron, Lokavt
süresince ücret ödemeyerek iﬂçiyi
açl›kla cezaland›rm›ﬂ olur. Dolay›s›yla Lokavt’› patron için hak olarak düzenleyen 12 Eylül anayasas›,
lokavt ile patronu iﬂçiye karﬂ› silahland›rmaktad›r.
Di¤er yandan, yasalar patrona
lokavt hakk› tan›makla da yetinmiyor, anayasa grev k›r›c›l›¤›n›n “cezas›n›” adeta grevi teﬂvik edecek

Say›: 133

düzeyde tutarken, iﬂçilerin yasalara
ayk›r› ﬂekilde greve kat›lmalar›n›
hapisle cezaland›r›yor. ﬁöyle ki;
2822 say›s› Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Grev ve Lokavt Yasas›’n›n 43.
maddesi “iﬂveren grevci iﬂçilerin
yerine hiçbir surette daimi veya geçici olarak baﬂka iﬂçi alamaz veya
baﬂkalar›n› çal›ﬂt›ramaz” derken,
bu suçun karﬂ›l›¤›n› asgari 150
YTL para ile güya cezaland›r›yor.
Oysa cezan›n mant›¤› cayd›r›c›
olarak suçu önlemektir. Burada
cayd›r›c›l›k de¤il teﬂvik vard›r. Bu
yapt›r›m›n bile pratikte uygulanmamas› sistemin patrona sundu¤u
ek olanakt›r.
Ayn› yasan›n 77. maddesi ise,
grev süresince iﬂyerinde yasalarca
çal›ﬂmaya mecbur edilen iﬂçilere,
greve kat›lmalar› durumunda üç
aydan bir y›la kadar hapis cezas›
ile cezaland›r›yor.
Halktan yana bir anayasada
grev hak olarak düzenlenirken, Lokavt yasaklan›r. Nitekim Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin yay›nlad›¤› halk anayasas› tasla¤›nda:
“ G re v h a k t › r. Lokavt Ya s a kt › r ” demektedir.

TÜMT‹S:
“Çete De¤il ‹ﬂçiyiz”
Türkiye Motorlu Taﬂ›t ‹ﬂçileri
Sendikas›’n›n (TÜMT‹S) 17 yöneticisinin 21 Kas›m günü “çete kurarak adam dövmek, iﬂyerlerine ve
araçlar›na zarar vermek” suçlamas›yla gözalt›na al›nmas›, Ankara’da
Nakliyeciler Sitesi’nde bir araya gelen TÜMT‹S üyeleri taraf›ndan protesto edildi. 25 Kas›m’da yap›lan
eylemde konuﬂan TÜMT‹S Genel
Baﬂkan› Kenan Öztürk, “ayn› uygulaman›n grevde olan Haber-‹ﬂ Sendikas›’na karﬂ› da yürütüldü¤üne”
dikkat çerekek, bask›n ve gözalt›lar›n, sendikal mücadele veren iﬂçileri
y›ld›rmak için yap›ld›¤›n› belirtti.
S›k s›k “Çete De¤il ‹ﬂçiyiz, Örgütlüyüz, Güçlüyüz” slogan›n›n at›ld›¤› eyleme Haber-‹ﬂ Sendikas›, Petrol-‹ﬂ Sendikas›, 78’liler Derne¤i,
Pir Sultan Abdal Derne¤i, SDP de
destek verdi.
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mas›n› ‘tam
gün kölelik’
olarak de¤erlendirdi.
SSGSS’nin
amac›n›n sa¤l›k hizmeti sa¤lamak olmad›¤›n› söyleyen Çerkezo¤lu kamu hastanelerinin
özelleﬂtirilmesi, tam gün kölelik
düzeni, e¤itim hastanelerinde
partizanca iﬂgal çabalar›n›n kabul
edilemez oldu¤unu ifade ederek
“AKP hükümeti bu giriﬂimlerden
vazgeçmedi¤i takdirde meﬂru savunma hakk›m›z› sonuna kadar
kullanmaya kararl›y›z” diye konuﬂtu.
TTB Baﬂkan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy ise, “Do¤an›n verdi¤i
yaﬂama hakk›n›, son derece ilkel
bir ﬂekilde vahﬂi kapitalizmin koﬂullar›na terk edemeyiz” diyerek
8 Aral›k'ta ise 56 odalar›yla birlikte bir eylem plan› haz›rlayacaklar›n› ve seslerini duyurmaya
çal›ﬂacaklar›n› duyurdu.

TTB: “Meﬂru Savunma Hakk›m›z›
Kullanmaya Kararl›y›z”

Türk Tabipler Birli¤i; meclis
gündeminde olan SSGSS ve Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›'yla ilgili 28 Kas›m günü saat
13.00’te bir bas›n toplant›s› gerçekleﬂtirdi.
Ali Çerkezo¤lu okudu¤u aç›klamada Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n öngördü¤ü tam gün çal›ﬂma uygula-

SSGSS Yasas›na
Hay›r!
KESK, D‹SK, TMMOB ve Adana
Tabip Odas› üyeleri, 28 Kas›m günü,
Adana ‹nönü Park›’nda bir araya gelerek Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS) ile Kamu Hastaneleri Birlikleri Kanunu Tasar›s›’n›n
iptal edilmesini istediler.
"SSGSS Yasas›na Hay›r, Telekom
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir" pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde aç›klama yapan Adana Tabip Odas› Baﬂkan› Osman Küçükosman, yasan›n bütünüyle yürürlükten kald›r›lmas›n› ve tüm sigortal›lar›n
sosyal devlet ilkesine uygunluk temelinde eﬂitlenmesini istedi.
Aç›klamada hükümetin baz›
de¤iﬂiklikler yapmak üzere meclise
gönderdi¤i yasada sigortal›lar›n lehine
herhangi bir de¤iﬂikli¤in olmayaca¤›,
sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›n›n
daralt›laca¤› dile getirildi.

Bununla yetinmek demek,
asl›nda bugüne kadar yasaya
karﬂ› söyledikleri, yapt›klar›
her ﬂeyi, “yasaya karﬂ› ç›k›yor
görünmek”, yani baﬂka deyiﬂle
iﬂçi s›n›f›n› o y a l a m a k için
yapt›klar› anlam›na gelecektir.
Oligarﬂinin emekçilere yönelik sald›r›lar›n› püskürtecek bir düzeye gelmemiz için, örgütlenme bak›m›ndan, mücadele anlay›ﬂ› bak›m›ndan henüz aﬂ›lmas› gereken anlay›ﬂlar ve eksiklikler oldu¤u aç›kt›r. Fakat, iﬂçi s›n›f›n›n tarihine, böyle bir sald›r›y› direniﬂsiz karﬂ›lama utanc› da yaz›lmamal›d›r. Bunun utanc› da, sorumlulu¤u da elbette en baﬂta sendikalar›n olacakt›r.
Sendikalar› göreve ça¤›r›yoruz.
Sosyal Güvenlik Reformu Yasas›’na karﬂ› yapabilecekleri tüm eylem biçimleriyle direniﬂi örgütlemeye
ça¤›r›yoruz. Tüm olumsuzluklara, yetersizliklere ra¤men, direniﬂte ve sonuç almada kararl›l›k gösterilirse,
sonuç da al›nabilir.
Sosyal Güvenlik Reformu’nu emperyalist tekeller
ve iﬂbirlikçileri istiyor. Sessiz kalmak, direniﬂ örgütlememek, emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçilerin saf›nda
olmakt›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunan sendikac›l›k
ise, iﬂçilerin önünde yürüyerek mücadeleyi örgütlemektir.

Sosyal Güvenlik Reformu TBMM’de

S e n d i k a l a r › G ö re v e Ç a ¤ › r › y o r u z !
Emekçiler için, halk›n tüm kesimleri için yeni hak
gasplar› demek olan Sosyal Güvenlik Reformu Yasa
Tasar›s› geçen hafta TBMM’ye getirildi.
Çal›ﬂma Bakan› Faruk Çelik, tasar›n›n meclise getirilmesinin ard›ndan yapt›¤› aç›klamada “15-18 Ara l›k’ta Meclisten geçmesini hedefliyoruz” dedi.
AKP iktidar›n›n bir program› var. Peki sendikalar›n
var m›?
Aylard›r yasan›n niteli¤i üzerine sendikalar taraf›ndan pek çok aç›klama yap›ld›, raporlar yay›nland›. Onlar›n hepsinin ortak noktas›, bu tasar›n›n emekçilere
karﬂ› bir sald›r› anlam›na geldi¤i ve kabul edilemez oldu¤uydu.
Söylenenler do¤ruydu.
ﬁimdi kabul edilemez oldu¤unu fiilen gösterme
aﬂamas›nday›z.
Sendikalar, oligarﬂinin tasar›y› yasallaﬂma sürecine
soktu¤u bir dönemde, yine bas›n aç›klamalar›yla, raporlarla, s›radan protestolarla yetinemezler.
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tim, bizler eﬂit iﬂe eﬂit ücret
istiyoruz" dedi.
Eylemde, 24 Kas›m 2005'
te Ö¤retmenler Günü kutlamalar›na polisin sald›rmas›yla baca¤›ndan sakatlanan ve bugüne kadar 5 kez ameliyat olan
Ö¤retmen Erkan Barikan söz
alarak AKP’nin
ö¤retmenlere
verdi¤i de¤erin
sald›rmas›yla
kan›tland›¤›n›
dile getirdi.
Aç›klamaya
“Ne Ticarethane Ne Hapishane Özgür Üniversite Lise Ö¤rencileri” pankart›yla destek
olmak için gelen liseli ö¤rencilerin pankart›na polisin el
koymak istemesine ö¤retmenler tepki gösterdi. Tepki üzerine polis pankart› ö¤rencilere
geri verdi.
80 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Sözleﬂmeli Köle Olmayaca¤›z, Paras›z E¤itim Paras›z
Sa¤l›k, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.
‹stanbul’da yap›lan bir
baﬂka eylem ise Taksim
Tramvay Dura¤›’nda gerçekleﬂtirildi. E¤itim Emekçileri
Derne¤i ad›na aç›klama yapan P›nar Bali ö¤retmen atamalar›nda yap›lan adaletsizli¤e dikkat çekti.
Ankara K›z›lay’da toplanan E¤itim-Sen üyeleri ise
“‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz”
diye hayk›rd›lar. E¤itim-Sen
Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer yapt›¤› aç›klamada ö¤retmenlerin, bask›lar, siyasi nitelikli kovuﬂturmalar, AKP
merkezli kadrolaﬂma sald›r›lar› ve maddi s›k›nt›lar›n alt›nda günden güne ezildi¤ini
ifade etti.
Adana’da sürgün ve soruﬂturmalara tepkilerini dile
getiren ö¤retmenler Diyarbak›r’da AZC Plaza önünde ücret eﬂitsizli¤ine vurgu yapt›lar.

Ö¤retmenler Günü’nde
Ö¤retmenler Eylemde
E¤itim emekçileri, "24
Kas›m Ö¤retmenler Günü"nde “Göstermelik Gün
De¤il, Hak ‹stiyoruz” talepleriyle alanlara ç›karak "ekonomik koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi, hak ihlalleri ve yandaﬂ atamalar›na son verilmesi"ni istediler.
Birçok ilde eylem yapan
e¤itim emekçileri, kendilerini
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkum eden AKP
iktidar›na tepkilerini dile getirdiler.
E¤itim-Sen ‹stanbul ﬁubeleri, 24 Kas›m’da Ö¤retmenler Günü dolay›s›yla Ca¤alo¤lu'ndaki ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü önünde bir eylem
yaparak ö¤retmenlerin sorunlar›na dikkat çekti. Saat
13.00’te yap›lan eylemde televizyonlarda Kardelen Ayﬂe
reklam›n› eleﬂtiren ö¤retmenler ad›na E¤itim-Sen ‹stanbul
2 No'lu ﬁube Baﬂkan› Hasan
Toprak, devletin elit ve resmi
erkan›, ö¤retmenlerin giremedi¤i Zübeyde Han›m Ö¤retmen Evi'nde ö¤retmenler gününün kutland›¤›na de¤inerek
“ö¤retmenleri yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkûm eden o elit ve resmi erkân ﬂunlar› bilmelidir ki, bizler y›lda bir kere kulland›klar›
boyal› laflara itibar göstermiyoruz. Bizler onurlu bir yaﬂam, bizler bilimsel bir e¤i-
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Yunanistan’da Grevler
Yunanistan’da halk›n sosyal güvenlik
çerçevesindeki haklar›n›n gasbedilmesini
amaçlayan “sos yal
gü venlik reform u ” na
karﬂ› grevler büyüyor.
Sendikalar, emekli ayl›klar›n›n düﬂürülmesini, emeklilere ayr›lan fonlar›n azalt›lmas›n› da içeren düzenlemelere karﬂ› ç›k›yorlar.
Reform ad› alt›ndaki hakgasp›na yönelik
olarak önce ö¤retmenler, ard›ndan da gazeteciler bir günlü¤üne iﬂ b›rakarak protesto eylemi
yapt›lar. Protesto eylemleri çerçevesinde Atina’da düzenlenen gösteriye 4 binden fazla bas›n emekçisinin kat›ld›¤› belirtildi. Grev sonucunda devlet televizyonlar› ve özel televizyon
kanallar›n›n yay›nlar› bir günlü¤üne durduruldu. ‹nternet haber siteleri güncelleme yapmad›. Hükümete ait bas›n bürolar› da greve destek verdiler ve grev günü gazete ç›kar›lamad›.
Grevlere, kamu çal›ﬂan› mühendis ve doktorlar da destek verirken, 12 Aral›k günü ülke
genelinde grev yap›laca¤› aç›kland›.

Paris'te ö¤renciler
eylemlerini sürdürüyor
Fransa’da ö¤rencilerin üniversitelerin
özelleﬂtirilmesine karﬂ› baﬂlatt›klar› ve iﬂgallerle, grevlerle milyonlar›n kat›l›m›na ulaﬂan
eylemler, ö¤renciler taraf›ndan ayn› taleplerle
sürdürülüyor.
Halen ülke genelindeki 85 üniversitenin
yar›s›nda boykotlar devam ediyor.
Ayr›ca, ö¤renciler, Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› bir gösteri düzenleyerek, hükümetten özelleﬂtirme planlar›n›n geri çekilmesini istediler. Ö¤renci sendikalar›n›n ça¤r›s›yla yap›lan
eylemler
Fransa’n›n di¤er
bölgelerinde de
binlerce ö¤rencinin kat›l›m›yla
gerçekleﬂti.
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Greve giden
tar›m iﬂçileri kazand›
Çukurova bölgesinde toprak a¤alar›,
çal›ﬂt›rd›klar› iﬂçilerin günlük 21 YTL
olarak belirlenen ücretlerini dikkate almay›p ayr›ca 3 ayd›r herhangi bir ücret
ödemeyince yaklaﬂ›k 50 bin tar›m iﬂçisi greve giderek haklar›n› ald›lar.
Tar›m iﬂçileri daha önce de iﬂ b›rakma gibi eylemlerle, ald›klar› 15
YTL ücretin, Tar›m Komisyonu (Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Adana Valili¤i ve ‹ﬂ Bulma Kurumu) taraf›ndan 21 YTL olarak belirlenmesini sa¤lam›ﬂlard›..
Greve öncülük eden Tar›m Arac›lar› Derne¤i Baﬂkan› Remzi Kaya,
tar›m iﬂçilerinin resmi herhangi bir haklar› olmad›¤›n›, ancak grev haklar› olmasa da eylemlerinin grev oldu¤unu ve Adana, Erzin, Ceyhan,
Dörtyol, Tarsus, Mersin bölgelerini kapsayan greve kat›l›m›n yüzde 90
gibi çok yüksek oranda gerçekleﬂti¤ini söyledi.
Greve kat›lan iﬂçiler, gruplar halinde örgütlenerek, tarlalarda, tar›m
iﬂçilerinin geçti¤i yollarda greve kat›l›m› art›rma çal›ﬂmas› yürüttüler.
Tar›m iﬂçileri yapt›klar› grevle ücretlerinin 21 YTL olarak ödenmesini, Adana’da 5 büyük toprak sahibine kabul ettirirken, Tarsus ve Mersin
bölgesindeki toprak sahipleri talepleri kabul etmedi¤i için bu bölgelerde
çal›ﬂan iﬂçiler grevi 25 Kas›m tarihi itibariyle halen sürdürüyorlard›.
Adana bölgesinde direniﬂin taleplerini kabul ettirmesi ile ilgili aç›klama yapan Remzi Kaya, eylemin iﬂçilerin baﬂar›s› oldu¤unu, 50 bin iﬂçinin iﬂe gitmeyerek kazand›¤›n› belirtti.
Tar›m iﬂçileri direnerek kazan›rken, burjuva bas›n tar›m iﬂçilerinin
böylesi kitlesel grevini görmezden geldi. Tar›m iﬂçileri trafik kazalar›nda can verirken, timsah gözyaﬂ› döken burjuva bas›n, iﬂçilerin çal›ﬂma
koﬂullar› için direniﬂleri sözkonusu oldu¤unda, bunda haber de¤eri görmedi!. Burjuva bas›n çaresiz iﬂçilerin haberini yapmay› sever, çünkü
onlar›n ac›lar› üzerinden as›l kendilerinin ne kadar insanc›l olduklar›n›
anlat›rlar. Fakat direnen iﬂçilere düﬂmand›rlar. Çünkü halk›n direniﬂlerinde kendi sonlar›n› görürler.

Halk Antalya-Kemer yolunu
trafi¤e kapatt›!
26 Kas›m’da Antalya'n›n Kemer ilçesinde
meydana gelen trafik kazas›nda Cengiz
Korkmaz isimli bir kiﬂinin hayat›n› kaybetmesi üzerine halk, Kemer-Antalya kara yolunu bir süre trafi¤e kapatarak protesto gösterisi yapt›.
Kavﬂakta daha önce meydana gelen trafik
kazalar›nda da çok say›da kiﬂinin öldü¤ü belirtilen eylemde, alt geçit
yap›lmas› istendi. Kitle ad›na konuﬂan Hasan Aktaﬂ, ''Alt geçit yapmak
için daha kaç can›n yanmas› laz›m?... Önlem al›nmas› için bir yetkilinin mi çocu¤unun ölmesi gerekecek?... toplanan vergiler nereye gidiyor? Üç kuruﬂluk kavﬂak yap›lam›yorsa bunun sorumlusu kim?''
dedi.
Aç›klama, alt geçit yap›lmad›¤› sürece eylemlerin sürece¤i belirtilerek bitirildi.
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Alt›n aramaya karﬂ›
Ankara’ya yürüyüﬂ
Ülkenin 7
ayr› ilden Ankara'ya hareket eden Çevre Platformu
üyeleri, Çevre ve Orman
Bakanl›¤›
önünde buluﬂarak, haz›rlad›klar› raporu Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu’na iletti.
Çevre Platformu Koordinatörü S›dk›
Uyar, topraklar›m›z kaz›l›yor, kirletiliyor, yer alt› sular› zehirleniyor diyerek
alt›n ve di¤er madenleri ç›karma ad›na
topraklar›m›z›n öldürüldü¤ünü söyledi.
Grup “Kazda¤lar› yok ol ma s› n” ,
“2B’ler sat›lmas›n”, “Maden yasas› m›
sömürge yasas› m›?” dövizleri taﬂ›yar ak, “Bu vatan bizim, bu or man bi zim
satt›rmay›z” sloganlar› att›lar.

Fosfat fabrikas›na karﬂ›
köylü eylemleri
Bal›kesir'in Band›rma ilçesine ba¤l›
Sahil Yenice köyüne kurulmas› planlanan fosfat zenginleﬂtirme fabrikas›na
karﬂ› köylüler, 17 Kas›m’da miting, 24
Kas›m’da yürüyüﬂ, 25 Kas›m’da referandum yapt›.
Köylüler, 17 Kas›m’da fabrikan›n
yap›laca¤› araziye yürüyüﬂ yapt› ve bin
kiﬂinin kat›ld›¤› bir miting düzenledi.
Mitingde, fabrikan›n kurulmas›n›n ekili
alanlara, çevreye ve halk›n sa¤l›¤›na büyük zarar verece¤i belirtildi.
24 Kas›m’da Band›rma’da yürüyüﬂ
ve oturma eylemi yap›ld›. 600 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem bas›n toplant›s› düzenlenerek bitirildi.
25 Kas›m’da içlerinde Gençlik Derneklilerin de bulundu¤u bir kitle köylülere destek ziyareti yapt›. Destek ziyaretinde Halkbilim Kulübü Müzik Toplulu¤u Grup Yorum’un türkülerini söyledi
ve köylüler 422 kiﬂinin kat›ld›¤› bir referandumda mücadelenin sonuna dek sürmesi karar› ald›lar.

2 Aral›k 2007

Alevi reformu... Kürt sorununa çözüm paketi...

AKP’N‹N REFORMLARI,
EMPERYAL‹ZM‹N POL‹T‹KALARIDIR

Burjuva bas›n›n bir k›sm›, AKP
bugüne kadar “çözümsüz” b›rak›lan
tüm sorunlara el at›yor havas›nda
tam bir AKP ya¤c›l›¤› ve yalakal›¤›
kampanyas› baﬂlatt›.
Gerçekte AKP de önceki düzen
partilerinin yapt›klar›n› tekrar etmekten baﬂka bir ﬂey yapm›yor. Ne
Kürt sorununa iliﬂkin ilk kez bir
“paket” haz›rlan›yor, ne de alevi reformundan ilk defa sözediliyor.
AKP, bu manevralar› emperyalizmin direktifleriyle, s›rt›n› onlara
yaslayarak belki biraz daha cüretli
yap›yor, ama o kadar. Özü farks›z,
muhtemel sonuçlar› farks›zd›r.
Hat›rlanaca¤› gibi k›sa bir süre
önce bas›na “AKP Alevilerle ilgili
reform paketi haz›rl›yor” diye bir
haber servis edilmiﬂti. Bu haberi Yürüyüﬂ’ün 130. say›s›nda de¤erlendirmiﬂ ve “bu kafa yap›s› alevilerin
sorunlar›n› çözer mi?” diye sormuﬂtuk. Geçti¤imiz hafta içinde yap›lan
aç›klamalardan AKP’nin alevilere
yönelik manevralar›n›n o zaman
yans›yanla s›n›rl› olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. Daha baﬂka nelerden sözedildi¤ine geçmeden önceki “alevi reformu”nun neler içerdi¤ini burjuva bas›ndan özetleyerek hat›rlatal›m:

“KISA VADE: Resmi statüde olmad›¤› için kamu kurumlar›n›n deste¤inden yoksun olan cemevlerine
her türlü maddi ve manevi yard›m
sa¤lanacak.
ORTA VADE: Cemevlerinin yasal statüye kavuﬂturulmas› hedefle-
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niyor. Yasall›k statüsüyla camilerde
oldu¤u gibi cemevlerinin su ve elektrik giderleri devlet taraf›ndan karﬂ›lanacak. Cemevi yap›m›nda, arsa
tahsisi ve inﬂaat yap›m› gibi mevzuattan kaynaklanan zorluklar da
aﬂ›lm›ﬂ olacak.
UZUN VADE: Alevilikle ilgili kamusal niteli¤i olan, alevi kurumlar›n› bünyesinde bar›nd›racak bir yap›n›n oluﬂturulmas› tasarlan›yor.”
Özellikle son maddenin amac›
da, iﬂlevi de aç›k; alevili¤i devlet
bünyesine ve denetimine çekmek.
Bu uzun vadeli amac›n zeminini
olgunlaﬂt›rmak için de alevilere yönelik manevralar birbirini izliyor.
Gündemdeki yeni manevralar ise,
k›sa baﬂl›klar halinde ﬂunlar:
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Muharrem Orucu döneminde alevilerle
iftar açacak!.. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün himayesinde Antalya/Elmal›’da M u s a A b d a l E n s t i t üs ü kurulacak... Muharrem Orucu
döneminde devlet himayesinde Avrupa’ya dedeler gönderilecek... Aleviler için devlet bünyesinde bir kurum oluﬂturulacak...
Bunlardan bir tekinde bile, alevilerin inançlar›n› özgürce yaﬂamalar›n› sa¤lamaya yönelik bir kayg›
ve amaç gözükmemektedir. Baﬂbakanl›k, Cumhurbaﬂkanl›¤› gibi en
üst düzeyde gösterilen bu yak›n ilgi
ve alakan›n, devletin alevilere “resmen kucak açmas›”n›n çeﬂitli nedenleri var. Oligarﬂinin alevili¤i tümüyle düzeniçine çekmeye, devrimcilerden tümüyle koparmaya yö-

nelik uzun vadeli amaçlar›, bu giriﬂimlerin baﬂ amac›d›r. ‹kinci olarak
da, AKP’nin sistem için oy hesaplar› ve AKP’nin islamc› ideolojisinin
devam› olan s ünn i le ﬂ ti rme hedefi,
amaçlar aras›ndad›r.
Amaç o kadar barizdir ki, alevilerin Muharrem Orucu’nda Ramazan ay›nda oldu¤u gibi bir iftar gelene¤i olmamas›na ra¤men, AKP
zihniyeti “reform” yaparken bile
kendi sünni geleneklerini dayatmaktad›r. Alevi inanc›nda Muharrem Orucu bir yast›r. Ama AKP’nin
bu yasa sayg›s› yoktur. Olmas› da
mümkün de¤il; çünkü onlar hala
K e r b a l a ’ d a k a t l e d e n l e r i n inanç ve
politikalar›n› sürdürüyorlar... Amaç
o kadar barizdir ki, güya alevilere
“jest” amac›yla size bir Musa Abdal
enstitüsü kuraca¤›z derken bile,
“ama bizim himayemizde, bizim
denetimimizde olacak” diye dayatmaktad›rlar. Baﬂka bir ifadeyle, alevilere dair cemevleri, enstitüler, resmi yap›lar, dedeler olsun ama, hepsi bizim denetimimizde, yani S ü nnili¤in denetiminde olsun demektedirler.

Alevileri düzene
yedekleme manevralar›
yeni baﬂlamad›
AKP’nin Alevi reformu, Alevi li¤i düzene ba¤lama, devlet dene t i m i n e a l m a re f o r m u d u r. Ve yaz›m›z›n baﬂ›nda belirtti¤imiz gibi bu
do¤rultuda baﬂvurulmuﬂ ilk manevra da de¤ildir.
Mesela, bundan on y›l öncesine
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gidelim; 5 Nisan 1997’ye.
O gün, Cumhurbaﬂkan› Demirel,
b i r alevi dedesini (‹zzettin Do¤an’›) di¤er dini temsilcilerle birlikte Çankaya Köﬂkü'ne davet etmiﬂti.
Bu “s›radan” bir davet de¤ildi.
Çünkü, “ C u m h u r i y e t t a r i h i n d e
ilk kez” bir alevi dedesi davet edilmiﬂti o köﬂke. Gazeteler ertesi gün
böyle yazd›lar. Cumhuriyet ad›na,
demokrasi ad›na bir utanç vesilesi
olmas› gereken bu tarihten utanç
duymad› oligarﬂinin temsilcileri.
Ama ertesi gün gazeteler “alevilere
yönelik reformlar” üzerine makalelerle doluydu.
Peki ne zaman gündeme geldi bu
reformlar? Asl›nda tart›ﬂmay› büyüten, yo¤unlaﬂt›ran 1993 Sivas katliam›, 1995 Gazi katliam› sonras›nda, Alevi halk›n düzene karﬂ› tepkilerinin büyümesiydi. Devletin ve
tüm düzen partilerinin bu katliamlar› bizzat teﬂvik eden, himaye eden
bir konumda olmas› nedeniyle aleviler düzenden en az›ndan “ruhen”
bir kopuﬂ içindeydi. Bu kopuﬂun
kendini ifade edebilece¤i tek yer
ise, devrimci mücadeleydi. Oligarﬂi, iﬂte bu gidiﬂat› engellemek için,
1990’lar›n ortalar›ndan itibaren ale-

vilere yönelik yeni politika ve taktikler geliﬂtirdiler.
Demirel’in bir alevi dedesini ilk
kez Çankaya Köﬂkü’nde a¤›rlamas›,
asl›nda k›sa süre sonraki bir baﬂka
geliﬂmeyle de ilgiliydi. 26 Nisan
1997’de, 128 alevi vak›f ve dernek
yöneticisinin biraraya geldi¤i "1.
Ehlibeyt Kurultay›" toplanm›ﬂt› ‹stanbul'da. Bu da bir “ilk”ti. Demirel, yapt›¤› manevrayla, bu kurultay’da yap›lacak tart›ﬂmalar› ve al›nacak kararlar› etkilemeyi amaçlam›ﬂt›.
Oligarﬂinin yeni geliﬂtirdi¤i bu
politikan›n ilk sonucu, iﬂbirlikçi bir
alevi kesiminin öne ç›kar›lmas› oldu. Devlet kendi alevisini yaratmaya çal›ﬂ›yordu. Faﬂist, islamc› partilerle bile bütünleﬂmeye haz›r Fermani Altun gibi iﬂbirlikçiler, ‹zzettin Do¤an baﬂkanl›¤›ndaki Cem
Vakf› gibi örgütlenmeler, bu politikan›n ürünüydüler.

