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Bahçelievler 
Temel Haklar’a
Sald›r›; 
Ferhat Gerçek
sokak ortas›nda
kurflunland›... 

Hem kurflunluyor, Hem kurflunluyor, 
hem suçlu ilan ediyorlar!hem suçlu ilan ediyorlar!
Suçluyu ddemokratik dderneklerde ddeğil, 
Emniyet MMüdürlüğü bbinalarında, 
karakollarda aarayın! 

AKP, 
12 Eylül Anayasas›’na 
Makyaj Yap›yor... 

HHÖÖCC,, 
HHaallkk››nn AAnnaayyaassaass››’’nn››
TTaarrtt››flfltt››rr››yyoorr!!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
19 EEkim -- 225 EEkim

21 Ekim
1995’de sivil po-
lisler taraf›ndan
kaç›r›larak kay-
bedildi.
D‹SK, Tekstil Sen-

dikas› 2 No'lu fiube delegesi, devrimci bir
iflçiydi. Bir haftad›r sivil polislerin takibin-
deydi. O gün iflyerine gitmek üzere ç›kt›
ve bir daha kendisinden haber al›namad›. 

DDüüzzggüünn TTEEKK‹‹NN

23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emni-
yet Müdürlü¤ü’nde iflkencede katle-
dildi. “Hücrede intihar etti” diye
aç›kland›. 
Lise y›llar›nda devrimcilere sempati
duymaya bafllad›. 1987'de Diyarba-
k›r Dicle Üniversitesi ö¤rencisiyken
örgütlülü¤e kat›ld›. Diyarbak›r Ko-

mitesi’nde yer ald›. Sonraki y›llarda Hatay ve Adana’da so-
rumluluklar üstlendi, milis çal›flmalar› yürüttü. Son olarak,
‹stanbul’da yerald›¤› ekibin komutan›yd›.

YYuunnuuss GGÜÜZZEELL

Dersim-Hozat do-
¤umlu, Alevi, Kürt
milliyetinden bir
devrimciydi Ka-
mer. 1991’de milis
örgütlenmesi içinde
yer ald›. 1994’te
tutsak düfltü.

1995’te özgürlü¤üne kavuflup milis örgüt-
lenmesi faaliyetini sürdürürken kontrge-
rilla taraf›ndan 24 Ekim 1996’da kaç›-
r›l›p katledildi.

KKaammeerr GGÜÜNNEEfifi

20 Ekim
1994’de Fran-
sa’da bir halk
düflman›n açt›¤›
atefl sonucu katle-
dildi. 1963 Erzin-
can Refahiye do-
¤umlu olan Yük-
sel, mücadeleye 1979’da kat›ld›, cunta
y›llar›nda bir süre tutsak kald›. 1986’da
yurtd›fl›na ç›kt›, hareketi buldu, mücade-
lesini yurtd›fl›nda sürdürdü.

YYüükksseell BBAABBAACCAANN

20 Ekim 2003’de Çorum'un ‹skilip ‹lçesi'ne
ba¤l› Ferhatl› köyü yak›nlar›nda devrimcilerle
jandarma birlikleri aras›nda ç›kan ve yaklafl›k
yar›m saat süren çat›flmada flehit düfltüler.
Gazi ve Selhan, bir görev nedeniyle içinde bu-
lunduklar› gruptan ayr›larak sözkonusu bölge-
ye gitmifllerdi. 
Gazi, 1980 Çorum Ferhatl› Köyü do¤umluydu.

Ankara’da liselilerin, Mamak gecekondu halk›n›n mücadelesi içinde yeralarak, sonra gerilla-
ya kat›ld›. Son nefesini bir savaflç› olarak yine do¤du¤u köyün yak›nlar›nda verdi. fiehit düflt-
¤ünde Grup Komutan›’yd›. Selhan, 1977 Çorum do¤umluydu. Mesle¤i oto elektrikçilikti. Ço-
rum’da mücadelenin her alan›nda yerald›. ‹flkenceler yaflad›. Gerillaya kat›lmak istedi ve
memleketinin da¤lar›ndaki birliklere kat›ld›.

GGaazzii AARRAACCII SSeellhhaann TTOOPP

1963, Kars Sar›-
kam›fl do¤umlu
Bak›r, 1983’de
YTÜ ö¤rencisiyken
mücadeleye kat›l-
d›. EMEKAD’da,
DEMKAD’da ka-
d›nlar›n örgütlen-
mesi faaliyetlerinde, EMO bünyesinde mi-
mar ve mühendislerin devrimci mücade-
lesinde yerald›. 24 Ekim 1999’da kan-
ser hastal›¤› onu aram›zdan ald›.

TTüülliinn AAyydd››nn BBAAKKIIRR

25 Ekim 1989’de bir
trafik kazas›nda yafla-
m›n› yitirdi.

MMuussttaaffaa KKAAMMAACCII

Erdinç AArslan An›ld›
5 Ekim 1999’da Adana’da katledilen Erdinç Arslan mem-

leketi Samanda¤ Tekebafl› köyünde an›ld›. 
5 Ekim’de, Erdinç Arslan’›n ailesiyle birlikte köydeki

Mezarl›¤a kadar “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” yaz›-
l› pankart aç›larak, flamalar ve Erdinç’in resimleriyle birlik-
te yüründü. Anmada, sayg› duruflundan sonra, fliirler okunup,
marfllar söylenip Erdinç Arslan’›n hayat›, mücadelesi anlat›-
larak, mücadelesini sürdürme sö-
zü verildi. Törenin ard›ndan,
Ölüm Orucu flehidi Yusuf Kut-
lu’nun babas› Ali Kutlu, Erdinç
Arslan ve halk u¤runa canlar›n›
feda edenler için kur’an okudu.   

Yunus Güzel:

O s›ralarda üniversi-
tede gerçek anlam›y-
la örgütlü yap›lar
yoktu. Çevreler var-

d›. Ö¤renci kitlesi kar›fl›kt›. Bunun için tüm çevreleri tan›maya
çal›fl›yordum. Kriterim fluydu; ne kadar sözlerinde duruyorlard›.
Yani söylediklerini yapiyorlar m›yd›? Ve bakt›mki iliflkide oldu-
¤um insanlar buna riayet etmiyorlard›. Mesela eyleme ça¤›r›yor-
lar, ama kendileri gelmiyor ya da eylem an›nda polis gelince ka-
ç›yorlar... Ya da farkl› flekillerde söylediklerine ters düflüyorlar.
Bunun için, bunlar arad›¤›m insanlar de¤il diyordum. Bu arada
olan tüm eylemlere kat›l›yordum. Tek bir tanesine bile gitme-
mezlik etmiyordum. Tan›d›k, kendine Dev-Yolcu diyen bir çocuk
vard›. Birilerini di¤er çevrelerle birlikte çok elefltiriyordu. Ben,
“elefltirdiklerine göre elefltirdikleri insanlar ya onlardan kalitesiz
ya da gerçek devrimciler olabilirdi”, diyordum. Gerçi onlardan
daha kötü olacaklar›na ihtimal tan›m›yordum. Bunun için elefl-
tirdikleriyle tan›flmak istiyordum. Onlara Dev-Genç'li diyorlard›.
Uzun bir süre sonra onlar› bularak tan›flt›m. Ve yaklafl›k 3 ay
onlar› da gözledim. Bu arada asl›nda sürekli onlarla olmak isti-
yordum. Baz› arkadafllar (Hatayl› komflular›m›z) bana “kiminle
dolaflt›¤›n› biliyor musun!” diyorlar, ben de “kiminle dolafl›yor
muflum?” deyince “bunlar Dev-Genç örgütündenmifl” diyorlard›.
Ben de “daha iyi ya -diyordum- bunlar örgütmüfl!..” Bu, devle-
tin gençlikte yaratt›¤› örgüt fobisinin yans›mas›yd›. 

Arkadafllar› -Dev-Gençlileri- anlamaya çal›fl›yordum. fiunu iyice
görmüfltüm. Bu insanlar söylediklerini yapmaya samimi bir fle-
kilde çaba sarfediyorlard›. Aralar›ndaki iliflkiler sevgiyle yo¤rul-
mufltu. Dayan›flma, paylaflma ve sayg› iliflkilerin temelini olufltu-
ruyordu. Bu da benim bulmak istedi¤im fleydi. Kendimi onlar-
dan hissediyordum. Gerçi daha örgütlü de¤ildim. Ayr›ca beni ka-
bul edecekler mi? diye bir korkum da vard›. Bana kitap getiri-
yorlardi. K›sa bir sürede okuyup yenilerini istiyordum. ‹liflkim
1988'in bafllar›nda bafllam›flt›. Yaz tatili gelince eve gitmek iste-
medi¤imi arkadafllara söyleyince “yok -dediler- seninle orda da
görüflürüz”. Ben kal›p kendimi gelifltirmek istiyordum. Yaz tati-
linde onlarla görüfltüm. Yine kitap verdiler. ‹kinci s›n›fa baflla-
y›nca iliflkilerimi daha da yo¤unlaflt›rd›m. Savunmalar› istedim.
Okudum. Sonra bir gün ..... arkadafl e¤er korsan gösteri yap›-
l›rsa kat›l›p kat›lmayaca¤›m› sordu. Evet kat›l›r›m dedim. ‹yi dü-
flün dedi, bir gün sonra dedim ki “ben iyi düflündüm, düflünüle-
cek bir fley yok!..” Gerçekten can at›yordum bana bir görev ver-
sinler diye. ‹lk korsan›m›z› alt› kifli yapt›k... Gösteriyi hat›rlad›-
¤›m kadar›yla ünlü 1 A¤ustos Genelgesi’ne karfl› yapm›flt›k. Di-
yarbak›r’da ilk korsan gösteriydi. daha sonra uzun bir süre biz-
den baflka kimse korsan yapamayacakt›. 1989'un ikinci yar›s›n-
da art›k bir Dev-Gençli’ydim... 

Tarih  Yazanlar›n
Kaleminden 

KAYIP   
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E¤er yeni bir anayasa
sözkonusu ise, temel iki

tart›flma konusu olmas› ge-
rekir: Birincisi; bu yeni
anayasan›n neleri içerdi¤i;
ve buna ba¤l› olarak da
ikincisi; bu anayasayla nas›l bir ülke
tablosunun ortaya ç›kaca¤›d›r. Fa-
kat, ülkemizde bugün hükümet tara-
f›ndan yeni bir anayasa gündeme
getirilmifl olmas›na karfl›n, bu muh-
tevada bir tart›flma yoktur. Tam ter-
sine tart›flma esasa iliflkin olmayan
birkaç noktaya hapsedilirken, ger-
çekte halk yeni bir anayasa yapma
sürecinin tamamen d›fl›nda tutul-
maktad›r. Bu ülkede biz yafl›yoruz;
anayasayla bizim ülkemiz yönetile-
cek. Biz yönetilece¤iz; öyleyse bu
anayasada “bizim de” de¤il, en bafl-
ta bizim söz ve karar hakk›m›z ol-
mal›d›r. Ülkemizi ve halk›m›z› ilgi-
lendiren anayasay›, biz yapmal›y›z.  

Anayasalar, her ülkenin temel si-
yasal ve hukuksal metinleridir.

Bu anlamda, anayasa de¤ifliklikleri
de hiçbir ülkede durduk yerde gün-
deme getirilmez. Bugün e¤er AKP
bir anayasa de¤iflikli¤i gündeme ge-
tiriyorsa, bu da bir ihtiyac›n ürünü-
dür. Fakat bu ihtiyac›n ne oldu¤unu
Türkiye halk› bilmiyor. ‹htiyac›n ne
oldu¤unu bilenler, kapal› kap›lar ar-
d›nda anayasay› da flekillendirenler-
dir. Anayasa de¤iflikli¤inin temel
nedeni, emperyalizmin ve iflbirlikçi-
lerinin de¤iflen ihtiyaçlar›d›r.
AKP’nin de bu zeminde anayasa
de¤iflikli¤i paketine oligarfli içi ikti-
dar kavgas›na ve islamc› taban›n is-
tismar›na, gerici kadrolaflmaya
yönelik düzenlemeler katmak
istemesi de de¤iflikli¤in di¤er
yönüdür. Dolay›s›yla, egemen
s›n›flar aras›ndaki anayasa tar-
t›flmalar›n›n çerçevesi de bun-
larla belirlenmektedir. Bu, bi-
zim tart›flmam›z de¤ildir. YÖK
üzerinde hangi kesimin daha et-
kin olaca¤›, yasama, yürütme
üzerinde oligarfli içi dengelerin
nas›l kurulaca¤› bizim tart›flma-
m›z de¤ildir. Bizim tart›flma-
m›z, emperyalizmin ve iflbirlik-
çilerin ç›karlar›n›n karfl›s›na
halk›n ç›karlar›n› ç›karmakt›r.

Dolay›s›yla, biz onlar›n anayasa tar-
t›flmas›na dahil olmak yerine, em-
peryalizmin ve oligarflinin anayasa-
s›n›n karfl›s›na halk›n anayasas›yla
ç›kmak durumunday›z. Do¤ru saf-
laflma, do¤ru tart›flma budur.  