‹ﬂbirlikçilik yetmiyor;
dev let “kendi alevisini”
istiyor
Fakat bugün AKP’nin gündeme
getirdi¤i politikalar çarp›c› bir gerçe¤i daha göstermektedir. AKP; ale-

Bir k›nal› keklik; R eha Ç amuro¤lu
Reha Çamuro¤lu, bir alevi. Daha önce alevilerle ilgili kitaplar›
yay›nlanm›ﬂ biri. Alevilerin bu ülkede neler yaﬂad›klar›n›, düzenin
alevi politikas›n› bilir. Ve bu yüzden, alevilere karﬂ› kullan›lmak
üzere, AKP taraf›ndan devﬂirilmiﬂti zaten. ﬁimdi bir k›nal› keklik
gibi, Alevileri tuza¤a düﬂürmek için rolünü oynuyor.
Reha Çamuro¤lu’nun alevileri pazarlamas›, satmas› karﬂ›l›¤›nda sünni AKP yönetiminden ald›¤› ilk ödül, AKP merkezinde makam odas›yla ödüllendirilmesi oldu.
Onun art›k AKP Genel Merkezi’nde bir odas› var. Bu odaya, Alevili¤i pazarlama karargah› da denilebilir. Orada bundan böyle, Alevili¤i nas›l düzen
eentegre ederiz, nas›l sünnileﬂtiririz diye planlar yap›lacak.
Hac› Bektaﬂ Veli Kültürünü Tan›tma Dernekleri Genel Baﬂkan› Tekin Özdil, Çamuro¤lu’nun alevileri temsil etmedi¤ini belirterek onun evrimini ﬂöyle özetliyor: “Çizgi k›r›lmas› yaﬂayan, önce solcu, sonra sa¤c›, sonra orta
yolcu, daha sonra eski ülkü ocaklar› baﬂkan› ile birlikte hareket eden, ﬂimdi
AKP'li ve ›l›ml› ‹slamc› olan biri"...
Bu kadar “k›r›lma” yaﬂayan birinden ihanetten, pazarlamac›l›ktan ve sat›ﬂtan baﬂka ne beklenebilir ki! ‹htimaldir, yar›n güç dengeleri de¤iﬂirse,
AKP en baﬂta ihanet edeceklerin, en baﬂta küfredeceklerin baﬂ›nda da yine
Çamuro¤lu gelecektir.
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y›ld›r ne yap›yor
bu düzen? Devenin
yaln›z boynu e¤ri
de¤il!.. bak›n cumhuriyetin
t a b l o s u n a , 80 y›ll›k bir c u m huriyet, hala nüfusunun
önemli bir bölü münü oluﬂtur a n K ü r t s o r u n u n u , Alevi so rununu çözmemiﬂ; hala çözüm paketleri haz›rlamakla
meﬂgul... Sunnilerin sorunlar›n› da çözmemiﬂ. Engellinin,
yetimin, dulun sorununu hiç
çözmemiﬂ... 80 y›ld›r n e y a p › y or peki bu düzen?

80

vilere yönelik manevralar›nda bu
kesimleri de d›ﬂlam›ﬂt›r. Anlaﬂ›l›yor
ki, onlar›n iﬂbirlikçili¤i ve asimile
olmuﬂluklar›, AKP için yeterli de¤ildir. AKP daha fazlas›n› istemektedir. Bu anlamda diyebiliriz ki, oligarﬂinin AKP arac›l›¤›yla gündeme
getirdi¤i yeni giriﬂimler, “devlet
alevisi” yaratman›n yeni ve daha
ileri bir aﬂamas›d›r.
Bir yandan AKP ad›na “alevi reformu” aç›klamalar› yap›l›rken, ayn› günlerde " D i y a n e t t e n s o r u m l u
d e v l e t b a k a n › ” , “ Cemevlerinin
ibadethane olamayaca¤›n›' aç›kl›yor, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› 'din
derslerinin mutlaka zorunlu olarak
ayn› ﬂekliyle anayasada kalmas›n›'
savunmaya devam ediyor. Bu politika, gel-gitli bir politikad›r. Çünkü,
oligarﬂinin gerek Kürtler’e, gerek
alevilere yönelik tüm “reform” politikalar›, tasfiye, düzene çekme amac›n›n ötesine geçmez. Bu anlamda
haklar ve özgürlükleri gerçek anlamda tan›mak iﬂlerine gelmez. Oligarﬂi hak vermeli ama o haklar kullan›lmamal›yd›.
2000 y›l› Haziran’›nda AB’ye
uyum süreci tart›ﬂmalar› içinde gazetelerde yer alan ﬂu yorum, birçok
ﬂeyi anlatmaya yeter san›r›z: “ AB
Komisyonu'nun Kopenhag kriterleri
çerçevesinde Türkiye'deki alevilerin
sorunlar›n› gündeme almas› Türkiye ile AB aras›nda gerginlik yaratt›.”

2 Aral›k 2007

Alevi halk›n sorunlar›n› çözmek
isteyen bir düzen, alevilerin sorunlar›n›n, taleplerinin gündeme gelmesinden niye rahats›z olsun?
Din istismar›yla halk›n oylar›n›
al›p iktidar olan AKP, çok iyi bildi¤i bu yöntemi, alevilere karﬂ› da
kullanma hesaplar› içindedir.
AKP'liler yine halk›n düzen taraf›ndan çeﬂitli biçimlerde bask› alt›na
al›nan inançlar›n› kullanarak, onlar›
basamak yap›yorlar.
Çeﬂitli alevi demokratik kurumlar›,
yapt›klar›
aç›klamalarla
AKP’nin oyununun fark›nda olduklar›n› ortaya koydular. Ancak bu yeterli de¤ildir. Bu aç›klamalar,
AKP’nin, oligarﬂinin alevi halka
yönevlik demagojilerinin, planlar›n›n önüne kesemez. Birçok aç›klamada vurguland›¤› gibi, bunun bir
“asimile etme” politikas›, plan› oldu¤u aç›kt›r. Bunun karﬂ›s›na iki
ﬂeyle ç›k›labilir ancak; birincisi;
alevilerin birleﬂik örgütlülü¤üyle,
ikincisi, alevilik inanc›n›n gerçek
özüyle... Ne salt “aç›klamalar”, ne
sadece “dini” temeldeki itirazlar,
AKP’yi bu plan› uygulamaktan, bu
manevralarla alevi halk›n›n, alevi
örgütlülüklerinin içine s›zmaya çal›ﬂmaktan vazgeçiremez.
AKP’nin asl›nda bir sald›r› olan
bu planlar› karﬂ›s›nda, Diyanet ‹ﬂleri’nde Alevilere de bir “masa” ayr›lmas›n› savunan, devletten “bütçe”
isteyen aleviler bu politikalar›n› bir
kez daha düﬂünmelidirler. Düﬂünün
ki, bu düzenlemelerle “ a levi ‹s lam'›n din hizm etleri k amu laﬂt›r› lacak.” Düﬂünün ki, alevi dedeleri
ve zakirler “ devlet kadrosuna al›narak maaﬂ ba¤lanacak” .
Peki dedeler, zakirler ne yapacaklar bunun karﬂ›l›¤›nda? Sünni
imamlar için bu hiçbir sorun yaratmamaktad›r; çünkü onlar zaten devletle fikir ve zikir birli¤i içindedir.
Peki aleviler öyle mi? Öyle mi olmal›? Aleviler, AKP’ye karﬂ› politika belirlerken, öncelikle bunun da
cevab›n› vermiﬂ olacaklard›r. AKP
iktidar›n›n manevralar›na, demagojilerine meydan ve prim vermeyelim.
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Sorunlar / Çözümler
Kürt’e diyor ki, “hay›r, sen
Kürt de¤il Türksün”. ‹zah›n›
da yap›yor, sen karda yürürken “kart kurt” ses ç›kard›¤›n için sana böyle denilmiﬂ.
Sen “da¤ Türkü”sün diyor.
Ve böyle deyip Kürt’e dayat›yor: “ V a t a n d a ﬂ T ü r k ç e
konuﬂ!”
Alevi’ye di yor ki, “Sen asl›nda
müslüman de¤ilsin.
Senin inanc›n
islam d›ﬂ›”!
Alevi’ye diyor ki, cemevinde ibadet olmaz, cemevi ibadet yeri de¤il,
ibadet için camiye gelmelisin.
Döneme, koﬂullara göre de¤iﬂse de, politikan›n esas› ﬂu;
Kürt’ün, alevinin ne olup olmad›¤›, ne yapaca¤›, nas›l ko n uﬂ a ca ¤ › , n a s› l i b a d et e d ec e¤ i
hep düzen taraf›ndan belirlenmeye çal›ﬂ›ld›.
Kürt’ün hangi dilde e¤itim
görece¤ini, nas›l konuﬂaca¤›n›, hangi müzi¤i dinleyece¤ini
belirleyen düzen, aleviye de
neye inanaca¤›n›, nas›l ibadet
edece¤ini dayatt›.
Dayatmay› kabul etmeyen
Kürt, “bölücü”, “hain” diye
ezildi. Dayatmay› kabul etmeyen alevi, “sapk›n”, “kafir”
diye yak›ld›.
Ya Türk ve sünni olacakt›n, ya bölücü ve kafir! Baﬂka
yolun, baﬂka seçene¤in yoktu.
Bu ülkenin oligarﬂisi, eze
eze, yaka yaka çözmeye(!)
çal›ﬂt› sorunlar›.
Sorunun kayna¤›, halk›n
iradesinin çi¤nenmesidir. Daha do¤rusu, halk›n da bir iradesinin oldu¤unun tamamen
yok say›lmas›d›r. Bu iradenin
uç verdi¤i her yerde, bu iradeyi ezmek, k›rmak için zulme baﬂvurulmas›d›r. Ki bu

zulüm, katliamlardan sürgünlere kadar uzanm›ﬂt›r.
Ony›llard›r Kürt halk›n›n,
Alevinin ne olup olmad›¤›n›,
nas›l konuﬂmas›, nas›l yaﬂamas› gerekti¤ini hep oligarﬂi
ve emperyalizm belirlemeye
çal›ﬂt›.
K ü r t
halk›na
hangi dilde konuﬂmak, nas›l
yaﬂamak
istiyorsun
diye sorulmad›.
Aleviye
nas›l ibadet etmek istiyorsun
diye sorulmad›.
ﬁimdi kalkm›ﬂ reformlardan bahsediyorlar.
Güya Kürtler’in sorunlar›n› ö¤renmek için Diyarbak›r’a gidiyor. Alevilerin sorunlar›n› ö¤renmek için onlarla masaya oturacakm›ﬂ.
ﬁov. Bu sorunlar› bilmeyen
mi var? Bilmemek, zaten baﬂka bir ay›p ve suç.
AKP'nin, 5 y›ld›r AKP hükümetiyle görüﬂme talep eden
alevi kurumlar›n›n bu talepleri kabul edilmezken, cemevlerinin yasal ibadethane olmas›
yönünde daha önce verilmiﬂ
yasa tekliflerini meclis gündemine bile almazken, birdenbire alevilerin talepleri konusunda “büyük” ad›mlar atmaya yönelmesi, hiç kuﬂkusuz
tek baﬂ›na ﬂüphe vericidir.
ﬁüphelenmekte elbette sonuna kadar hakl›y›z. 84 y›ll›k
inkar›n muhasebesi yok; hesab› yok ortada. Özeleﬂtirisi
yok. Biz niye inanal›m 84 y›ld›r Kürtler’in, alevilerin ve
tüm halk›n iradesini yok sayanlara? ‹rademizi tan›yacak
m›s›n›z? Reform demagojilerinden önce buna cevap verin!

Dayatmayla
halk›n iradesini
yokederek
çözüm olur mu?
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Halka zulmedenlerin
inançlara sayg›s› olmaz
Türkan D O⁄AN (Çi¤li PSAKD Baﬂkan›)
AKP iktidar›, alevilere yönelik manevralar›n› yo¤unlaﬂt›r›yor. Tayyip
Erdo¤an’›n Muharrem Orucu'nda
alevilerle birlikte olmak istemesini,
alevilerle ilgili devlet bünyesinde
"Alevi Diyaneti" gibi ayr› bir kurum
oluﬂturulmas› plan›n›, Cumhurbaﬂkan› Gül'ün himayesinde Antalya
Elmal›'da "Abdal Musa Enstitüsü"
T. Do¤an: Aleviler 1440'lardan bugüne sisteme muhalif yaﬂam›ﬂlard›r.
Bunun sonucunda katliamlar yaﬂam›ﬂ
bir halktan bahsediyoruz. Aleviler cellad›n› unutmaz. De¤iﬂen her hükümet
alevilerin üzerinden politika yürütmeye, inançlar›n› islami bir potada eritmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Düzen islamc›l›¤›n›n temsilcisi AKP hükümetinin yapt›¤› da budur. “Cemevleri cümbüﬂ evleridir” diyen zihniyet, Çorum, Maraﬂ,
Sivas gibi katliamlar› gerçekleﬂtiren
bir zihniyet, Muharrem ay›nda Kerbela katliam›na yas tutan halk›m›zla birlikte olamaz.
Alevi kültürünü inkar eden AKP,
cemevlerimizin içini boﬂaltmak istemekte. Cemevleri, Diyanetin tekeline
sokulup, yozlaﬂt›r›lmak, yapay alevi
örgütlenmeler, AKP güdümlü kurumlar oluﬂturulmak istenmektedir.
AKP’nin alevi kurumlar›na yaklaﬂ›m›

kurulmas› projesini, Muharrem Orucu döneminde yurtd›ﬂ›na AKP hükümetinin himayesinde dedeler gönderilmesini; yani k›sacas›, AKP hükümetinin alevilere yönelik gündemdeki giriﬂimlerini nas›l de¤erlendirdiklerini, alevi demokratik kurumlar›n›n yöneticilerine sorduk. ‹ﬂte cevaplar›:
Alevi halk taraf›ndan bugün “ nimet”
gibi gözükemez.
Alevilere yönelik AKP taraf›ndan
gündeme getirilen bu politikan›n tamamen karﬂ›s›nday›m.
T. Do¤an: Devletin oluﬂturaca¤›
“Alevi Diyaneti” düﬂüncesi alevilerin
talebi de¤ildir. AKP hükümetinin dar
zihniyetli bir kurgusudur. Bu asimilasyon politikas›, özünü, kültürünü inkar
politikas› ne yenidir, ne de sondur. Biz
“Alevi Diyaneti” içerisinde özünü yitirmiﬂ, devletin sözcüsü maaﬂl› dedeler olmas›n›n önüne geçece¤iz.
AKP’nin gündeme getirdi¤i ''Abdal Musa Enstitüsü'' yoktan iyidir
zihniyetiyle kabullenilemez. Çünkü
y›llard›r yok say›lm›ﬂ bir toplumun
göstermelik bir kuruma ihtiyac› yoktur. Özünü, içini dolduramayan bir
enstitü, alevi toplumunu ifade etmez.

Zeynep Y ILDIRIM ( PSAKD S ar›yer ﬁb. YK Üyesi)

“Bizim, düzenin verece¤i bir ﬂeye ihtiyac›m›z
Zeynep Y›ld›r›m: Alevili¤in yüzy›llara dayanan bir
geçmiﬂi var. Bugüne kadar
hep ikinci s›n›f, itilen, kak›lan, istenmeyen ve çok farkl› de¤erlendirilen bir toplum olarak görüldük. Ama bugün birden bire iktidardaki partiler -nas›l oluyor bilmiyorum
ama- alevili¤i keﬂfediyorlar. Elbette
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bunun alt›nda yatan çok farkl› ﬂeyler
var. Kendilerine karﬂ› muhalefet istemiyorlar. Muhalefeti kendi denetimleri içerisine al›p kendi oy potansiyellerini daha da ço¤altmak istiyorlar.
AKP içindeki milletvekili Reha
Çamuro¤lu, Muharrem ay› içerisinde
iftar yeme¤i vererek baﬂbakan› iftara

Halka zulmeden bir iktidar›n ne alevi
inanc›na, ne de di¤er inançlara sayg›s› olamaz. Bu enstitü, Türk ‹slam
sentezinin bir yans›mas› olacakt›r.
T. Do¤an: AKP hükümetinin üzerimizde yürüttü¤ü politikay› teﬂhir etmek ve halk›m›za detayl› anlatmak
gerekir. Aleviyim, demokrat›m diyen
herkes, düzenin islamc› AKP hükümetinin bize yönelik bu projesinde
taraf olmal›d›r.
Hiçbir yasan›n birbirinden farkl›
olmad›¤›, H›z›r Paﬂalar’›n sadece biçim de¤iﬂtirdi¤i görülmeli. Bunun
karﬂ›s›nda politikalar üreterek, kurumlar› aktif, halk›n ihtiyaçlar›na cevap verebilen kurumlar haline getirmeliyiz. Alevilik ne Fethullah Gülen'in Abant'ta verdi¤i ﬂekille, ne de
Abdullah Gül'ün enstitüsüyle tan›nacak inanç biçimi de¤ildir.
Son olarak diyoruz ki, AKP hükümeti Çorum’un, Maraﬂ’›n, Sivas’›n,
Gazi’nin hesab›n› sormayan ve Sivas
katillerine belediyelerinde kadro veren bir hükümettir. Önce bunun hesab›n›n neden sorulmad›¤›n› halk›m›za
aç›klamal›d›r.
Biz kendi kurumumuzda sadece
alevi halk›m›z›n sorunlar›yla de¤il,
tüm inanç ve milliyetlerden halk›m›z›n sorunlar›yla ilgileniyoruz. Bu
yüzden diyoruz ki, AKP hükümeti
halk›m›z›n de¤erlerini kirletmesin.
Alevi halk›n›n üzerinden politika
yapmay› b›raks›n. Bizim de¤erlerimiz onlar›n kavray›p yorumlayamayacaklar› kadar geniﬂ ve erdemlidir.
ça¤›raca¤›n› ve bu yemekte
alevilerle
“birliktelik”
oluﬂturaca¤›n› düﬂünüyor.
yok”
Bizim oruçlar›m›z, Muharrem ay› yas orucudur.
Zevklerden ar›nma, kendini sorgulamaya götüren bir oruçtur. Bu orucu
nas›l adland›r›yorlar ki iftar yemekleri ile ﬂ e n l e n d i r i y o r l a r, bunu biz anlam›yoruz, bizim inançlar›m›za tamamen ayk›r›. Bu zihniyet yani ﬂu ana kadar Alevili¤e karﬂ› olan, onu
yok etmek için u¤raﬂan zihniyet, Si-
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Alevi kurumlar›
kendilerini sorgulamal›
Sadegül ÇAVUﬁ (Sultanbeyli PSAKD Baﬂkan›)
Sadegül Çavuﬂ: Biz Tayyip Erdo¤an’› dozerleri dayay›p Karacaahmet’i y›kmaya çal›ﬂmas›yla tan›d›k.
Cemevlerine “cümbüﬂ yeri” dedi.
Birçok hakarette bulundu. ﬁimdi bizi tan›maya baﬂlad›. Ben bunun sadece alevilerin gözünü boyamaya
yönelik bir ﬂey oldu¤unu düﬂünüyorum. Alevileri asimile etmek, s ü nnileﬂtirmek için politikalar› var. Biz
bugüne kadar alevileri ast›k, kestik
yakt›k, yoketmeye çal›ﬂt›k, ama baﬂar›l› olamad›k, nas›l yok ederiz diye düﬂünüp, ancak, “ asimile ederek
sünnileﬂtirerek” bu sonucu al›r›z diyorlar. Daha önce de Tansu Çiller
döneminde “biz alevileri ya sünnileﬂtirece¤iz ya ﬂiileﬂtirece¤iz” söylemi vard› hat›rlarsan›z.
Biz Muharrem ay›nda Kerbela’y› tekrar hat›rlar›z ve yas›n› tutar›z. Kerbela’ da ‹mam Hüseyin niye
katledildi? Onu günümüze taﬂ›yarak, günümüzün Yezitler’i, Muaviyeler’i kimler, burda ezenler ezilenler kimler, tekrar hat›rl›yoruz. Ve
onlara karﬂ› mücadele etmeyi hat›rlaman›n bir yöntemi.
Yine gazetelerden ö¤rendik,
devlet bünyesinde dedeler yetiﬂtirilecek ve dedelere maaﬂ verilecek
vas'ta, Maraﬂ'ta, Çorum'da, Gazi'deydi. Bize bunlar› yaﬂatan ﬂu anki sistemin zihniyeti bu, AKP’nin zihniyeti
yani. Alevilerin demokrat, duyarl›,
ilerici yanlar›n› nötralize edip kendi
istedikleri yönde yönlendirmek için
baﬂvurduklar› bir oyundan baﬂka bir
ﬂey de¤il yapmaya çal›ﬂt›klar›.
Biz kendi inançlar›m›z› kendi istedi¤imiz gibi yaﬂayal›m, bizlerle
u¤raﬂmas›nlar.
Z . Y›ld›r›m: Hiç yoktan iyidir
mant›¤› çok yanl›ﬂ bir mant›k. Biz

Say›: 133

deniyor. Bizim dedelerimiz para
için bu inanc› bugüne kadar taﬂ›mam›ﬂlard›r. Kelle koltukta da¤ da¤
gezip bu inanc› öyle taﬂ›m›ﬂlar, günümüze kadar getirmiﬂlerdir. Biz
maaﬂl› dedeleri, memur dedeleri de
istemiyoruz. Niye derseniz, bu da
sünnileﬂtirmenin bir yolu. Her hafta
camilerde nas›l vaazlar birileri taraf›ndan yaz›l›p hocalar›n eline tutuﬂturuluyorsa, ayn› ﬂekilde cemlerde
de bizim dedelerimizin eline böyle
hutbeler, yaz›lar tutuﬂturulacak. Biz
inanc›m›z› ﬂimdiye kadar para için
satmad›k, bundan sonra da yapmak
istemiyoruz.
S. Ç a v u ﬂ : Aleviler AKP’nin haz›rlad›¤› bu politikay› tamamen reddetmeliler. Zaten AKP de Alevi kurumlar›n›n hiçbirini tan›m›yor. Ne
Federasyonu tan›yor, ne Cem Vakf›’n›. Kendisi s›f›rdan bir ﬂey yapmaya çal›ﬂ›yor. Bunu yapan aleviler
de¤il. Günümüzün Muaviyeler’i
bunu yapmaya çal›ﬂ›yor. Biz de bu
oyuna gelmeyece¤iz. Onlar›n haz›rlad›¤› bu politikay› kabul etmiyoruz. Biz ne maaﬂl› dedeyi istiyoruz.
Ne AKP’nin kuraca¤› cemevlerini.
Abdal Musa Enstitüsü kuracaklarm›ﬂ. Öyle bir yer kuracak kiﬂinin
ﬂimdi bu duruma kadar gelmiﬂsek
kendi mücadelemizle, kendi inançlar›m›za sahip ç›kt›¤›m›z için geldik,
hiç yoktan de¤il. Bize bir ba¤›ﬂta, lütufta bulunmad›lar. Hiç yoktan bu
enstitü kurulmuﬂ bile olsa, çok yarar
sa¤layaca¤›n› sanm›yorum. Diyanet
diye bir olgu zaten var. Bizce enstitüler desteklenmemeli. Biz kendi
inançlar›m›z›, kendi do¤rular›m›za
göre yaﬂar, kendi çabalar›m›zla kendi enstitülerimizi, kendi kurumlar›m›z› da oluﬂtururuz.

ehlibeyt yolundan gelen birisi olmas› laz›m. Abdullah Gül kim de oran›n sorumlulu¤unu alacak.
S. Ç a v u ﬂ : Aleviler, alevi kurumlar› kendilerini sorgulamal› bence.
Hani bizim inanc›m›zda vard›r ya;
kamil bir toplum yaratmak hayalimiz var bizim. ‹mam Cafer buyru¤unda da bu yazar. Buna bir baks›nlar, biz alevili¤i nas›l yaﬂ›yoruz?
Nas›l bir aleviyiz?.. Kendilerini bir
sorgulay›p bizim inanc›m›zla karﬂ›laﬂt›rd›klar› zaman neresinde olduklar›n› anlarlar asl›nda.
Ne zaman televizyonu açsam
alevilerle ilgili konuﬂmalarda hep
ne kadar para verilecek, ne kadar
pay ayr›lacak tart›ﬂmas› var. Aleviler neden bu kadar paran›n peﬂine
düﬂtüler? Yani bu ülkede nas›l demokrasi mücadelesi verilir, inanc› m›z› niye yaﬂ›yam›yoruz de¤il, ne
kadar para al›r›z diyorlar. Alevilerin
görevleri kendi inançlar›yla ilgili,
insanl›¤›n yaﬂad›¤› sorunlarla ilgili
tart›ﬂmak, çözüm aramakt›r. Kendilerine biraz çeki düzen vermeleri
gerekir diye düﬂünüyorum.
Son olarak ﬂunu söylemek istiyorum. Bizim inanc›m›zda R › z a
ﬁ e h r i var. Bu benim de hayalim asl›nda. Bu nas›l bir ﬂehir? Paran›n
mülkiyetin olmad›¤› bir ﬂehir. Herkesin rahat yaﬂad›¤›, mülkiyet kavgalar›n›n olmad›¤› bir ﬂehir. R›za
ﬁehri’ni kurmak için mücadele etmemiz gerekti¤ini söylüyorum tüm
halka.
Z . Y › l d› r› m : Halk›m›z›n bir deyimi vard›r ya, "küçü¤ü verir büyü¤ü
kendisi yutar"... Aleviler kendi inaçlar› do¤rultusunda tepkilerini gösterip tav›rlar›n› koymal›d›rlar. Tümünü
demiyorum ama bir çok Alevi kurumunun düzenle uzlaﬂma durumlar›
var. Aleviler örgütleriyle bir araya
gelip tepki vermeliler. ﬁu ana kadar
mücadelesini sürdürmüﬂ olan Aleviler bundan sonra da sürdürecektir.
Bizim düzenin verece¤i bir ﬂeye ihtiyac›m›z yok.
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Cem töreninde bir katil
“ Ere nle r ce min e kim se gire me z
Edep ile Erkan bir olmay›nca”
Türkümüzün sözlerinde de denildi¤i gibi, cem törenlerine girmek
için o törenlerin ahlak›na, kültürüne,
davran›ﬂ kurallar›na uymak gerekir.
Fakat, Elaz›¤ Cem Kültürü Merkezi’nde 22 Kas›m’daki cem törenlerine Elaz›¤ Valisi de kat›ld›.
Hat›rlanacakt›r, Elaz›¤ Valisi
Muammer Muﬂmal’› birkaç ay önce
yapt›¤›; “Teröristleri baltayla kes mezseniz onlar sizi keser, buldun
mu keseceksin” aç›klamas›yla tan›m›ﬂt›k.
Ek bir kan›ta, onun di¤er suçlar›n› saymaya gerek yok. Söz ortada,
Elaz›¤ Valisi Muﬂmal, baltayla insanlar› kesmekten söz eden bir kiﬂidir. Bu yan›yla Muﬂmal zaman›m›z›n H›z›r Paﬂalar’›ndan biridir.
Böylesi bir kiﬂinin cem törenlerinin “edep ve erkan”›na hiç de uygun bir kiﬂi olmad›¤›n› söylemek
gereksizdir.
Di¤er yandan, böylesi bir valiyi
cem törenlerine kabul eden Cem
Kültürü Merkezi yöneticilerinin
tavr›n›n da a l e v i k ü l t ü r ü aç›s›ndan
tart›ﬂ›lmas› gerekir.
Alevili¤i düzeniçileﬂtirmek isteyen kesimlerin, ola¤anlaﬂt›rmaya
çal›ﬂt›klar› bu tür tav›r ve yaklaﬂ›mlar› ola¤an karﬂ›layamayaca¤›m›z
aç›kt›r.
Cem törenleri, alevilik inanc›n›n
temellerindendir. Cemlerde dini ibadet yan›nda, ruhen yenilenme, toplumsal ve bireysel sorgulama yap›l›r.
Yani cem törenleri kiﬂilerin yaﬂamlar›na, davran›ﬂlar›na, kiﬂiliklerine müdahale edilen, bunlar›n tart›ﬂ›ld›¤›,
yanl›ﬂlar›n tart›ﬂ›larak düzeltildi¤i,
suçlar›n toplumsal yapt›r›mlar çerçevesinde cezaland›r›ld›¤› yerlerdir.
Cem törenlerinin en önemli yanlar›ndan birisi ise, törene ancak in s a n a k a r ﬂ › b o rcunu ödemiﬂ olanlar›n girebilmesidir. Halka karﬂ› suç
iﬂleyenler asla bu törenlere al›nmazlar. Bir katilin ise bu törenlerde hiçbir ﬂekilde yeri olmaz. Alevilik an-
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lay›ﬂ›nda kiﬂilerin iﬂledikleri suçlar bu ﬂekilde
toplumsal yapt›r›ma tabi tutulmuﬂ olurlar.
ﬁimdi düﬂünün ki,
böyle bir törene en
az›ndan oligarﬂik düzenin Elaz›¤’daki katliamlar›ndan sorumlu, baltayla insan
do¤rama aç›klamalar› yapan bir vali kat›l›yor.
Bu durum; birincisi, cem törenlerinin halkç›, ahlaki içeri¤ini yok
etti¤i için tüm alevi halk›m›z› ilgilendiren ve karﬂ› ç›k›lmas› gereken
bir durumdur. cemevleri h›rs›z›n,
u¤ursuzun yeri, cemler, katillerin
ortal›kta dolaﬂaca¤› törenler de¤ildtir. Hiçbir cemevi, Cem Kültür Merkezi yöneticisi, cem törenlerini yöneten hiçbir alevi ileri geleni, bunlara olur veremez. Kimse, alevi geleneklerini kendi baﬂlar›na de¤iﬂtirme
hakk›na sahip de¤ildir. Cem Kültür
Merkezi yöneticilerinin bu davran›ﬂlar›, sadece o kuruma de¤il, genel olarak cemevlerine ve cem töreni anlay›ﬂ›na, alevi de¤erlerine zarar
vermektedir. Bu nedenle bu olaya
tepki göstermek, alevilerin kendi
de¤erlerini sahiplenmesi yan›yla
önemlidir.
‹kincisi, Cem Kültür Merkezi
yöneticileri, Muﬂmal’› cem törenlerine katarak, baltayla insan do¤rama aç›klamalar›n›, Muﬂmal’›n faﬂist
kiﬂili¤ini alevi halk nezdinde meﬂrulaﬂt›rmakta, bu yan›yla da alevi
halk›m›za karﬂ› suç iﬂlemektedir.
Kuﬂku yok ki, Elaz›¤’da ortaya
ç›kan bu davran›ﬂ genel olarak alevili¤e yönelik düzenin sald›r›lar›n›n
bir parças› ve bu sald›r›lar›n yaratt›¤› sonuçlardan birisidir. Cem Kültür
Merkezi yöneticileri, bugüne kadar
bu tarz davran›ﬂlar›n yeterince tepki
görmemesinden cüret almakta ve bu
davran›ﬂlar›yla yeni düﬂkünlüklerin
önünü açmaktad›rlar.
Kuﬂkusuz, böylesi bir düﬂkünlü¤e, di¤er alevi örgütlerinin de tepki
göstermesinin gereklili¤i tart›ﬂ›lmazd›r. Alevi örgütleri ancak bu tarz

tav›rlar›n meﬂrulaﬂmas›n› engelleyebildikleri oranda alevili¤in dejenere
edilmesini engelleyebilirler.
Düzenin y›llard›r alevili¤e yönelik politikas›n›n, sistem içinde eritmek ve kendi politikalar› çerçevesinde kullanmak oldu¤u bilinmektedir. alevi halk› sistem içinde eritmek, alevili¤in mevcut de¤erleri
yerinde duruyorken kolay olmayacakt›r. Bu nedenle, alevili¤in de¤erleri yok edilmek istenmektedir.
Düzenin sömürü ve zulmüne
karﬂ› tav›r almak, egemenlerle ezilenler aras›ndaki çat›ﬂmalarda ezilenlerden yana tav›r almak alevi
halk›m›z›n de¤erlerindendir. Bu nedenle de, geçmiﬂten günümüze düzenle karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂtir.
Dayan›ﬂma, paylaﬂ›m, haks›zl›¤a karﬂ› ç›kmak alevi halk›m›z›n
de¤erlerindendir.
Bu de¤erler; Babekler’in, Hallac› Mansurlar’›n, Nesimilerin, Baba
‹shaklar’›n, ﬁeyh Bedrettinler’in,
Pir Sultanlar’›n, Celaliler’in canlar›yla mücadeleleriyle yarat›lm›ﬂ de¤erlerdir. Bu de¤erlerin yarat›lmas›
yüzy›llara yay›lan bir mücadele ve
yüzbinlerce alevinin kan› pahas›na
olmuﬂtur.
Bu de¤erler sayesindedir ki, alevi halk›m›z faﬂizme karﬂ› olmuﬂtur,
gericili¤e karﬂ› olmuﬂtur. Bu nedenle faﬂizmin, emperyalizmin, gericili¤in hedefi haline gelmiﬂtir. Maraﬂ,
Çorum, Sivas, Mad›mak, Gazi gibi
provokasyon ve katliamlarda yeni
bedeller öderken yarat›lan de¤erleri
büyütmesini bilmiﬂtir.
Bu de¤erler alevi halk›m›z›n ve
tüm demokrat, devrimci, ilerici güçlerin de¤erleridir. Bu de¤erlerin düzen iﬂbirlikçisi düﬂkünler taraf›ndan
yok edilmesine izin verilemez.
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Dünya’da;