AKP’nin bir anayasa de¤iflikli¤i-
ni gündeme getirmesindeki be-

lirleyici ihtiyaç do¤ru tespit edilirse,
bofl beklentilere de girilmez. Em-
peryalizmle girilen iliflkiler, düzenin
hukuksal iflleyiflini zorlamaktad›r
art›k. Emperyalistlerle yap›lan an-
laflmalara uygun gerçeklefltirilen
ya¤ma ve peflkefl uygulamalar›, za-
man zaman mevcut hukuktan geri
dönmektedir. AKP’nin haz›rlad›¤›
yeni anayasayla bu çeliflki de büyük
ölçüde çözülmüfl, anayasa, emper-
yalizme ba¤›ml›l›¤› daha pekiflmifl
bir ülkenin bu koflullar›na uygun
hale getirilmifl olacakt›r. Bir dönem
önce Yarg›tay Baflkan› Sami Selçuk,
oligarflinin sorununu flöyle ortaya
koymufltu. “Anayasa gere¤i bir
maddeyi de¤ifltiriyorsunuz, bir bafl-
ka maddeden yeni bir sökük ortaya
ç›k›yor. Bunu böyle yapamazs›n›z.
Bu anayasas›n›n neresini düzelte-
ceksiniz?..” AKP, gerek ekonomi
politikalar, gerekse de hukuki sis-
tem aç›s›ndan iflte bu ihtiyaca cevap

vermektedir. 

12 Eylül Anayasas›’n›n çerçevesi-
ni belirleyen de yine emperya-

listlerin ve iflbirlikçilerin ihtiyaçla-
r›yd›. Sömürücülerin önünü her aç›-
dan düzlemeliydiler. 12 Eylül cun-
tayla yapt› bunu. AKP, demokrasi
görünümü alt›nda yap›yor. 12 Eylül
bu de¤ifliklikleri AABBDD deste¤iyle
yapt›, AKP ise AABBDD ve AABB deste-
¤iyle... Emperyalistlerin ve yerli ifl-
birlikçilerin ç›karlar› ve dönemin
koflullar›, bugün bir cuntay› gerek-
tirmiyor; isteklerini demokrasi gö-
rünümü alt›nda yerine getirebiliyor-
lar. Burjuva toplumlarda, yasalar
tart›fl›l›rken, gerçek nedenler ve ihti-
yaçlar ortaya konulmaz, tersine bu
düzenlemeler “kitlelerin ihtiyaçla-
r›n›” karfl›lamak için yap›l›yormufl
gibi bir propaganda süreci iflletilir.
Bugün de demokrasicilik oyunu
içinde benzer bir propagandayla
karfl› karfl›yay›z. 

12 Eylül Anayasas› neydi? Toplu-
mu ne hale getirdi? Emperyaliz-

mi nas›l savundu? Gericili¤in yolla-
r›n› nas›l açt›? Sözkonusu anayasa-
n›n kabul edildi¤i 1982’den bu yana
geçen çeyrek as›r boyunca, bu soru-
lar›n cevaplar›n› tüm ç›plakl›¤›yla
yaflad›k. 25 y›l boyunca yaflad›¤›m›z

zulüm, emperyalizme ba¤›ml›-
l›k, yoksulluk, sefalet, kültürel
yozlaflma, bu cevaplar›n içinde-
dir. 

12 Eylül Cuntas›’n›n en
önemli nedenlerinden biri 24

Ocak Kararlar›’n›n uygulanma-
s›n›n koflullar›n›  yaratmakt›.
Anayasa ve öteki düzenlemeler
de buna göre flekillendirildi. Bu-
gün 24 Ocak Kararlar›’n›n man-
t›¤› ssüürreekklliilleeflflmmiiflfl bbiirr ppoolliittiikkaa
durumundad›r. AKP de ayn› ih-
tiyaca cevap veriyor. Özellefltir-
melerin önündeki engellerin
kald›r›lmas›, tekellerin dizgin-

4 GÜNDEM 14 EEkim 22007

12 Eylül Anayasas› 
ve Halk›n Anayasas›

AKP yürütmenin ala-
bildi¤ine güçlendirildi¤i faflist

devleti savunmakta, 12 Eylülcü-
ler’le hemfikirdir, ayn› ideolo-
jik kulvardad›r... 12 Eylül cun-
tayla yapt› bunu. AKP, demok-
rasi görünümü alt›nda yap›yor.
12 Eylül bu de¤ifliklikleri ABD
deste¤iyle yapt›, AKP ise ABD

ve AB deste¤iyle...



sizce özgürlefltirilmesi için yap›l›-
yor bu anayasa da... “Bireyi esas
olan bir anayasa yap›yoruz” sözle-
ri, “evrensel hukuk” söylemleri bofl
laflard›r. Fakat buna ra¤men AKP
konusundaki yan›lg› sürüyor çeflitli
kesimlerde. AKP’den çeflitli beklen-
tiler sürüyor. Düzeniçi beklentiler-
den kopamayan, bu zeminde siyaset
yapanlar, AKP’nin gerçekten 12 Ey-
lül Anayasas›’n› flu veya bu ölçüde
demokratiklefltirebilece¤i düflünce-
sini tafl›yorlar hala. Bu, Türkiye ger-
çe¤ini görememektir. AKP’nin de-
mokrasiyle bir ilgisi yoktur. Özü fa-
flisttir. Ortaya koyaca¤› anayasa,
bu özün ifadesinden baflka bir
fley olmayacakt›r. Zaten AKP
anayasas›ndan yans›yan bölüm-
lerden de görülüyor ki, faflist
devletin güçlendirilmesi AKP
için de geçerlidir; AKP’nin is-
tisna olarak flu veya bu kuruma
“özerklik” istedi¤ine tan›k olu-
nursa, bilinmelidir ki, bu da esas
olarak oligarfli içi çeliflkilerden
kaynakl› olacakt›r ve oligarfli içi
güç dengesinde kendi lehine bir
durum yaratmak için özerkli¤i
savunacakt›r. De¤ilse, AKP yü-
rütmenin alabildi¤ine güçlendi-
rildi¤i faflist devleti savunmakta,
12 Eylülcüler’le hemfikirdir, ay-
n› ideolojik kulvardad›r.

Anayasalar; burjuvazinin s›n›f
egemenli¤ini sürdürme biçimi-

nin faflizm mi, burjuva demokrasisi
mi veya farkl› bir biçim mi oldu¤u-
nu gösteren en temel siyasal belge-
lerden biridir. AKP’nin bas›na yan-
s›d›¤› kadar›yla anayasa tasla¤›na
bakanlar›n ilk görece¤i, 12 Eylül
anlay›fl›n› sürdürüyor olufludur. Ya-
ni, AKP anayasas› da, ülkemizde
oligarflinin egemenli¤inin faflizm
olarak sürmesinin yeni, de¤iflmifl(!)
belgesi olman›n ötesinde bir nitelik
tafl›mayacak. ‹flte butün bu somut
olgular alt alta dizildi¤inde, ülkemi-
zin devrimcilerinin, demokratlar›-
n›n ne yapmas› gerekti¤i de ortaya
ç›kmaktad›r. 

Sürece, AKP anayasas› üzerine
“fluras› flöyle olsun” fleklinde de-

¤il, kendi alternatifimizmle, anaya-
salar›n s›n›fsal niteli¤ini tart›flarak

müdahale etmeliyiz. Bu noktada;
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›,
solun bu alandaki mücadelesi ve
müdahalesi için bir araç olarak ne-
den görülmesin? Bu tasla¤›n eksik-
likleri olabilir, gelifltirilmesi gere-
ken yönleri olabilir, tasla¤› sunanlar,
böyle bir tart›flmaya da aç›klar za-
ten. Ama esas olan ortaklafla sahip
ç›k›lan bir alternatifle burjuvazinin
karfl›s›na ç›kmakt›r. Görev, devrim-
ci, sosyalist bir alternatifi güçlü bir
flekilde öne ç›karmak, anayasa üze-
rinden gelifltirece¤imiz mücadeley-

le, devrim cephesinin saflar›n› bü-
yütmektir.   

Bu noktada, faflizm koflullar›nda
“demokratik bir anayasa olur

mu?” gibi soyut, flabloncu ve Halk
Anayasas›’n›n anlam›n› ve misyo-
nunu görmekten uzak yaklafl›mlar
afl›lmal›d›r. Kimsenin düzeniçi ana-
yasal hayaller kurdu¤u veya böylesi
hayalleri besledi¤i yok.  Tam tersine
bu tür düzeniçi hayallerle, bir de bu
zeminden mücadele ediyoruz. Bur-
juvaziden hiçbir fley istenmez di-
yenlerin yapaca¤› tek fley, “ddeevvrriimm”
kelimesini tekrarlay›p durmak, eko-
nomik-demokratik mücadele ve ör-
gütlenmeye dair her fleyden elini
aya¤›n› çekmektir. Böyle bir mant›-
¤›n kuflkusuz halklar›n mücadelesi-
ni gelifltirmekle, halklar› bilinçlen-
direrek devrime kanalize edebil-

mekle ilgisi yoktur. “Burjuvaziden
hiçbir fley istenmez” s›¤l›¤› içinde
kitlelere sorunlar›n›n bu düzen için-
de çözülemeyece¤ini gösteren bir
pratikten uzak duranlar, anarflizmin,
fokoculu¤un kitleden, devrim pers-
pektifinden uzak prati¤ini tekrar et-
mifl olurlar sadece. 

Türkiye solunda ilk kez, halk ikti-
dar›n› bu kapsamda ve bu so-

mutlukta tan›mlayan bir çal›flma or-
taya konulmufltur. Solda bir benzeri,
ayn› rolü üstlenebilecek bir baflka
haz›rl›k en az›ndan bugün için yok-

tur. Kabul edilsin veya edilme-
sin, görülsün veya görmezden
gelinsin, Türkiye devrimci ha-
reketinin tarihinde bu bir ilktir.
“Biz nas›l yönetece¤iz?”, “Biz
nas›l bir ülke infla edece¤iz?”;
bunun cevab›yla gidiyoruz hal-
ka. Bu, devrim isteyenler için
büyük bir güçtür. Biz devrimci,
demokratik bir anayasadan sö-
zediyoruz. Böyle bir anayasa-
n›n nas›l ve hangi koflullarda
gerçekleflebilece¤ini ortaya ko-
yuyoruz. Halk Anayasas›, bu
anlamda en yal›n haliyle, devri-
me bir davettir; halka kendi ik-
tidar›n› kurmas› için bir ça¤r›
ve önderliktir. Bu anlay›flla
anayasay› ortaya koyuyor ve en
yüksek sesimizle, ba¤›ms›zl›-
¤›n, demokrasinin böyle müm-

kün olaca¤›n› hayk›r›yoruz. 

Ülkemiz solu iktidar iddias›ndan
uzaklaflm›flt›r; bunun do¤al u-

zant›s› olarak da Türkiye solu yö-
netmeye haz›r de¤ildir. Buna politik
olarak haz›r olmad›¤› gibi, ruhen de
haz›r de¤ildir. Devrimi, halk› iktidar
olarak görmek, ne yaz›k ki bugün
sol kesimlerin bir ço¤unun tahayyü-
lünü bile aflmaktad›r. Oysa devrim
ve sosyalizm mücadelesi, genel ola-
rak s›n›flar mücadelesi, fiilen bir iikk--
ttiiddaarr mücadelesidir. Kavgan›n oda-
¤›nda iktidar vard›r. ‹ktidardan sö-
zetmeyen, iktidar iddias› tafl›mayan,
nas›l yönetece¤ini bilmeyen bir sol,
hiçbir koflulda kitleselleflemez, kit-
leleri bir idealin ard›nda sürükleye-
mez. Emperyalizmin ve oligarflinin
anayasas›n›n karfl›s›na, ba¤›ms›z,
demokratik ve sosyalist bir Türki-
ye’yi nas›l yarataca¤›m›z›, nas›l yö-
netece¤imizi somutlayarak ç›kal›m. 

Say›: 126 5GÜNDEM

Türkiye solu 
yönetmeye haz›r de¤ildir. Po-

litik olarak haz›r olmad›¤› gibi,
ruhen de haz›r de¤ildir. Devrimi,
halk› iktidar olarak görmek, bu-
gün sol kesimlerin birço¤unun

tahayyülünü bile aflmaktad›r. Oy-
sa devrim ve sosyalizm mücade-
lesi, fiilen bir iktidar mücadelesi-

dir. ‹ktidar iddias› tafl›mayan,
nas›l yönetece¤ini bilmeyen bir

sol, kitleleri bir idealin ard›n-
da sürükleyemez.