ÊHer

ay 900 bin çocuk
y o k s u l l u k t a n , h e r gün 25 bin
çocuk hastal›ktan ölüyor

gerçek
ve
vicdan

Á

20 Kas›m tarihi dünyada Çocuk
Haklar› Günü olarak kutlan›yor.
Çocuklar›n haklar› yok ama bu y›l
da çocuklar›n haklar› varm›ﬂ gibi
yap›larak kutlamalar yap›ld›.
Bu kutlamalar çocuklar› açl›¤a,
ölümlere, mafyaya teslim eden düzenlerin iﬂledikleri suçlara perde
çekme iﬂlevi görmektedir. De¤ilse
dünyada ve ülkemizde çocuklar›n
durumu kutlamalara paralel olarak
daha da kötüleﬂmektedir. Dünyan›n
düzenidir, ne zaman ki halklar için
hak ve özgürlükten sözediliyorsa,
tersine haks›zl›k ve özgürlüklerin
yok edilmesi vard›r.
Dünyada çocuklar›m›z›n önemli
bir k›sm› açl›kla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Afrikal› açl›ktan kar›nlar› ﬂiﬂmiﬂ,
deri ve kemikten ibaret, dünyaya
anlams›z ve hüzünlü gözlerle bakan
çocuklar›n foto¤raflar›n›, görüntülerini zaman zaman bas›nda, TV ekranlar›nda görürüz.
Bu görüntüler bir yandan bir
gerçe¤i gözler önüne sererler. Emperyalizmin sömürüsünün sonuçlar›d›r Afrikal› çocuklar›n durumu.
Fakat dünyada çocuklar›n açl›k sorunu yaﬂad›¤› tek k›ta Afrika de¤ildir, Asya’da, Latin Amerika’da, Ortado¤u’da da hatta emperyalist ülkelerin yoksul bölgelerinde de çocuklar açl›k çekmektedirler.
Dolay›s›yla, Dünya Çocuk Günü
kutlayanlar, ayn› zamanda dünyada
aç yoksul çocuklar›n eme¤ini sömü-

Say›: 133

Ê 200

milyon
sokaklarda yaﬂ›yor

çocuk

Ê 13

yaﬂ›n alt›nda 250
milyon çocuk çal›ﬂ›yor

Ê Bir

milyondan fazla
çocuk fahiﬂeli¤e zorlan›yor

Ê Yüzde

60'› k›z, 130 mil yon çocuk okula gidemiyor

Türkiye’de;

Ê Bebek

ölüm oran› binde
28.7 , beﬂ yaﬂ alt› ölüm o r a n ›
b inde 37

Ê 6-17 yaﬂ a r a s › nda çal›ﬂa n
ç oc uk s a y› s › 1 .6 mi lyon

Ê Ba ¤›ml›l›k

i ç e ren m a d d e
kullanan çocuk say›s› 57.587

Ê Y›lda

7.000
çocuk
tecavüz ve tacize u¤ruyor

ren riyakarlard›r.
Çocuklar›m›z›n bu dünyada karﬂ›laﬂt›klar› di¤er bir sorun, ucuz iﬂgücü olarak kullan›lmakt›r.
Çocuklar›m›z›n yaﬂama ad›m att›klar› düzenler onlara bir gelecek
sunmamaktad›r. Deyim yerindeyse
daha konuﬂmay› yeni ö¤renmeye
baﬂlad›klar›ndan itibaren çocuk elleri emekçi ellerine dönüﬂmek zorunda b›rak›l›r. Karﬂ› ç›kacak, kendilerini savunacak, haklar›n› arayabilecek güçleri de bilinçleri de yoktur. Henüz onlar çocuktur.
Çocuklar›m›z çocuk yuvalar›nda
bak›ms›z, besinsiz, dayak alt›nda,
tecavüzlerle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Çocuklar›m›z, evsizdir sokaklarda yatmaktad›rlar.

Çocuklar›m›z h›rs›zl›k, uyuﬂturucu, fuhuﬂ, organ mafyalar›n›n, ellerine b›rak›lm›ﬂt›r. Bedenleri sat›l›r, öldürülür organlar› sat›l›r. ‹nsan›n bu derece insanl›ktan ç›kt›¤› bu
düzenlerin egemenleri, çocuk haklar›n›n tan›nd›¤›ndan sözederler,
kutlamalar yaparlar. ‹kiyüzlüdürler.
Emperyalizmin egemenli¤indeki
dünya her 15 saniyede bir çocu¤un
can›n› almaktad›r. Savaﬂlarda, ambargolarda milyonlarca çocu¤u gözlerini k›rpmadan katletmekte, ceplerine giren dolarlar için bunu
umursamamaktad›rlar.
‹ﬂgalci, sömürgeci emperyalistler
taraf›ndan, çocuk yaﬂta özgür bir vatan topra¤› yaratma savaﬂ›n›n içinde
yer almak zorunda b›rak›lm›ﬂlard›r.
Tüm bunlar çocuklar›m›z›n
önemli bir bölümünün karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤› tablodur.
Dünya Çocuk Günü kutlamalar›
bu tabloyu de¤iﬂtirme yönünde bir
ad›m olmuﬂ mudur bugüne kadar?
Tart›ﬂmas›z “hay›r”d›r bu sorunun
cevab›. Tersine bu tablo her geçen
y›l içinde daha da a¤›rlaﬂmaktad›r.
Öyleyse aç›kt›r ki, bugün dünya çocuk günü kutlamalar›n›n çocuklar›m›zla ilgisi yoktur. Tersine emperyalizmin egemenli¤indeki dünya,
çocuklar›m›z›n bugünlerini ve gelece¤ini ellerinden almaktad›r.
Bu tablo insan olana ac› verecek
bir tablodur. Buradaki gerçeklerin
çarp›c›l›¤› vicdanlar›m›z› harekete
geçirmelidir. Gözlerinin önünde
bunlar yaﬂan›rken, bunlar›n sorumlular›na karﬂ› mücadele etmeyenler
kendi çocuklar›na karﬂ› da sorumluluklar›n› yerine getiremezler.
Çocuklar›m›z›n geleceklerini
karartan düzenler kendilerini bir ﬂekilde meﬂru göstermeyi baﬂarabiliyorlarsa, bunda halklar›n de¤erlerini, kültürlerini tahrip etmelerinin,
normal olmayan› normal karﬂ›lar
hale getirmelerinin pay› da vard›r.
Bizlere bu tablolar› bir film izler gibi izlete izlete vicdanlar›m›z› köreltmektedirler. Vicdanlar›m›z›, de¤erlerimizi koruman›n yolu da bu
tablonun sorumlular›na karﬂ› tereddütsüz mücadele etmektir.
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Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz sohbetimize. Ulusal sorunu ve UKKTH’yi tart›ﬂ›rken,
tart›ﬂma bizi hemen her seferinde milliyetçili¤e getirir. Ve bildi¤imiz gibi, ulusal sorun kapsam›nda i k i t ü r milliyetçilik vard›r. Ezen ulus milliyetçili¤i ve
ezilen ulus milliyetçili¤i. Sohbetimize bu iki milliyetçilik türünün
UKKTH karﬂ›s›ndaki korumunu ele
alarak devam edelim.

M a z l um : Her iki milliyetçili¤in karakteristik özelliklerini s›ralayarak baﬂlayay›m ben. Ezen ulus milliyetçili¤inin karakteristik özellikleri, kendisi d›ﬂ›ndaki tüm
uluslar› ve milliyetleri bask›
alt›nda tutmas›, UKKTH'yi
reddetmesidir. Ezen ulus
milliyetçili¤i, kendi kaderini tayin
hakk›n›, sadece kendi ulusuna tan›r.
Di¤er uluslara ne bu hakk›, ne kendi ulusal kültürüne, kurumlar›na sahip olma hakk›n› tan›maz. Ezen
ulus milliyetçili¤i, kendi burjuvazisinin ilhakç›, hegemonyac› siyasetinin savunucusudur; bu anlamda
da, ilhak ve asimilasyondan yana
olup, ›rkç› ve gericidir.
ﬁovenizm, ezen ulus milliyetçili¤inin bir biçimidir. Ezen ulusun
ü s t ü n l ü ¤ ü düﬂüncesine dayan›r. Ve
kendisinin “üstün ›rk” olarak di¤er
uluslar› ezme, onlar üzerinde tahakküm kurmaya hakk› oldu¤unu düﬂünür. Yani ezen ulus milliyetçili¤i,
hangi kesim taraf›ndan savunuluyor
olursa olsun, burjuvazinin, halklar›
köleleﬂtirme, asimile etme ve giderek yoketme düﬂüncesini içerir.
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Konu: Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk› -3-

Ortak Örgütlenme
Ortak Mücadele
Birlikte Kurtuluﬂ!

Ezen ulus milliyetçili¤inin as›l
sahibi burjuvazi olmakla birlikte,
bu düﬂünce, küçük-burjuva kesimlerde, hatta kendine “sol” diyen baz› kesimlerde de görülür. Egemen
ulus milliyetçili¤inin sol içindeki
yans›mas›n› ise sosyal ﬂovenizm
olarak adland›r›yoruz.
Sosyal ﬂovenizmin maddi zemini, proletarya saflar›ndaki küçük
burjuva düﬂüncelerdir. Sosyal ﬂove-
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nizm de, UKKTH'ya, ulusun ayr›lma, kendi devletini kurma hakk›na
karﬂ›d›r. Görünürde UKKTH’yi savunur; ama ayr›lma ve ba¤›ms›z
devletini kurma hakk› d›ﬂ›nda! Bu
anlamda
sosyal
ﬂovenizm,
‘UKKTH'nin ayr›lma hakk› d›ﬂ›ndaki her türlü yorumu’ olarak da
tan›mlanabilir. G›das›n› egemen
burjuva milliyetçili¤inden al›r ve elbette son tahlilde kendi burjuvazisinin uluslar› ezme siyasetini savunur.
Sosyal ﬂovenizm, ço¤unlukla
devletin parçalanmas›, küçülmesi
gibi kayg›larla karﬂ› ç›kar ayr›lmaya. Ezilen ulusun “kültürel-ulusal
özerklikle” yetinmesini ister. Ki
mesela ülkemizdeki sosyal ﬂovenler
bunu bile fazla görüp, sadece dil’ini
konuﬂmakla yetinmesini istemektedirler. Bu politikalar›ndan dolay› da
ezen ulus burjuvazisinin ulusal bask›s›n›n destekçisi durumundad›rlar.
Egemen ulusun di¤er uluslar
üzerindeki bask› siyaseti, emperyalizm döneminde, do¤al olarak emperyalizmin halklar› sömürgeleﬂtirmesinin parças› haline gelmiﬂtir.
Dolay›s›yla, sosyal ﬂovenizm, emperyalizmin ve burjuvazinin ulusal
bask› ve sömürgeleﬂtirme, ilhak politikalar›n›n proletarya saflar›ndaki
destekçisidir. Yani bu anlamda da

sosyal ﬂovenizm, ne kadar sol
görünümlü veya sosyalist s›fatlara sahip olursa olsun, emperyalizmin ve burjuvazinin yede¤ine düﬂmektir.
Bütün bu nedenlerle, Marksist-Leninistler, ezen ulus milliyetçili¤ine karﬂ› kararl› ve uzlaﬂmaz bir ﬂekilde mücadele ederler. Bu mücadele verilmeden
UKKTH savunulamaz zaten. Yani ezen ulus milliyetçili¤ine aç›k
ve net ﬂekilde karﬂ› ç›kmayan, buna karﬂ› mücadele etmeyen bir siyasi hareketin
UKKTH’yi savunma iddias›
inand›r›c› ve tutarl› olmaz.
Proletarya enternasyonalizmini savunman›n ilk koﬂullar›ndan biri, ezen ulus milliyetçili¤ine karﬂ› mücadeledir.

K e m a l : Ulusal sorunda
mücadele edilmesi gereken tek milliyetçilik türü bu de¤il elbette. Milliyetçili¤in ikinci biçimi, ezilen
ulus milliyetçili¤i olarak ç›kar karﬂ›m›za. Bunu da Özlem anlats›n bize.
Özle m : Mazlum arkadaﬂ›n
yapt›¤› gibi, ezilen ulus milliyetçili¤inin karakteristik özellikleriyle
baﬂlayay›m ben de. En baﬂta s›n›f
bak›ﬂ aç›s›ndan yoksun olmas› gelir.
Dolay›s›yla, ezilen ulus milliyetçili¤i, sadece ulusal bask›n›n kald›r›lmas›n› amaçlar, UKKTH'yi de sadece kendi ulusunun kurtuluﬂu olarak ele al›r. Klasik anlamda ezilen
ulus milliyetçili¤i “kendi ulusal
devletini” kurmay› hedefler. Bu
noktada ezilen ulus milliyetçili¤i
aç›s›ndan devletin niteli¤i de¤il,
biçimi daha önemlidir. Niteli¤ini
pek tart›ﬂmaz zaten. “Ulusal dev let” olmas›d›r onun için esas olan.
Fakat burada hemen ﬂunu da eklemeliyiz ki, bugün ezilen ulus milliyetçisi hareketlerin büyük ço¤unlu¤unda, bundan da uzaklaﬂ›lm›ﬂ,
daha uzlaﬂmac›, emperyalizmin veya içinde bulunduklar› çok uluslu
devletin icazeti alt›ndaki çözüm ve
biçimlere yönelen bir milliyetçilik
anlay›ﬂ› öne ç›km›ﬂt›r.
2 Aral›k 2007

Ezilen ulus milliyetçili¤i için,
UKKTH, kendi u l u s a l p a z a r › n a ,
u l u s a l k u r u m l a r › n a sahip olma anlam› taﬂ›yordu esas olarak. Yani
sözkonusu olan burjuva içerikli bir
kurtuluﬂ ve çözümdü. UKKTH'yi
de bu anlamda m u t l a k a y r › l › k olarak anl›yorlard›. Fakat biraz önce
belirtti¤im nedenle, bugün bundan
da zorunlu olarak uzaklaﬂm›ﬂlard›r.
Çünkü emperyalizm döneminde,
emperyalizmle aç›kça çat›ﬂmaya
girmeden, ulusal pazar›na sahip olmak da mümkün de¤ildir.
Emperyalizm dönemiyle birlikte, burjuvazinin gericileﬂmesi, ulusal hareketlere önderlik misyonunu
terketmesiyle, ezilen ulus milliyet çili¤i a¤› rl ›kl › ol ara k k ü ç ü k -b u rjuvazinin t u t u m u o l m u ﬂ t u r. Küçük-burjuvazinin ulusal bask›ya
karﬂ› geliﬂtirdi¤i mücadele, ezilen
ulus milliyetçili¤inin özelliklerini
taﬂ›r. Bu mücadele, ya sosyalizme
yönelir, ya milliyetçili¤in dar görüﬂlülü¤ü içinde kal›r. Milliyetçili¤in
s›n›rl›l›¤› içinde kalan küçük-burjuvazi, dar ulusal bak›ﬂ aç›s›n›n sonucu olarak s›n›fsal örgütlenmeyi de¤il, "salt" ulusal örgütlenmeyi savunur. UKKTH aç›s›ndan da son tahlilde, “ayr› devlet”iyle kendi burjuvazisinin emekçiler üzerinde egemenli¤ini savunmuﬂ olur.

K e m a l : Ezilen ulus milliyetçili¤i, ülkemizde de oldu¤u gibi, ayr›
örgütlenme ve ayr› devlet stratejisini, kendi uluslar›n›n “sömürge” olmas› teorisiyle gerekçelendirirler.
Bunu da k›saca açal›m istersen
Mazlum.

M a z l u m: Emperyalizmin yeni
sömürgesi durumundaki ülkelerde,
e¤er çok uluslu bir yap› varsa, ulusal sorun, sömürge-sömürgeci ayr›m› içinde ele al›namaz. Sorun,
ezen-ezilen ulus çerçevesinde ele
al›nmal›d›r. Sömürgecilik meselesi
ayr› ve biraz daha farkl› boyutlar›
olan bir konudur. Ki, Türkiye solunda geçmiﬂte çok tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ezilen ulus milliyetçili¤i, Kürdistan’›n
Türkiye’nin sömürgesi oldu¤unu
savunmuﬂtur. Bu konuda k›saca ﬂu-
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nu belirtelim; em p e r y a l i z m döne minde, emperyalist sömürgecili ¤in d›ﬂ›nda bir sömürgecilik aram a k ya n l › ﬂ t › r. Bu tart›ﬂmada Kürdistan’›n Türkiye’nin sömürgesi oldu¤unu savunanlar, klasik olarak
Portekiz örne¤ini verirler. Kendisi
de bir sömürge olan Portekiz’in Gine Bissau, Angola gibi sömürgelere
sahip olmas› örne¤iyle, emperyalizm döneminde sömürgenin de sömürgesi olabilece¤ini kan›tlamaya
çal›ﬂ›rlar. Dedi¤im gibi, uzun uzun
girmeyece¤iz bu konuya, fakat verilen örnek yanl›ﬂt›r. Çünkü Portekiz
sömürgelerindeki ulusal kurtuluﬂ
mücadelesinin önderlerinden Amilcar Cabral'›n dedi¤i gibi; "Portekiz
s ö m ü r g e c i l i ¤ i b iç i m s e l d i r ! "
Sömürgenin sömürgesi tespitinin temel yanl›ﬂlar›ndan biri, dönemin özelliklerini do¤ru kavrayamamakt›r. Dolay›s›yla sonuç olarak ﬂunu diyebiliriz ki; iki uluslu yeni-sömürge bir ülkede, iki halk da, emp e r y a l i z m i n s ö m ü r ü s ü a l t › n d a d › r.
Aralar›ndaki fark, ezilen ulusun ayr›ca ulusal bask›ya tabi tutulmas›d›r.

K e m a l : Evet, konunun çerçevesi özü itibariyle bu. Ama bu birkaç noktay› daha eklemekte yarar
var san›r›m. Mevcut sosyo-ekonomik yap›y› daha somut görmek,
hem UKKTH aç›s›ndan, hem örgütlenmenin nas›l ﬂekillenece¤i aç›s›ndan önemlidir.
Birincisi; ülkemizde, devlet çok

Ezilen ulusun
egemen s›n›f›n›n amac› ve
politikas› da
ulusal anlamda kendi pazar›na sahip ç›kma olarak
ﬂekillenmez. Aksine, ezilen ulus hakim s›n›flar›n›n temel iste¤i, emperyalizm ve oligarﬂi ile daha
fazla bütünleﬂmek olmaktad›r... Dolay›s›yla ulusal
bask› esas olarak ezilen
ulus iﬂçi ve emekçileri için
sözkonusudur.
t›n
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ulusludur; fakat kapitalizm, emperyalizmin yeni-sömürgecilik iliﬂkileri içinde geliﬂtirildi¤i için, t e k b i r
e k o n o m i k p a z a r oluﬂmuﬂtur. Yani
ezen ulusa ait bir pazar, ezilen ulusa
ait b a ﬂ k a b i r p a z a r sözkonusu de¤ildir. ‹ki ulusun ezilenleri, gerek
iﬂçi, gerek memur olsun, tüm emekçileri de, bu tek sosyal-ekonomik
yap› içinde içiçe geçmiﬂ durumdad›rlar. ‹kincisi, yine bu sürecin bir
sonucu olarak; ezilen ulusun egemen s›n›flar›, ezen ulusun egemen
s›n›flar›yla kaynaﬂarak, oligarﬂinin
içinde yer alm›ﬂlard›r. Ezilen ulus
burjuvazisi de kendi iç dinami¤iyle
kapitalistleﬂen bir burjuvazi de¤ildir. Zaten, feodal s›n›flar›n d›ﬂ›nda
geliﬂen bir kapitalist s›n›f da pek
görülmez; ço¤unluk itibariyle, kapitalizmin yukar›dan aﬂa¤›ya geliﬂtirilmesi sürecinde geleneksel feodal
s›n›flardan dönüﬂerek kapitalistleﬂenlerden oluﬂur.
Böylelikle, emperyalizm ve oli garﬂi, ulusal bask›n›n ekonomiksosyal temeli haline gelirken, ezilen
ulus egemen s›n›flar› da, oligarﬂi
içinde yer almalar› itibariyle, ulusal
bask›n›n sosyal temeli konumundad›rlar.
‹ﬂte bu tablo, ezilen ulusun ulusal kurtuluﬂ mücadelesinin neden
“ulusal burjuvazi” taraf›ndan verilemeyece¤ini de gösterir zaten. Yenisömürge durumundaki çok uluslu
ülkelerde ezilen ulus aç›s›ndan ulusal bir burjuvaziden söz edemeyiz.
Ezilen ulusun egemen s›n›f›n›n
amac› ve politikas› da ulusal anlamda k e n d i p a z a r › n a sahip ç›kma olarak ﬂekillenmez. Aksine, ezilen ulus
hakim s›n›flar›n›n temel iste¤i, emperyalizm ve oligarﬂi ile d a h a f a z l a
b ü t ü n l e ﬂ m e k olmaktad›r. Bu nedenle de bizim gibi ülkelerde, burjuva ya da burjuva-feodal önderlikli bir ezilen ulus hareketine rastlanmaz genellikle.
Dolay›s›yla ulusal bask› esas
olarak ezilen ulus iﬂçi ve emekçileri
için söz konusudur. Ve bu noktada
da, UKKTH, bu ülkelerde ezilen
ulus iﬂçi ve emekçilerinin kendi
k a d e r l e r i n i t a y i n h a k k › içeri¤ini
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kazanm›ﬂt›r.

Özlem: Yani ﬂu sonuç ç›k›yor
san›r›m: Çok uluslu yeni-sömürgelerde ulusal-bask›n›n ekonomik sosyal temeli, emperyalizm ve oligarﬂi oldu¤u için, UKKTH, e m p e r y a lizm ve oligarﬂinin y›k›lmas›ndan
geçer. UKKTH, ancak bu koﬂulla
pratikleﬂebilir. Buna paralel olarak
da, ezilen ulusun iﬂçi ve emekçilerinin ulusal ve sosyal kurtuluﬂu ayn› mücadele potas›nda içiçe geçmiﬂtir.

K e m a l: Evet, uygun bir özet
oldu. Neden ulusal ve sosyal kurtuluﬂun ayn› potada içiçe geçti¤ine,
ülkedeki çeliﬂkiler aç›s›ndan da
bakmal›y›z. Onu da sen tamamla.

Özlem: Dönemin temel ve baﬂ
çeliﬂkilerinin niteli¤i, ulusal sorunun mücadeledeki yerini, UKKTH’
nin nas›l biçimlenece¤ini de belirler. Ça¤›m›zda yeni sömürge bir ülkede belli baﬂl› çeliﬂkiler ﬂunlard›r:
1- Emperyalizm ve oligarﬂi bloku
ile halklar aras›ndaki çeliﬂki. (Bu
çeliﬂki egemen s›n›f blokuyla, ezen
ve ezilen ulusun halk› aras›ndaki
çeliﬂkidir.) 2- Egemen s›n›flar aras›,
oligarﬂi içi çeliﬂkiler. 3- Ezilen ulus
iﬂçi ve emekçileriyle emperyalizmoligarﬂi aras›nda, ulusal bask›dan
ileri gelen çeliﬂki.
Bu çeliﬂkilerden, oligarﬂi ve emperyalizmle halklar aras›ndaki çeliﬂki temel çeliﬂkidir. Ezilen ulusun,
ulusal bask›dan kurtulma, kendi kaderini tayin etme mücadelesi de bu
çeliﬂkinin çözümü mücadelesine tabidir. Bunun d›ﬂ›nda ezilen ulusun,
ulusal bask›dan ileri gelen çeliﬂkisini birinci plana ç›karmak, somut durumu do¤ru kavrayamamakt›r. Bu
yanl›ﬂl›k, pratikte iki sonuç do¤urur: B i r, mücadeleyi as›l hedefinden
sapt›r›r (anti-emperyalist, anti-oligarﬂik hedeften sapma), iki, mücadelenin dinamiklerini böler, güçleri
da¤›t›r (ulus temelinde ayr› örgütlenme kaç›n›lmaz olarak buna yol
açar).
Sohbetimizin ilk bölümünde de
belirtildi¤i gibi, bu önemsenmemesi
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anlam›na gelmez. Mesele ﬂudur; asl›nda ulusal kurtuluﬂ mücadelesi anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir
muhtevada olmas› gerekti¤inden
dolay›, s›n›fsal bir özellik kazanm›ﬂt›r. Ezilen ulus milliyetçili¤inin
dar görüﬂlülü¤ü, bunun görmezden
gelinmesine yolaçmaktad›r. Devrimcilerin çeﬂitli vesilelerle net olarak ortaya koyduklar› gibi; “ ‹ki ulusun emekçi s›n›flar› ayn› ekonomiksosyal yap›da, ayn› toplumsal formasyona sahipseler, s›n›fsal ve ulusal bask›n›n sosyal temeli, ayn› egemen s›n›f blo¤uysa, bu ülkede ezilen
ulusun kendi kaderini tayin etmesinin ayr› bir devrim olarak gerçekleﬂmesinin nesnel temeli yok demektir.” Ve bundan, ezen ulus emekçileriyle ezilen ulus emekçilerinin
birlikte mücadelesi, s›n›fsal ve ulusal kurtuluﬂun birlikte gerçekleﬂmesi sonucu ç›kar. Bundan, s›n›fsal
kurtuluﬂun, ulusal kurtuluﬂu da
sa¤layaca¤› sonucu ç›kar.
Marksist-Leninistler’in ulusal
sorunun çözümü için gösterdikleri
devrimci çizgi, aç›kt›r: Ezen ve ezilen ulus emekçi s›n›flar›n›n birlikte
mücadeleyle emperyalizm-oligarﬂi
blokunun iktidar›n› alaﬂa¤› etmeleri, s›n›fsal kurtuluﬂu sa¤lad›¤› gibi,
ulusal bask›n›n sosyal temelini de
o r t a d a n k a l d › r a c a k ve böylelikle
ezilen ulus emekçilerinin kendi kaderlerini serbestçe tayin etmelerinin
nesnel koﬂullar› y a r a t›l a c a k t › r. Bu
noktadan sonras›, UKKTH’nin na-

Ezen ve ezilen ulus emekçi s›n›flar›n›n
birlikte mücadeleyle emperyalizm-oligarﬂi blokunun iktidar›n›
alaﬂa¤› etmeleri, s›n›fsal
kurtuluﬂu sa¤lad›¤› gibi,
ulusal bask›n›n sosyal temelini de ortadan kald›racak ve böylelikle ezilen
ulus emekçilerinin kendi
kaderlerini serbestçe tayin etmelerinin nesnel koﬂullar› yarat›lacakt›r.
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s›l kullan›laca¤›yla ilgilidir ki, bu
noktada, ezilen ulus emekçileri, kaderini özgürce belirleme hakk›n›
mücadelesiyle kazanm›ﬂ durumda
olacakt›r.