AKP’nin haz›rlad›¤› anayasan›n
tüm ayr›nt›lar› henüz netleflmifl de-
¤il; s›n›rl› tart›flmalar içinde bugün-
kü kimi düzenlemelerin yar›n de¤ifl-
mesi de ihtimal dahilinde. Ancak
bunlar, AKP anayasas› hakk›nda ge-
nel bir hüküm vermemize engel de-
¤il; çünkü AKP’nin nas›l bir anaya-
sa yapmaya niyetlendi¤i ana hatla-
r›yla zaten ortaya ç›km›fl durumda.  

AKP, 12 Eylül Anayasas›’n›
var eden hiçbir politikay›, o zihni-
yeti tart›flmaya açmad›¤› gibi,
esas olarak o zihniyeti devam et-
tirdi¤ini göstermefltir. O kadar ki,
genel sistemati¤i ve biçimi bak›-
m›ndan dahi, AKP tasla¤›, 12 Ey-
lül Anayasas›’n› esas alarak ha-
z›rlanm›flt›r. 

Dolay›s›yla, AKP anayasas›n›
tart›fl›rken bir “de¤ifliklik” olarak
de¤il, 12 Eylül Anayasas›’n›n em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerin ihti-
yaçlar› temelinde yeniden gözden
geçirilmesi olarak ele almak gere-
kir. AKP, bu arada “sivil anayasa”
söylemleriyle, hak ve özgürlüklere
dair ortaya at›lan kimi “k›r›nt›larla”,
“militarist” cunta anayasas›na mak-
yaj yapmay› da ihmal etmemekte-
dir. 

Bu anlamda, 1122 EEyyllüüll AAnnaayyaassaa--
ss››’’nn››nn üüllkkeemmiizzee nnee ggeettiirrddii¤¤iinnii,, üüll--
kkeemmiizziinn ssiiyyaassaall,, eekkoonnoommiikk,, ssoossyyaall
yyaaflflaamm››nn›› nnaass››ll eettkkiilleeddii¤¤iinnii,, tteemmeell
nniitteelliikklleerriinniinn nneelleerr oolldduu¤¤uunnuu hhaa--
tt››rrllaarrssaakk;; AKP anayasas›n›n ne ge-
tirece¤ini de az çok görmüfl oluruz.

11996611 AAnnaayyaassaass››’’nn››nn
SSuuççlluu ‹‹llaann EEddiillmmeessii,,
YYeennii AAnnaayyaassaa’’nn››nn 
NNiitteellii¤¤iinnii ddee BBeelliirrlleemmiiflflttii!!

12 Eylül savc›lar› taraf›ndan ha-
z›rlanan Devrimci Sol iddianamesi-
nin bir bölümünde flöyle deniyordu:

“Anayasadaki [1961 Anayasas›
kastediliyor] hak ve özgürlükler sa-
dece suç örgütlerinin ve militanlar›-
n›n hak ve özgürlü¤ü haline gelmifl,
masum milletimiz en do¤al hakk›
olarak gördü¤ü korkusuz, endiflesiz

yaflama hak ve özgürlü¤ünü dahi
arar hale gelmifltir. ”

Asl›nda 1961 Anayasas›’n›n ipi
çok daha önceden çekilmiflti. 

Neredeyse 1961 Anayasas› yü-
rürlü¤e girdi¤inden itibaren oligar-
flinin büyük bir kesimi ““bbuu aannaayyaassaa
bbiizzee bbooll,, bbuu öözzggüürrllüükklleerr ffaazzllaa”” de-
meye bafllad›lar. Nisbi haklar ve öz-
gürlükler içerdi¤i, tekellerin önünde
pürüzler ç›kard›¤› ve aç›k faflizmin
uygulanmas› aç›s›ndan “sorunlu”
oldu¤u gerekçesiyle, 1961 Anaya-
sas›’na hiçbir zaman tahammül ede-
meyen oligarflinin sözcüleri, onun
“kifli hak ve özgürlüklerini” düzen-
leyen maddelerine fliddetle sald›rd›-
lar ve krizlerin sorumlusu olarak
1961 Anayasas›’n› gösterdiler. 

Oligarfli, iktidara tam olarak ha-
kim oldu¤u 1965’ten hemen sonra,
anayasan›n demokratik hükümler
tafl›yan maddelerine uymamaya
bafllad›. Kemalistler, ilericiler ve
devrimciler, devlet mekanizmas›n-
dan ve hayat›n di¤er alanlar›ndan
tasfiye edilirken, Dan›fltay, Anayasa
Mahkemesi gibi kurumlar›n karar-
lar› fiili olarak tan›nmamaya bafl-
land›. Daha sonra ise, 12 Mart Cun-
tas›, 1961 Anayasas›’n› büyük ölçü-
de budad›, ancak tümüyle ortadan
kald›ramad›. 

1961 Anayasas›’n›n k›smi hak ve

özgürlüklerine en büyük tepkiyi
gösterenlerin bafl›nda da, sonraki
y›llar›n “demokrat”› Demirel geli-
yordu; o dönemde “DEM‹REL, ““bbuu
aannaayyaassaa iillee ddeevvlleett yyöönneettiillmmeezz”” diye-
rek bask› ve terörü meflrulaflt›racak
bir anayasaya ve yasalara gereksin-
me duydu¤unu gizleyemiyordu.”

Demireller hiç kuflku yok ki,
bunlar› söylerken tekeller ad›na ko-

nufluyorlard›. Nitekim, onlar›n
isteklerini, 12 Eylül Cuntas› ye-
rine getirecekti. Cuntan›n lideri
Evren, “bu elbise bol geliyor”
dedikten sonra, “Türkiye’nin üs-
tüne tam oturan bir elbise dikme-
den gitmek yok” demiflti. 12 Ey-
lül Anayasas›’n›n Türkiye’nin
üstüne “tam oturdu¤u” mu, yok-

sa, Türkiye’yi bir cendere içine mi
ald›¤› elbette, tarih içinde görüle-
cekti. Fakat asl›nda, cunta flefi Ev-
ren’in çok farkl› bir iddias› da olma-
m›flt›. O bir faflist diktatörün burnu
büyüklü¤ü içinde “Biz hiçbir za-
man yeni anayasa 1961 Anayasa-
s›ndan daha fazla özgürlükler geti-
recek demedik.” demiflti bir konufl-
mas›nda. 

Aradaki fark› anlamak aç›s›ndan
kald›r›lan 1961 Anayasas›’n›n baz›
önemli özelliklerini hat›rlatal›m:

“1961 Anayasas›’yla üniversite-
lerin idari-mali-bilimsel yar› özerk-
li¤e kavuflmas›, TRT’nin, Anayasa
Mahkemesi’nin, yürütmenin s›k› de-
netiminden uzaklaflt›r›lmas›, biçim-
sel de olsa örgütlenme özgürlü¤ü-
nün tan›nmas›, bas›n ve yay›n üze-
rindeki sansürün k›smen kald›r›l-
mas›, sendikalar, dernekler yasas›
vb. emekçi halk›m›z›n düflünce dün-
yas›n›n gelifltirilmesi için bilinen
olanaklar› yaratm›flt›r. ”

12 Eylül Anayasas› iflte bütün
bunlar› olabilecek en bask›c› bçim-
lerde yeniden düzenlemifltir ve AKP
Anayasas›, bu noktada 1961 Anaya-
sas›’n›n de¤il, 12 Eylül’ün mirasc›-
s›d›r. Özgürlük, demokrasi laf›n› di-
linden düflürmeyen AKP’nin bu ter-
cihi, yani 12 Eylül Anayasas›’n›
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12 EEYLÜL AANAYASASI DDE⁄‹fiM‹YOR!

AKP,AKP, Hem Muhtevas›yla, Hem Muhtevas›yla, 
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model almas›, onun as›l niyetini de
gösteriyor.  

Bugün bir anayasa yapmaya so-
yunan Erdo¤an’la Evren aras›ndaki
en önemli fark da bu belki. AKP
anayasas›yla 12 Eylül Anayasa-
s›’n›n en önemli farklar›ndan biri
“anayasay› yapt›ranlardan” birinin
aç›ksözlülü¤üne karfl›n, ötekinin ri-
yakarl›¤›... Evren, daha özgürlükçü
olacak demedim ki derken, Erdo¤an
tam tersine, durmaks›z›n özgürlük-
lerden sözediyor. Fakat anayasalar
ortada; aç›k sözlünün de, riyakar›n
da yapt›¤› ayn› kap›ya ç›k›yor. 

1122 EEyyllüüll AAnnaayyaassaass››’’nn››nn 
aassllii nniitteellii¤¤ii,, aaçç››kk ffaaflfliizzmmii 
kkuurruummssaallllaaflfltt››rrmmaass››dd››rr

Cuntan›n hizmetindeki “bilim”
adamlar›n›n haz›rlad›¤›, cuntan›n
seçti¤i bir meclisin tasdikinden ge-
çen ve cuntan›n bask›yla, tehditle,
“demokrasiye geçme” demagojile-
riyle halka da “onaylatt›rd›¤›” 12
Eylül Anayasas›, Türkiye'de aaçç››kk
ffaaflfliizzmmiinn kkuurruummssaall hhaallee ggeettiirriillmmee--
ssiinniinn belgesidir. Her maddesine si-
nen amaç budur. 

12 Eylül Anayasas›, emperyaliz-
min ve yerli iflbirlikçi tekellerin ç›-
karlar›n› mümkün oldu¤unca uzun
bir süre güvence alt›na almay›
amaçlayan; bu amaçla, devleti güç-
lendirip, merkeziyetçi yan›n› pekifl-
tiren, halk iradesinin flu veya bu
oranda yans›yabildi¤i yasama ku-
rumlar›n›n gücünü en aza indiren,
MGK gibi, yasama d›fl›ndaki organ-
lara do¤rudan yönetim gücü veren
bir anayasad›r. 

Cunta anayasas›, tüm temel hak-
lara esas olarak yasaklay›c› ve s›n›r-
lay›c› bir anlay›flla yaklaflm›flt›r. Bu
aç›dan burjuva demokrasilerinin ge-
nel normlar› da 12 Eylül Anayasa-
s›’nda geçerli olmam›flt›r.  

Devrimci Sol Ana Davas›’nda
yarg›lanan tutsaklar, 12 Eylül Ana-
yasas›’n›n haz›rlanma ve onaylan›-
ma sürecinde çeflitli aç›klamalar›yla
bu anayasan›n niteli¤ine iliflkin tes-
pitlerini aç›klam›fllard› o zaman. S›-
k›yönetim mahkemelerine “dilek-

çe” biçiminde verilen bu bildiriler,
o gün nas›l ve ne amaçla bir anaya-
sa yap›ld›¤›n› aç›k bir biçimde orta-
ya koyuyordu; ki sonradan o dilek-
çelerde tespit edilenlerin hepsi bir
bir kan›tlanacakt›. 

Ama bugün aç›s›ndan daha öne-
mil ve çarp›c› olan, 12 Eylül Anaya-
sas› için yap›lan tesbitlerin bugün
gündemde olan AKP anayasas›na
da ne kadar denk düflüyor olufludur. 

12 Eylül Anayasas›’n›n haz›rla-
n›fl› ve onaylatt›r›l›fl›, onun niteli¤i
hakk›nda da az çok bir fikir veriyor-
du. 

“Cunta Anayasas›’n›n aç›kça
görülen ifllevi. faflist uygulamalar›n
yasal zemine oturmas›n› sa¤lamak-
t›r. Böyle bir Anayasa, do¤al olarak
halk›n özgür iradesine, çeflitli s›n›f
ve tabakalar›n -oligarfli d›fl›- özlem
ve taleplerine göre ve burjuva de-
mokrasisinin yasall›k zemininde
oluflturulamazd›. Cunta da gerekeni
yapt› ve yüzsüzce Anayasan›n haz›r-
lan›fl› ve yürürlü¤e konuluflunu oldu
bittiye getirdi.” (Dava Dilekçeleri-
1, syf. 22)

AKP’nin anayasa konusunda iz-
ledi¤i yöntemle ne kadar benzefliyor
de¤il mi?.. Gerçekte anayasa aç›kça
bir oldu bittiye getirilmek isteniyor.
“Türban” tart›flmalar›ndan oluflan
bulan›k ortamda, tteekkeelllleerriinn iihhttiiyyaa--
cc››nn›› kkaarrflfl››llaammaakk için düzenlenen
as›l bölümler halktan kaç›r›l›yor.  

12 Eylül Anayasas›’n›n “aç›k fa-
flizmi kurumsallaflt›ran” bölümleri-
nin d›fl›ndaki bölümleri de ayn› ni-
telikteki maddeleri içeriyordu:

“Tekellerin ve emperyalizmin ç›-
karlar› çok aç›k maddelerle güven-
ce alt›na al›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Be-
lirli bir ekonomik strateji (IMF’ye
ba¤›ml›) Anayasa hükmü haline ge-
tirilmifltir. Ekonomik kriz zamanla-
r›nda grevler yasaklanarak, ücret-
ler dondurularak, ya da zorla çal›fl-
t›r›larak, ola¤anüstü hal ilan›yla te-
keller için çözüm formülleri yarat›l-
m›flt›r. ” (“Cunta Anayasas›, ‹nsan
Haklar›na, Özgürlüklere Demokra-
siye Düflmand›r” bafll›kl› dilekçe-
den, Dava Dilekçeleri, syf. 92)

12 Eylül’ün iflbafl›na getirilmesi-
nin nedenlerinden biri bilindi¤i gi-
bi, IMF taraf›ndan dikte ettirilen 24
Ocak Ekonomik Kararlar›’n›n “si-
vil” iktidarlar arac›l›¤›yla uygulana-
mamas›yd›. 