K e m a l: Ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂun nesnel olarak birleﬂmesinin,
bugün için anlam›, ulusal çeliﬂkilerin s›n›f bak›ﬂ› içerisinde ele al›nmas› ve örgütlenmesi gere¤idir. Sadece sömürünün kald›r›lmas› temellindeki bir çal›ﬂma, ulusal sorunu
içermez. Bu anlamda Marksist-Leninistler, ulusun özgürlü¤üne kavuﬂturulmas›n› da içeren bir programa sahiptirler. Küçük burjuva milliyetçileri ile Marksist-Leninistler
aras›ndaki fark, ulusun özgürleﬂmesinin s›n›fsal bir temelde ele al›nmas›nda kendini gösterir.
Ulusal ve sosyal kurtuluﬂun içiçeli¤inin politik sonucu, bu mücadelenin ezilen ulus egemen s›n›flar›,
toprak a¤alar›na, tefeci tüccarlara
karﬂ› verilmesini gerektirir. Böylelikle, küçük burjuva milliyetçili¤inin emekçilerin örttü¤ü s›n›fsal çeliﬂkiler aç›¤a ç›kar›labilir. Ezilen
ulus halk›, burjuva milliyetçili¤in
çeﬂitli tuzaklar›na düﬂmekten kurtar›labilmiﬂ olur.
Özellikle küçük-burjuva kesimlerin milliyetçili¤e kay›ﬂ›n›n, emekçilerin milliyetçi hareketlerin etkisine girmesinin önlenmesi, devrimci
bak›ﬂ aç›s›n›n hakim k›l›nmas›yla
mümkündür. Halklar› milliyetler temelinde bölen, halklar aras›ndaki
güveni, s›n›fsal temelde birli¤i tahrip eden ideolojilere ve eylemlere
karﬂ› mücadele etmek bu anlamda
devrimcilerin kaç›nmamas› gereken
bir görevdir. Bu mücadelenin ana
hedefi, - ulusal bask›n›n varl›¤› koﬂullar›nda- ezen ulus milliyetçili¤i
ve onun sosyal-ﬂoven, oportünist
yans›malar›d›r; fakat bunun yan›s›ra ezilen ulus milliyetçili¤inin
olumsuzluklar›na karﬂ› ideolojik
mücadele de aksat›lmamak durumundad›r.
Çok uluslu ve ezen-ezilen ayr›m›n›n oldu¤u bir ülkede, mücadele,
hem ezen, hem ezilen ulusun sömü-
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rücü s›n›flar›n› hedefleyen, her türden f e o d a l - b u r j u v a sömürüye karﬂ›, ulusal bask›ya, ulusal aﬂa¤›lanmaya, asimilasyona, jenosite karﬂ›
bir muhtevada olacakt›r. Yani, ulusal bask›ya, ulusal aﬂa¤›lanmaya,
ulusal kültürün yok edilmesine, asimilasyona, jenosite karﬂ› mücadele,
oligarﬂi ve emperyalizme karﬂ› mücadelenin bir parças› olarak ele al›nmal›d›r.
Buradan ortak veya ayr› örgütlenme sorununa geçelim diyorum.

M a z l u m : Marksist-Leninistler, UKKTH’ye oldu¤u gibi, devrim
öncesinde örgütlenme ve mücadele
sorununa da s›n›fsal temelde yaklaﬂ›rlar. Genel do¤ru olarak; ezilen
ulusun bulundu¤u bölgede mücadele ve örgütlenmeye, ulusal ve s›n›fsal temelde e¤ilmek gerekir. Fakat
bizim ülkemizde bundan daha farkl› olarak iki ulusun yerleﬂim alanlar› olarak da içiçe geçmiﬂli¤i vard›r.
Bu anlamda sadece belli bir bölge
özelinde de¤il, ülke sath›ndaki örgütlenmede, ezen ve ezilen ulusun
emekçilerini birleﬂtirmek, hem ulusal, hem s›n›fsal talepleri içeren bir
mücadeleyi örgütlemek gerekir.
Elbette ki sorun, sadece bugün
aç›s›ndan biçimsel anlamda bir ortak örgütlülük içinde olmak de¤ildir. Sorunu, iki halk›n tam güvene
dayanan birli¤ini yaratmak olarak
ele almal›y›z. Gelecekte tek merkezi devlet içinde birlikte olman›n koﬂullar›n› yaratman›n yolu da, bu güveni sa¤lamak, ezilen ulus sorununa
sahip ç›kmak, her türden milliyetçi
düﬂünceye karﬂ› mücadele etmek,
s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n› egemen k›lmaktan geçiyor.
Ezilen ulus milliyetçili¤inin
UKKTH’ye salt ulusal aç›dan yaklaﬂmas›, s›n›fsal bir ö r g ü t l e n m e
yerine ulusal bir örgütlenmeye
gitmesi, çok uluslu bir ülkede, kaç›n›lmaz olarak emekçileri milliyetlere göre ay›r›r, s›n›f dayan›ﬂmas› düﬂüncesini zay›flat›r, iﬂçilerin milliyetçi burjuva ideolojisinin kuyru¤una tak›lmas›na daha elveriﬂli bir ortam yaratm›ﬂ olur. Ezilen ulus milli-
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yetçili¤i, ulusal bask›ya karﬂ› savaﬂ›ndan dolay›, demokratik bir yana
sahiptir; ama bu, onun s›n›f mücadelesi aç›s›ndan, ezen ezilen bütün
uluslardan emekçiler aç›s›ndan verdi¤i zararlar› ortadan kald›rmaz veya bunlar› görmezden gelmeyi gerektirmez. Türkiye solunda ne yaz›k
ki böyle bir alg›lama vard›r. Ezilen
ulus milliyetçili¤ini eleﬂtirmek, sanki UKKTH’ye karﬂ› ç›kmak, ezilen
ulusun ulusal bask›ya karﬂ› milliyetçi temeldeki mücadelesini tümden
yads›mak gibi anlaﬂ›lmaktad›r.
Böyle anlaﬂ›lmas›n›n sonucu olarak
Türkiye solu, milliyetçilik karﬂ›s›nda gereken uyar› ve eleﬂtirileri yapmam›ﬂ, milliyetçili¤in olumsuzluklar›n›n derinleﬂmesine neden olmuﬂtur.
Marksist-Leninistler’in,
çok
uluslu devlet s›n›rlar› içindeki örgütlenme anlay›ﬂlar› da, UKKTH’
nin kullan›lmas› konusundaki anlay›ﬂlar›na paralel olarak, t e k m e rke zl i örgütl enme dir. Marksist-Leninistler, en genel anlamda milliyetlere göre örgütlenmeye karﬂ›d›rlar.
Emekçileri milliyetlere göre bölen
örgütlenme anlay›ﬂ›, en baﬂta proletaryan›n ideolojisine uygun de¤ildir. ‹kinci olarak, tek merkezi bir iktidara karﬂ›, milliyetler temelinde
ayr› örgütlenmek, halklar› merkezi
otorite karﬂ›s›nda zay›flatan bir anlay›ﬂt›r. "Sözü geçen devleti birleﬂtiren tüm uluslar›n tüm proleterleri,

‹ki ulus emekçilerinin, ayn›
toplumsal formasyon içinde
bulunmalar›, tek merkezli
örgütlenmenin de nesnel
temelidir. Halklar›n önündeki devrimci ad›m tekse,
halklar ayn› toplumsal
formasyon içinde bulunuyorlarsa ve ayn› sosyal temelde bir içiçe geçmiﬂlik
de sözkonusuysa, ayr› örgütlenmeyi hakl› gösterecek bir gerekçe bulmak
mümkün de¤ildir.
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tek bir bölünmez proleter topluluk
olarak örgütlenmelidirler. (...) Bizim ulusal sorun üzerindeki görüﬂümüz, (...) bir ve bölünmez proleter
topluluk, tek parti[dir]." (7) (Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve
Sömürge Sorunu, syf. 85)

Özlem : ﬁunu da ben ekleyeyim buraya. Tek merkezli örgütlenme, proletaryan›n büyük proleter
devletlerden yana olma anlay›ﬂ›na
uygun oldu¤u, onun koﬂullar›n› haz›rlayaca¤› gibi, somut durumda da
iki halk›n kurtuluﬂ mücadelesinin
zafere ulaﬂmas›n›n en önemli güvencesidir. Halklar› hem ulusal hem
s›n›fsal bask› alt›nda tutan merkezi
otorite, yani oligarﬂik iktidar y›k›lmadan, ne ulusal, ne de sosyal kurtuluﬂ gerçekleﬂemeyece¤ine göre,
ortak örgütlenme, ortak mücadele
ve ortak devrimci iktidar ﬂartt›r. En
baﬂta
da
dedi¤imiz
gibi,
UKKTH’nin uygulanmas› koﬂulu
da zaten ancak böyle sa¤lan›r.
Ayr› örgütlenmeyi önermek,
halklar›n gücünü bölmenin ötesinde, iki ulustan emekçileri, milliyetler temelinde ayr›ma tabi tuttu¤undan, onlar› burjuva milliyetçi önyarg›lar›n etkisine sokmay›, s›n›f bilincinin çarp›t›lmas›n›, egemen s›n›flar›n birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rt›labilmesini beraberinde getirir.

K e m a l : Mücadele ve örgütlenme sorunu aç›s›ndan biz iki ulusun,
ezen ve ezilen ulusun emekçilerinin
birlikte örgütlenip, birlikte mücadele etmesi gerekti¤ini söylüyoruz.
Bunun böyle olmas›n› belirleyen,
sadece bizim isteklerimiz, subjektif
niyetlerimiz de¤ildir. Bu mevcut
nesnel koﬂullar›n, sosyo-ekonomik
yap›lanman›n bir sonucudur. Ezilen
ulusun kendi kaderini tayin etmesinin, ezilen ulus emekçilerinin kendi
kaderlerini tayin etmesi muhtevas›n› kazanm›ﬂ olmas›, ezen ve ezilen
ulus emekçi s›n›flar›n›n birlikte mücadele etmesinin de koﬂullar›n› yaratm›ﬂ, bunu bir bak›ma zorunlu k›lm›ﬂt›r.
Baﬂka bir ifadeyle, i k i u l u s
emekçilerinin, ayn› toplumsal
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formasyon içinde bulunmalar›,
tek merkezli örgütlenmenin de
nesnel t e me l i di r. Halklar›n önündeki devrimci ad›m tekse, halklar
temelde ayn› toplumsal formasyon
içinde bulunuyorlarsa ve ayn› sosyal temelde yayg›n bir içiçe geçmiﬂlik de sözkonusuysa, Marksist-Leninist aç›dan ayr› örgütlenmeyi hakl›, do¤ru gösterecek bir gerekçe bulmak mümkün de¤ildir.
Böyle bir tercih, Marksizm-Leninizm’le de¤il, ancak küçük burjuva milliyetçili¤iyle aç›klanabilir. Ki
bu noktada da Stalin ﬂöyle diyor:
"‹ﬂçiler milliyetlere göre örgütlensin -ne kadar ulus varsa, o kadar
parti olsun. Bu plan, sosyal-demokrasi [Marksist-Leninistler] taraf›ndan kabul edilmemiﬂtir. Pratik, belli
bir devlet proletaryas›n›n milliyetler bak›m›ndan örgütlenmesinin, s›n›f dayan›ﬂmas› düﬂüncesinin y›k›lmas›ndan baﬂka bir yere götürmedi¤ini göstermiﬂtir." (Agk., syf. 85)
Merkezi parti örgütlenmesi,
uluslar›n varl›¤›n›, onlar›n kendilerine özgü özelliklerini ve taleplerini
yads›maz. Zaten tersini düﬂünmek,
iki ulusun halk›n›n örgütlenmesini,
tek bir halk›n örgütlenmesine indirgemek olur ki, bu da sosyal ﬂovenizmin bir biçimi olur. Birlikte mücadeleyi bu perspektifle ele almamak, mücadelenin ulusal yan›n› ihmal etmek ve s›n›fsal alanda s›n›rlamak olacakt›r. Merkezi örgütlenme,
ezilen ulusun üzerindeki ulusal bask›y›, ulusun en s›radan talepleri de
dahil, ulusun tüm istemlerini, bölgenin kendine özgü özelliklerini
içerecek bir yap›ya sahip olmal›d›r.
Böylelikle, mücadelede ezen ulus
ve ezilen ulus emekçilerinin çeliﬂkileri, belli bir bütünlük içinde ele
al›nm›ﬂ olur.

M a z l u m: Örgütlenme aç›s›ndan belki bugün çok tart›ﬂ›lan bir
konu olmasa da ﬂunu da bilgi aç›s›ndan ekleyelim. Merkezi parti örgütlenmesini bunun d›ﬂ›nda, mesela
fe d e ra t i f, seksiyon gibi biçimlere
uydurmaya çal›ﬂmak da MarksistLeninistler’in anlay›ﬂ› olamaz. Esas›nda seksiyon tarz› örgütlenme, kü-
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çük-burjuvazinin kendi gücüne, teorisine güvensizli¤inin ürünüdür.
Seksiyon örgütlenme, merkezi örgütlenme içinde, kendi program›na,
merkezi organlar›na sahip, gerekti¤inde ba¤›ms›z örgütlenmeye (ayr›
örgüte) dönüﬂen bir örgütlenme biçimidir. Yani özünde bu biçim, ezen
ve ezilen ulusun iki ayr› örgütlenmesinin biçimsel olarak birleﬂtirilmesidir. Bu da, özünde milliyetlere
g ö re örgütlenmedir. Merkezi örgütlenme, yaln›zca biçimde gerçekleﬂmiﬂtir. Bu, devrimci parti anlay›ﬂ›na; "bütün uluslar›n proleterleri nin, tek bir prolet er topluluk ol a r a k kaynaﬂmas›" anlay›ﬂ›na uygun
bir yaklaﬂ›m de¤ildir.
Kald› ki, seksiyon örgütlenme,
a y r › d e v r i m ö n g ö r m e düﬂüncesi n i n b i r ü r ü n ü o l d u ¤ u için, iki uluslu yeni-sömürge ülke nesnel koﬂullar›nda geçerli de¤ildir. ‹ki uluslu
ülke koﬂullar›nda, halklar›n kesin
ve tam kurtuluﬂunu sa¤layacak, ulusal eﬂitsizli¤i giderecek ve merkezi
bir devlet çat›s› alt›nda birleﬂtirecek
örgütlenme biçimi, tek bir parti örgütlenmesidir.

K e m a l : UKKTH baﬂl›kl› sohbetimizin üçüncü bölümüydü bu.
Art›k yavaﬂ yavaﬂ konumuzu sonland›ral›m. Merkezi bir otorite var
karﬂ›m›zda. Çok uluslu bir ülkede,
devrimcilerin çal›ﬂma tarz› ve örgütlenme anlay›ﬂ›, ezen ve ezilen
ulus emekçi s›n›flar›n›n ortak düﬂ-

‹yi bir sosyalist, “realite”
diye gericili¤i,
iﬂbirlikçili¤i
meﬂrulaﬂt›rmaz. ‹yi Marksist-Leninistler, mevcut
devlet içindeki bütün
uluslar›n proleterlerine
kendi ç›karlar›n›, ulusal
ve s›n›fsal kurtuluﬂlar›n›n
yolunu göstermek, onlar›
milliyetçili¤in, küçük burjuva dar görüﬂlülü¤üne
karﬂ› uyarmak durumundad›r....
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manlar› olan m e r k e z i o t o r i t e y e
karﬂ› birleﬂtirecek, ulusal ve sosyal
kurtuluﬂu çabuklaﬂt›racak bir anlay›ﬂ› içermelidir. Bu olmadan,
UKKTH’n›n bir anlam› yoktur.
Kuzey Irak’ta Kürt milliyetçili¤inin tavr›yla ilgili ülkemizdeki
Kürt milliyetçi bas›nda ﬂöyle bir yaz› okumuﬂtum, diyordu ki; “Güney
Kürtleri... haklar›n› ABD yan›nda
olunca alacaklar›na inanmaktad›rlar. ABD Kürtlere tekrar ihanet edebilir. Ama oradaki halk›m›z buna
karar vermiﬂtir. ‹yi bir sosyalist realiteyi kabul eder, halk›n karar›na
sayg›l› olur.”
Biz de hay›r diyoruz. Tam tersine, iyi bir sosyalist, “realite” diye
gericili¤i, iﬂbirlikçili¤i meﬂrulaﬂt›rmaz. ‹yi bir sosyalist, nesnelli¤e
teslim olmaz. ‹yi Marksist-Leninistler, mevcut devlet içindeki bütün
–ezen ve ezilen– uluslar›n proleterlerine kendi ç›karlar›n›, ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂlar›n›n yolunu göstermek, onlar› milliyetçili¤in, küçük
burjuva dar görüﬂlülü¤üne karﬂ›
uyarmak durumundad›r.
ﬁunu bir kez daha vurguluyoruz.
UKKTH, ancak emperyalizmin kovuldu¤u, oligarﬂinin iktidar›n›n y›k›ld›¤› koﬂullarda kullan›labilir.
‹kincisi; iki uluslu yeni-sömürgelerde, ezilen ulusun kendi kaderini tayin hakk›n›, merkezi bir devlet içinde
kullanmas›n›
savunmak,
UKKTH'yi reddetmek veya ihlal etmek de¤ildir. Böyle yorumlamak
tamamen biçimsel bir bak›ﬂ aç›s›d›r.
Marksist-Leninistler’in
hareket
noktalar›, iki ulusun proletaryas›n›n
ç›kar›d›r. Soruna milliyetçili¤in dar
penceresinden bak›lmad›¤›, ulusal
sorunun çözümü biçimsel kal›plara
indirgenmedi¤i ve halklar›n ç›karlar› temel al›nd›¤› noktada, birlikten
yana olman›n do¤ru bir tav›r oldu¤u
da aç›kt›r. K›sacas›, Marksist-Leninistler, ortak örgütlenme, ortak mücadele içinde, birlikte kurtuluﬂu hedefliyorlar.
Evet sevgili Yürüyüﬂ okurlar›,
burada noktal›yoruz sohbetimizi.
Baﬂka bir konuda buluﬂmak üzere,
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Anayasa Mahkemesi DTP ‹ddianamesi’ni Kabul Etti

HUKUK‹L‹K ﬁART DE⁄‹L
Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s›’n›n DTP’nin kapat›lmas› istemiyle haz›rlad›¤› iddianame, 22 Kas›m
tarihinde Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kabul edildi ve kapatma davas› resmen baﬂlat›lm›ﬂ oldu.
141 maddelik iddianamedeki gerekçelerden öne ç›kanlar ﬂöyle:

*5 May›s 2004’de Abdullah Öcalan’›n avukatlar›na “Yeni bir parti
gerekiyor. ‹smi Demokratik Toplum Partisi olabilir” demiﬂ olmas›.
*DTP’nin yöneticilerinin Abdullah Öcalan’›n emirleri ile belirlendi¤i
*Öcalan’›n emirleri do¤rultusunda hareket ettikleri
‹ddianame, Türkiye’de hukuki
bir dayanak olmadan da parti kapatman›n mümkün oldu¤unu söylüyor.
AKP’liler bir yandan DTP’ye
yönelik kapatma davas›na karﬂ› olduklar› söylemini kullanarak kapatma davas›n›n sorumlulu¤unu üstlenmekten kaç›n›yorlar, di¤er yandan DTP’nin kapat›lmas› iﬂlerine de
geldi¤inden, kapat›lmas›n› engellemek için herhangi bir giriﬂimde bulunmuyorlar. Gerçekten, DTP’nin
kapat›lmas›na karﬂ› olsalar, daha
do¤rusu parti kapatmalar›n düzene
muhalif kesimleri susturma arac›
olarak kullan›lmas›na karﬂ› olsalar,

parti kapatmalara müsaade eden yasalar› de¤iﬂtirmek için olanak ellerindedir.
DTP’nin kapat›lmas› davas› düzenin gerçe¤idir. Düzen, Kürt milliyetçi hareketini, bulundu¤u noktadan da daha geriye itmek, kendi varoluﬂ nedenini bile inkara sürüklemek için DTP’yi kapatma davas›
açm›ﬂt›r. Dava bu yan›yla, Kürt halk›n›n demokratik talepleri üzerinde
bir bask› ve ambargodur ve geliﬂmelere göre davan›n karar› da ﬂekillenecektir.
Oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri,
baﬂka konularda aralar›nda çeliﬂkiler yaﬂasalar da bu noktada büyük
ölçüde ittfak halindedirler. DTP’nin
kapat›lmas›na AB’den de ciddi bir
tepki olmayacakt›r.
Örne¤in Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu Eﬂbaﬂkan›
Joost Lagendijk, DTP Grup Baﬂkan›
Ahmet Türk'e, 'PKK'yla aran›za
mesafe k oyun . Bun u y ap am azsa n›z, partiniz PKK sald›r›lar›n›n
kurban› olacakt›r' dedi¤ini aç›klad›. Görüldü¤ü gibi, AB yetkililerinin aç›klamalar› da DTP’ye yönelik
oligarﬂinin politikalar›n› onaylar
çerçevededir. Bu da AB’nin demokrasi anlay›ﬂ›d›r.
DTP’ye kapatma davas› Türkiye’nin ony›llard›r benimsedi¤i poli-

ÇHD’den DTP’ye destek
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi; 24 Kas›m’da DTP
‹stanbul ‹l Binas› önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile DTP'nin kapat›lmak istenmesini, iktidar›n Kürtler’e yönelik imha ve inkar politikas›n›n siyasal alandaki yans›mas› olarak de¤erlendirdi.
ÇHD ad›na aç›klama yapan ﬁube Sekreteri Ebru Timtik 44 y›lda 24 partinin kapat›ld›¤›na dikkat çekerek " k e n d i n i
m ec l i s t e t e m s i l et m e k i st e y e n K ü r t l e r i n v e e m e k ç i l e r i n m e c l i s e g i r m e l er i n i n
önüne öncelikle Siyasi Partiler ve Seçim Yasas› ile yasal barikatlar konulmuﬂtur. DTP 2 milyon seçmenin ve milyonlarca insan›n siyasal temsilcisidir. DTP'ye yap›lanlar›n muhatab› halkt›r" dedi. Avukatlar, s›n›r ötesi operasyonun ve inkara dayanan politikalar›n çözüm olamayaca¤›n› da belirttiler.
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tikay› devam ettirdi¤inin göstergesidir. DTP’nin kapat›lmas› davas›
ayn› zamanda, Türkiye’de halklara
yasal yollardan taleplerini gündeme
getirmelerinin, mücadele etmelerinin olanaklar›n›n ne kadar tan›nd›¤›n›n da göstergesidir.
DTP’nin kapatma davas› üzerinden DTP’yi kapatmak m› oligarﬂinin ç›kar›nad›r, yoksa kapatmamak
m› tart›ﬂmas› yap›l›yor? Ama bu tart›ﬂman›n esas›n› “demokratik de¤erler, ölçüler” oluﬂturmuyor. Tart›ﬂmaya esas olarak Kürt meselesini
nas›l bast›r›r›z mant›¤› yön veriyor.
Bu bile baﬂl› baﬂ›na Türkiye’deki
sistemi tan›mlamak için yeterlidir.
Aç›kça denilmektedir ki, partiler
varl›¤›n› sürdüreceklerse de, kapat›lacaklarsa da bu oligarﬂinin ç›karlar› öyle gerektirdi¤i içindir. Oligarﬂinin bas›n›, “neden bizde partilerin
böyle rahat kapat›lmas›n› sa¤layan
yasal düzenlemeler vard›r?”, “böyle demokrasi mi olur?” diye tart›ﬂm›yor. Oligarﬂinin ç›karlar› faﬂizmi
aleni uygulamaktaysa faﬂizm, faﬂizmi gizlemekteyse gizlemek!..
DTP’ye yönelik bask›lar sadece
kapatma davas› ile s›n›rl› de¤ildir.
Kapatma davas›n›n yan›nda soruﬂturmalar ve tutuklamalar da bask›lar›n bir biçimi olarak sürekli gündemdedir. Art›k soruﬂturma gerekçeleri “gözünün üstünde kaﬂ›n var”
durumuna gelmiﬂtir. DTP’lilerin hemen her konuﬂmalar›, her pratikleri
soruﬂturma gerekçesidir. Bu çerçevede en son soruﬂturma aç›lan isim
Dersim Belediye Baﬂkan› Songül
Erol Abdil olmuﬂtur.
Yine 24 Kas›m’da Diyarbak›r’da
DTP’nin düzenledi¤i " O n u r l u Ya ﬂ am a Ça ¤r ›" mitingine de, Diyarbak›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan soruﬂturma aç›ld›.
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AKP’nin Kürt politikas›n›n ‘esrar›’
Tayyip Erdo¤an’›n Bush’la bas›na kapal› yapt›¤› görüﬂmenin içeri¤ine iliﬂkin herhangi bir aç›klama yap›lmad›. Fakat, bilinçli bir ﬂekilde
Kürt sorununa iliﬂkin “bir çözüm paketi var, ama...” beklentisi yarat›ld›.
AKP’nin, DTP’ye yönelik kapatma davas›na karﬂ› ç›k›yormuﬂ gibi görünmesinden, Tayyip Erdo¤an’›n esas olan›n PKK’ye silah b›rakt›r›lmas› içeri¤indeki aç›klamalar›ndan, Deniz Baykal’›n h›zl› bir
ﬂekilde Kürt sorununa iliﬂkin söylemlerini de¤iﬂtirmesinden sonuçlar
ç›kar›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Peki gerçekten AKP’nin nas›l bir
çözüm paketi olabilir?
AKP’nin reform paketlerinin nas›l bir ﬂey olabilece¤ini düzenin
gerçeklerinden kopuk de¤erlendirmek kand›r›lman›n zeminini oluﬂturacakt›r. Zira as›l sorun AKP’nin ne
yap›p yapmayaca¤› tart›ﬂmas› de¤il,
emperyalizmin ve oligarﬂik düzenin
ç›karlar›n›n ne oldu¤u tart›ﬂmas›d›r.
AKP’sinin de di¤er partilerinin de
yapacaklar›n› ve yapmayacaklar›n›
bu belirlemektedir.

Emperyalizmin ç›kar› Türkiye’
yi de Kürt milliyetçili¤ini de
BOP’ta kullanmakt›r
ABD emperyalizminin temel politikas› BOP üzerinden ﬂekillenmektedir. Bu nedenle Kürt sorununa yaklaﬂ›m›n›, Türkiye’yi de Kürtler’i de BOP’ta kullanma belirlemektedir. Bunu sa¤laman›n yolu,
Kürt milliyetçili¤ini kimi demokratik haklarla yetinmeye raz› ederek
Kürt sorununu bu ﬂekilde sorun olmaktan ç›karan bir politikad›r. Fakat bu politikaya Türkiye oligarﬂisinin kimi itirazlar› ABD’nin politikas›n› uygulamas›n›n önünde aﬂ›lmas› gereken engel durumundayd›.
Bush-Tayyip görüﬂmesi bu sorunun
bir ﬂekilde aﬂ›ld›¤› görüntüsü yaratmaktad›r. Nas›l aﬂ›ld› sorusu belirsizli¤ini korusa da belirli olan, Kürt
halk›n›n taleplerinin kabul edilmesi
ile aﬂ›lmad›¤›d›r.
AB’nin politikas› da ABD ile paraleldir. Y›llard›r Kürt sorununun
kimi demokratik talepler çerçevesinde sorun olmaktan ç›kar›lmas›n›

‘Örgütten ayr›l gel teslim ol’
bildirileri
Ordu operasyonlar s›ras›nda bir yandan da
helikopterlerden gerillalara yönelik teslimiyet
ça¤r›lar› yapan psikolojik savaﬂ bildirileri at›yor.
Bildirilerde, "Karar ver, örgütten ayr›l. En
yak›n askeri birlik, jandarma veya polis karakoluna git. Sevgiyle karﬂ›lanacaks›n" deniliyor.
Oligarﬂinin ordusunun sevgisi, inkarc›l›¤›n,
katliamc›l›¤›n, asimilasyonculu¤un sevgisidir.
Kulak kesenlerin, gerilla cesetlerine bile iﬂkence yapanlar›n, Kürt halk›na her türlü iﬂkenceyi
yapanlar›n “sevgisi” de¤iﬂmemiﬂtir.
Bu “sevgi (!)” daha dün kendisini Genelkurmay Baﬂkan›’n›n a¤z›ndan “O ac›lar› hayal bi le edemeyecekleri yo¤unlukta yaﬂataca¤›z”
sözleriyle ifade ediyordu. Herhalde oligarﬂinin
ordusu da, bu sevgi içerikli bildirilerle inand›r›c› oldu¤unu düﬂünmüyordur. Onun için bu bildirilere çözümsüzlü¤ün bildirileri denilebilir.
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istemektedirler. Bunun yan›nda Kürt
milliyetçi hareketin
ﬂu veya bu biçimde
silahs›zland›r›larak düzeniçine çekilmesinden yanad›rlar. Bunun için
de “s›n›r ötesi operasyon” yap›lmas›na onay veren aç›klamalar yapm›ﬂlard›. Dahas›, Kürt milliyetçi hareketin her alanda daha geri bir çizgiye çekilmesi do¤rultusunda DTP’
ye yönelik bask›lara da sessizdirler.
S›k s›k DTP’ye “PKK ile aran›za
mesafe koyun” dayatmalar› yapmaktad›rlar. Yine ‹ngiltere Adalet
Bakan› Jac Straw bir TV program›nda “ DTP'nin kapat›lmas› ha linde bunu k›namayacaklar›n›”
söylüyordu.
Dolay›s›yla ABD’nin de, AB
emperyalizminin de politikas› Türkiye oligarﬂisinin de kabul edebilece¤i zeminde, Kürtler’in kimi demokratik taleplerinin kabul edilmesini içermektedir denilebilir.

Oligarﬂinin Kürt sorununa
çözümü asimilasyondur
Oligarﬂinin Kürt sorununa iliﬂkin, bugüne kadar inkar ve asimilasyon d›ﬂ›nda geliﬂtirebildi¤i bir çözüm olmam›ﬂt›r. Kuﬂkusuz bu durumun, oligarﬂik düzenin “kötü yöneticilerin elinde kalmas›” ﬂeklindeki
mant›ks›z de¤erlendirmelerin ötesinde izah› vard›r.
Bu durumun maddi nedenleri,
oligarﬂik düzenin zay›fl›¤›d›r. Türkiye oligarﬂisi, Kürt halk›n›n sorunlar›n› çözebilecek güçte de¤ildir, bu
nedenle de Kürt halk›n›n k›smi taleplerinin kabul edilmesi koﬂullar›nda bile, parçalanmayla sonuçlanacak bir sürecin baﬂlayaca¤› korkusu yaﬂamaktad›r.
Elbette bu durum, oligarﬂinin
sonsuza kadar inkar politikas›n› sürdürebilece¤i anlam›na gelmemektedir. Gerek Kürt halk›n›n mücadelesi, gerekse de emperyalist ülkelerin
ç›karlar›, oligarﬂinin sorunu bir ﬂekilde gündemden ç›karacak bir çözüm üretmesini de dayatmaktad›r.
Oligarﬂinin bu noktada baﬂvurdu¤u
çözüm bir yandan Kürt halk›n›n ki-
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mi taleplerini kabul ediyor görüntüsü yarat›rken, di¤er yandan tüm
haklar› boﬂa ç›karma ve asimilasyon politikas›n› sürdürme ›srar›d›r.
A K P, oligarﬂinin bu politikas› n›n en baﬂar›l› uygulay›c›lar›nd a n d › r. AB’ye uyum yasalar› ad›
alt›nda kimi demokratik haklar yasalaﬂt›r›l›rken, hemen arkas›ndan
ç›kar›lan 301. madde, Polis Vazife
ve Selahiyetleri Kanunu gibi yasa
ve kanunlarla hepsini boﬂa ç›karan
ve kullan›lmaz hale getiren de
AKP’nin kendisi olmuﬂtur.
Yine AKP, Kürt sorunu var demekle inkarc›l›k aras›nda çok rahatl›kla gidip gelebilen, birkaç ay aral›klarla bu konuda çok keskin zikzaklar çizebilen bir partidir. Örne¤in,
Rusya gezisinde Kürt sorununa iliﬂkin “düﬂünmezseniz sorun yoktur” ,
Siirt’te konuﬂmas›nda “Kürt sorunu
de¤il sorunlu Kürtler vard›r” diyen
de O’dur, Diyarbak›r gezisinde, “‹lla
ad koyal›m diyorsan›z Kürt sorunu
b u m illet in bir par ças›n›n d e¤il ,
hepsinin sorunudur. Benim de soru num du r” diyen de O. "Biz ›rkç›l›k yapm›yoruz. Ben Rizeliyim ama
eﬂim Siirtli" diyen de O’dur,
“Ad› Kürt diye konulacak bir soru n old u¤u na inanm ad ›¤› için
‘Kürt’ sözcü¤ünü ve ‘Kürt Sorun u ’ deyiﬂini kullanmad›¤›n›”
söyleyen de O’dur.
Tüm bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda denilebilir ki, bugün de AKP’nin
reform paketinin içi, as›l olarak
Kürt halk›n›n mücadelesinin tasfiyesini ve tamamen etkisizleﬂtirilip düzeniçine çekilmesini içerecektir. Ki AKP, politikas›n›n bu
boyutunu aç›k olarak da ifade etmektedir zaten. S›n›r ötesi operasyon yaygaralar›, DTP’ye yönelik kapatma davas› dahil uygulanan bask›lar, bunu ifadesidir.
Kürt sorununu hak k›r›nt›lar› ve
bask›y› ayn› süreçte kullanarak
“çözme” politikas›n›n bir yan›nda operasyon, katliam, teslim olmaya zorlama, di¤er yan›nda demokratik örgütlenmeler üzerinde
bask› kurma, çal›ﬂamaz hale getirme vard›r.
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Elbette ki, oligarﬂi de AKP de bu
politikan›n tek baﬂ›na bir iﬂlevinin
olmayaca¤›n›n fark›ndad›r. Zira aksini söyleseler de, sorunun tek baﬂ›na PKK sorunu olmad›¤›n›, as›l sorunun Kürt sorunu oldu¤unu bilmektedirler.
Oligarﬂinin politikas›n›n di¤er
yan›n›, Kürt halk›n› Kürt milliyetçi
hareketin etkisinden ç›kararak,
AKP baﬂta olmak üzere düzen partileri içinde düzeniçine çekmek oluﬂturmaktad›r.
Nitekim bu politikay›, Abdullah
Gül’ün Fransa’ya giderken söyledikleri de anlatmaktad›r. Gül ﬂöyle
diyor;“Mesela devlet herkese e¤i t i m v e r e c e k. B u e ¤i t i m i n b i r d i l i
olacak. Ama herkes in kendi kültü rünü geliﬂtirmesine, uygulamas› na, yaﬂamas›na da imkan sa¤lana cak”. (Ertu¤rul Özkök, 28 Kas›m
2007 Hürriyet)
Devlet Türkçe e¤itim verecek,
yani asimilasyon sürecek, fakat,
göstermelik olarak Kürt halk›n›n dilini kullanmas›na da izin verilecek.
Gerçek ﬂudur ki, AKP Kürt sorununda kendisinin de çözüm istedi¤i-

ne iliﬂkin demagojileriyle Kürtler’i
en çok etkileyen parti olmuﬂtur, ki
bu durum seçimlere AKP oylar›n›n
Kürt bölgelerinde artmas› ﬂeklinde
yans›m›ﬂt›r.
AKP’nin bu politikas›, oligarﬂinin ordu dahil tüm güçleri taraf›ndan da desteklenmektedir. Bu noktada Kürt halk›n› sistem içine çekecek, Kürt sorununun çözüldü¤üne
inand›racak manevralar yapmalar›
beklenebilir. Bu anlamda AKP’nin
reform tart›ﬂmalar›n›n bir yan›n› da,
Do¤u ve Güneydo¤u’da DTP’ye alternatif bir güç olma, seçim baﬂar›s›n› sürdürerek Kürt milliyetçi hareketini bu çerçevede de etkisizleﬂtirmenin oluﬂturdu¤u söylenebilir.
Sonuç olarak, AKP’nin Kürt sorununa çözüm üretmesi beklenmemelidir. En fazla yap›labilecek olan,
emperyalizmin Kürt sorununa iliﬂkin zaman zaman gündeme getirdi¤i, fakat oligarﬂinin kabul etmedi¤i
politikalardan bir k›sm›n›n uygulanarak emperyalizmin tatmin edilmesi, Kürt halk›n›n düzeniçine çekilmeye çal›ﬂ›lmas› olacakt›r.

Sömürge valisinin Kürt sorunu toplant›s›
27 Kas›m günü, ABD Büyükelçili¤i’nde, ABD Kongre üyesi Christopher
Shaeys, ABD Büyükelçisi Ross Wilson, KADEP Baﬂkan› ﬁerafettin Elçi, Haﬂim Haﬂimi gibi KDP çizgisinde hareket eden iﬂbirlikçi Kürtler ve Hak-Par
Baﬂkan› Sertaç Bucak’›n, CHP’li, AKP’li Do¤u ve Güneydo¤ulu milletvekillerinin de oldu¤u bir toplant› yap›ld›. ABD kongre üyelerinden Shays, bu toplant›n›n ard›ndan da ﬁ›rnak’a, Cizre’ye giderek “temaslar›n›”(!) sürdürdü.
Amerikal›lar, Türkiye babalar›n›n çiftli¤iymiﬂçesine giriﬂimlerde bulunuyorlar. ABD’nin yapt›¤› kendine ba¤l› güçler oluﬂturma politikas›d›r. Bu toplant›lara, gezilere tepki göstermeyen bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›ndan sözedilebilir mi? ABD emperyalizmi geliyor, Türkiye’nin baﬂkentinde istedi¤i kiﬂileri
topluyor ve Kürt sorununu tart›ﬂ›yor, bilgi al›yor, kimin ne düﬂündü¤ünü araﬂt›r›yor. “Ne yap›yor bu ABD’liler?” sorusu sorulmuyor!
Oysa, bir parça ulusal onur taﬂ›yan herkesin bu tablodan rahats›zl›k duymas› gerekir. Beynini emperyalizme teslim etmemiﬂ herkesin, bu durumu öncelikle oligarﬂinin konumu aç›s›ndan, AKP’nin konumu aç›s›ndan sorgulamas› gerekir. Bu nas›l bir iﬂbirlikçiliktir ki, ABD’li gelip burada istedi¤i kiﬂileri toplayarak Kürt sorunu tart›ﬂmas› yapabilmektedir.
Herhalde hiç kimse, ABD emperyalizminin gelip burada, halklar›n sorunlar›na çözüm arad›¤›n› düﬂünecek kadar saf de¤ildir. Dahas›, bu nas›l bir politikad›r ki, ülkesindeki sorunu çözmemekte ve emperyalistleri sorunu araﬂt›rmaya, çözmeye davet edebilmektedir.
Oligarﬂinin ç›karlar› için uﬂakl›¤a, aﬂa¤›lanmaya hay›r dedi¤i bir dönem
olmuﬂ mudur ki!
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AKP ENGELL‹LER‹N HAKLARINI DA GASBETT‹
Kim demiﬂ bunlar islamc› diye,
bunlar basbaya¤› Nazi. ‹slam bir ﬂekilde engellilere sahip ç›kmay›
ö¤ütler, bunlar engellilere sahip ç›km›yor, Naziler’in “engelliler toplu ma yüktür, ilk onlardan kurtulmak
gerekir” politikas›n› uyguluyorlar.
AKP iktidar›, engelli çocuklara
e¤itim deste¤i olarak verilen para
yard›m›n›, Milli E¤itim Bakanl›¤›
Özel E¤itim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 20 Kas›m'da yay›mlanan genelge ile kesme karar›
ald›. Genelge 1 Aral›k tarihinden itibaren yürürlü¤e giriyor.
Karar›n gerekçesi, “engelli ço cukl ara ya p› lan e¤it im yard›m›n›n
masraf› çok art›rmas›” olarak ifade
edildi.
AKP 2006 y›l› Haziran ay›nda,
engellilerin özel e¤itim kurumlar›nda e¤itim almas› durumunda e¤itim
giderlerinin karﬂ›lanmas› için kanunu de¤iﬂtirmiﬂti.
O zamanki karar› seçim yat›r›-

m›yd›, fakat art›k seçimler geçti¤i
için AKP engellilere yönelik gerçek
politikas›n› hayata geçiriyor. Bu politikada insana ve dolay›s›yla engelliye verilen de¤er yoktur. Bu politika
engellileri, yaﬂl›lar› üretim sürecine
kat›lmayan, dolay›s›yla tekellere kazand›rmayan, topluma yük olarak
gören burjuvazinin politikas›d›r.
Kapitalizm insana de¤er vermez.
Onun tek de¤eri dolarlar›d›r. Dolar
getiren her ﬂey de¤erlidir. Bu nedenle uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, her
türlü pislik kapitalizmde meﬂrudur.
Fakat dolar getirmeyen insan da olsa bir de¤eri yoktur.
Bu nedenledir ki, ülkemizde hiçbir zaman engellilerin de, yaﬂl›lar›n
da, çocuklar›n da bir de¤eri olmam›ﬂt›r. Kapitalizm onlara yat›r›m
yapmaz, çünkü onlara yap›lacak yat›r›m kar getirmez. Kar getirmeyen
alanlara kapitalizmin yat›r›m yapmas› düﬂünülemez.
Naziler; engellileri, yaﬂl›lar› f›r›nlarda yak›yorlard›, bugün oligar-

EMEKL‹-SEN’DEN
AKP’YE S‹YAH ÇELENK
Haklar›nda kapatma karar›
verilen Emekli-Sen üyeleri baﬂta
‹stanbul olmak üzere Ankara,
Adana ve ‹zmir’de yapt›klar›
eylemlerle kapatma karar›n› protesto etmek için AKP binalar›na
siyah çelenk b›rakt›lar.
22 Kas›m Perﬂembe günü saat 12.30’da Mecidiyeköy
Meydan›’nda toplanan Emekli-Sen üyeleri “D‹SK/ EmekliSen Kapat›lamaz” pankart› ile ﬁiﬂli AKP ‹lçe binas›na kadar
yürüdüler. Att›klar› sloganlarla AKP’ye tepkilerini ifade
eden Emekli-Sen’liler AKP önünde bas›n aç›klamas›
yapt›lar. Emekli-Sen ad›na aç›klamay› yapan Aksaray ﬁube
Baﬂkan› Rahime Bayrak, ek ödemelerden yararlanamad›klar›n›, TÜFE alacaklar›n›n ödenmedi¤ini ve sendi
kalar›n›n kapat›lmak istenmesini ve bunun sorumlusu olarak
gördükleri AKP'yi protesto etmek için pek çok ilde siyah
çelenk b›rakacaklar›n› dile getirdi.
Emekli-Sen’liler AKP önüne siyah çelenk b›rakt›ktan
sonra ﬁiﬂli'den Gayrettepe Telekom'a yürüyerek grevdeki
iﬂçilere de destek verdiler.
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ﬂik düzen bunu
yapam›yor, fakat onlar› yaﬂam›n d›ﬂ›na
itiyor, ölüme
terkediyor.
AKP’nin
bu karar› üzerine engellilerin aileleri, 26
Kas›m tarihinde Ankara’da protesto
eylemi yapt›. De¤iﬂik illerden eyleme kat›lan engelliler ve aileleri,
Baﬂbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na siyah çelenk b›rakt›. Bir grup
engelli ve ailesi de Necatibey Caddesi’nden TBMM önüne yürüyüﬂ
yapt›. Kitle, “Engelleri Aﬂmak ‹çin
Bi z e E n ge l O l m ay › n ”, “ B a r i S i z
K › y m ay › n ” , “ D ev le t B ab a E¤ it im
Hakk›m› Elimden Alma” sloganlar› att› ve döviz açt›.
Engelli aileleri, “3 Aral›k Engelliler Günü” de protesto gösterileri
yapacaklar.

HER YERDE HALKA
ULAﬁMAYA DEVAM ED‹YOR
‹zmir’de halka gerçekleri anlatmaya devam eden
Yürüyüﬂ Dergisi okurlar›, 23 Kas›m günü Gültepe
Mahallesi’ndeydiler.
Yürüyüﬂ okurlar›, ortak düﬂman›n Amerika oldu¤unu, AKP’nin, emperyalistlerin ve krallar›n uﬂakl›¤›n› yapt›¤›n› anlatt›lar. 33 dergiyi mahalle halk›na
ulaﬂt›ran okurlar›m›z mahalle halk› taraf›ndan evlerine davet edildiler.
Mahalle halk›n›n ilgisi ile karﬂ›laﬂan Yürüyüﬂ
okurlar›, 33 dergiyi mahalle halk›na ulaﬂt›r›rken s›k
s›k insanlar›n evlerine davet edildiler. Mahalleden birinin, “Yürüyüﬂ Dergisini okur musunuz?” sorusuna;
“Ben seksen öncesinden beri sizi bilirim, tabi okuyaca¤›m” diye cevap vermesi, bir süreklili¤in küçük bir
ifadesiydi. Saat 16.00’da baﬂlayan dergi tan›t›m› ve
sat›ﬂ› 19.00’da sona erdi.
***
Yürüyüﬂ, ‹stanbul’un 1 May›s Mahallesi’nde de
halka ulaﬂt›r›ld›. 25 Kas›m günü Mandra Bölgesi’nde
gerçekleﬂtirilen sat›ﬂ›n sonunda 40 dergi sat›l›rken
halka derginin son say›s›n›n konular› anlat›ld›.
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Zeliha Güdeno¤lu ve Bülent Dil’in Mezarlar›na Sald›r›

AHLAKSIZLIKLARI KORKULARINDAN!
Devrim ﬂehitleri yaﬂamlar›yla,
kavgalar›yla korkuttuklar› kadar
ölümleriyle de oligarﬂiye korku sal›yor. Çünkü ﬂehitler her zaman verilen kavgan›n en önündedirler. Gelece¤i kazanma mücadelesinde, sosyalizme giden yolun ad›m ad›m örülmesinde ve insanl›¤›n tarihinin yaz›lmas›nda hep vard›rlar. Ö¤retmendirler sosyalizmi hedefleyen her
devrimciye. Emekçileri, ezilen halk›
ba¤›ms›z demokrasi ve sosyalizm
kavgas›na bir ça¤r›d›r her ölüm asl›nda. Bu ça¤r›n›n halka ulaﬂmas›ndan, halk›n bu ça¤r›ya kulak vermesinden korkanlar, bu ça¤r›da kendi
sonlar›n› görenler sald›r›rlar ﬂehitlerin de¤erlerine, mezar taﬂlar›na.
Acizliklerinden sald›r›rlar. Bu ça¤r›y› yokedememenin çaresizli¤iyle
pervas›zlaﬂarak insanl›ktan soyutlanarak sald›r›rlar hem de.
Daha önce de defalarca mezarlara
yap›lan sald›r›lara yer verdik sayfalar›m›zda. Geçen hafta ise bir mezar taﬂ›n›n adliyeye düﬂmesinin hikayesini
anlatm›ﬂ, mezarlara kin duyan gericili¤i Sivas Mad›mak ﬂehitlerinin mezarlar›na yap›lan sald›r›larla bir kez
daha gözler önüne sermiﬂtik.
Oligarﬂi bu kez yine acizli¤ini

göstererek sald›rd› mezarlara. 1995
y›l›nda Tokat’ta ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit
düﬂen Zeliha Güdeno¤lu’nun K o nya Atlant› Kasabas›’nda bulunan mezar› 4 Kas›m gecesi resmi ve sivil faﬂistler taraf›ndan parçaland›. Olay›
ö¤renen TAYAD’l› Aileler hem aileye geçmiﬂ olsun deyip üzüntülerini
paylaﬂmak hem de olay› yerinde inceleyip sorumlular› hakk›nda suç duyurusunda bulunmak üzere Konya’da
bulunan Zeliha Güdeno¤lu’nun ailesini ziyaret etti. TAYAD’l›lar› ilgiyle
karﬂ›layan aile, k›zlar›n›n de¤erlerine
sahip ç›karak sorumlular hakk›nda
suç duyurusunda bulunduklar›n› söylediler. K›zlar›yla gurur duyduklar›n›
söyleyen Güdeno¤lu ailesi ile birlikte
mezar› yerinde görmeye giden TAYAD’l›lar 8 cm kal›nl›¤›ndaki mezar
taﬂ›n›n paramparça edilmiﬂ oldu¤unu
gördüler. Bu ahlaks›z, korkakça sald›r›y› köyden birisinin yapmas› imkans›zd›. Çünkü köyün ço¤u ailenin
akrabalar›yd› ve Zeliha çok sevilen
birisiydi... Köyde pekçok ailenin k›zlar›na Zeliha ismini vermeleri de bu
sevginin bir ifadesiydi.
***
Mezarlar›m›za yönelik bir baﬂka
sald›r› da 1998 tarihinde Adana’da

Zeliha Güdeno¤lu

Bülent Dil
kald›¤› eve yap›lan polis bask›n› sonucu katledilen Bülent Dil’in mezar›n›n faﬂistler taraf›ndan k›r›l›p parçalanmas›yd›.
Sald›r›y› ö¤renen TAYAD’l› Aileler Bülent’in ailesini de ziyaret ettiler. Aileden bilgi alan TAYAD’l›lar
daha sonra Bülent Dil’in mezar›n›
görmek için K a y s e r i P › n a r b a ﬂ›’ndaki mezarl›¤a gittiler. Bülent’in
mezar›ndaki görüntü korkunçtu.
Mezar taﬂ› un ufak edilerek tamamen parçalanm›ﬂt›. Ve mezar›n yan›nda çok say›da içki ﬂiﬂesi vard›.
Mezara kin kusup alçakça sald›ranlar orada içki alemi de yapm›ﬂlard›.
Ölülere, geleneklere hiçbir sayg›s›
olmayanlar›n, de¤erlere sald›ranlar›n
kendi de¤erleri de olamazd›.

Güvener, ABD Büyükelçili¤i
MALATYA KATL‹AMI DAVASI GÖRÜLDÜ Siyasi ‹ﬂler Büro Sorumlusu
Jeffrey Collins, Avrupa Birli¤i
Malatya'da Zirve Yay›nevi’nde ›rkç›-faﬂist sald›r› sonuTürkiye Bürosu Sorumlusu ve AB
cu 3 kiﬂinin iﬂkence yap›larak, bo¤azlar›n›n kesilerek katRaportörü Sema K›l›nçer, katledilen
ledilmesiyle ilgili davan›n ilk duruﬂmas› Malatya 3. A¤›r
Alman Tiliman Geske’nin eﬂi ve
Ceza Mahkemesi’nde 23 Kas›m tarihinde yap›ld›. 5 san›k
Necati Ayd›n’›n eﬂi kat›ld›.
için müebbet hapis cezas›n›n talep edildi¤i duruﬂma san›k
San›k avukatlar› savunma için
ve avukatlar›n›n ifade vermek ve savunma yapmak için hahaz›r olmad›klar›n› söylerken, katz›r olmad›klar›n› belirtmesi üzerine 14 Ocak 2008 tarihine
ledilenler ad›na konuﬂan avukatlar
ertelendi.
ise olay›n silahl› örgüt suçu olarak de¤il soyk›r›m suçu olaYaklaﬂ›k 5 saat süren davan›n duruﬂmas›nda salonun etrak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söylediler. Avukat Mehraf›nda polisin yo¤unlu¤u dikkat çekerken Malatya
met Ali Koç olay›n Trabzon ve Hrant Dink olay›n›n devaHÖC’ün de aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ler mahkeme salom› oldu¤unu belirtti.
nuna al›nmad›lar.
Mahkeme sonras› bas›na konuﬂan Av. Orhan Kemal
Duruﬂmaya Almanya Ankara Büyükelçili¤i Hukuk ‹ﬂleCengiz olay›n geliﬂigüzel beﬂ gencin kafas›n›n bozularak
ri Baﬂkan› Martin Graft, Kiliseler Baﬂpiskoposu Ahmet
bireysel olarak yapt›klar› bir iﬂ olmad›¤›na dikkat çekti.
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Ö¤retim Görevlileri ve
Ö¤renciler Örgütlenme
Sorunlar›n› Tart›ﬂt›lar

Polis Koruyor,
Rektörlük Besliyor
Mu¤la’da 2 hafta önce Kürt ö¤rencilere yönelik taciz ve
tehdit sald›r›lar›yla baﬂlayan ve polisin kafe ve ev bask›nlar›
yap›p 42 devrimci demokrat ö¤renciyi gözalt›na almas›yla devam eden faﬂist ﬂovenist sald›r›lar Mu¤la Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan 26 Kas›m günü S›n›rs›zl›k Meydan›’nda yap›lan
eylemle protesto edildi.
Aç›klamada “Ö¤renciler bandrol paras› ad› alt›nda 10 YTL
ödemedikleri için üniversitelerine al›nmayarak e¤itim haklar›
engellenirken, geçti¤imiz y›llarda, sat›rlarla ve döner b›çaklar›yla üniversite içerisinde ö¤rencileri yaralayan ülkücü reislere
nas›l oluyor da Mu¤la Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan k›z
yurdundaki internet kafenin iﬂletmesi verilebiliyor?! Yoksa üniversite yönetimi taraf›ndan önlem almak için ö¤rencilerin yaralanmas› yetmiyor da ölmeleri mi bekleniyor?” denilerek ö¤renci gençli¤e sald›ran faﬂistlerin nas›l korunup kolland›¤›, beslendi¤i anlat›ld›.
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, DPG, SGD, YDG, YGH
kat›ld›¤› aç›klamaya TKP ve ÖDP’li ö¤renciler de destek verdi.
Bu protestodan iki gün sonra bir süre önce gözalt›na al›n›p
serbest b›rak›lan ö¤rencilerden Ersel Tutkuner’in savc›l›¤›n
itiraz› sonucu 28 Kas›m günü yeniden gözalt›na al›nd›ktan
sonra tutuklanarak hapishaneye konuldu¤u ö¤renildi.

"Bu Yol,
Yol De¤ildir!"
Bir ö¤retim kurumu düﬂünün,
k›ﬂladan bozma; bir e¤itimci düﬂünün, rütbeli asker! Evet, olmaz demeyin, hem de fazlas›yla oluyor.
Çukurova Üniversitesi’ne ba¤l›
Ceyhan Meslek Yüksekokulu’nda
yaﬂananlar› duyunca, e¤itim sistemimizin ve YÖK’ün yetiﬂtirdi¤i
‘e¤itmen’lerimizin içinde bulundu¤u içler ac›s› durumu daha iyi görebiliyoruz.
Ali Göko¤lu adl› bir ö¤retim görevlisi, 23 Kas›m Perﬂembe günü
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19-23 Kas›m tarihleri ara-s›nda ‹zmir Dokuz Eylül Üni-versitesi, Güzel Sanatlar Fakül-tesi Ö¤rencileri “Baﬂka bir üni-versite mümkün” ad›yla etkin-likler düzenlediler.
Uzun süredir üniversitele-rindeki sorunlar üzerinde tart›-ﬂan ve bu sorunlara çözüm
üretmenin ülke sorunlar›ndan
ayr› düﬂünülemeyece¤inin far-k›nda olan ö¤renciler ve baz›
ö¤retim gö-revlileri, üniversite
ö¤rencilerinin örgütlenme so-runlar› üzerinde ne yap›lmas›
gerekti¤ini bir etkinlik haftas› içinde tart›ﬂ-ma-ya açt›lar.
Bir hafta boyunca konserlerden forumlara,
panellere kadar birçok etkinlik düzenleyen ö¤-rencilere ‹zmir Gençlik Derne¤i de destek verdi.
Haftan›n en yo¤un kat›l›- m›n›n yaﬂand›¤›
“Anayasal Bir Kurum Olarak YÖK” konulu
panelde de AKP hükümetinin anayasa de¤iﬂik-li¤i ve Halk Anayasas› kavramlar› tart›ﬂ›ld›.
Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n sahne ald›¤› kapan›ﬂ
konseri ile bitirilen etkinliklerde anti-faﬂist,
anti-ﬂovenist, anti-cinsiyet ay›r›mc› ve tüm fa-külteyi kapsayacak ﬂekilde bir birlik oluﬂturma
karar› al›nd›.

Çukurova Üniversitesi Ceyhan
Meslek Yüksekokul’unda okuyan
Adana Gençlik Derne¤i üyesi Hazal K›lavuz’u s›nav esnas›nda tehdit ediyor.
Ali Göko¤lu; ‘Ya o yolu seçersin, ya bu yolu seçersin’ diyor! Hazal Klavuz ise buna kendisinin karar
verece¤ini, kendisiyle ilgili kararlar›n kimseyi ilgilendirmedi¤ini bildirmesi üzerine ‘O zaman sana 30
veririm’ diyor Ö¤retim Görevlisi!
Gençlik Federasyonu/Adana
Gençlik Derne¤i yaﬂanan bu olay›n
ard›ndan bir aç›klama yaparak
olaya tepki gösterdi.
“Ali Göko¤lu’nun ‘Yol’ diye
bahsetti¤i Adana Gençlik Derne-

¤i’nin, ö¤renci gençli¤in akademik,
demokratik, bilimsel, paras›z e¤itim mücadelesidir” diyen Adana
Gençlik Derne¤i:
“Peki, Ali Göko¤lu’nun ‘yolu’
neresidir?” diye sordu.
“Ali Göko¤lu ülkemizde pek
çok örne¤i ile karﬂ›laﬂt›¤›m›z gibi
bize ‘Hakk›n›z› aramay›n, örgütlü
olmay›n, düﬂünmeyin, sorgulamay›n, ben ne dersem onu yap›n’ demektedir. Onun yolu budur” denilen Adana Gençlik Derne¤i aç›klamas›nda gençlik olarak Ali Göko¤lu’nun sundu¤u yolu kabul etmeyecekleri belirtildi.
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ﬂ›yor. Cumhuriyet Gazetesi’ne verdi¤i röportajda baba “ Alevi oldu¤umu söyleyemedim” diyor. Çocu¤unun hasta oldu¤u için oruç tutmad›¤›n› söylemiﬂ.
Okul müdürü ise
“olsun oruç tutmas›n›n önünde engel
de¤il” cevab›yla aileyi bir kez daha ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. Olay› “ayd›nlatmak” için gelen milletvekilleri de AKP’li olunca, suçlular› aç›¤a ç›karacaklar› yerde bask›ya
maruz kalan k›zlar› sorgulam›ﬂlar.
Daha sonra da ailelerini bu olay›
fazla kurcalamay›n deyip tehdit
etmiﬂler. Sonuç olarak alevi oldu¤unu dahi saklamak zorunda olan,
okulda dini bask› görüp okulunu
de¤iﬂtirmek zorunda olan bu 4 k›z
ö¤renci, suçlu durumuna düﬂürülmüﬂ, psikolojik olarak y›prat›lm›ﬂt›r.