Cunta iflbafl›na gelir gelmez iflçi-
lerin ücretlerinin dondurulmas›n›,
grev hakk›n›n yasaklanmas›n›, te-
kellerin istedi¤i kur, faiz, enflasyon
ve benzeri düzenlemelerin yap›lma-
s›n› içeren bu kararlar› yürürlü¤e
koymufl; 12 Eylül Anayasas›’n› da
emperyalistlerin bu tür ekonomik
programlar›n›n her zaman uygula-
nabilmesine imkan verecek madde-
lerle donatm›flt›.  

Bugün AKP de benzer bir du-
rumla, benzer bir ihtiyaçla karfl› kar-
fl›yad›r. Uluslararas› Tahkim’in ka-
bul edilmesinden AB’ye uyum yasa-
lar›na, emperyalistlerle imzalanan
bir dizi uluslararas› anlaflmaya kadar,
emperyalizmle iliflkilerde bu sürede
önemli de¤ifliklikler olmufltur. Elbet-
te bu de¤ifliklikler emperyalist tekel-
lerin lehinedir ve mevcut anayasa bu
haliyle de¤iflmelerin gerisinde kal-
m›flt›r. fiimdi anayasa da emperya-
listlere baflka alanlarda verilen taah-
hütlere uygun hale getirilecektir. 

Asl›nda Kurtulufl Savafl› anaya-
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12 Eylül Anayasas›, onlar›n eseriydi.
Anayasay› haz›rlamak üzere Prof.

Orhan Ald›kaçt› baflkanl›¤›ndaki 15
üyeli anayasa komisyonunu kuran

onlard›. Anayasay› onaylayacak
Dan›flma Meclisi’ni seçen de onlard›.
Anayasa’n›n neredeyse her maddesi-

ni dikte ettiren de onlard›. Öyle ki
Evren, bu dikte ettirme iflini sonraki

y›llarda “ça¤›r›p dedim ki... böyle
yaz›n” diye s›k s›k anlatacakt›. Fakat
generallere de bir dikte ettiren vard›.

Cuntaya dikte ettirenler, cuntay›
iflbafl›na getirenlerdi; yani ABD

emperyalizmi ve iflbirlikçi tekelci
burjuvazi... 



sas› hariç, Osmanl›’da sonraki dö-
nemlerde yap›lan anayasalar, hep
bu niteli¤i tafl›m›fllard›r: “Türki-
ye'de burjuva demokratik devrim
yap›lmad›¤› için, burjuva anlamda-
ki hak ve özgürlükler kurumsallafl-
mam›flt›r. ... Tanzimattan bu yana bu
tür bat›l›laflma çabalar› sonras›,
getirilen anayasalar, reformlar ve
demokratik haklar, hep sömürgeci
kapitalist devletlerin ve emperyalist
devletlerin ç›karlar›na hizmet et-
mifltir: Onlar›n sömürülerini koIay-
laflt›rmaya yaram›flt›r. ” (Agk.)

FFaaflfliizzmmii ssüürrddüürreennlleerr,, bbuunnaa
uuyygguunn bbiirr aannaayyaassaayyllaa 
yyöönneetteecceekklleerrddiirr!!

Anayasalar›n haklar ve özgür-
lükler boyutuna, siyasi boyutuna
geldi¤imizde de, farkl› bir durum
sözkonusu de¤ildir. 12 Eylül Ana-
yasas›’n›n bafll›ca özellikleri; aç›k
faflizmi kurumsallaflt›rmas›, yürüt-
me erkinin ön plana ç›kar›lmas›,
haklar ve özgürlüklerin adeta kulla-
n›lamaz hale getirilmesidir. 

Peki bu nitelikler ortadayken;
1982 Anayasas›’ndan kayna¤›n›
alan polisin jandarman›n “adam öl-
dürme” yetkisi tart›fl›l›yor mu? Ayn›

anayasadan kayna¤›n› alan grev
yasaklar› tart›fl›l›yor mu? Ola¤a-
nüstü hal ilan›, s›k›yönetim uygu-
lamalar› tart›fl›l›yor mu? Hay›r!

Peki, 12 Eylül Cuntas›’n›n fa-
flizmin kurumsallaflt›r›lmas› ama-
c›yla gündeme getirdi¤i kurumlar

tart›fl›l›yor, onlar›n tasfiyesi günde-
me getiriliyor mu? Yine hay›r; sade-
ce YÖK hariç. Onun da art›k “de-
mokrasi” kayg›s›yla de¤il, AKP’nin
üniversiteleri ele geçirme, kadrolafl-
ma ve kendi taban›n›n taleplerini is-
tismar etme amac›yla gündeme ge-
tirdi¤i çok aç›k. 

AKP’nin anayasa tasla¤›na ilifl-
kin bas›na yans›yan son bilgilerden
birinde deniyor ki; “AKP yönetimi-
nin Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu, Dan›fltay ve Yarg›tay üyele-
rinin seçiminde hükümetin rolünü
ve a¤›rl›¤›n› art›rmaya karar verdi-
¤i belirtilmektedir.” (11 Ekim 2007,
Hürriyet)

Burjuva bas›nda dahi “sivilleflme
dedikleri kadrolaflmadan baflka bir
fley de¤il” yorumlar›na yol açan bu
geliflme, esas›nda AKP’nin 12 Ey-
lül’ün anlay›fl›n› sürdürdü¤ünü gös-
termektedir. 12 Eylül de özellikle bu
tür kurumlar›n nisbi özerkliklerini
yokeden düzenlemeler getirmiflti. 

Faflist devlette bütün kuvvetler
tek bir elde, tek bir konseyde veya
hükümet gücünde toplan›r. Bu fa-
flizm aç›s›ndan karakteristik bir
özelliktir. Faflizm devlete en yüksek
de¤eri verir. Bunun pratikteki yan-
s›mas›, yürütme gücünün her fleye
egemen k›l›nmas›d›r. Bak›n yine 25
y›l önce verilen o dilekçelerden k›sa
bir al›nt› yapal›m, deniyordu ki o
zaman: “1982 Anayasas›'n›n bafll›-
ca özelli¤i, bütün kuvvetlerin cum-
hurbaflkan› ve hükümete ba¤lanma-
s› ve bunlara ba¤l› olarak ordu ve
polisin en yüksek güce kavuflturul-
mas›yd›... 

‹flte, buna uygun olarak parla-
mento, yani yasama tali plana itildi;
yarg› yürütmeye ba¤land›.”

AKP’nin 12 Eylül çizgisinde yü-
rüdü¤ü san›r›z flimdi daha somuttur.
Çünkü AKP’nin yapmaya çal›flt›¤›
da ayn›d›r. AKP, sadece “iktidar gü-

cünün paylaflam›” noktas›nda ordu-
nun gücünü bir yere kadar s›n›rla-
maya çal›flabilir; ama halklara karfl›
ordunun gücünün s›n›rs›z kullan›m›
konusunda 12 Eylül generallerinden
de, bugünkü generallerden de farkl›
düflünmemektedir. Farkl› düflünme-
si için bir neden de yoktur. Çünkü
AKP emperyalizmin ve iflbirlikçi te-
kelci burjuvazinin iktidar›d›r. Onla-
r›n siyasal, ekonomik ihtiyaçlar›
neyse, AKP de ona göre düflünecek,
yapaca¤› anayasay› ona göre flekil-
lendirecektir. 

Kimileri, anayasa üzerinden ge-
lifltirilen yo¤un demokrasi propa-
gandas› alt›nda, 12 Eylül cuntas›n›n
haz›rlad›¤› “militarist” bir anaya-
sayla, AKP’nin haz›rlayaca¤› “si-
vil” bir anayasan›n ayn› olamayaca-
¤›n›, bu ayr›m›n az da olsa bir fark
yarataca¤›n› düflünebilirler. 

Yan›l›rlar. Bunun görülmesi için
flu bilgiyi de aktarmakta yarar var. 

12 Eylül Anayasas›’n›n ve hapis-
hanelerde zulme dayanak oluflturan
Tek Tip Elbise (TTE) yasas› gibi
cunta döneminde ç›kar›lan yasalar›n
bir ço¤unun haz›rl›¤› CHP ve AP
hükümetleri döneminde yap›lm›flt›r.
Faflist bir anayasan›n çerçevesi, biz-
zat Demirel ve ekibi taraf›ndan çi-
zilmiflti. Fakat, halk›n mücadelesi-
nin  o gün ulaflm›fl bulundu¤u boyut
nedeniyle, ne AP, ne de CHP bunla-
r› yasallaflt›ramad›lar, oligarfliye bu
anlamda tam hizmet veremediler ve
alafla¤› edildiler. Yani olay›n “sivil”
veya “asker” meselesi olmad›¤› da-
ha o zamandan görülmüfltür. Mese-
le, sivil veya asker, anayasa yapma-
ya soyunanlar›n hangi s›n›f›n hiz-
metinde oldu¤u, kimin ç›karlar›n›
savundu¤udur. 

Faflist cunta, haz›rlad›¤› anaya-
say› 7 Kas›m 1982’de göstermelik
bir referandumla halka kabul ettir-
me manevras›n› gerçeklefltirdi.
AKP de anayasa haz›rl›¤›n› benzer
bir manevrayla tamamlamay› düflü-
nüyor. Fakat 12 Eylül Anayasas› ye-
terince kan›tlam›fl olmal›d›r ki, ne
göstermelik tart›flmalar, ne halka
“onaylatmalar”, faflist bir anayasay›
demokratik hale getirmez. 

AKP anayasas›, onlar›n eseri olacak.
Bakmay›n siz “kat›l›mc›l›k” masalla-
r›na. Anayasay› haz›rlamak üzere
komisyonu kendileri seçip görevlen-
dirdiler. Eh, TBMM’nin büyük k›s-
m›n› da bizzat üçünün belirledi¤i bi-
liniyor. Erdo¤an, anayasa konusunda
“tart›fl›lacak” iddias›na karfl›n, s›k
s›k kendini tutamay›p, flunu flöyle
yapaca¤›z, bunu böyle yapaca¤›z di-
ye demeçler veriyor. Fakat AKP’ye
de bir dikte ettiren var. AKP’ye bu
anayasay› yazd›ranlar, AKP’yi iflba-
fl›na getirenlerdi; yani ABD ve AB
emperyalizmi ve iflbirlikçi tekelci
burjuvazi... 
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Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si’nin bir süredir yürüttü¤ü “Emper-
yalizmin ve Oligarflinin De¤il Hal-
k›n Anayasas›n› Yapal›m” kampan-
yas› baflta ‹stanbul olmak üzere
Anadolu’nun dörtbir yan›nda cofl-
kuyla sürerken, halk›n yo¤un ilgi
gösterdi¤i görülüyor. 

AKP hükümeti emperyalizmin
ve oligarflinin ç›karlar› do¤rultusun-
da anayasa de¤iflikli¤i yapmaya ha-
z›rlan›rken, HÖC’lüler de bulun-
duklar› her yerde gündeme getirilen
anayasay› teflhir ederek, Halk Ana-
yasas› Tasla¤›’n› ülkemizin dört bir
yan›nda tart›flt›r›yor. Anayasa tasla-
¤›yla birlikte sistemi tart›flmaya-tar-
t›flt›rmaya bafllayan kampanya bu
hafta de¤iflik illerde yap›lan panel-
lerle, bas›n aç›klamalar›, halk top-
lant›lar›, afifller ve Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n da¤›t›mlar›yla her gün
yeni insanlara, yerlere ulafl›yor.

Bu düzen hiçbir sorunumuzu çö-
zemez, çözüm kendi ellerimizde
kendi iktidar›m›zdad›r diyor  Halk
Anayasas›. Ve iflte tam da bu yüzden
sald›r›ya u¤ruyor. Halk›n sesi yük-
seldikçe, Halk Anayasas› daha fazla
insana ulaflt›kça, AKP polisinin ra-
hats›zl›¤› art›yor ve pervas›zca sal-
d›r›yor. Sald›r›lar halk›n sorunlar›-
n›n çözümünü görmesine yöneliktir.
HÖC’ün 26 Eylül’de bafllatt›¤›
kampanya da bu hafta sald›r›lar ön
plana ç›kt›. Ancak hiçbir sald›r› hak-
l› ve meflru olan bu sesin yükselme-
sine engel olamayacak... 