Okullar, gericili¤in
kaleleri mi olacak?
AKP iktidar› 5 y›ldan fazla bir
süredir e¤itim alan›nda, e¤itimin
ticarileﬂmesi için yapt›¤› yasalarla,
özel okullara ve özel üniversitelere sa¤lad›¤› olanaklarla, üniversiteleri özelleﬂtirme politikalar›yla
sürekli gündemimizde oldu. Yine
AKP iktidar›n›n farkl› bir uygulamas›yla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Gerici-faﬂist nitelikli e¤itimin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve liseli gençli¤in sürekli bask› alt›nda tutulmas›
bugüne kadar gelen tüm iktidarlar›n uygulad›¤› bir politikad›r. Bunun sonuçlar› da ortadad›r. Liseli
ö¤renciler, bir taraftan idarenin,
bir taraftan da idare denetiminde
örgütlenen sivil faﬂist örgütlenmelerin bask›s› alt›nda tutulurlar.
Kendini ülkücü, islamc› olarak adland›ran bu örgütlenmeler liseli
gençli¤in örgütlenmesinin önünü
kesmek için bizzat polis-idare iﬂbirli¤iyle örgütlenirler.
Amasya Anadolu K›z Meslek
Lisesi’nde yaﬂananlar ve 4 k›z ö¤rencinin art›k bu bask›lara dayanamay›p kay›tlar›n› baﬂka bir liseye ald›rmas›yla ortaya ç›kan olay,
bu durumun geldi¤i aﬂamay› gözler önüne koymaya yetiyor. Yaﬂlar› 16 ile 17 aras›nda de¤iﬂen, 9.
ve 10. s›n›f ö¤rencileri H.D., G.D.,
ﬁ.Ç. ve ﬁ.D., Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ö¤retmenleri Ahmet A., ile
kald›klar› okul pansiyonunun Müdür Vekili Özlem Y. taraf›ndan
kendilerine namaz k›lmalar› ve
kapanmalar› yönünde bask› yap›ld›¤›n› söylediler. Bu konuda ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne dilekçe
verdiklerini de söyleyen ö¤renciler, K›z Meslek Lisesi’ndeki kay›tlar›n› ald›rarak Ayd›nca Beldesi’ndeki düz liseye nakil yapt›rd›.
K›z ö¤rencilerden birinin babas› okula gitti¤inde k›z›n›n niye
oruç tutmad›¤› sorgusuyla karﬂ›laSay›: 133

Bu okulda yaﬂananlar bununla
s›n›rl› de¤ildir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmeni 25 soruluk
bir cinsel yaﬂam testi yaparak,
kendi ahlaks›zl›klar›n›, çarp›kl›klar›n› sergilemiﬂler. Ayr›ca okulda
sürekli olarak idarenin öncülü¤ünde çeﬂitli faaliyetler düzenleniyor. Elbette bunlar›n gençlerin
sosyal geliﬂimi için yap›lan etkinlikler olmas›n› beklemiyoruz; toplu namaz k›lmak, toplu Kuran
okumak gibi zorunlu etkinlikler
yap›l›yor bu okulun yurdunda.
Yaﬂananlar ülkemiz e¤itim sisteminin geldi¤i son noktay› gözler
önüne sermektedir. Daha önce de
zorunlu din derslerinin savunuculu¤unu yapan Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, bu konuyla ilgili sadece “müfettiﬂ görevlendirece¤iz”
demekle yetindi. ﬁu ana kadar yap›lan somut hiçbir ﬂey yok.
Din bask›s› denilen ﬂey asl›nda
ne bugün ortaya ç›km›ﬂt›r ne de
ilk defa karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ bir olayd›r.
Y›llard›r okullar›m›zda, yurtlar›m›zda karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z bir
olayd›r. Mesela oruç tutmad›klar›
için üniversite kantinlerinde faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rayan ö¤renciler Ramazan aylar›n›n en çok
rastlanan haberleridir. Bu sald›r›lardan sonra da, genellikle bu lise-

de oldu¤u gibi sald›r›ya u¤rayanlar sorgulan›p tehdit edilir. En basitinden Amasya’da kapanacaks›n,
oruç tutacaks›n bask›s›yla karﬂ›laﬂan ö¤rencilerin aileleri alevi oldu¤umuzu söyleyemedik derken iktidar›n bir niteli¤ini daha ortaya
koymaktad›r. Bak›n, ülkemizde insanlar inançlar›n› söyleyemiyorlar. Aile, k›z›n›n bir de alevi oldu¤u için daha fazla bask› görmesinden korkmaktad›r.
E¤itimin amac› toplumu ve
toplumu oluﬂturan bireyleri kültürel ve sosyal yönden geliﬂtirmek,
onlar› bilimin ›ﬂ›¤›yla ayd›nlatmakt›r. Ülkemizde ise e¤itimin
ana iﬂlevi düzenin ideolojisini daha çocukluktan itibaren kafalara
kaz›makt›r. Y›llard›r gençlerimizi
ﬂovenist tarih ve felsefe kitaplar›yla zehirleyen, zorunlu din dersleriyle hem gençlerimizin beynini
buland›ran hem de alevi gençler
üzerinde dini bask› uygulayan sistemin bilimsel ve demokratik oldu¤unu kim iddia edebilir? Hiç
kimse bu olaylar›n sadece bir
okulda yaﬂand›¤›n› ve düzeltilece¤ini iddia edemez. Amasya’daki
K›z Meslek Lisesi’nin durumu, ülkemizin dört bir yan›ndaki liselerimizin durumudur.
Bilimsel, gericilikten ve ﬂovenist k›ﬂk›rt›c›l›ktan uzak bir e¤itim
alma hakk›m›z bu düzen taraf›ndan aç›kça gasbedilmiﬂ durumda.
Dünyan›n yuvarlak oldu¤unu henüz 5 y›l önce kabul eden Vatikan’dan bir fark›m›z yok. Okullar›m›za bilimin ve bilimsel düﬂüncenin girmesi yasak.
Amasya’daki durumu yaratan
bugünkü düzenin genel politikas›d›r. Onlar›n istedi¤i okullar böyledir. Sadece AKP de¤il öncekiler de
ayn› politikay› uygulam›ﬂt›r. Bunun için okullar›m›z›n bilimsel e¤itime kavuﬂmas› ancak bu düzenin
e¤itim anlay›ﬂ›n›n toptan de¤iﬂmesi ile gerçekleﬂebilir ve bu da
mücadeleyle mümkündür. Bu mücadeleyi vermemek, okullar› gericili¤in kaleleri haline getirmek isteyen düzene teslim etmek olacakt›r.

Gençlik Federasyonu

GENÇL‹K

37

A

NAYASA RÖPORTAJLARI

Kim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

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

Bu Say›da:
Gökçer Tahincio¤lu (Gazeteci)

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?

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?
Asl›na bakarsan›z ideolojisizlik
iddias›n›n sadece bir tart›ﬂma konusu
olarak AKP taraf›ndan gündeme getirildi¤ini düﬂünüyorum. Anayasa 12
Eylül ideolojisinin ruhunu muhafaza
ediyor. Sadece bir farkl›l›k var. Milliyetçilik eksenli yaklaﬂ›mlar›n yan›na k›smen muhafazal›k da tonu koyulaﬂt›r›larak ekleniyor. Özgürlükçülükten sadece ka¤›t üzerinde bir özgürlü¤ün anlaﬂ›ld›¤›n› düﬂünüyorum.
Bir ülkenin vesayet alt›nda olmas›,
d›ﬂa karﬂ› emperyalist politikalara
teslimiyetçi anlay›ﬂ›n ve içe karﬂ› bürokratik düzene karﬂ› boyun e¤me
psikolojisinin sürmesi maalesef taslakta da kendisini gösteriyor.

Gökçer TAH‹NC‹O⁄LU (Gazeteci):
“SÖZ SAH‹B‹ OLAB‹LMEK ‹Ç‹N ÖRGÜTLÜ
OLMAK GEREK‹YOR”
Bir anayasa siz1)
ce neleri içermeli ve nas›l yap›lmal›?
Haklar temelinde haz›rlanacak,
özgürlüklerin s›n›rlar›n› de¤il, özgürlükleri tan›mlayan, özgürlükleri
s›n›rlayan istisnalar›n istisna oldu¤u,
birey odakl› bir anayasa toplumsal
geliﬂmenin koﬂutudur gibi geliyor
bana. Evrensel insan haklar› kriterlerinin, milliyetçi yaklaﬂ›mlar›n bütünüyle bir yana b›rak›larak anayasa
metnine yans›t›lmas› da büyük önem
arz ediyor. Ve bu kriterlerin yorum
yoluyla daralt›lmas›na imkan b›rakmayacak aç›kl›kta yer almas› gerekiyor anayasada. ‹nsanlar›n dillerini
rahatça konuﬂabilmesi, ideolojik
yaklaﬂ›mlar›n› korkusuzca dillendirebilmesi, e¤itim, çevre, inanç hakk›n›n k›s›tlanmamas› ancak haklar temelinde haz›rlanacak bir anayasa ile
mümkün.

2)

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

Mevcut 12 Eylül Anayasas›'n› tart›ﬂmak bile gereksiz. Bu anayasa üze-
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rinde yap›lan iyileﬂtirmeler bile geri
metinler olarak kalmaya mahkum.
AKP'nin akademisyenlere haz›rlatt›¤›
anayasa tasla¤›n›n da hayal k›r›kl›¤›
yaratt›¤› söylenebilir. Temel "devleti
koruyal›m" anlay›ﬂ›n›n sürdü¤ü, toplumun sadece belli bir kesiminin taleplerinin sorun say›ld›¤›, 12 Eylül
Anayasas›'n›n bask›c› ve s›n›rlay›c›
ruhunun ise korundu¤u bir metin gördüm bu tasla¤› inceledi¤imde. Bu taslaktan ben AKP'nin daha önce Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer ve
Anayasa Mahkemesi nedeniyle gerçe¤e dönüﬂtüremedi¤i düﬂüncelerini
anayasa ile gerçekleﬂtirmeyi amaçlad›¤›n› anl›yorum sadece. Örne¤in
Yarg›çlar ve Savc›lar Birli¤i'ni hala
kapatamayan hükümet, anayasa tasla¤›nda bu tip birliklerin kanun yoluyla
kapat›labilece¤ini belirtiyor. Memurun sendika hakk›ndan söz etmiyor.
Özgürlükler zaten 12 Eylül anlay›ﬂ›
ile ele al›n›yor.

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

3)

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

4)

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, haklar ve
özgürlükler elbette kimsenin varl›¤›
konusunda itiraz edemeyece¤i kav-

2 Aral›k 2007

ramlar. Ama bu kavramlar›n herkes
taraf›ndan do¤ru anlaﬂ›ld›¤› konusunda ciddi kuﬂkular›m var. Bu nedenle
öncelikle kavramlar›n içini doldurmak gerekiyor. Bu nokta da ilerici demokrat çevrelerin bir arada hareket
etmesinin önemli oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu nedenle bütün politik görüﬂ ayr›l›klar›n›n bir yana b›rak›l›p,
bir araya gelinerek ortaya ortak bir
çerçeve metin ç›kar›lmas›n›n ve bunun anayasa tart›ﬂmalar› sürecinde
kesintisiz olarak savunulmas›n›n toplum aç›s›ndan gerekli oldu¤una inan›yorum. Mevcut tablo, toplumun
önemli bir kesiminin bu tart›ﬂmalar›n
d›ﬂ›nda kald›¤›n› bize gösteriyor.
HÖC'ün tasla¤›n›n ortak bir metin oluﬂturabilmek ad›na bir altyap›
oluﬂturabilece¤ine kuﬂku yok. Ancak gelinen noktada bana göre gerçekçi bir zeminde konuﬂmak, toplumsal ilerleyiﬂi sa¤layabilecek uy-

Mevcut tablo,
toplumun önemli bir
kesiminin bu tart›ﬂmalar›n
d›ﬂ›nda kald›¤›n›
bize gösteriyor.
gulanabilir taleplerde bulunmak gerekiyor. Tasla¤›n bu yönüyle birçok
kesimin itiraz›na yol açaca¤› ortada.
Ancak bu itirazlar bile bir tart›ﬂma
zemini oluﬂturarak, ilerici kesimler
için ortak bir ses ç›karman›n yolu
haline gelebilir. Bunu yapabilmek
için de dedi¤im gibi kavramlar› ortaklaﬂt›rmak, kavramlar üzerinde bir
uzlaﬂma yaratmak önemli.

5)

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

Gerçekten halk›n öncül al›nd›¤›
demokratik bir iﬂleyiﬂin kurulmad›-

¤› sürece bunun gerçekleﬂmesi zor
gözüküyor. Radikal bir zihin devrimi yap›lmad›¤› sürece, yönetenlerce
yap›lacak her düzenleme, halktan
kopuk, ç›kar çat›ﬂmalar›n›n yans›d›¤› metinler olmaya mahkum.
Zihin devriminin yap›lmas› ise
halk›n sürece etkin olarak kat›labilmesinden geçiyor. ‹nisiyatif kullan›labilmesi için söz sahibi olmak gerekiyor. Söz sahibi olabilmek için örgütlü olmak, örgütlülükten kaynakl›
gücün demokratik sisteme yans›t›lmas› gerekiyor. Ancak baﬂa dönersek,
mevcut düzenlemeler ve yönetenler
en baﬂta örgütlülü¤ü bir düﬂman olarak görüyor. Gerçekçi bir bak›ﬂ aç›s›yla yorumlamak gerekirse, toplumun örgütlü kesimlerinin sürece dahil
olabilmek için mücadele etmesi, en
az›ndan biraz daha nefes almay› kolaylaﬂt›racak metinler ortaya ç›kmas›n›n tek yolu gibi geliyor bana.

BA⁄CILAR’DA HALK ANAYASASI
PANEL‹ E NGELLEND‹
AKP’nin polisi halk›n kendi anayasas›n› tart›ﬂmas›na tahammül edemiyor. Bu tahammülsüzlü¤ün son örne¤i Ba¤c›lar’da yaﬂand›. Ba¤c›lar’da
Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan yap›lacak olan “Halk Anayasay› Tart›ﬂ›yor” konulu panel polisin engellemesi sonucunda ertelendi. Malatya Akçada¤ ‹lçesi Kürecikliler Derne¤i’nde yap›laca¤› duyurulan panel,
dernek yönetiminin polisler taraf›ndan
tehdit edilmesi nedeniyle yap›lamad›.
Her bask›, her sald›r› AKP iktidar›n›n
halktan korkusunun bir yans›mas›d›r.
HÖC üyeleri panelin yap›laca¤› saat olan 16.00’da Malatya Akçada¤ ‹l-

çesi Kürecikliler Derne¤i Ba¤c›lar ﬁubesi önünde aç›klama yaparak “Anayasay› halk›n tart›ﬂmas› engelleniyor”
diyerek polisin bask›lar›n› protesto ettiler. “Halk ‹çin Anayasa Tart›ﬂ›yoruz”
pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamay› Dede
Altun yapt›. Aç›klamada “AKP’nin
anayasas› bir avuç sömürücünün anayasas›d›r. Demokrasi mücadelesi içindeyiz, temel hak ve özgürlük mücadelesi veriyoruz, anayasa tart›ﬂmas› da
bunun bir parças›d›r” denilerek bu engellemenin AKP’nin nas›l bir anayasa
haz›rlad›¤›n›n da göstergesi oldu¤u,
mücadele edilmeden hiçbir hakk›n kazan›lamayaca¤› belirtildi.
“Halk›n Anayasas› Engellenemez”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya yaklaﬂ›k 80 kiﬂi kat›ld›.
N u r t e p e ’ d e H a l k Toplant›s›
Halk için anayasay› tart›ﬂt›ran
HÖC, ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde halk toplant›lar›, seminerler dü-

Say›: 133

zenliyor.
Nurtepe’de 25 Kas›m Pazar günü
“Halk Anayasas›n› Tart›ﬂ›yor” ad›yla
Arkadaﬂ Cafe’de halk toplant›s› yap›ld›. Özgür Türk ve Nursel Demirdö¤ücü’nün konuﬂmac› oldu¤u toplant›ya
180 kiﬂi kat›ld›. Saat 14.30’da baﬂlayan toplant›da HÖC ad›na konuﬂan
Nursel Demirdö¤ücü, HÖC’ün Halk
Anayasa Tasla¤›’n› anlatt›. Halk›n y›k›m, yoksulluk, bar›nma gibi sorunlar›na de¤inen Demirdö¤ücü’nün ard›ndan söz alan Özgür Türk ise halk›n sorunlar›na sahip ç›kmas›n›n önemine
de¤indi.
Toplant›da ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için, halk anayasas› için örgütlenmenin ve mücadele etmenin gereklili¤ine vurgu yap›ld›.
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Annapolis Konferans›

F‹L‹ST‹N D‹REN‹ﬁ‹N‹ TASF‹YE
BOP’U SÜRDÜRME KONFERANSI
27 Kas›m’da ABD’nin Annapolis Kenti’nde, ABD öncülü¤ünde
“Ortado¤u Bar›ﬂ Konferans›” yap›ld›. Ad› bar›ﬂ konferans›, özü emperyalizmin Ortado¤u’daki ülkeleri
BOP’a yedekleme, direniﬂleri tasfiye etme konferans›d›r.
Konferansta al›nan kararlar, Filistin-‹srail aras›nda görüﬂmelerin
baﬂlat›lmas›, bunun için bir komite
kurulmas› ve takvim ç›kar›lmas› ile
s›n›rl› kald›. Ne ‹srail, ne de ABD
konferans ile Filistin halk›n›n sorunlar›na somut olarak çözümler üretilebilece¤inden bile sözetmediler.
Bush, konferansta yapt›¤› konuﬂmada, amac›n anlaﬂma sa¤lamak olmad›¤›n›, ‹srail ve Filistin aras›nda müzakereleri baﬂlatmak oldu¤unu aç›klamak durumunda kald›.
Fakat, al›nan kararlardan ba¤›ms›z olarak söyleyebiliriz ki; konferans ABD’nin BOP projesine hizmet
etmiﬂtir.
Düﬂünün ki, y›llard›r süren ‹srail
iﬂgaline iliﬂkin “bar›ﬂ” ad› alt›nda

bir konferans düzenleniyor, fakat bu
konferans Filistin halk› taraf›ndan
coﬂkuyla de¤il, daha baﬂtan protestolarla karﬂ›lan›yor. Bunun nedeni,
konferans›n düzenleyicisinin ABD
olmas› ve ABD’nin ad›na “bar›ﬂ
konferans›” diyerek Filistin davas›na teslimiyet dayatt›¤› ilk konferans›n da bu olmamas›d›r.
Filistin halk› ve direniﬂ örgütleri
de bilmektedir ki, yaﬂanan yeni bir
Oslo, yeni bir Camp David’dir. Os lo, 1993 y›l›nda ‹srail ile Filistin
Kurtuluﬂ Örgütü (FKÖ) taraf›ndan
Norveç`in baﬂkenti Oslo`da imzalanm›ﬂt›. Oslo için emperyalistler ve
iﬂbirlikçileri “art›k Filistin sorunu
çözüldü” demiﬂler, hatta anlaﬂmay›
imzalayan Yaser Arafat ve ‹zak Rabin’e 1994 Nobel Bar›ﬂ Ödülü verilmiﬂti. Fakat “Oslo Bar›ﬂ Anlaﬂmas›”
ne sorunu çözdü, ne de hayata geçti.
Ekim 1998’de, ABD'de, ‹srail
ve Filistin, Wye River Anlaﬂmas›'n›
imzalad›lar. Bir ﬂey de¤iﬂmedi.
1999’da ‹srail Baﬂbakan› ve Fi-

Filistinli Direniﬂ Örgütleri
Annapolis Konferans›’na Karﬂ›
25 Kas›m’da, Gazze’de Filistin Halk
Cephesi, Demokratik Cephe ve Filistin
Ulusal Giriﬂimi taraf›ndan “Annapolis’in
Te h l i k e l e r i n e K a r ﬂ › H a l k K o n g resi”
ad›yla bir panel düzenlendi. Panele direniﬂ
örgütlerinden ‹slami Direniﬂ Hareketi, Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi, Filistin ‹slami
Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluﬂ
Cephesi-Genel Komutanl›k ve Y›ld›r›m
(Es-Saika) kat›larak Annapolis Konferans›’
n›n Filistin direniﬂini tasfiye etmeyi amaçlad›¤›na iliﬂkin görüﬂlerini aç›klad›lar:
Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi-Gen e l K o m u t a n l › k: Annapolis Filistin davas›n›n seyrini olumsuz yönde etkileyecek,
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listin lideri bu kez ﬁarm El ﬁeyh’te
“bar›ﬂ müzakerelerini” baﬂlatt›lar.
2000’de Barak ve Arafat, bir kez daha ﬁarm El ﬁeyh'te buluﬂtu. Sonras›nda 2000’de C a m p D a v i d ' d eki
görüﬂmelerde Filistin’e teslimiyet
dayat›ld›, Yaser Arafat, uzlaﬂmaya o
kadar haz›r olmas›na ra¤men, görüﬂme masas›ndan kalkmak zorunda
kald›. ABD ve ‹srail’in “bar›ﬂ görüﬂmesi” ad› alt›nda Filistin’e teslimiyet dayatt›¤› ve hepsi fiyaskoyla
sonuçlanan görüﬂmeler, “anlaﬂmalar” bunlarla da s›n›rl› de¤il.
Fakat bu anlaﬂmalar›n sonuçlar›
hep Filistin direniﬂinin aleyhine olmuﬂtur. Filistin’in gündeme getirdi¤i temel sorunlar olan, ‹srail’in iﬂgal
etti¤i bölgelerden çekilmesi, yeni
yerleﬂimleri durdurmas›, sürgündeki
Filistinliler’in geri dönmesinde herhangi bir ad›m at›lmazken, Filistinli
uzlaﬂmac› liderlere puslu bir “ba¤›ms›z Filistin” hayali gösterilerek

ABD ‹ran’la yaﬂad›¤› nükleer krizi yürütmekte yaﬂad›¤› baﬂar›s›zl›klar nedeniyle bu konferans› düzenleme
ihtiyac› hissetti.
F il i st i n Ha l k K urtu lu ﬂ C ep hes i : Kim bu konferans›n baﬂar›l› olaca¤›n› düﬂünüyorsa, ﬂunu bilsin ki y›llard›r kendi kendini avutan Özerk Yönetim Baﬂkan› Abbas gibi kendisini kand›r›yordur.
‹slami Dire n i ﬂ H a reketi (Hamas): Konferans Filistin’in çok hassas bir süreçten geçti¤i bir dönemde yap›ld›. Amaçlanan Filistin davas›n› tasfiye etmektir.
F i l i s t i n ‹s l a mi C i h a d H a reketi : Annapolis Filistin
davas›n›n tasfiye edilmek istendi¤i duraklardan biridir.
Bu konferansla ABD-‹srail ittifak› Filistin direniﬂini
tasfiyeye ve bir taraf› tutarak di¤er taraf› yok etmeye
çal›ﬂmaktad›r.
S a i k a : ‹ﬂgalciler gasbettikleri bu topraklardan sökülüp at›lana kadar mücadeleye devam edilmesi gerekir.
Sürgündeki Filistinlilerin Filistin’e dönüﬂ hakk›na ve
Filistin halk›n›n tüm ilkelerine ba¤l› kal›nmal›d›r.
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‹srail’in mevcut statüsünü kabul
eden anlaﬂmalar imzalat›lm›ﬂ, iﬂgali
meﬂrulaﬂt›rmaya hizmet eden görüﬂme masalar› kurulmuﬂtur.
Fakat bununla birlikte, ABD ve
‹srail’in bu anlaﬂma masalar›nda Filistin direniﬂini teslim almay› baﬂaramamalar›n›n nedeni de, Filistinli
direniﬂ güçleri ve halk›n bu anlaﬂmalar› tan›mamas›, direniﬂiyle
oyunlar› ve planlar› bozmas›d›r.

Konferans Filistin’deki
parçalanman›n derinleﬂmesine
hizmet edecektir
Konferans›n Filistin sorununun
çözümü aç›s›ndan bir sonuç yaratamayacak olmas›, emperyalizmin bu
konferanstan hiçbir kazanç elde
edemeyece¤i anlam›na gelmiyor.
Emperyalizmin aç›k amaçlar›ndan
birisi bu konferans ile Filistin’in iﬂgale karﬂ› mücadelesinin parçalanmas›d›r. Ki, zaten mevcut durumda,
El Fetih ile Hamas aras›ndaki çat›ﬂmalar ciddi boyutlardad›r.

ABD konferansla Abbas ve Abbas’›n temsil etti¤i güçleri kendi yan›nda konumland›r›rken, Hamas’›
tasfiye plan›nda da yeni bir ad›m atm›ﬂ oldu. Görüﬂmelerde Abbas’›n
Filistin ulusunun bütününü temsil
etmedi¤i halde, Filistin ad›na muhatap al›nmas› ve Abbas’›n kendisine
biçilen bu rolü kabullenmesi, di¤er
direniﬂ güçlerine karﬂ› Abbas’›
ABD-‹srail politikalar›n›n yan›nda
yer almaya zorlayacakt›r. Abbas gönüllü ya da içine girdi¤i sürecin sonucu olarak bu zemine sürüklenmektedir. Ki, Filistin’de Annapolis
konferans›na karﬂ› ç›kanlara karﬂ›
Abbas’a ba¤l› polisin sald›r›lar›, nas›l bir sürecin yaﬂanaca¤›n›n ipuçlar›n› vermektedir. Fakat buna karﬂ›l›k, Gazze’de Annapolis toplant›s›n›
protesto için yap›lan gösteriler s›ras›nda Filistin Eski D›ﬂiﬂleri Bakan›
Mahmut Ez-Zehhar, yapt›¤› konuﬂmada, Milli ‹lkeleri Koruma Kongr esi adl› bir cephenin kuruldu¤unu,
bu yap› içerisinde Hamas, ‹slami Cihad, FHKC, Saika ve Nas›r Salahad-

Raporlar, belgeler birbirini
izliyor; ‹ﬂbirlikçi
ve ‹nkarc› AKP,
hala susuyor!
Avrupa ülkesinin hava
sahas›n› kullan›lma izni
verdi¤i belirtiliyor. Bu
ülkeler Türkiye, Yunanistan, ‹spanya, ‹talya
ve Portekiz olarak belirtiliyor.
Üst üste ülkemizdeki Adana
‹ncirlik Üssü’nün ABD’nin iﬂkence
uçaklar›n›n kalk›ﬂ› için gizlice kulland›r›ld›¤›na iliﬂkin raporlar yay›nlan›yor. Geçmiﬂte bu iddialar
karﬂ›s›nda aç›kça yalan söyleyen
AKP iktidar› yalanlar›n›n aç›¤a
ç›kmas› karﬂ›s›nda bir aç›klama
yapm›yor. ABD’li Türkiye’yi istedi¤i gibi kullan›yor, halk›n kendi
ülkesinde yaﬂananlardan haberi
yok. Bu iktidar kimin temsilcisi, bu
ülke kimin hizmetinde?

‹ncirlik’ten Guantanamo’ya
‹ﬂkence Uçaklar› Uçmad› m›?
CIA’n›n iﬂkence uçaklar›n›n,
Guantanamo’ya tutsak taﬂ›mak
için defalarca ‹ncirlik Üssü’nü kulland›¤› aç›¤a ç›kt›¤› halde AKP iktidar› sanki böyle bir ﬂey olmam›ﬂ
gibi davranmaya devam ediyor, bir
aç›klama yapm›yor.
Daha önce de dergimizde yer
verdi¤imiz gibi, CIA'n›n iﬂkence
uçaklar›n›n uçuﬂlar›n› soruﬂturan
Av r u p a P a r l a m e n t o s u K omisyon u soruﬂturma sonuçlar›n› içeren
bir rapor haz›rlad›. Raporda,
CIA’n›n iﬂkence uçaklar›na 5
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din Birlikleri’nin bulundu¤unu bildirdi. Bu da geliﬂmenin bir di¤er yönünü iﬂaret ediyor.
Sonuç olarak, Abbas ve El Fetih’in önünde iki seçenek bulunmaktad›r, birincisi görüﬂmelerden
çekilmektir. ‹kincisi ise, görüﬂmeleri sürdürmek ve kendisini ülkedeki
tek iktidar gücü olarak kabul ettirmek, görüﬂmenin ülkede kabul edilmesini sa¤lamak için di¤er güçlerle
çat›ﬂmakt›r. Abbas’›n ABD ve ‹srail’in politikalar›na yedeklenmesi,
emperyalizmin ve siyonizmin kazan›m› olacakt›r.
Konferansa di¤er Filistin direniﬂ
örgütlerinin yan›nda Hamas da tepki
göstererek, konferansta al›nacak kararlar›n Filistinliler’i ba¤lamayaca¤›
aç›klamas› yapt›. Konferansa karﬂ›
tav›r alan ülkelerden birisi de
‹ran’d›. ‹ran, konferans› boykot ça¤r›s› yapt› ve konferansa kat›lacak ülkelerin adlar›n›n tarihe iyi bir ﬂekilde geçmeyece¤i uyar›s›nda bulundu.
Toplant›n›n di¤er bir özelli¤i,
Suriye’nin toplant›ya kat›lmay› kabul etmesi oldu. Suriye, toplant›ya
kat›l›rken Golan Tepeleri’nin ‹srail
taraf›ndan iﬂgal alt›nda tutulmas› sorununun da gündeme al›nmas›n› istemiﬂ ve bunun kabul edilmesi ile
toplant›ya kat›lma karar› alm›ﬂt›.
Burada temel olan toplant›n›n
gündemine Golan Tepeleri sorununun al›n›p al›nmamas› de¤il, baﬂtan
BOP için düzenlendi¤i, emperyalizmin bölge hakimiyetinde kullanmak
için ülkeleri kendine yedeklemeyi
amaçlad›¤›n›n belli oldu¤u bir toplant›ya kat›lm›ﬂ olmakt›r. Bu
ABD’nin iﬂine yaram›ﬂ, bölgedeki
ABD politikalar›na karﬂ› direnen
güçlere zarar vermiﬂtir.
Suriye’nin toplant›ya kat›lmas›nda Türkiye’nin özel çabas›n›n da
üzerinde durmak gerekir. Türkiye
BOP çerçevesinde üstlendi¤i rolü
yerine getirmeye devam etmektedir.
Bu rol BOP’un bölgedeki taﬂeronlu¤unu yapan iﬂbirlikçi, aﬂa¤›l›k bir
roldür. Halklara karﬂ› emperyalist
cephede yer alan, görevler üstlenen,
diplomatik iliﬂkilerle, tehditle bölge
halklar›n› emperyalizme boyun e¤dirmeye çal›ﬂan bir roldür.
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ﬁiddete sol’dan burjuvaca itiraz edenler!
“ﬁiddet”e karﬂ› büyük bir kampanyayla karﬂ› karﬂ›yay›z. Asl›nda
sürekli bir kampanya bu; ve her vesileyle yo¤unlaﬂt›r›l›yor. Bugünlerde bir yandan PKK nezdinde, bir
yandan da El Kaide eylemleri kullan›larak “her türlü ﬂiddet” mahkum edilmeye çal›ﬂ›l›yor. Düzenin
ideologlar› karﬂ›lar›ndaki kim olursa olsun, siyaseti tart›ﬂmaya “önce
ﬂiddeti k›na” diye baﬂl›yorlar. Mevcut siyasal durum ve özel olarak da
Kürt sorunu hakk›nda aç›klama yapan, devrimciler d›ﬂ›ndaki hemen
tüm kesimler, sözlerine ﬂiddete son
verilmeli diye baﬂlay›p, silahlar b›rak›lmal› diye bitiriyorlar. K›sacas›
ﬂiddet karﬂ›tl›¤› düzeniçi siyasetin
“besmelesi” gibi bugünlerde. Onsuz
hiçbir söz, hiçbir aç›klama, hiçbir
toplant›, hiçbir forum baﬂlam›yor...
ﬁiddete karﬂ› kampanyay› yürütenler, “kad›na ﬂiddete karﬂ› mücadele günü”nü bile, kendilerinin “her
türlü ﬂiddete hay›r” politikalar›n›n
vesilesi yapmaktan geri durmad›lar.
“Kad›na yönelik ﬂiddet”e herkesin d o¤a l o l a rak karﬂ› ç›kmas›n› istismar ederek, kad›na karﬂ› ﬂiddeti
kullan›p “her türlü ﬂiddeti” mahkum etmeye çal›ﬂ›yordu bunlar.
Ama bu durum onlar›n ideolojik
o l a r a k n e k a d a r zay›f durumda olduklar›n›n da bir göstergesiydi. Öyle ki, bu tav›rlar›yla onlar da kad›n
sorununu “ﬂiddet karﬂ›tl›klar›n›”
hakl› göstermek için istismar ediyorlard›.
Bu kampanyan›n en ilgi çekici
yanlar›ndan biri ise, b u r j u v a z i y l e
solun baz› kesimlerini ayn› talepte,
ayn› söylemlerde birleﬂtiriyor olmas›d›r. Bir bak›yorsunuz, Tayyip Erdo¤an’dan baﬂlay›p Ahmet ‹nsel’e,
‹smet Berkan’dan Birgün Gazetesi
yazarlar›na, Bask›n Oran’dan Evrensel Yazar› Kamil Tekin Sürek’e
kadar siyasal olarak birbirinden oldukça farkl› yerlerde bulunanlar,
ayn› günlerde, “ﬂiddete”, “silahlara”, “çat›ﬂmalara” karﬂ› aç›klamalar yap›p, makaleler yazd›lar.
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ﬁiddet karﬂ›t›
k a m p a n y a n › n r ü zg a r › n › k i m l e r e s t i r i y or,
kimler b u r ü z g a r a
kap›l›p savruluyor
Belki hareket noktalar› farkl›yd›,
amaçlar› da farkl›yd› belki, ama
“bir ﬂey”, ayn› günlerde onlar› “ﬂiddet karﬂ›t›” bir kampanyada yanyana getirmiﬂti. “ﬁiddet” karﬂ›s›ndaki
bu ittifak hali, solun çeﬂitli kesimleriyle burjuvazinin belli bir “istek” Kürt milliyetçi hareketin ﬂiddete
son vermesi- konusunda bu kadar
aleni ve yayg›n bir çak›ﬂma içinde
olmas›n›n da ender ve çarp›c› örneklerinden biridir.
Bu çak›ﬂmaya ayr›ca de¤inece¤iz ama en baﬂta ﬂunu belirtmeliyiz
ki; ﬂiddete karﬂ› bu itirazlar›n oligarﬂi cephesinden gelenlerine diyecek bir ﬂeyimiz olmasa da, soldan
yap›lan itirazlara söyleyecek sözümüz var.
‹lk söyleyece¤imiz de ﬂu; ﬂiddete karﬂ› bu itirazlar, burjuvaca bir
itirazd›r. Tamamen b u r j u v a i d e o l oj i s i n i n ba k› ﬂ a ç › s › nd a n , burjuva
politikas›n›n gereklerine göre geliﬂtirilmiﬂ bir tav›rd›r.
Bu itiraz›n burjuvaca oldu¤unu
göstermek aç›s›ndan bolca olan örneklerden birini aktaral›m; yazar
güya devlete muhalefet ederek ﬂöyle diyor:
“ San›r›m sorun ﬂurada. Tart›ﬂmam›za bile izin verilmeyen, ayr›ﬂmak için önümüze at›lan "terör"
oyunca¤›yla, gerçekten tart›ﬂmam›z
gereken çok hayati bir enstrüman›
›skal›yoruz: ﬁiddet! ... "yeni" bir siyaset, hatta buna ahlak da diyebiliriz, önererek; ﬂiddetin hiç bir sorunu çözmedi¤ini, çözmeyece¤ini
görmek ve göstermemiz gerekiyor.
"ﬁiddet, yeni bir toplumun ebesidir"i, siyasi gelene¤inin bir parças›
yapm›ﬂ bir "ezber" aç›s›ndan da

böyle. Hiçbir ﬂiddeti, maruz kald›¤› ﬂiddet hakl› ç›karmaz. ‹ﬂte biz,
ç›tay› buraya koyup tart›ﬂabiliyor
muyuz? Meseleyse, bu da mesele!” (Akif Kurtuluﬂ, Birgün, 16
Kas›m 2007)
Yazar, yaz›s›n›n baﬂl›¤›nda
“Hakl› ﬂiddet var m›d›r?” diye
soruyor ve elbette “ y o k t u r ! ” diye
cevap veriyor. Yoktur derken de
“ﬁiddet, yeni bir toplumun ebesidir" diyen " e z b e r " i bozal›m diyor... Ezber boza boza, inand›¤›n›z,
savundu¤unuz bir ﬂey kalmad› zaten.
Peki bu kafa yap›s›, farkl› örnekler bir yana, mesela iﬂgal alt›ndaki
Irak’ta silahl›, ﬂiddet temelindeki
bir direniﬂe ne diyor? “Hakl› ﬂiddet!” olmayaca¤›na göre onu da
mahkum ediyor. Öyleyse bu yazar,
Irak halk›na ne öneriyor?
Cevab›n› söyleyelim. Bu kafa
yap›s›n›n iﬂgal alt›ndaki halklara
teslimiyetten baﬂka önerebilece¤i
hiçbir ﬂey yoktur.

K o ro d a k i b a ﬂ k a b a z › s e s l e r :
Seçim arifesinde solun ak›l hocal›¤›na soyunan Ahmet ‹nsel, 14
Ekim günkü ﬂiddeti mahkum etmek
üzere yazd›¤› “Terörün amac›” baﬂl›kl› yaz›s›na H i t l e r ’den al›nt›yla
giriyor, akl› s›ra, tüm silahl› eylemleri H i t l e rci yöntemle özdeﬂleﬂtiriyor.
16 Kas›m’da yazan Birgün yazar›ndan ve ayn› gün “silahl› çat›ﬂma
yerine demokratik çözüm yollar›n›n
önü aç›lmal›d›r.” diye yazan Kamil
Tekin Sürek’ten 5 gün sonra Radikal Baﬂyazar› ‹smet Berkan da
“ M a r t i n L u t h e r K i n g J r.” baﬂl›kl›
yaz›s›nda, silah›n, ﬂiddetin ne kadar
kötü bir ﬂey oldu¤unu anlat›p,
ABD’deki siyahlar›n medeni haklar›n› bar›ﬂç›, sivil itaatsizlik sonucu
k a z a n d › k l a r › n › , ›rkç›l›¤›n, ﬂiddete
baﬂvuran siyahlar›n de¤il, pasifistlerin mücadelesi sonucunda yasalarda temizlendi¤ini söyleyerek ka-
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t›l›yordu ﬂiddet karﬂ›t› koroya. Ona
göre Kürt sorununun “ m e d e n i h a kl a r ” boyutu vard› ve Kürtler de içlerinden bir Martin Luther King ç›karmal›yd›lar. Yaz›s›n› da ﬂöyle tamaml›yor Berkan: “Bugün geldi¤imiz noktada esasen hala bir Martin
Luther King aran›yor. ”
Burada dünyam›z›n ve ülkemizin koﬂullar›n› ortaya koyarak halklar›n ﬂiddete baﬂvurmas›n›n zorunlu¤unu, meﬂrulu¤unu tekrar göstermeye giriﬂmeyece¤iz. Çünkü, karﬂ›m›zdaki “ﬂiddet” karﬂ›t› koronun
dünyan›n gerçekleriyle, halklar›n
yüzyüze kald›klar› koﬂullarla bir ilgisi yok. Çünkü onlara göre hakl›
ﬂiddet yok.
Hiçbir zaman, hiçbir yerde.
Bu kafa yap›s›na, ülkenin, dünyan›n koﬂullar›n› anlatacaks›n da ne
iﬂe yarayacak?
Öyle koﬂullar olur ki halklar silaha sar›lmadan direnemez. Öyle
koﬂullar olur ki, halklar silaha sar›lmadan ulusal ve sosyal kurtuluﬂa
ulaﬂamaz. Ama bu kafa yap›s› için
bu da önemli de¤il. O, e¤er silaha
sar›lmadan direnilemiyorsa, direnme o zaman, silahl› mücadele olmaks›z›n kurtuluﬂ olmuyorsa, o zaman kurtulma der.
“Hakl› ﬂiddet olmaz” diyen bunu demek zorundad›r.

Art›k ﬂiddete karﬂ› adeta bilinç sizce bir karﬂ› ç›k›ﬂ sözkonusudur:
Mesela, burjuva gazete ve televizyonlarda, zaman zaman da ilerici,
sol yay›n organlar›nda s›k s›k ﬂu sözü duyars›n›z: “ I r a k ’ta ﬂiddet dinmiyor!”
Peki niye dinsin?Irak’ta ﬂiddetin dinmesi için bir neden mi var?
ﬁiddet nas›l baﬂlad› Irak’ta?
Cevab›, matematik bir kesinlikle
ortada: Amerikan iﬂgaliyle birlikte.
O halde, Irak’ta ﬂiddetin dinmesi
için en baﬂta iﬂgalin sona ermesi gerekir de¤il mi? ‹ﬂgal sürdü¤ü müddetçe, Irak’ta ﬂiddetin dinmemesi
kadar normal ve do¤al ve meﬂru bir
ﬂey yoktur.
Fakat ﬂiddetin her türlüsünü
mahkum eden beyin, art›k bunlar›
alabilecek ve anlayabilecek durumda de¤ildir. Bu beyinlerde burjuvazinin ideolojisiyle bir barikat örülmüﬂtür ve halk gerçe¤i, direniﬂ gerçe¤i oraya ulaﬂamamaktad›r.
Zora zorla karﬂ› koymak, s›n›f
mücadelesinin en e v re ns e l ku ra l la r › n d a n biridir ve s›rf birileri ﬂiddetten “hoﬂlanm›yor” diye, s›n›f mücadelesi s›rf onlar›n burjuvaziden
al›nm›ﬂ “hümanizmalar›na” uygun
düﬂmüyor diye veya s›rf onlar›n statükolar› bozuluyor diye, bu evrensel

kural de¤iﬂecek de¤ildir.
Halklar›n mücadelesinde ﬂiddete
baﬂvurulup baﬂvurulmayaca¤›, baﬂvurulacaksa ne zaman, nas›l, hangi
biçimlerde baﬂvurulaca¤› tart›ﬂ›lmaz bir ﬂey midir? Hay›r! Elbette
tart›ﬂ›l›r. Nitekim, solun geçmiﬂinde
de bu tart›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Ayd›nlar
da bu tart›ﬂmaya kendi cephelerinden kat›lm›ﬂlard›r.
Fakat bu tart›ﬂma devrim ve sosyalizm isteyenlerin kendi içindeki
bir tart›ﬂmayd›. Silahl› mücadelenin
objektif koﬂullar›n›n olup olmad›¤›
tart›ﬂ›l›rken, hedefte devrim ve sosyalizmin oldu¤u bir tart›ﬂmayd›.
Bugünkü tart›ﬂma ise tamamen
nitelik de¤iﬂtirmiﬂtir. “ﬁiddet” konusunda tamamen bir ret sözkonusudur ve bu ret, devrim ve sosyaliz mi terkediﬂin bir sonucudur.
Süreç böyle geliﬂti¤i içindir ki,
solun reformist kesimlerinin ﬂiddete, silahlara itiraz›yla, burjuvazinin
itiraz›, terminoloji d›ﬂ›nda ayn› özde buluﬂmuﬂtur. Ayn› ﬂeyler söylenmektedir gerçekte. ﬁiddete itiraz bu
anlamda burjuva bir nitelik kazanm›ﬂt›r. Burjuvaziyle ideolojik paralellikler, kendine sol diyen, kendini
emekten, halktan yana olarak gören
her siyasi hareket için tehlikeli, üzerinde düﬂünülmesi gereken paralelliklerdir.

ÖDP’nin bitmeyen ‘solun birli¤i’ istismar›
ÖDP Genel Baﬂkan› Ufuk Uras ,
yerel seçimlerde sol partileri "güç
birli¤i" yapmaya ça¤›rd›. Solun ortak de¤erlerini benimsemiﬂ siyasi
partilerin yerel seçimlerde ortak
aday ç›karmak zorunda oldu¤unu
belirten Uras, bu ça¤r›s›n›n CHP'yi
de kapsad›¤›n› belirterek ‘E¤er
CHP buna yanaﬂmazsa, ‹zmir dahil
her yeri kaybeder, bunun ﬂakas› yok’
dedi. (Cumhuriyet, 23.11.2007)
“Solun birli¤i” söylemi, ÖDPnin kuruluﬂ aﬂamas›nda adeta varoluﬂ nedeniydi. ÖDP’yi “solun birli¤i” gibi lanse ederek, sol kitledeki
birlik özlemini istismar etmeye çal›ﬂm›ﬂlar, birlik söylemiyle “çekim
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merkezi” olmak istemiﬂlerdi. Ama
olmad›; “kanatlar›n birarada” olmas› üzerine yap›lan teoriler k›sa zamanda çöktü. ÖDP’deki “farkl›” görüﬂler bir bir tasfiye edildi. ÖDP’den
birkaç ayr› grup, parti ç›kt›. Ama görülüyor ki, Uras hala “solun birli¤i”
istismar›ndan vazgeçmiﬂ de¤il.
Fakat “solun birli¤i” istismar›n›
yaparken bile CHP’den vazgeçememiﬂ. Ve anlaﬂ›lan, CHP’nin ‹zmir’i
kaybetmesi, Uras’›n da önemli sorunlar›ndan biri. U r a s , h a l k h a reketini geliﬂtirmek de¤il, düzenin
solunu kurtarmak için birlik ça¤r›s› yap›yor.

H e m
“solun ortak de¤erlerini benimsemiﬂ” olmaktan sözediyor, hem ça¤r›s›n›n CHP’yi de kapsad›¤›n› söylüyor. Tam burjuva politikac›s›na uygun bir riya. Uras, TBMM’de daha
önceki tav›rlar›n›n ve hatta son ABD
Büyükelçisi’yle görüﬂme konusundaki heveskarl›¤›n›n da gösterdi¤i
gibi çabuk angaje oldu burjuva politikas›na. CHP’yle, solun ortak de¤erlerini benimsemiﬂ olmay› yanyana getirmek mümkün mü? Bu en az,
Baykal’›n “Anadolu solu” kadar
büyük bir çarp›tma de¤il mi?
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Burjuvazinin iﬂi, halklar›n mücadelesini engellemek için her f›rsattan yararlan›p kendi ideolojisini,
kültürünü empoze etmektir. Tarihi
günlerin çarp›t›lmas›, içinin boﬂalt›lmas› da bunun bir parças›d›r.
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü,
burjuvazinin elinde “dünya kad›nlar
günü”ne çevrilir. 1 May›s, kâh “bahar bayram›”na, kah uzlaﬂma günününe çevrilir. 25 Kas›m "Kad›na Yönelik ﬁiddetin Ortadan Kald›r›lmas›
‹çin Uluslararas› Mücadele Günü”
de iﬂte böyle günlerden biridir.
25 Kas›m’la ilgili yap›lan bir eyleme, aç›klamaya denk gelmiﬂseniz,
mutlaka dikkatinizi çekmiﬂtir: Bunlarda “kad›na yönelik ﬂiddet” olarak
vurgulanan hep ve sadece, kad›na
erkek taraf›ndan, kocas› taraf›ndan
yöneltilen ﬂiddettir. Oysa, 25 Kas›m’›n tarihi içeri¤indeki ﬂiddet hiç
de sözü edilen türde bir ﬂiddet de¤ildi. Nas›l bir ﬂiddetti sözkonusu
olan, 25 Kas›m tarihi nereden do¤muﬂtu, gelin k›saca bakal›m.

H
Y›l 1960’t›. O y›l›n 25 Kas›m
günü, D o m i n i k C u m h u r i y e t i’nin
kuzeyindeki bir bölgede, bir uçurumun dibinde üç kad›n›n cesedi bulundu. Üç kad›n›n adlar› Patria Mirabel, Minerva Mirabel ve Maria
Mirabel’di. Üç k›zkardeﬂtiler. Ve
sonralar› hep M i r a b e l K a r d e ﬂ l e r
olarak an›lacaklard›.
Polis, üç k›zkardeﬂin ölümünün
“trafik kazas›” sonucu oldu¤unu
aç›klad› önce. Ama bu oldukça ﬂüpheli bir trafik kazas›yd›. Çünkü üç
k›zkardeﬂ de, 30 y›ld›r Dominik’i yönetmekte olan faﬂist diktatör Rafael
Trujillo’nin diktatörlük yönetimine
karﬂ› mücadele eden kad›nlard›. Üçü
de diktatörlü¤e karﬂ› direniﬂi örgütleyen Cla ndest i na Hareketi'nin öncülerindendi. Patria hareketin kurucular›ndand›. Diktatörlü¤e karﬂ› kavgan›n içinde olduklar›ndan dolay›, daha
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önce de bask›lar, tutsakl›klar yaﬂam›ﬂlard›.
diye
K›sa bir süre içinde
belli oldu ki, Mirabel
Kardeﬂler’e,, i ﬂk e nc e
yap›lm›ﬂ, tecavüz edilmiﬂ ve sonra
d a ö l d ü r ü l m ü ﬂ l e r d i . Katliam› gerçekleﬂtirenlerin kimli¤i konusunda
ise, kimsenin kafas›nda bir ﬂüphe
yoktu. Katliam›, Trujillo diktatörlü¤ü gerçekleﬂtirmiﬂti.

H
Mirabel Kardeﬂler’in katledilmesi, Dominik’te muhalefeti de geliﬂtiren, birleﬂtiren bir rol oynad›. Katliamdan bir y›l sonra
halk muhalefeti ve bölgesel nedenler sonucu,
Trujillo diktatörlü¤ü
sona erdi.
Aradan uzun bir zaman geçer ancak Mirabel Kardeﬂler unutulmaz. Özellikle Latin
halklar›n›n mücadelesinin simgelerinden biri olmaya devam ederler. ‹ﬂte bunun sonucu
olarak 1981’de Kolombiya'da toplanan L a t i n A m e r i k a K a d › n K u r u l tay›'nda 25 Kas›m tarihi, Mirabel
Kardeﬂler’in an›s›na " K a d › n a Yö nelik ﬁiddete Karﬂ› Uluslararas›
M ü c a d e l e G ü n ü " olarak ilan edildi. Latin Amerika’n›n bu karar›,
esas olarak faﬂist diktatörlüklerin
ﬂiddetine karﬂ› kad›nlar cephesinden bir mücadele ilan›yd› ve 25 Kas›mlar’›n prati¤i de böyle oldu. Latin Amerika ilerici kad›nlar›n›n bu
karar›, 18 y›l sonra, 1999’da Birleﬂmiﬂ Milletler’in karar›na dönüﬂtü ve
25 Kas›m uluslararas› düzeyde
" K a d › n a Yönelik ﬁiddetin Ortadan Kald›r›lmas› ‹çin Uluslararas › M ü c a d e l e G ü n ü " olarak kabul
edildi.

d›na yönelik ﬂiddetin nas›l tan›mland›¤› önemliydi. Burjuvazinin
emperyalist, faﬂist devletleri arac›l›¤›yla uygulad›¤› ﬂiddetin görmezden gelinmesi, 25 Kas›m’a burjuva
bir muhteva kazand›rmakt›r ki, o da
en baﬂta Mirabel Kardeﬂler’in, onlarca y›ld›r mücadele eden kad›nlar›n an›s›na sayg›s›zl›kt›r.
Hiç de¤ilse, günün tarihsel kökenine ba¤l› kalmak için, 25 Kas›mlar’da, oligarﬂik diktatörlüklerin,
emperyalizmin kad›nlara yönelik
ﬂiddetine de¤inilmeli de¤il mi?

‹çi boﬂalt›lan günler

H
BM karar›n›n muhtevas›, kad›na
yönelik ﬂiddette a¤›rl›kl› olarak
“cinsiyet”ten kaynakl› ﬂiddeti tan›ml›yordu. Bu noktada elbette ka-

Ama kad›n hareketini de düzeniçileﬂtirenler, buna de¤inmiyor.
Biz onlar›n “kad›na karﬂ› ﬂiddet”
konusunda ne kadar “duyarl›” olduklar›n› 19 Aral›k 2000’de Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde alt› kad›n
diri diri yak›ld›¤›nda da görmüﬂtük.
Mirabel Kardeﬂler’i, onlar›n faﬂist diktatörlü¤e karﬂ› mücadelesini
ve esas olarak bu yüzden ﬂiddete
maruz kald›klar›n› hat›rlamak istemeyenler, Bayrampaﬂa’da kad›nlara
uygulanan ﬂiddeti ve vahﬂeti de görmezden geldiler. Üstelik ne yaz›k
ki, solun çeﬂitli kesimleri bile 25
Kas›m’da “ﬂiddete karﬂ› isyan”
ederken, ne ﬂiddet konusundaki ayr›m›, ne kad›na yönelik ﬂiddetin
kayna¤› konusundaki bu ayr›mlar›
koymakta hiç de hassas de¤illerdi.
Düzenin kad›n cephesinin 25 Kas›m’›yla, solun çeﬂitli kesimlerinin 25
Kas›m’› iﬂte bu yüzden adeta birbirine kar›ﬂm›ﬂt›.
25 Kas›m iﬂte bu yaklaﬂ›m›n so-
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nucunda, k ö k e n i n d e n k o p a r › l a n b i r
g ü n durumundad›r.

H
Asl›nda dünyada, ﬂu veya bu biçimde ezilen, haks›zl›¤a u¤rayan,
ma¤dur ve mazlum herhangi bir kesimle ilgili bir “gün” varsa, bilin ki, o
günün kökeninde ola¤anüstü direniﬂler ya da sosyalizmin ekonomik, siyasi, sosyal alanda yaratt›¤› sonuçlar›n
rolü vard›r. Dünya halklar›n›n dertlerinin, taleplerinin dile getirilmesinde,
sesi en cüretli ç›kan hep sosyalistler
olmuﬂtur.
Yine geçen hafta çeﬂitli “kutlamalar›n” ve aç›klamalar›n yap›ld›¤› günlerden biri olan 20 Kas›m Evrensel
Çocuk Haklar› Günü de, yukar›daki
örne¤e uyan günlerden biridir.
Bu günün kayna¤›nda da E k i m
D e v r i m i ’nin çocuklar› sahipleniﬂi
vard›r. Ekim Devrimi’nin hemen ard›ndan Moskova’da “ Ç o c u k H a k l a r ›
Bildirgesi ” yay›nlan›r. Bu bildirge, o
güne kadar çocuklar›n haklar› konusunda yay›nlanm›ﬂ en net, kapsaml›
ve sahiplenici bildirgeydi.
Bu bildirgenin örnek olmas›yla,
bunu dünya çap›nda yayg›nlaﬂt›rmak
için giriﬂimler gündeme geldi.
1925’te Cenevre’de, 54 ülkenin kat›l›m›yla “Çocukl ar›n R efah› iç in D ün y a K o n f e r a n s › ” düzenlendi ve bu
konferans›n sonucunda da “ Ç o c u k l a r › n K o r u n m a s › n a D a i r C e n e v re Bil dirgesi” kabul edildi.
Çocuklar›n da “ h a k l a r › o l a n ” bir
toplumsal kesim oldu¤u anlay›ﬂ›, sosyalizmin yol göstericili¤inde giderek
yerleﬂmeye baﬂlad›. Ve bunun sonucunda yukar›da sözü edilen bildirge,
20 Kas›m 1959’da “ Birleﬂmiﬂ Millet l e r Ç oc uk H a kl a r› B i l di ri s i ”ne dönüﬂtürüldü. Bildirinin 20 Kas›m
1989’da gözden geçirilip düzeltilmesiyle, 20 Kas›m günü “Evrensel Çocuk Günü” ya da “Çocuk Haklar› Günü” olarak kabul ediliyor.

H
Dünya bu sene de “kutlad›” Dünya
Çocuk Haklar› Günü’nü. Ama asl›nda
de¤il bu günü kutlamak, dünyan›n,
çocuklar›n karﬂ›s›na ç›kacak yüzü bile
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yoktu. Nas›l olsundu?!
Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat› (AG‹T), 2005 y›l›nda, d ü n y a
genelinde y ›lda 1 .2 mily on çocu¤un
sat›ld›¤›n› aç›klam›ﬂt›.
Sat›lan çocuklar›n ucuz iﬂgücü
olarak tar›m, madencilik, ev hizmetleri ve fuhuﬂ sektöründe çal›ﬂt›r›ld›klar›,
bir k›sm›na dilencilik yapt›r›ld›¤›, baz›lar›n›nsa küçük çapl› suç örgütlerinde istihdam edildikleri belirtiliyordu.
UNICEF’in bir aç›klamas›nda ise,
"200 milyon çocuk iﬂçi var" denilmekteydi. Bu rakam›n aktar›ld›¤› raporda, çocuklar›n ac›mas›z koﬂullarda, köle gibi çal›ﬂt›r›ld›¤› belirtiliyor.
AB raporlar› sokak çocuklar›n›n
her geçen gün artt›¤›n› gösteriyordu:
“Özellikle Balkan ve Do¤u Avrupa ülkelerindeki sokak çocuklar›, 'zengin
Bat›'ya kaç›r›larak dilendiriliyor, suça itiliyor ve fuhuﬂa zorlan›yor.” Avrupa Konseyi’ne ba¤l› 44 ülkenin hemen hepsinde çocuk kaçakç›l›¤›na
rastland›¤›n› yaz›yor raporlar. En baﬂta H o l l a n d a , B e l ç i k a , A l m a n y a ,
Avusturya, ‹sveç, ‹ngiltere... geliyor.
‹ﬂte yine AB raporlar›ndan bir rakam: Avrupa Birli¤i ülkelerinde yaklaﬂ›k 200 ile 500 bin aras›nda çocuk
fahiﬂe bulundu¤u tahmin ediliyor.
Oysa, Sovyetler Birli¤i’nden Küba’ya kadar, sosyalizm yoluna giren
tüm ülkelerin ilk yapt›klar› iﬂlerden
biriydi çocuklara sahip ç›kmak. Bebek ölümleri, sosyalist ülkelerde dünyan›n en düﬂük oranlar›na indirildi.
Devrimler, genellikle büyük alt üst
oluﬂlar›, büyük savaﬂ ve iç savaﬂ y›k›mlar›n› izlemesine karﬂ›n, o koﬂullarda bile bir tek sokak çocu¤u, evsiz,
okulsuz b›rak›lmad›.
Emperyalizmin çocuklara verdi¤i
dünyan›n gerçekleri ise, yukar›da rakamlarla gösterildi. “Dünya Çocuk
Haklar› Günü” iﬂte böyle bir dünyada
kutlan›yor. Bu dünya, insanl›¤› çocuk,
kad›n, yaﬂl› demeden böyle köleleﬂtirebiliyorsa, sömürü böyle pervas›zlaﬂabiliyorsa, nedeni sosyalist sistemin
y›k›lm a s › d › r. Bunu da kimse ak›ldan
ç›karmas›n. Ç›karmas›n ki, halklar›n
mücadelelerinin ürünü, eseri olan günlerin içi boﬂalt›lamas›n.

K›sa Tarih
2 Aral›k - 8 Aral›k

25 Kas›m
Kad›na Yönelik ﬁiddete Karﬂ› Uluslararas› Mücadele ve Dayan›ﬂma Günü
25 Kas›m 1925
ﬁapka Kanunu ç›kt›.
25 Kas›m 1979
Abdi ‹pekçi'nin katili Mehmet Ali A¤ca
hapishaneden kaç›r›ld›.
25 Kas›m 2000
Açl›k grevinde 805, ölüm orucunda
57 kiﬂinin oldu¤u aç›kland›.
27 Kas›m 1923
Tosya, Osmanc›k, Erbaa, Vezirköprü,
Ladik ve Havza'daki depremde 5 bin
kiﬂi öldü, 40 bin bina y›k›ld›.
27 Kas›m 1970
‹stanbul Kültür Saray› (bugünkü
AKM) yak›ld›.
29 Kas›m 1944
Arnavutluk’un faﬂizme karﬂ› zaferi.
29 Kas›m 1945
Yugoslavya halk cumhuriyeti kuruldu.
30 Kas›m 1990
Zonguldak maden iﬂçileri greve ç›kt›.
Kas›m 1995
Cephe, 24 Aral›k 1995 seçimlerini
boykot ederek “Oy Verme Hesap Sor”
adl› bir kampanya gerçekleﬂtirdi.
Kas›m - Aral›k 1991
Demokratik Lise ‹çin Mücadele Komiteleri “Liselerde faﬂist bask›lara ve gerici e¤itime, Amerikanc› kredi sistemine hay›r” kampanyas› düzenledi.
1 Aral›k 1989
Faﬂist teröre karﬂ› ‹st. Üniversitesi
Bas›n Yay›n Yüksekokulu iﬂgal edildi.
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değin m eler
Naziler’in Himaye
Edildi¤i Resmen
Belgelendi!
Almanya’da Aﬂa¤›
Saksonya polisinin,
aﬂ›r› sa¤ nitelikli suçlar›n yüzde 50’sine
yak›n›n› has›r alt› etti¤i ortaya ç›kt›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› da suç istitastiklerinde

oynama yap›ld›¤›n› do¤rulad›. (29
Kas›m Milliyet)
ﬁaﬂ›racak
bir ﬂey yok
elbette... Tüm
tekelcilerin
gönlünde Nazi
aﬂk› yatar... Bunu her zaman
aç›k edemeseler
de, yeri geldi¤inde gamal›
haçlarla ç›kacaklard›r sokaklara...

parlamentoculu¤un diplomasi merak›
“Amerikan emperyalizmi komﬂu ülkemizi iﬂgal etti¤i, kardeﬂ halklar› katletti¤i
için görüﬂmüyorum, Amerikan emperyalizminin ülkemizde böylesine cirit
atmas›na karﬂ› ç›kt›¤›m için görüﬂmüyorum”
diyememiﬂ Uras. Yaz›k.
Zaten de ABD Büyükelçisi’nin
görüﬂmek istemesini memnuniyetle de
karﬂ›lam›ﬂ. Bir kere daha yaz›k.
Görüﬂme iptal olunca, acaba ABD mi
Uras’›n de¤erli görüﬂlerinden mahrum kalm›ﬂ oldu, yoksa Uras
m› “büyük politika” alan›na ç›kmaktan mahrum kald›?..