‹‹SSTTAANNBBUULL

Bak›rköy Özgürlük Meyda-
n›’nda yaklafl›k 150 kiflinin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen bas›n aç›kla-
mas›nda kampanyan›n slogan› olan
“Emperyalizmin ve Oligarflinin De-
¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m”
pankart› aç›ld›. 7 Ekim’de saat
15.00’te “Halk Biziz Biz Yönetece-
¤iz, Ne ABD Ne AB Tam Ba¤›ms›z
Türkiye” sloganlar›yla bafllayan
aç›klamay› okuyan Nurcan Temel
“Bizler Haklar ve Özgürlükler Cep-
hesi olarak halk›n sorunlar›n›n çö-
zümünün ancak halk›n yönetimde
söz sahibi oldu¤u bir sistemde mev-
cut olabilece¤ini söylüyoruz. Halk›n
anayasas› için mücadele edelim” di-
ye konufltu. Aç›klamadan sonra ya-
p›lan tasla¤›n da¤›t›m›nda özellikle
orta yafl kesiminden insanlar›n Halk
Anayasas› Tasla¤›’n› ilgiyle incele-
meleri dikkat çekti. Bir saatte 1500
tasla¤›n da¤›t›m› gerçeklefltirildi.

Kampanya kapsam›nda hafta bo-
yunca ‹stanbul’da baflta yoksul ge-
cekondu mahalleleri olmak üzere
farkl› günlerde ve pekçok mahalle-
de taslak kitapç›klar›n›n da¤›t›ld›¤›,
halk toplant›lar›n›n yap›ld›¤› ve
kampanya afifllerinin as›ld›¤› ö¤re-
nildi.

HHaallkk TTooppllaanntt››llaarr››,, SSttaannddllaarr,,
KKaahhvvee KKoonnuuflflmmaallaarr››...... 
HHaallkk AAnnaayyaassaass›› TTaa rrtt››flfl››ll››yyoorr

7 Ekim Pazar günü saat 20.00’de
Mustafa Kemal Mahallesi’nde halk
anayasas›yla ilgili bir halk toplant›s›
düzenlendi. Anadolu Temel Haklar
Derne¤i’nde düzenlenen toplant›ya
konuflmac› olarak TTeemmeell HHaakkllaarr vvee
ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnneekklleerrii FFeeddeerraass-
yyoonnuu BBaaflflkkaann›› AAssuummaann AAkkççaa ve
GGüülliizzaarr ÖÖzzppoollaatt kat›ld›. Asuman
Akça konuflmas›nda polisin Ferhat
Gerçek isimli genç bir Yürüyüfl
okurunu s›rt›ndan vurmas›n› ve var

olan sistemde, insanlar›n hayat›n›n
hiçe say›ld›¤›n›, ayn› flekilde iflçisin-
den köylüsüne, memurundan ö¤ren-
cisine halk›n her kesimini ifade
eden bir anayasan›n ancak sosyalist
bir sistemde uygulanabilece¤ini an-
latt›. 

Okmeydan›’nda da perflembe ve
cumartesi günleri Dikilitafl ve sa¤l›k
oca¤›n›n önünde standlar aç›larak
anayasa tasla¤›n›n da¤›t›m› gerçek-
lefltirildi.

5 ve 7 Ekim’de ise Okmeydan›
Temel Haklar Derne¤i’nde yaklafl›k
140 kiflinin kat›ld›¤› halk toplant›la-
r›nda Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan
bölümler okunup tart›fl›ld›. 

‹stanbul’da kampanyan›n cofl-
kuyla sürdü¤ü yerlerden biri de
Esenyurt idi. Hafta bafl›ndan itiba-
ren h›z kazanan kampanyan›n, özel-
likle de Talatpafla, Yeflilkent, Örnek
mahallelerinde ve kahvelerde yap›-
lan sohbetlerde Halk Anayasas› Tas-
la¤›’n›n tan›t›ld›¤› ve halka ulaflt›r›l-
d›¤› ö¤renildi.

AANNKKAARRAA

DDaa¤¤››tt››mmaa EEnnggeelllleemmee 1111 GGöözzaalltt››
Hüseyin Gazi halk›na Halk Ana-

yasas› Tasla¤›’n› da¤›tan Ankara
HÖC üyelerinin da¤›t›m› polis tara-
f›ndan engellendi. “Ba¤›ms›z De-
mokratik Türkiye ‹çin Halk Anaya-
sas›” yaz›l› önlükleri giyen HÖC’lü-
ler Ba¤›ms›z Türkiye fliar›n› hayk›r-
d›klar› için sald›r›ya u¤rad›. 8 Ekim
günü yap›lan saat 16.00’da yap›lan
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HALKIN SES‹NDEN 
HALK ANAYASASI’NDAN 
KORKUYORLAR! SALDIRIYORLAR!



da¤›t›mda Dilan Soysal, Umut fie-
ner, Can Bilen, Erdinç Ero¤lu, Tun-
cer Gümüfl, Sad›k fienbaba, Celal
Elmac›, fiahan Uyan›k, U¤ur Eyilik,
Bilgehan Karpat ve Necati Erbasan
gözalt›na al›nd›lar.

EEkkiinn SSaannaatt MMeerrkkeezzii’’nnddee
AAnnaayyaassaa PPaanneellii

9 Ekim günü de panelde vard›.
Ekin Sanat Merkezi’nde saat
12.00’de bafllayan panel HÖC üyesi
MMeehhmmeett YYaaflflaarr’›n yapt›¤› konufl-
mayla bafllad›. ÇÇHHDD GGeenneell SSeekkrree-
tteerrii AAvv.. SSeellççuukk KKoozzaa¤¤aaççll›› Halk
Anayasas› Tasla¤›’ndan iktidar›n
neden rahats›z oldu¤unu ortaya
koydu. ‹‹HHDD GGeenneell BBaaflflkkaann›› HHüüssnnüü
ÖÖnnddüüll ise “Ben tasla¤› inceledim.
Bu tür çal›flmalar›n de¤eri yads›na-
maz ve yasaklarla gerçeklerin üstü
örtülemez. Arkadafllar›n haz›rlad›¤›
metin benim de durdu¤um yerden
bak›yor. HÖC’ün haz›rlad›¤› taslak
nas›l ezilenlerin haklar›na göre dü-
zenlenmiflse AKP’nin haz›rlad›¤›
taslak da Avrupa ‹nsan Haklar› Söz-
leflmesi’ndeki haklar ile s›n›rland›-
r›lm›flt›r” diye konufltu.  

Anayasa tart›flmalar›yla ilgili
belli noktalara dikkat çeken AAvv.. HHüü-
sseeyyiinn BBiiççeenn ise AKP nin haz›rlad›¤›
tasla¤›n ideolojisiz ve sivil oldu¤u
belirtti. fifiaaiirr MMeehhmmeett ÖÖzzeerr ise ko-
nuflmas›nda en güzel fleyin “yasa-
s›zl›k” oldu¤unu vurgularken TTaa-
rr››mm OOrrkkaamm--SSeenn GGeenneell BBaaflflkkaann››
SSeezzaaii KKaayyaa “Hepimizin bir söz
hakk› vard›r. Ben de Halk Anayasa-
s› tasla¤›n› inceledim. Olmas› gere-
ken, halk›n gözünden bak›lan bir
taslak olmufl” sözleriyle HÖC’ün
tasla¤›n› de¤erlendirdi. 

‹‹ZZMM‹‹RR

HÖC ‹zmir Temsilcili¤i 4 Ekim
günü Alsancak Kültür Merkezi’nde
bir panel düzenledi.

HÖC Temsilcisi SSeemmaa KKooçç’un
konuflmas›yla bafllayan panelde ko-
nuflmac›lardan AAvv.. BBeehhiiçç AAflflcc›› “‹ste-
di¤imiz ülkeye, istedi¤imiz anaya-
saya da bir gün mutlaka kavuflaca-
¤›z, buna birlikte emek harcayarak

ulaflaca¤›z” diye konu- flurken
DDookkuuzz EEyyllüüll ÜÜnniivveerrssiitteessii TT››pp
FFaakküülltteessii’nden kat›lan PP rrooff..
DDrr.. ‹‹zzggee GGüünnaall “bu tart›flma-
larla birlikte nas›l bir anayasa
istedi¤imizi, nas›l bir ülke iste-
di¤imizi somutlayarak devam
ettirelim” dedi. fifieehhiirr PPllaanncc››ss››
vvee DDoo¤¤aall vvee KKüüllttüürreell ÇÇeevvrree
‹‹ççiinn YYaaflflaamm GGiirriiflfliimmii SSöözzccüüssüü
TTuunnccaayy KKaarr aaççoorrlluu ise “müca-
delelerle kazan›lm›fl haklar
anayasa de¤iflikli¤i ile gasbe-
dilmeye çal›fl›lmaktad›r” diye
konufltu. DDEEÜÜ.. GGüüzzeell SSaannaattllaarr FFaa-
kküülltteessii SSiinneemmaa--TTVV.. BBööllüümm BBaaflflkkaa-
nn›› PP rrooff.. DDrr.. OO¤¤uuzz AAddaann››rr da
AKP’nin baflörtüsünü anayasaya
sokma çabalar›n› elefltirdi.

DDEEÜÜ.. GGüüzzeell SSaannaattllaarr FFaakküülltteessii
ÖÖ¤¤rreettiimm GGöörreevvlliissii BBuurraakk BBaakk››rr
‘anayasa sokaklarda yap›l›r’ diyerek
istedi¤imizin mücadeyle kazan›la-
ca¤›n› söyledi. 150 kiflinin kat›ld›¤›
ve dinleyicilerin soru ve cevaplar›y-
la renklenen panel ilgiyle dinlendi. 

‹zmir’de yap›lan bir baflka eylem
ise 6 Ekim günü Bornova Metro
Dura¤›’nda oldu. Burada halka
aç›klama yapan Fatma Alan “halk›n
kat›l›m›yla haz›rlanmayan hiçbir
anayasa, bugün hak ve özgürlükler-
den bahsedemez” diye konufltu.
Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan halk
anayasas› tasla¤›n›n da¤›t›m›nda
100 kitapç›k halka ulaflt›r›ld›. 

AANNTTAALLYYAA

HÖC Antalya Temsilcili¤i de 6
Ekim’de Antalya SMMO’nda bir
panel düzenledi.

AAnnttaallyyaa TTeemmeell HHaakkllaarr BBaaflflkkaann››
ZZüülleeyyhhaa KKuurrtt’un konuflmas›yla
bafllayan panelde HHaacc›› BBeekkttaaflflii VVeellii
DDeerrnnee¤¤ii BBaaflflkkaann›› ZZeeyynneell CCaann,, AAvv..
MMüünniipp EErrmmiiflfl haz›rlanan anayasa-
n›n AKP’nin anayasas› olaca¤›n›
vurgularlarken EE¤¤iittiimm--SSeenn AAnnttaallyyaa
fifiuubbee BBaaflflkkaann›› KKaaddiirr ZZeeyybbeekk ise
anayasa de¤iflikli¤iyle BOP’un
AB’nin önündeki engelleri ay›kla-
man›n hedeflendi¤ini anlatt›. AAvv..
GGüüvveenn ÖÖzzaattaa AKP anayasas›n›n 12
Eylül Anayasas›’ndan nisbeten

olumlu göründü¤ünü söylerken AAvv..
NNaazzaann fifieennttüürrkk TTüürrkkkkaayynnaa¤¤›› ise
AKP’nin adaletsizlik, sa¤l›k, e¤itim
gibi halk›n hiçbir sorununu çözeme-
yece¤ini belirtti. Son konuflmac› AAvv..
BBeehhiiçç AAflflcc›› idi. Aflc› anayasay› ki-
min yapt›¤›n›n de¤il ifllevinin, kime
hizmet etti¤inin önemli oldu¤una
vurgu yapt›. Panel soru cevap flek-
lindeki tart›flmalarla devam etti.
DKÖ’lerin neler yapmas› gerekti¤i-
nin tart›fl›ld›¤› panele yaklafl›k 120
kifli kat›ld›. 

UUfifiAAKK

Kampanya çerçevesinde düzen-
lenen panellerden biri de 5 Ekim
Cuma günü Uflak’ta gerçekleflti.
E¤itim-Sen toplant› salonunda yap›-
lan panel, Uflak Gençlik Derne¤i
müzik grubunun dinletisiyle baflla-
d›. HÖC ad›na ZZeelliihhaa KKooyyuupp››nnaarr
konuflurken, E¤itim-Sen ad›na ko-
nuflan TTuuffaann BBiiccaann tart›flman›n tüm
halk kesimlerine tafl›nmas› gerekti-
¤ini belirterek Halk Anayasa Tasla-
¤›’n› olumlu bulduklar›n› ve destek
sunacaklar›n› dile getirdi. AAvv.. BBeehhiiçç
AAflflcc›› ise yeni denilen anayasan›n
halk›n sorunlar›n› çözemeyece¤ini
vurgulad›.

GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’’nnee BBaasskk››nn
HHaallkk AAnnaayyaassaass››’’nnaa EEll KKooyymmaa

9 Ekim günü ise Uflak Gençlik
Derne¤i Güvenlik fiube polisleri ta-
raf›ndan arand›. Saat 12.00’de An-
kara 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin
Halk Anayasas› kitapç›¤›na “eell kkooyy-
mmaa” karar› oldu¤unu söyleyen po-
lisler dernekte bulunan 150 tasla¤a
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el koydu. Bask›n ve el koyma ile il-
gili aç›klama yapan Uflak Gençlik
Derne¤i iktidar›n Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan duydu¤u rahats›zl›¤›
dile getirdi. Her koflulda gerçeklerin
halka ulaflaca¤›na vurgu yap›lan
aç›klamada el koyma karar› ve bas-
k›n protesto edildi. 

BBUURRSSAA

DDaa¤¤››tt››mmaa PPoolliiss EEnnggeellii::
SSaalldd››rr›› vvee GGöözzaalltt››

Bursa HÖC Temsilcili¤i taraf›n-
dan 7 Ekim 2007 tarihinde Heykel
Merkez’de yap›lan bas›n aç›klama-
s›ndan sonra  da¤›t›m› yap›lmak is-
tenen Halk Anayasas› Tasla¤› polis
taraf›ndan engellendi. 

Polis, Halk Anayasas› Tasla¤›’n›
da¤›tmak isteyen HÖC’lüleri “Top-
latma karar› var” diyerek engelle-
mek istedi. Karar› görmek isteyen
HÖC’lülere verilen cevap ilginçti:
“Toplatma karar› henüz elimizde
yok. Ancak toplatma karar› oldu¤u
için da¤›tamazs›n›z.” Ancak
HÖC’lüler karar›n kendilerin tebli¤
edilmedi¤ini bu nedenle da¤›t›ma
engel olunamayaca¤›n› söylediler.
Da¤›t›ma bafllayan HÖC’lülere sal-
d›ran polis Serkan fienol, Bulut
Yayla, Deniz Ekrem’i gözalt›na ala-
rak  Bursa Muammer Sencer Polis
Karakolu’na götürdü. Polisin sald›r-
ganl›¤› bununla da bitmedi. Gözalt›-
na al›nanlar› sahiplenmek için kara-
kol önüne gelen aileler ve arkadafl-
lar›ndan Mustafa Çilo¤lu, Deniz
Balaban, Bilal Uzun, Cemre Çilo¤-
lu, Tuncel Ayaz, Gülcan fienol ve
Hasan Tuna Mehmeto¤lu’na dipçik-
lerle sald›rd›.

Polisin sald›r›s› 8 Ekim günü

Büyükflehir Belediyesi önünde ya-
p›lan aç›klamayla protesto edildi.
Bursa HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan
yap›lan aç›klamada Bilal Uzun
“AKP iktidar› anayasa tart›flmalar›-
n›n herkese aç›k oldu¤unu, bu tart›fl-
malara çok genifl bir yelpazede her-
kesin kat›labilece¤ini söylüyordu”
sözlerini hat›rlatarak AKP’nin de-
mokrasisinin bu oldu¤unu, ikiyüzlü-
lü¤ün aç›¤a ç›kt›¤›n› söyledi. Aç›k-
lama sloganlarla sona erdi

MMEERRSS‹‹NN

BBaasskk››nn,, EEll KKooyymmaa,, GGöözzaalltt››

10 Ekim 2007 Perflembe günü
Mersin Temel Haklar ve Özgürlük-
ler Derne¤i bas›ld›, içerde bulunan 4
kifli yaka-paça gözalt›na al›nd›. Ayn›
gün anayasa taslaklar›n›n Mersin’de
da¤›t›m›n› yapan 2 kifli gözalt›na
al›nd›. 

Halk Anayasas› kitapç›klar›na el
konulurken, gözalt›lar akflam saatle-
rinde serbest b›rak›ld›.

HHAATTAAYY

Hatay HÖC Temsilcili¤i de 6
Ekim’de SES Antakya fiubesi’nde
bir panel gerçeklefltirdi.

HÖC Temsilcili¤i ad›na Enis
Aras’›n konuflmas›yla bafllayan pa-
nelde sözalan  AAvv.. MMeevvllüütt YYeeflfliillddaa¤¤,
güvenlik kayg›lar›yla haklar ve öz-
gürlüklerimizin çözülemeyece¤ini,
mevcut yasalar›n hak ve özgürlükle-
rimizi nas›l s›n›rlad›¤›n› ifade etti.
AAvv.. AAllii HHaabbiipp de demokrasi, öz-
gürlük ve toplumsal adalet oldu¤un-
da ancak o anayasan›n halk›n ana-
yasas› olaca¤›n› söyleyerek AKP
anayasas›n›n bundan çok uzak oldu-
¤unu söyledi.

SSEESS HHaattaayy fifiuubbee SSeekkrreetteerrii DDrr..
AAhhmmeett AArraass ise AKP’nin sa¤l›k po-
litikalar›ndan hareketle bu düzende
sorunlar›n çözülemeyece¤ini tek ça-
renin sosyalizm oldu¤unu belirtti.

Son olarak dia gösterimi eflli¤in-
de konuflan EE¤¤iittiimm--SSeenn SSaammaannddaa¤¤
fifiuubbee BBaaflflkkaann›› CCüünneeyytt KKaayy››kkçç››
Halk Anayasas› Tasla¤›’n› destekle-
diklerini bu tasla¤›n halk›n tüm ke-
simlerini birlefltirmenin arac› oldu-

¤unu belirterek konuflmas›n› bitirdi. 

BBaasskk››nn,, EEll KKooyymmaa,, GGöözzaalltt››
Hatay Temel Haklar ve Özgür-

lükler Derne¤i de 10 Ekim Çarflam-
ba günü ‘arama’ gerekçesiyle bas›l-
d›. 1 kifli ifadesi al›nmak üzere Ha-
tay Emniyet müdürlü¤üne götürü-
lürken aramalarda Halk Anayasa
Taslaklar›na el konuldu.

AADDAANNAA

Adana HÖC Temsilcili¤i 6
Ekim’de bir panel düzenledi. Ada-
na Ziraat Mühendisleri Odas›’nda
yap›lan panelde ‹‹llkk HHaabbeerr GGaazzeettee-
ssii GGeenneell YYaayy››nn YYöönneettmmeennii MMuurraatt
YY››lldd››zz bas›n özgürlü¤üne, bas›n ça-
l›flanlar›n›n hak ve özgürlüklerine
de¤inerek yeni haz›rlanan Anayasa
Tasla¤›’dan rahats›zl›¤›n› ve gazete-
cilerin u¤rad›¤› cezalar› örnekler
verdi.  AAvv.. GGüüllflfleenn BBaattttaall ise “flu
anda AKP iktidar›n›n haz›rlam›fl ol-
du¤u anayasada halk›n hiçbir kat›l›-
m› yoktur” diyerek halk›n kat›l›m›-
na vurgu yaparken AAddaannaa TTeemmeell
HHaakkllaarr BBaaflflkkaann›› fifieemmsseettttiinn KKaall-
kkaann da önce emperyalizmle ba¤›m-
l›l›k iliflkilerine son verilmesi gerek-
ti¤ini söyledi.

Adana’da yay›n yapan Radyo
Akdeniz’de Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin kamuoyuna sundu¤u
Halk Anayasas› Tasla¤› 7 Ekim’de
yap›lan bir programla tan›t›ld›.  

8 Ekim Pazartesi günü Ada-
na’n›n Denizli Mahallesi’nde 160
Halk Anayasas› Tasla¤› da¤›t›ld›.

11 Ekim’de bask›n, el koyma ve
gözalt›lar protesto edildi. Adana
‹nönü Park›’nda toplanan HÖC üye-
leri “Halk ‹çin Anayasa Mücadele-
miz Engellenemez” sloganlar› ata-
rak ‹nönü Park›’ndan AKP ‹l binas›
önüne kadar yürüdüler. Gözalt›lar›n
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serbest b›rak›lmas›n›n istendi¤i ey-
leme ESP’de destek verdi.

EELLAAZZII⁄⁄

BBaasskk››nn,, EEll KKooyymmaa,, GGöözzaalltt››
Halk Anayasas› Tasla¤› için An-

kara Sulh Ceza Mahkemesi’nden
al›nan toplatma karar›na istinaden
Elaz›¤ Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i, 11 Ekim günü saat 14.15
s›ralar›nda polisler taraf›ndan bas›l-
d›. 395 adet Halk Anayasas› Tasla-
¤›’na el konuldu. Elaz›¤ Temel Hak-
lar Baflkan› Hüseyin Çelik ve der-
nek üyesi Sevcan Göktafl gözalt›na
al›nd›. 

DDEERRSS‹‹MM

BBaasskk››nn,, EEll KKooyymmaa,, GGöözzaalltt››
Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i’

nin polis taraf›ndan aranmas›n›n ar-
d›ndan Dersim Temel Haklar Der-
ne¤i de TEM fiube ve Güvenlik fiu-
be polisleri taraf›ndan arand›. 

Ankara 7. Sulh Ceza Mahkeme-
si’nin verdi¤i toplatma karar› gerek-
çe gösterilerek saat 15:00’te polisler
taraf›ndan arama yap›ld›. Çok say›-
da Halk Anayasas› Tasla¤›’na ve fo-
to¤rafa el konuldu.  Polis arama iz-
ni ç›karabilmek amac›yla; “Dersim
Temel Haklar Derne¤i’ne bir kifli ta-
raf›ndan  Halk Anayasas›  getirdi¤i-
nin  telefonla  ihbar› edildi¤i” yala-
n›na baflvurdu.

MMAALLAATTYYAA

Kampanya çal›flmalar› 6 Ekim’
de Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n da¤›-
t›m›yla devam etti. Cemal Gürsel
Mahallesi’nde yap›lan da¤›t›mda
200 kitapç›k da¤›t›ld›.

TTRRAABBZZOONN

‹‹zziinnllii AAffiiflflee GGöözzaalltt››
Kampanyaya bir tahammülsüz-

lük de Trabzon polisinden geldi.  7
Ekim’de kampanya afifllerini asan
HÖC’lü Çetin Güven, Mehmet Bafl-
ba¤ ve Zeynep Erdu¤rul gözalt›na
al›nd›. Ancak halka ulaflmakta ›srar
eden HÖC’lüler sökülen yerlere ye-

niden afifllerini ast›lar. Sald›r›-
lar› protesto eden Trabzon
HÖC Temsilcili¤i çal›flmalar›n›
hiçbir fleyin engelleyemeyece-
¤ini aç›klad›. 

AARRTTVV‹‹NN

Artvin HÖC Temsilcili¤i de
8 Ekim Pazartesi günü Sümer-
bank kavfla¤›nda yapt›¤› ey-
lemle kampanyay› Artvin’e ta-
fl›d›. Aç›klamada Halk Anaya-
sas›’n›n ba¤›ms›z bir ülkede
gerçekleflece¤i belirtildi.

SSAAMMSSUUNN

6-7 Ekim’de Çiftlik ve Lozan
caddelerinde dolaflan HÖC üyeleri
megafonla sesli ajitasyon yaparak,
Anayasa Tasla¤›’n›n da¤›t›m›n› yap-
t›lar. 

8 Ekim Pazartesi günü de afiflle-
meler yap›ld›. Saat 10.00 civar›nda
OMÜ E¤itim Fakültesi alt geçidine
ve Ankara Yolu Köprüsü’ne yap›lan
afifllerin ö¤renciler ve halk›n dikka-
tini çekti¤i gözlendi. 

KKaarr aaddeenniizz TTeemmeell HHaakkllaarr’’aa
PPoolliiss BBaasskk››nn››

9 Ekim Sal› günü 11.30 civar›n-
da, herhangi bir karar› gösterme ge-
rekçesi dahi duymayan polis, kap›y›
zorlayarak derne¤e girdi. TEM ve
Güvenlik fiube'ye ba¤l› 10 sivil po-
lis “arama” ad› alt›nda derne¤i alt
üst etti. Ancak bunlardan sonra gös-
terilen kararda da; Halk Anayasas›
Tasla¤›'n›n toplatmas›n›n ç›kt›¤› ve
bu nedenle de savc›l›¤›n arama izni
verdi¤i ö¤renildi. Yaklafl›k yar›m
saat süren “arama” sonras›nda polis
çok say›da tasla¤a da el koydu.

Karadeniz Temel Haklar üyeleri
ise bu ve benzeri sald›r›lar›n meflru
mücadelelerini engelleyemeyece¤i-
ni vurgulad›lar.

Bask›ndan hemen bir gün sonra
panel düzenlendi. E¤itim-Sen Sam-
sun fiubesi’nde yap›lan panelde
Samsun HÖC ad›na konuflan SSaadd››kk
TTüürrkk son sald›r›lar hakk›nda bilgi
verirken, Haber Gazetesi köfle ya-

zarlar›ndan AAhhmmeett UUffuukk EErrkkaann ya-
panlar›n “sivil” olmas›n›n anayasa-
n›n da sivil olaca¤› anlam›na gelme-
di¤inin alt›n› çizdi. fiovenizmin k›fl-
k›rt›lmas›na da de¤inen Erkan, ken-
di özleminin özgürlükçü, s›n›rlar›n
olmad›¤› bir anayasa oldu¤unu be-
lirtti. 

Haber Gazetesi’nde iflçi olarak
çal›flan YYuussuuff DDiillbbeerr de anayasan›n
kim için haz›rland›¤›n›n önemli ol-
du¤unu vurgulayarak, Halk Anaya-
sas›'n› tart›flmak gerekti¤ini belirtti. 

‹‹SSKKEENNDDEERRUUNN

‹‹sskkeennddeerruunn TTeemmeell HHaakkllaarr’’aa
PPoolliiss BBaasskk››nn››

Halk Anayasas› tart›flmalar›na
tahammülsüzlük son günlerde tüm
h›z›yla art›yor. 10 Ekim Çarflamba
günü saat 15.45 civar›nda ‹skende-
run Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i’ne gelen polisler, burada
da ellerinde bulunan Halk Anayasa-
s› Tasla¤›’n› toplatma karar› ile tüm
taslaklara el koydular. Amaçlar› sa-
dece taslak toplama olmas›na ra¤-
men polisler kendilerine verilen
yetkiyle amaçlar› d›fl›na ç›k›p der-
nekte bulunan misafirlere üst ara-
mas›, küfür, tehdit ve kimlik sor-
mayla gerçek yüzünü bir kez daha
gösterdi. 

BBAABBAAEESSKK‹‹

Babaeski’de 11 Ekim Perflembe
günü Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n
da¤›t›m› yap›ld›. Halk›n yak›ndan
ilgisiyle karfl›lafl›lan da¤›t›mda 200
taslak halka ulaflt›r›ld›.
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‹stanbul Polisi Yenibosna’da her
hafta yapt›klar› gibi bu hafta da der-
gimizin da¤›t›m›n› yapmak isteyen
okurlar›m›z› kurflun ya¤muruna tut-
tu. 7 Ekim günü saat 14.00 s›rala-
r›nda toplu dergi da¤›t›m› yapan
okurlar›m›z yaklafl›k bir saatlik da-
¤›t›m boyunca sürekli polisin sald›-
r› ve tacizleriyle karfl›laflt›lar. Dergi
da¤›t›m› yapan okurlar›m›zdan biri-
ni gözalt›na almak isteyen polise
karfl› okurlar›m›z›n gözalt›na al›n-
mak istenen arkadafllar›n› sahiple-
nerek izin vermeyeceklerini söyle-
mesi üzerine polis okurlar›m›za
tekmelerle joplarla sald›rd›.
Okurlar›m›z›n kararl›l›klar›n›
gören polis burada gözalt›na al-
mayarak sizi takip edece¤iz de-
di. Takip s›ras›nda polisler
okurlar›m›z›n yan›na ekip oto-
suyla yanaflarak “hepinizi tan›-
yoruz, hepinizi öldürece¤iz” di-
ye ba¤›rd›lar. Okurlar›m›z bun-
dan k›sa bir süre sonra tekrar
sald›r›ya u¤rad›lar. 

PPoolliiss YYüürr üüyyüüflfl OOkkuurrllaarr››nnaa
KKuurrflfluunn YYaa¤¤dd››rrdd››

Dergi sat›fl›n› bitirmek üzere
olan okurlar›m›z› tekrar durduran
polis dergilere el koymak istedi.
Okurlar›m›z›n buna izin vermemesi
üzerine tekrar bir arbede yafland› bu
s›rada polisler silahlar›n› çekerek
havaya ve olay yerinden uzaklaflan
okurlar›m›z›n üstüne kurflun ya¤d›r-
d›lar. Polisin sald›r›s› s›ras›nda
HÖC’lü Ferhat Gerçek s›rt›ndan vu-
ruldu. HÖC’lüler Ferhat’a yard›m
etmek için gittiklerinde polis hala
havaya kurflun s›k›yordu. Yolun or-
tas›nda kurflunlanm›fl halde yerde
yatan Ferhat’a yard›m etmeye çal›-
flan HÖC’lüler sadece yaral› arka-
dafllar›na yard›m etmek istedikleri
için polis taraf›ndan feci flekilde dö-
vülerek gözalt›na al›nd›lar. Ferhat
Gerçek kanlar içinde yerde yatarken
polis, ona yard›m etmek isteyen, su
götüren halktan insanlara da sald›-
rarak uzaklaflt›rd›. Yaklafl›k 45 daki-
ka boyunca ambulans bekliyoruz

bahanesiyle yerde yatan Ferhat’a
müdahale edilmesine izin vermeyen
polis mahallede terör estirdi. 

OOkkuurrllaarr››mm››zz›› KKuurrflfluunnllaayyaann
PPoolliiss SSuuççlluuyyuu DDeerrnneekkttee 
AArr››yyoorr!!

Sald›rmalar›n›n ard›ndan olay›n
geçti¤i yerde y›¤›nak yapan ve ma-
hallede terör estiren polise HÖC’lü-
ler  soka¤a barikat kurarak, tafllar›y-
la karfl›l›k verdiler. Burada HÖC’lü-
lerle polis aras›nda yaflanan çat›fl-
man›n ard›ndan polis soka¤a gire-
rek mahalledeki insanlara sald›rd›.
Soka¤›n alt›nda aç›lan pazara da gi-
ren polis rastgele insanlara coplarla
sald›rd›, gaz bombas› att›. Pazar ye-
rinde buray› 5 dk içinde boflaltacak-
s›n›z diyen polis, mahalledeki es-
naflar› da gözalt›na ald›. Daha önce
demokrat olarak bilinen ve çetelerin
sald›r›s›na u¤rayan bir kahvede otu-
ranlar da polis taraf›ndan tartaklan-
d›. Polis, sald›r› ve çat›flman›n ar-
d›ndan sokakta bulunan Bahçelievler

Temel Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’ni abluka alt›na ald›. Dernek için
savc›l›ktan arama karar› ç›kartt›¤›n›
söyleyen polise dernek üyeleri avu-
kat›m›z gelene kadar kap›y› açmaya-
ca¤›z dediler. Polis derne¤in kap›s›n›
k›rmakla tehdit etti¤i s›rada HÖC’lü-
ler “Katil Polis Mahallemizden De-
fol” sloganlar›yla polisin pervas›zl›-
¤›n›n iflkencecili¤inin hesab›n› sor-
mak ve Temel Haklar Derne¤i’ni sa-
hiplenmek için polisin ablukaya al-
d›¤› derne¤in önüne gelerek hesap
sorma kararl›l›klar›n› gösterdiler.

Avukatlar eflli¤inde dernekte ara-
ma yapan polis arama gerekçesi
olarak “dernekte silahl› adam ol-
mas›”n› gösterdi. Sokak ortas›n-
da silahs›z, savunmas›z insanlar›
arkalar›ndan kurflunlayan polis,
hem insanlar› kurflunluyor hem
de sanki suçlu ordaym›fl gibi der-
ne¤i basmaya kalk›yor!

““KKaattiill PPoolliiss MMaahhaalllleeddeenn
DDeeffooll””
Polis dernekteki araman›n ard›n-

dan olayla ilgili bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen HÖC’lülere ve Te-
mel Haklar üyelerine aç›klama yap-
t›rmayacaklar›n› söyledi. Kitlenin
kararl›l›¤› karfl›s›nda geri ad›m at-
mak zorunda kalan polisin derne¤in
önünden çekilmesinin ard›ndan der-
ne¤in önünde toplanan yaklafl›k 150
kiflilik kitle burada büyük bir öfkey-
le att›klar› sloganlarla sald›r›y› pro-
testo ettiler. “Gözalt›lar Serbest B›-
rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, Polis ‹nsan Kurflunluyor” yaz›l›
dövizlerin aç›ld›¤› eylemde yap›lan
konuflmada “polis güpegündüz in-
san vuruyor sonra da derne¤imize
suçlu muamelesi yap›yor” denildi.
Ferhat’›n 16 yafl›nda bir genç oldu-
¤unu belirterek, tüm halk› ve de-
mokratik güçleri polisin pervas›zl›-
¤›, katliamc›l›¤› karfl›s›nda duyarl›
olmaya ve tepki göstermeye ça¤›r-
d›. Polis sald›r›s›nda 16 kifli gözalt›-
na al›nd›. Polis gece yar›s›na kadar
mahallede bekledi. 
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BBaahhççeelliieevvlleerr’’ddee DDeerrggii DDaa¤¤››ttaann OOkkuurrllaarr››mm››zzaa SSaalldd››rr››...... KKeeyyffii DDeerrnneekk BBaasskk››nn››...... 

POL‹S‹N ÖLDÜRME ÖZGÜRLÜ⁄Ü MÜ VAR?
“Bu ssald›r›n›n hhedefi ssadece

Yürüyüfl ookurlar› vveya BBahçe-
lievler TTemel HHaklar vve ÖÖz-
gürlükler DDerne¤i ççal›flanlar›
de¤ildir. BBu ssald›r›, ttüm hhalk›-
m›z› hhedef aalm›flt›r. BBu ssald›r›
özgür, bba¤›ms›z vve hhalk›n aada-

letinin ssa¤land›¤› bbir üülkede
yaflama uumudumuza, bbunun

için ggösterdi¤imiz iiradeye, kka-
rarl›l›¤a vve öörgütlü mmücadele-

mize yyöneliktir.”

Temel HHaklar Federasyonu 



Ferhat Gerçek’in 7 Ekim günü
Yenibosna’da Yürüyüfl Dergisi da-
¤›t›rken polis taraf›ndan s›rt›ndan
vurulmas› ‹stanbul’da yap›lan ey-
lemlerle protesto edildi. 7 Ekim gü-
nü, sald›r›n›n oldu¤u akflam saat
20.00’de Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤›
önünde toplanan Temel Haklar Fe-
derasyonu üyeleri, yaflanan sald›r›
ile ilgili  bir bas›n aç›klamas› dü-
zenledi. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
yaz›l› dövizler  açan ve “Yürüyüfl
Susturulamaz” sloganlar› atan Fe-
derasyon üyeleri hak ve özgürlükler
mücadelesi verenler üzerindeki bas-
k›lara son verilmesini istedi. 

FFeerrhhaatt’’›› VVuurraannllaarr
TTuuttuukkllaannss››nn!!

8 Ekim günü Temel Haklar Fe-
derasyonu taraf›ndan 3 ayr› yerde
yap›lan eylemlerle de polisin katli-
amc› yüzü teflhir edildi. Temel Hak-
lar Federasyonu üyeleri ‹lk olarak
saat 12.30'da Bahçelievler Temel
Haklar Derne¤i önünde toplanarak
buradan sloganlarla Ferhat’›n polis
taraf›ndan vuruldu¤u yere do¤ru
yürüyüfle geçtiler. “16 Yafl›ndaki
Ferhat Gerçe¤i Vuranlar Tutuklan-
s›n Polis Terörüne Son” yaz›l› pan-
kartlar› Yürüyüfl Dergisi’nin kapak-
lar›n›n ve Ferhat’›n resimlerinin bu-
lundu¤u dövizler tafl›yan Temel
Haklar Federasyonu üyelerinin önü
soka¤›n bafl›na barikat kurmufl olan
polisler taraf›ndan kesildi. Ferhat’›
vuranlar O’nun sahiplenilmesini de
engellemeye çal›fl›yorlard›. Ancak
Temel Haklar Federasyonu üyeleri-
nin kararl›l›¤› ile dernek üyeleri
Ferhat’›n vuruldu¤u yere kadar gi-
derek burada bir bas›n aç›klamas›
yapt›lar. Yürüyüfl ve aç›klama bo-
yunca s›k s›k “Halka Kurflun S›kan-
lardan Hesap Sorulsun, Gözalt›lar
Serbest B›rak›ls›n, Yürüyüfl Sustu-
rulamaz, Halk›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” sloganlar›n› atan Temel Hak-

lar Federasyonu üyeleri ad›na Fat-
ma Aygün’ün okudu¤u aç›klamada
yaflanan olay özetlenerek “Ferhat
vuruldu¤unda satt›¤› derginin kapa-
¤›nda ‘AKP dini emperyalizme sat›-
yor’ yazmaktayd›. AKP’nin polisi
bu gerçe¤in halka ulaflt›r›lmas›n›
engellemek için Ferhat’› vurdu!”
dedi. Polisin gözalt›na ald›¤› kiflile-
re komplo haz›rlad›¤›n› da belirten
Aygün, “Yürüyüfl Dergisi halka ger-
çekleri ulaflt›rmak için ç›k›yor. Hal-
ka gerçekleri ulaflt›ran Yürüyüfl
Dergisi’ni satmaya devam edece-
¤iz” dedi. E¤itim-Sen 1 No’lu fiube,
ESP ve KÖZ’ün de kat›larak destek
verdi¤i, polis ablukas› alt›nda yap›-
lan eylemin ard›ndan Temel Haklar
Federasyonu üyeleri ellerinde Yü-
rüyüfl Dergisi ile sat›fl yapmaya bafl-
lad›lar. “Arkadafl›m›z Ferhat Ger-
çek Yürüyüfl Dergisi sat›fl› yapt›¤›
için polis taraf›ndan kurflunland›.
Susmayaca¤›z!” fleklindeki duyuru-
larla sat›fl yapan okurlar›m›z sald›r›
tehditleriyle engellenmeye çal›fl›ld›.
Toplu dergi sat›fl› yar›m saat sürdü. 