BAM TELİ çizgiler

“Paket” Ahlaks›zlar›
“ ilk paket Almanya’dan.”
Bu baﬂl›k Almanya’dan Türkiye’ye iade edildi¤i
söylenen iki yurtsever için kullan›l›yor.
Düﬂman›n da asgari düzeyde ahlakl›s› aran›r. Fakat onlar›n ahlak›, insanlar›n öldürülmesini “av” diye yorumlayan ahlakt›r, ne de olsa patronlar› iskambil ka¤›tlar›n›n üstüne Irak yöneticilerinin resimlerini çizen ABD...

Gözyaﬂartan Orman Sevgisi!!!
Dersim Belediyesi’nin 25 kad›n› istihdam etmek
üzere inﬂa etti¤i Gökkuﬂa¤› Kad›n Ekmek F›r›n›
hakk›nda, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan “f›r›n›n yeﬂil
alanda yap›ld›¤›” gerekçesiyle soruﬂturma aç›ld›.
Bir; ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n yeﬂil sevdas› göz yaﬂart›c›. dikkat edin, soruﬂturmay› yapan Çevre, Orman Bakanl›¤› de¤il, ‹çiﬂleri.
‹ki; Türkiye’nin tüm yeﬂil alanlar›n› kurtard›lar,
s›ra Dersim’deki son 100 metrekarelik alana geldi
anlaﬂ›lan.
Belek mi?! Beykoz Ormanlar› m›! Acarkent
mi?! Ne önemi var can›m, böyle münaf›k sorular
sorman›n!

Doğruya d oğru

"Dünyada her
gün 100 bin kiﬂi
açl›k ve onun yol açt›¤› hastal›klardan ölüyor. Her
5 saniyede 10 yaﬂ›n alt›ndaki bir çocuk açl›ktan
ötürü hayata veda ediyor."
Siz bu yaz›y› okuyuncaya kadar sadece Çin'de
4 kiﬂi daha milyoner oldu, 5 kiﬂi daha kölelere
kat›ld›, gezegenimizde ise 40 kiﬂi daha açl›ktan
öldü.
Erdal ﬁafak, Sabah, 26 Kas›m 2007

Çürümenin
en b üyük
oldu¤u y erde,
yeniden d o¤ma
arzusu d a e n
güçlüdür.
G. L ukacs
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Prefabrikler yıkık
havuzlar olimpik
Sakarya’da depremde y›k›lan okullar›n yerine prefabrik
okullar yap›ld›. Prefabrik okullar›n kullan›m ömrü 5 y›ld›.
Aradan 8 y›l geçmesine ra¤men, prefabrik okullar
“paras›zl›k yüzünden” kal›c› okullara dönüﬂtürülmemiﬂ.
Ama ayn› Sakarya’da ‹l Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü, 10
milyon YTL’ye olimpik yüzme havuzu yapt›r›yor..

Klişe!
“Hukukun üstünlü¤ü ça¤›nda yaﬂ›yoruz. Kanun devleti
bile ay›p say›l›yor. Biz polis devleti mi olaca¤›z?” (Güngör
Mengi, Vatan)
Ezber bozucu Bask›n Oran’a duyurulur; burada papa¤an gibi hukuk devleti tekerlemesini yapan ezberciler var...
Ne diyorsunuz siz, ayn›s› sizin de mi ezberiniz!

Tersinden k onuşan b akanın
tersinden a nlayan p olisi
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’dan mesaj: “iﬂkenceye ve
kötü muameleye son.”
Hangi ‹çiﬂleri Bakan›“iﬂkenceye ve kötü muameleye
devam” mesaj› aç›klad› ki?
Hepsi Beﬂir Atalay gibi konuﬂmuﬂtu.
‹ki ihtimal var; ya bakanlar, el alt›ndan “dedi¤imin tersini yap›n” diyorlar; ya da demek ki polis teﬂkilat› laf› tersinden anl›yor.

Kitap O kunacaaaak, O ku!
Trabzon Valisi Nuri Okutan, ildeki devlet memurlar›na
Saat 13.00-13.20 aras›nda 20 dakika kitap okuma zorunlulu¤u getirdi. Vali, devlet dairelerine sürpriz bask›nlar
yap›p kitap okunup okunmad›¤›n› denetleyecek.
Böylece ne olaca¤›n› m› merak ediyorsunuz? Bir ﬂey
olaca¤› yok, “dostlar al›ﬂveriﬂte görecek” hepsi bundan
ibaret... “Neden senin adamlar›n katliam yap›yor vali
bey?” sorusuna, “ben okuttum fakat o yanl›ﬂ anlam›ﬂ” diyecek!..

Kay›ts›z düzen
11.4 milyon kiﬂi kay›t d›ﬂ› çal›ﬂ›yor
Resmi istatistikler, Türkiye'deki toplam 23 milyon 548
bin çal›ﬂandan 11 milyon 464 bininin herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuna kayd› bulunmad›¤›n› ortaya koyuyor.
Buna göre istihdamdaki her iki kiﬂiden biri kay›t d›ﬂ› çal›ﬂ›yor.
Bu düzenin baﬂbakanlar›ndan, bakanlar›ndan da ﬂüphe
etmek gerek ya! Bakal›m onlar›n kay›tlar› bizde mi yoksa
ABD’de mi?
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Harbiye halk› sonuç almadan
iﬂin peﬂini b›rakmayacak
Antakya Harbiye Beldesi’nde baz istasyonu
kurulmas›na karﬂ› Harbiye haftal›k eylemlerini
sürdürüyor. Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin
de destek verdi¤i eylem
22 Kas›m günü gerçekleﬂti.
Belde halk› kurduklar›
bir heyetle Belediye Baﬂkan›’na giderek bir görüﬂme gerçekleﬂtirdiler. Görüﬂmenin ard›ndan halk ad›na Nergis C›mb›z taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “Belediye Baﬂkan›m›z Hikmet Karaali baz istasyonunun tak›l› oldu¤u 5. kat›n kaçak oldu¤unu ve y›k›m karar› ç›kartt›klar›n› ifade etmiﬂ ve kaçak
binan›n y›k›laca¤› sözünü vermiﬂti. Baﬂkan›m›zdan bu
karar›n arkas›nda durmas›n› istiyoruz” denildi. Baz
istasyonunun sökülerek mahalle d›ﬂ›na taﬂ›nmas›n›, baz
istasyonunun mahalle içinde kurulmas›na izin verenler
hakk›nda idari iﬂlem baﬂlat›lmas› konusundaki taleplerini s›ralayan C›mb›z, “baz istasyonu kurulu bulunan mahallelerde sa¤l›k taramas› yap›lmal›d›r” dedi.

Susurlukçu Ayhan Akça
Tutukland›
‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan ve aralar›nda Susurluk Davas› hükümlülerinden Ziya Band›rmal›o¤lu’nun
da bulundu¤u 12 san›¤›n, “suç iﬂlemek amac›yla örgüt kurmak ve
örgüte üye olmak” iddias›yla yarg›land›klar› davan›n ard›ndan, tutuksuz san›klardan Hamdi Aydemir, Mahmut ‹brahimiye ve duruﬂmaya izleyici olarak kat›lan Ali ﬁahin Ceylan ile birlikte, eski özel timcilerden Ayhan Akça da gözalt›na al›nd›.
Susurluk Davas›’nda da ad› geçen Ayhan Akça’n›n,
“Oflu ‹smail” lakapl› ‹smail Hac›süleymano¤lu’nun tutuklanmas›yla sonuçlanan soruﬂturma do¤rultusunda
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda ifadeleri al›nan
kiﬂilerden 2’si serbest b›rak›l›rken, Ayhan Akça, Ali ﬁahin Ceylan ve Mahmut ‹brahimiye tutuklanmalar› talebiyle sevkedildikleri ‹stanbul 10 A¤›r Ceza Mahkemesince tutukland›lar.
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Olmazc›l›k
devrimci, zorluklar›,
imkans›zl›klar› aﬂabilendir
Diyor ki Mahir Çayan:
“Devrim cili¤in statik, mek anik
bi r iﬂ, g ene l an lam ›y la b ir m eslek
de¤il, bir r uh, bir coﬂku, bir yur tse ve r li k d u y g u su o l d u ¤ u ç ›k m ay a cak
bi çim de k afam ›z a k az› nm al› .”
Ve ﬂimdi, aﬂa¤›daki ﬂu sözleri
okuyal›m: “Dedi¤in olmaz”, "Orada eylem yap›lamaz", "O kadar paray› bulamay›z", "Bu pankart dedi¤in zamana yetiﬂmez", "O bölgeden
adam ç›kmaz", “Bu program uygulanamaz”...
Zaman zaman duyar›z bunlar›.
Oysa, hepimiz pek iyi biliriz ki,
devrimci, olmazlar›n, yap›lamazlar›n insan› de¤il, en küçük bir araçla,
en s›n›rl› imkanlarla en büyük sonuçlar› yaratmay› bilendir. Bunu
baﬂarabilmek ise, iﬂte Mahir’in iﬂaret etti¤i coﬂkuyla donanmay› gerektirir. Devrimciyi olmazlardan,
yap›lamazlardan, statükoculuktan
kurtaracak olan bu ruh halidir. Devrimci bir ruh ve coﬂkuyla küçük
ad›mlar atmas›n› bilmek, bizi büyük
yürüyüﬂlerin militanlar›, kadrolar›
haline getirir.
Önce “ n a s › l y a p a r › z ” , “ n a s › l
o l u r ”u düﬂünmeyen bir bak›ﬂ aç›s›,
sorunludur. Böyle bir ruh hali, devrimci bir coﬂku ve kararl›l›ktan
uzakt›r. Önce olmaz›, yapamay›z›
ortaya getiren, ne kiﬂisel, ne Türkiye halklar› ad›na devrim iddias›nda
bulunamaz. O iddias›n› kaybetti¤i
için öyle bir tarz geliﬂtirmiﬂtir zaten.
Olmazlar›, yap›lamazlar›, tarz
haline getiren bir devrimci, yetinmecidir. Olmazc›l›k, nesnelli¤e tes l i m o l m a k t › r. Onun devrimi geliﬂtirmek diye bir sorunu yoktur. O
devrimcili¤i devrim için, halk için
de¤il, “kendi için” yapmaktad›r ve
e¤er yapt›¤› kendisini tatmin ediyorsa, ötesine gerek yoktur. Fazlas›
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için kendisini zorlamas›na, daha
fazla emek harcamas›na, uykusuz
kalmas›na, kendini s›kmas›na gerek
yoktur. Bu anlamda da kendisine
gelen taleplere, verilen yeni görevlere karﬂ› cevab› hep haz›rd›r: Olmaz, yap›lamaz, mümkün de¤il...
Olmazc›l›k, iﬂte bu anlamda kelimenin tam anlam›yla bir s t a t ü k o c u l u k t u r.
Olmazc›, her ﬂey oldu¤u gibi
kals›n, her ﬂey bugüne kadar nas›l
geldiyse, öyle devam etsin düﬂüncesindedir. Statükoculuk, kadercilik,
her ﬂey vard›r bu düﬂüncede. Öyle
ki, “nas›l geldiyse öyle gitsin” tavr›n›n, düﬂüncesinin asl›nda bir düzen düﬂüncesi oldu¤unun, burjuvazinin empoze etti¤i bir hayat tarz›
oldu¤unun bile fark›nda de¤ildir.
E¤er bu noktada, “olmazc›” tarz›n sahibiyle tart›ﬂmaya kalk›ﬂ›rsan›z, o tembelli¤in nas›l bir “dinamizme” dönüﬂtü¤ünü ﬂaﬂk›nl›kla
görürsünüz. Kendisinin statükocu
olmad›¤›n›, ama o iﬂin “gerçekten”
olmayaca¤›n›, yap›lamayaca¤›n›
kan›tlamak için gerekçeler bulmakta, bu gerekçeleri militanca savunmakta benzersiz bir dinamizm sergiler. Ama o dinamizm, asl›nda
onun bilincindeki ve ruhundaki körelmeyi örtmeye çal›ﬂman›n getirdi¤i bir dinamizmdir sadece.
Koﬂullar zordur, imkans›zl›klar
büyüktür; ama d e v r i m c i z a t e n ,
b u n l a r › a ﬂ a b i l e n d i r. ﬁuras› da aç›k
ki; koﬂullar›n zorlu¤u, imkans›zl›klar›n büyüklü¤ü sadece düne veya
bugüne ait bir özellik de de¤ildir.
Devrim sürecinin hemen hemen tamam› bu özelli¤i taﬂ›r. Dolay›s›yla,
devrimci olmak, her dönemde, her
alanda bu zorluklar› aﬂabilmekle
özdeﬂleﬂmiﬂtir. Baﬂka bir devrimci-

lik türü yoktur. Baﬂka türlüsü, “ak›ll› solculuk” veya “düzen solculu¤u”
kategorisine girer ki, bizim anlad›¤›m›z devrimcilikle uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur.
‹ﬂin özü, olmaz›, yani Ç A R ES ‹ Z L ‹ ⁄ ‹ reddetmektir. Devrimci
çaresizli¤i kabul edemez, etti¤i anda kendi varoluﬂunu reddeden bir
konuma savrulmaya baﬂlar. Ama
çaresizli¤i kabul etmez, baﬂka bir
deyiﬂle nesnelli¤e teslim olmaz ve
onunla savaﬂa tutuﬂursak, iﬂte orada
düzeni y›kma irademizin bir yans›mas› vard›r. Bu savaﬂa girmeye karar verdi¤imizde, bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz, irademiz, yarat›c›l›¤›m›z, eme¤imiz, fedakarl›¤›m›z da devreye girer. Bunlar›n her
biri art›k bu savaﬂta “olmazlar›”
yenmek için kullanaca¤›m›z silahlard›r.
Bunlar›n hiçbiri olmazc›n›n iﬂine
yaramaz. Olmazc› bunlara ihtiyaç
da duymaz. Dolay›s›yla, iradesini,
yarat›c›l›¤›n›, eme¤ini, fedakarl›¤›n›
harekete geçirmeyen bir devrimci,
zamanla bu silahlar›n› tümüyle kaybeder. Kullan›lmayan her silah, do¤al olarak paslan›r. Emekçili¤i, fedakarl›¤›, cüreti, iradesi paslanan
bir devrimcinin ise, art›k yavaﬂ yavaﬂ kendisi de paslanmaya baﬂl›yor
demektir.

Devrimci yaﬂam bir
b ü t ü n d ü r ! “Beni eylemde
g ö r ü n ” demek, yaﬂamdaki
eksikleri meﬂrulaﬂt›rmaz
"Olmaz"lar›n olabilece¤inin,
“yap›lamaz”lar›n pekala baﬂar›labilece¤inin örneklerine defalarca tan›k olmuﬂuzdur belki; ama mesela
asl›nda onlar›n olup olamamas›ndan
çok, bizim düﬂünce ve yaﬂam tarz›m›z oldu¤u için, bunlara tan›k olmak, “olmazc›l›¤›n” tarz›nda bir de¤iﬂikli¤e yol açmaz ço¤unlukla.
Tüm örnekler bir yana, tutsakl›k
koﬂullar›ndaki özgürlük eylemlerini, onlar›n örgütleniﬂ ve baﬂar›l›ﬂ
süreçlerini düﬂünmek, gerçekte
devrimci irade önünde olmaz, yap›lamaz diye bir ﬂeyin olamayaca¤›n›
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göstermeye yetmez mi?.. S›f›rdan
örgütlenmelerin yarat›ld›¤› yerler,
olmaz denilen yerlerde ve üstelik
belki bazen birkaç kiﬂinin inisiyatifi, yarat›c›l›¤› ve iradesiyle örgütlenen büyük direniﬂler, hepsi olmazc›l›¤› mahkum eden örneklerdir.
Düﬂünün mesela, halktan insanlara, açl›k grevlerinde, ölüm oruçlar›nda aylarca aç kal›nd›¤› kendilerine anlat›ld›¤›nda, "nas›l dayand›n›z,
ben olsam ölürdüm" diye ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›lar genellikle.
Gerçekten de aylarca aç kalmak,
veya baﬂka bir örnek olarak ﬂubelerde anlat›lmas› zor iﬂkencelere katlanmak, s›radan bir bak›ﬂ aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda “olmaz”, “yap›lamaz”d›r. Peki nas›l oluyor, nas›l yap›labiliyor?
Bunun cevab› devrimci irade ve
devrimcili¤in kavran›ﬂ tarz›d›r.
Bu örneklerde ﬂöyle bir mekanikli¤e de düﬂülmemeli. Ben normal zamanda bu iﬂleri yapamam,
ama açl›k grevinde her ﬂeye dayan›r›m... Hay›r, devrimcilikte böyle olmaz. Devrimcinin yaﬂam› bir bütündür. Devrimcinin bilinci ve iradesi, eylemde de, eylem d›ﬂ›nda da,
günlük yaﬂam› içinde de, e¤itim çal›ﬂmas›nda da, kitle çal›ﬂmas›nda
da, örgütsel disiplinde de AYNI B‹L‹NÇ, AYNI ‹RADE’dir.
Düﬂmanla karﬂ› karﬂ›yayken veya eylem içindeyken kulland›¤›m›z
irade, günlük iﬂlerde de ortaya konulmak zorundad›r. Bu zorunlulu¤u
kavrayamamak, oligarﬂiyle savaﬂ›n
bütünlü¤ünü kavrayamamakt›r.

Olmazc›l›¤ ›n v e
devrimcili¤in anlay›ﬂ
ve yöntem fark›
“Olmazc›l›k”, basit, s›radan
bir hata olarak görülemez. “Olmazc›l›k” bir düﬂünüﬂ ve yaﬂay›ﬂ tarz›d›r; bir kültürdür ve bu
anlamda da asl›nda devrimcili¤imizin nas›l ﬂekillendi¤ini gösteren önemli yanlardan biridir.
Olmazc›l›¤a eﬂlik eden karakteristik özelliklerden biri de
düﬂünce tembelli¤i’dir. Öneri-
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len, yap›lmas› istenen iﬂin üzerinde
neredeyse hiç düﬂünmez. Çünkü
iﬂin niteli¤i ne olursa olsun, onun
cevab› de¤iﬂmeyecektir. “Olmaz”
cevab›n›n sonuçlar› üzerine de kafa
yormaz.
Devrimci yarat›c›d›r, iradesini
kullan›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi, devrim mücadelesi, her yerde
imkans›zl›klar üzerinde yükselmiﬂtir. Ama nas›l? Bunun olmazlarla,
yap›lamazlarla gerçekleﬂmedi¤i ve
gerçekleﬂmeyece¤i aç›kt›r. Devrim
için gerekli her ﬂey halktad›r. Devrim için gerekli irade devrimci kadro ve militanlardad›r. Gerek düﬂman›n engellemeleri, gerekse bizim
eksikliklerimiz, halkta var olan imkanlara ulaﬂmaya engel olur. Ancak
kararl› bir çal›ﬂmayla, ancak baﬂarma, olmayan› oldurma iradesiyle
bunlara ulaﬂabilir ve devrim sürecinin olmazlar›n›, yap›lamazlar›n›,
ulaﬂ›lamazlar›n› azaltabiliriz.
"Olmazlar› olur k›lmak", tam
olarak devrimcilere yaraﬂ›r bir deyimdir. Fakat unutulmas›n ki, zorluklara, imkans›zl›klara ra¤men yap›labilen ve baﬂar›labilen her iﬂ, o
iﬂin neden olamayaca¤› üzerine de¤il nas›l olabilece¤i üzerine düﬂünüldü¤ü için baﬂar›labilmiﬂtir.
Olmazc›l›¤› çizgi haline getirmek, "Ben istedi¤im kadar ve istedi¤im gibi devrimcilik yapar›m" an-

Koﬂullar zordur, imkans›zl›klar büyüktür; ama
devrimci zaten, bunlar›
aﬂabilendir. ﬁuras› da
aç›k ki; koﬂullar›n zorlu¤u, imkans›zl›klar›n büyüklü¤ü sadece düne
veya bugüne ait bir
özellik de de¤ildir. Devrim sürecinin tamam› bu
özelli¤i taﬂ›r. Dolay›s›yla, devrimci olmak, her
dönemde bu zorluklar›
aﬂabilmekle özdeﬂleﬂmiﬂtir. Baﬂka bir devrimcilik türü yoktur.

lam›na gelir. Ki böyle bir yaklaﬂ›m›n örgüt kültürü ve disiplini içinde
yeri olamaz.
Herhangi bir iﬂin yap›lmas›, kuﬂkusuz baz› alanlarda, baz› zamanlarda daha kolay veya daha zor olabilir. O iﬂi gerçekleﬂtirmek için gerçekten de aﬂ›lmas› gereken birçok
engel olabilir. O engellerin aﬂ›lmas›
zaman da gerektirebilir. Bunlar hiç
rastlanmam›ﬂ ve rastlanmayacak
ﬂeyler de¤ildir. Fakat buradaki tart›ﬂma veya sorun da bu de¤ildir. Sorun bizim bu engellere nas›l yaklaﬂt›¤›m›zd›r. Söze, “bu olmaz” diye
mi, “bunu ﬂöyle baﬂarabiliriz” diye
mi baﬂlad›¤›m›zd›r. E¤er söze “bu
olmaz” diye baﬂlanm›ﬂsa, zaten ondan sonra söylenecek bir söz yoktur
veya söylenecek sözlerin bir k›ymeti yoktur. Çünkü ondan sonra söylenecek sözler sadece gerekçecili¤in
ifadesi olacakt›r. Fakat, o iﬂi yapmaya, baﬂarmaya soyunan, onun nas›l
yap›laca¤› konusunda tart›ﬂ›r, öneriler getirir, öneriler al›r ve engeller o
zaman bir bir aﬂ›l›r. Olmazc›l›kla,
devrimcilik aras›ndaki yöntem
f a r k › b u d u r.
Kimisi olmaz›, yap›lamaz› “mazur göstermek” için, bilmemeye, o
güne kadar hiç yapmam›ﬂ olmaya,
onu anlamam›ﬂ olmaya s›¤›n›r. Çok
çürük s›¤›naklard›r bunlar. Olmaz›n,
yap›lamaz›n gerekçesi olamayacak
kadar çürük izahlard›r. Kaç›ﬂ, cevab›n veriliﬂ biçiminde ortaya ç›kar.
Olmazc›, bilmiyorum, yapamam
der iﬂin içinden ç›kar. Devrimci, o
güne kadar yapmam›ﬂsa bile, “yapamam” cevab› yerine onu nas›l
y a p a b i l e c e ¤ i n i ö¤renmek ister.
Eme¤iyle, o iﬂi “anlar” hale gelmeye çal›ﬂ›r. Eli -o güne kadar- yatk›n
de¤ilse, elini e¤itip o iﬂi yine baﬂarmaya çal›ﬂ›r.
Devrimci sorumluluk üstlenir.
Olmazc›l›k, s o r u m l u l u k t a n k a ç › ﬂt › r. Bunun kayna¤›na inersek, orada
rahat›na dü ﬂkü nlük, riske girmeme iste¤i, tembellik, neme laz›m c›l›k, zora gelmemek gibi zaaflar
ç›kar karﬂ›m›za. Ve bunlar, zincirin
halkalar› gibi uzay›p giden, birbirini
besleyen, büyüten zaaflard›r.
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Ne salon sosyalistli¤i, ne masa
baﬂ› devrimcili¤i bizim tarz›m›z
olamayaca¤›na göre, kitle çal›ﬂmas›ndan prati¤e kadar bir örgüt için,
olmaz, yap›lamaz diye bir ﬂey yoktur. Olmazlar› olur, yap›lamazlar›
yap›l›r k›lmak da o örgütün kadrolar›n›n, taraftarlar›n›n kolektif çabas›yla mümkün olacakt›r.
Nas›l olaca¤›n›, nas›l yapaca¤›n›
bilmeden, onu kafas›nda somutlamadan olur, yapar›z demek de yüzeysel ve sorumsuz bir yaklaﬂ›md›r.
Bu da ayr›ca irdelenmesi gereken
bir eksikliktir. Keza, yapamayaca¤›n› bildi¤i halde yapar›m demek, anlamad›¤› bir konuda "anl›yorum"
diye ortaya ç›kmak da ayn› ﬂekilde
yanl›ﬂt›r ve benimsenemez. Fakat
burada devrimci tarz aç›s›ndan
önemli olan, devrimcinin, olmaz,
yap›lamaz diye yaklaﬂmak yerine,
bilmedi¤ini, anlamad›¤›n› ö¤renmek yönünde bir talepte bulunmas›,

D‹RENMEK SUÇ DE⁄‹LD‹R
Belçika’daki DHKC davas›n› konu
alan “Direnmek Suç De¤ildir” isimli
belgeselin gösterimi ve anti-terör yasalar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bir panel yap›ld›.
Her y›l düzenlenen Attac Film Festivali bu sene 22 Kas›m-2 Aral›k tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtiriliyor. Festivalde
‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi
(CLEA) taraf›ndan desteklenen ve Brük-

bu yönde bir çaba içinde olunmas›d›r. Herkes her ﬂeyi yapamaz. Herkesin her ﬂeyi yapmas› beklenmez
de, gerekmez de. Ama devrimci, ﬂu
veya bu görevi yapmak, herhangi
bir sorumlulu¤u üstlenmek, bir prati¤i gerçekleﬂtirmekle karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤›nda, bu genel geçer do¤rulara s›¤›nmaz; orada düﬂünece¤i tek
ﬂey, kendisine düﬂeni üstlenmek ve
yapmakt›r. Devrim önümüze her
türlü görevi ç›karabilir ve bizim
seçme ﬂans›m›z olmaz genellikle.
Kald› ki, olmazc›l›k sadece bu tür
sorumluluklar üstlenmek, özel baz›
görevleri yerine getirmek gerekti¤inde de¤il, esas olarak ve daha
çok, karﬂ›m›za günlük görevlerin
yerine getirilmesi, günlük prati¤in
sürdürülmesi s›ras›nda karﬂ›m›za
ç›kar. Onu daha zararl› ve önemli
hale getiren de esas olarak bu yan›d›r zaten.
Toparlarsak; olmazc›l›k, d e v -

r i m c i y i p a s l a n d › r › r, örgütsel di siplini bozar, hem de devrimin ge liﬂimini yavaﬂlat›r; kiﬂisel, örgütsel ve en genel anlamda verece¤i
zarar bu kadar aç›k olan bir zaaftan
kaç›nmak için sonuç olarak ﬂunu
kavramak önemlidir:
Devrim büyük bir davad›r. Büyük bir idealdir. Güçlü iradeler, yarat›c› düﬂünceler, s›n›rs›z bir emek,
s›n›rs›z bir coﬂku ve inanç gerektirir. Buna sahip olan devrimciler,
"ben yapamam, bu iﬂ olmaz" düﬂüncesine, cevab›na yer vermezler yaﬂamlar›nda, "bu iﬂi nas›l yapabilirim, en iyi nas›l olur?" diye düﬂünürler. Devrim mücadelesinde hiçbir ﬂeyi haz›r bulamayaca¤›m›za,
hiçbir ﬂey bize paket olarak verilmeyece¤ine göre biz "bulmak, yapmak, e¤itmek, yetiﬂtirmek, yaratmak..." zorunday›z.
Bunun yerine “olmaz” demek
devrimcinin tarz› olamaz.

sel’de 3 gösterimi yap›lan “Direnmek
Suç De¤ildir” isimli filmin bir gösterimi daha yap›ld›.
Botanique’de düzenlenen festivalde
ayr›ca bir panel ile anti-terör yasalar› da
tart›ﬂ›ld›. DHKC Davas› Avukat› Jan
Fermon, Sosyolog Jean Claude Paye,
CLEA Sözcüsü Daniel Flinker ile
DHKC davas› san›klar›ndan Bahar Kimyongür’ün konuﬂmac› olarak yer ald›¤›
panelde, 20 Aral›k’ta karar› verilecek
davaya iliﬂkin bilgiler verildi.

PAR‹S’TE YOKSULLARIN ÖFKES‹
Fransa’n›n
baﬂkenti Paris’te 25 Kas›m’da, bir polis
arac›n›n
çarp t›¤› motosiklette bulunan 2 gencin
yaﬂam›n› kaybetmesi üzerine, yoksullar
düzene tepkilerini eylemlerle gösterdiler.
Olay üzerine, Villiers Le BEl ve
Amouville bönliyölerinde, sokaklara ç›-
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karak, araçlar› ateﬂe veren ve gösteri yapan eylemciler, polislerin sald›r›s› üzerine polisle çat›ﬂt›lar.
Eylemler s›ras›nda, çöp kutular› ve
araçlar›n ateﬂe verilerek barikatlar oluﬂturuldu. Barikatlar›n arkas›ndan polisle
çat›ﬂan göstericilerden çok say›da tutuklama oldu¤u ve 64 polisin yaraland›¤›
aç›kland›.
2005 y›l›nda yine ayn› bölgedeki
Clichy-Sous-Bois'da, Fransa'n›n son 40 y›ll›k tarihinin en büyük eylemleri yap›lm›ﬂt›.

TAL‹BAN ÜLKEN‹N
YARISINA HAK‹M
Amerikan iﬂgali Afganistan’da her geçen gün daha da
zay›fl›yor.
Merkezi Brüksel'de bulunan
The Senlis Council isimli “düﬂünce kuruluﬂu”nun raporuna göre Afganistan’›n yar›s› Taliban’›n
denetiminde bulunuyor. Ve NATO’nun Taliban güçleriyle baﬂa
ç›kabilmek için mevcut güçlerini
iki kat›na ç›karmas› gerekiyor.
‹ﬂgalci halk›n deste¤iyle direnen güçler karﬂ›s›nda yenilmeye mahkumdur, haz›rlanan raporlar da bu gerçe¤i yans›t›yor.
NAT O A f g a n ‹ ﬂ ç i l e r i n i
B om b a l a d › : Afganistan’da güç
kaybeden NATO bir kez daha
halk› bombalad› ve yap›lan
aç›klamalara göre 12 yol iﬂçisini katletti. Kimi Afganl›lar taraf›ndan katliamda ölenlerin say›s›n›n çok daha fazla oldu¤u iddia ediliyor.

2 Aral›k 2007