******

Temel Haklar Federasyonu üye-
leri mahallede gerçeklefltirdikleri
eylemin ard›ndan saat 15.00’de de
Ferhat’›n tedavi gördü¤ü Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastane-
si’ndeydiler. Hastane giriflinde yap-
t›klar› eylemde ayn› pankart ve dö-
vizleri açan Federasyon üyeleri ey-
leme slogan ve alk›fllarla bafllad›lar.
Hastanedeki eyleme orada bulunan
halktan insanlar da kat›larak veya
d›flardan alk›fllarla destek verdiler.
Etraftaki insanlar›n ilgiyle izledi¤i
eylemde yap›lan aç›klamada Fer-
hat’›n yan›na kimsenin giremedi¤i-
ni belirterek, ablukan›n kald›r›lma-
s›n› istediler. 

Vurdular, gözalt›nda de¤il diyor-
lar, polis ablukas›nda tutuyorlar, ba-
s›n yoluyla olay› kapatmaya, komp-
lolar kurmaya çal›fl›yorlar. ‹flte Tür-

kiye’de polisin pervas›zl›¤›n›n çok
net bir örne¤i! 

GGöözzaalltt››llaarr SSeerrbbeesstt 
BB››rr aakk››llss››nn

Temel Haklar Federasyonu üye-
leri hastane önünden gözalt›ndaki
arkadafllar›na destek olmak için ad-
liye önüne gittiler. Adliyenin karfl›-
s›ndaki yolda pankart ve dövizlerini
açan Federasyon üyeleri sloganlar-
la, marfllarla, halaylarla arkadafllar›-
n›n mahkemeye ç›kar›lmas›n› bek-
lediler. Burada da yaklafl›k yedi saat
süren bekleyifl s›ras›nda Federasyon
üyeleri s›k s›k “Ferhat’› Vuranlar
Yarg›lans›n, Gözalt›lar Serbest B›-
rak›ls›n” sloganlar› att›lar. Yedi sa-
atlik bekleyiflin sonunda gece geç
saatlerde gözalt›nda bulunan 3’ü
ESP’li 16  kifli serbest b›rak›ld›. 

YYüürr üüyyüüflfl SSuussttuurr uullaammaazz,, 
PPoolliiss TTeerröörr üünnee SSoonn

Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si’nin 9 Ekim günü saat 13.30’da
Taksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›-
¤› bas›n aç›klamas›yla da polis terö-
rü protesto edildi. “Ferhat Gerçek
Dergi Da¤›t›m› S›ras›nda Vuruldu.
Polis Terörüne Son!” yaz›l› pankart
açan HÖC’lüler ellerinde “Yürüyüfl
Susturulamaz, Polis Terörüne Son”
yaz›l› dövizler tafl›d›lar. Sloganlar
ve alk›fllarla bafllayan eylemde
HÖC ad›na Gözde Buldu aç›klama-
y› okudu. Aç›klamada “Emperya-
lizmle olan iflbirlikçiliklerini gizle-
mek için halka gerçeklerin anlat›l-
mas›n› engellemeye çal›flmaktalar.
Bu amaçla halk›n ve hakl›n›n sesi
Yürüyüfl Dergisi’ni de susturmak
istiyorlar. Suçlu olan pervas›zca sal-
d›ran kolluk güçleridir. Suçlu olan
onlara bu yetkiyi ve izni veren AKP
hükümetidir” denildi. 

Aç›klamada Ferhat Gerçek’in
vuruldu¤u gün gözalt›na al›n›p ifl-
kenceden geçen ve önceki gece ser-
best b›rak›lanlar da vard›.

Gözalt›na al›n›p serbest b›rak›-
lanlardan ve  kaburga kemi¤i k›r›l›p
dala¤›nda y›rt›lma olan Mustafa
Kaya Ferhat’›n vuruldu¤u sald›r›y›
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anlatarak “yerde yatan yaral› bir
insana yard›m etmek suçsa ben
bu suçu her zaman ifllerim. Yara-
l› bir insana yard›m etmek insani
bir görevdir” sözleriyle konufl-
mas›n› sürdürdü. Ald›¤› darbeler
nedeniyle hastanede kalan Ka-
ya’n›n eylemde sa¤l›¤› nedeniyle
konuflmakta zorluk çekti¤i görüldü.
Onun ard›ndan yine gözalt›nda ya-
ralanan Bülent Kemal Y›ld›r›m bir
konuflma yaparak yaflad›klar›n› an-
latt›. Ferhat’› polisin vurdu¤unu,
bunu gördüklerini belirten Y›ld›r›m,
polisin delilleri yoketmeye çal›flt›¤›-
n› da sözlerine ekledi.  Y›ld›r›m po-
lisin sokaktaki mermi kovanlar›n›
hemen toplad›¤›n› belirtti. Eylem
alk›fllar ve sloganlarla sona erdi. 

FFeerrhhaatt GGeerrççeekk ÜÜzzeerriinnddeekkii
PPoolliiss AAbblluukkaass›› KKaalldd››rr››llss››nn 

HÖC’lüler 11 Ekim günü Fer-
hat’›n kald›¤› Bak›rköy Ruh ve Si-
nir Hastal›klar› Hastanesi önünde
bir aç›klama yaparak Ferhat taburcu
olana kadar hastane önünde otura-
caklar›n› aç›klad›lar. “Polis Ferhat

Gerçek’i S›rt›ndan Vurdu Ferhat’›
Vuranlar Derhal Tutuklanmal›d›r
Polisin ‹nsan Öldürme Özgürlü¤ü
Mü Var” pankart›n›n aç›ld›¤› aç›kla-
mada “Ferhat’› Vuran Polis Tutuk-
lans›n ve Ferhat Gerçek Üzerindeki
Polis Ablukas› Kald›r›ls›n” dövizle-
ri tafl›nd›. “Suçu ve suçluyu biliyor
ve adalet istiyoruz” denilen aç›kla-
madan sonra ikiflerli ekipler halinde
ve polis eflli¤inde Ferhat ziyaret
edildi.  Ziyaret için yan›na girdi¤i-
miz Ferhat olay an›n› flu flekilde an-
latt›: “Dergi sat›yorduk. Polisin bir
tanesi geldi, dergiye bakmak istedi.
Bizim arkadafllar da dergiyi verdi.
Kimlik istediler. Biz kimliklerimizi
göstermedik. Sonra polisin bir tane-
si arkadafla tokat att› kimlik göster-
medi diye. Orada tart›flma ç›kt›. Po-
lis copla arkadafllara vurmaya bafl-
lad›. Ben de aradan ç›kay›m derken

polis etefl etti. D›flar› da bekleyen
arkadafllar da iyi olsunlar, beni
düflünmesinler” dedi. Ard›ndan
polisin sürekli soru sordu¤unu
söyleyen Ferhat’›n moralinin iyi
oldu¤u gözlendi. HÖC’lülerin ise
hastane önünde bekleyiflleri hala

sürüyor.
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AANNTTAALLYYAA HÖC Temsilcili¤i
taraf›ndan 7 Eylül akflam› saat
18.30’da  K›fllahan Meydan›’nda
yap›lan bas›n aç›klamas›nda ellerde
Yürüyüfl Dergisi tafl›narak ve “Yü--
rüyüfl” yaz›l› önlükleri giyilerek
Yürüyüfl Dergisi sahiplenildi. Ey--
lemde HÖC ad›na konuflan M. Ali
U¤urlu “sald›r›lar bask›lar bizi y›l--
d›ramayacak” dedi. Aç›klamaya
E¤itim-Sen Antalya fiubesi de des--
tek verdi. 

******

AANNKKAARRAA HÖC Temsilcili¤i de
8 Ekim günü saat 13.00’te Yüksel
Caddesi’nde polis sald›r›s›n› protes--
to etmek için bir bas›n aç›klamas›
yapt›.  “Polis Terörüne Son” pan--
kart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Yürüyüfl
Dergisi Susturulamaz, Halk›z Hak--
l›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l› dövizler
tafl›nd›. Alk›fllarla bafllayan eylemde

Ankara HÖC Temsilcili¤i ad›na
Eray Destegül;  “Demokrasi paket--
leri de ç›karsalar, anayasa da de¤ifl--
tirseler ülkemizi emperyalistler yö--
nettikçe de¤iflen bir fley olmayacak--
t›r. Bizler bu gerçekli¤inin bilincin--
de olarak mücadelemize devam
edece¤iz” dedi. 

******

‹‹ZZMM‹‹RR HÖC Temsilcili¤i’nin 9
Ekim 2007 Sal› günü saat 15.00’de
Kemeralt› giriflinde yapt›klar› bas›n
aç›klamas›nda “Bask›lar, Gözalt›lar,
Kurflunlar Bizi Y›ld›ramaz Polis Te--
rörüne Son!” pankart› aç›ld›.
Aç›klama yapan  Yurdagül Gümüfl,
“AKP iktidar›, iflbirlikçi ve ülkeye
ihanet eden gerçek yüzünün teflhir
edilerek halka ulaflt›r›lmas›na ta--
hammül edemedi¤i için ç›kard›¤›
polis yasas› ile polisi yan›na koru--
ma yapm›flt›r” dedi. Aç›klaman›n

ard›ndan derginin
tan›t›m ve sat›fl›
yap›ld›. Tan›t›m

s›ras›nda yap›lan konuflmalarda po--
lis terörü anlat›ld›. 

******

BBUURRSSAA HÖC Temsilcili¤i de
11 Ekim günü Heykel’de yapt›¤›
bas›n aç›klamas› ile Ferhat Ger--
çek’in polis taraf›ndan vurulmas›n›
protesto etti. HÖC ad›na yap›lan
aç›klamada; “Yap›lan, sald›r› ger--
çekleri gizlemek içindir” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan polis HÖC’
lülere sald›rarak provokasyon yarat--
maya ça--
l › fl t › .
HÖC’lü--
ler polis
t a r a f › n --
dan tek--
me tokat
sald›r›ya
u¤rad›lar. 

““DDeemmookkrraattiikk KKuurruummllaarraa 
YYöönneelliikk SSaalldd››rr››llaarraa SSoonn””

9 Ekim günü Taksim Tramvay Dura--
¤›’nda yap›lan bir baflka eylem de saat
19.00’da demokratik kitle örgütleri tara--
f›ndan gerçeklefltirildi. BDSP, Devrimci
‹flçi Partisi Giriflimi, EHP, Ezilenlerin
Kurtuluflu, ESP, Kald›raç, ODAK, SDP,
TÖP, HÖC, HKM, DHP, Mücadele Bir--
li¤i, Anarflist Komünist ‹nisiyatifi ve
Partizan’›n düzenledi¤i eylemde “De--
mokratik Kurumlara Yönelik Sald›r›lara
Son” pankart› aç›larak demokratik ku--
rumlara yönelik artan polis terörü pro--
testo edildi.

SALDIRIYA ANADOLU’DA PROTESTO EYLEMLER‹
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YYaassiinn TTaayyllaann
((YYüürrüüyyüüflfl ookkuurruu,,

oollaayy››nn ttaann››kkllaarr››nn--
ddaann)): Geçmiflten bugüne

belli bir süredir yozlaflmaya
karfl› bir çal›flma yürütülüyor.  Biz
çok bat›yoruz gözlerine, onlar›n hu--
zur ve refah›n› bir flekilde rahats›z
ediyoruz. Neden çünkü uyuflturucu--
yu rahat satam›yorlar, fuhuflu rahat
yapam›yorlar. Halk›m›z destek veri--
yor. Mahalledeki insanlar bize destek
veriyor. Bugünkü olay ise tamamen
planlanm›fl bir fleydi bence. Periyo--
dik olarak yani her hafta, iki haftada
bir mahallemizde dergi sat›fl› yap›l›--
yor. Bu dergi yasal olmas›na ra¤men
bugün buna müdahale edildi. Müda--
hale edilmesinin gerekçesine de hiç--
bir fley bulamad›lar. Çünkü yasal.
Kendileri de biliyor. Nas›l bizi engel--
leyebilirlerdi? Arabay› üstümüze sü--
rerek arkadafllar›m›z› ezerek. Tabi o
esnada da do¤al olarak arkadafllar
müdahale ediyorlar ve içlerinden bir
tane polis ç›kt› silah›n› çekti sizleri
tek tek vuraca¤›z dedi. Tan›yoruz he--
pinizi dedi. Tabiki tan›yorlard›r biz
bu mahallede oturuyoruz, burda yafl›--
yoruz y›llard›r. 

Olay s›ras›nda dergiye el koymak
istediler tabi biz de müdahale ettik.
Dergiyi vermek istemedik. O esnada
ilk silah›n› çekip tehdit eden polis
atefl etmeye bafllad›. Sonra hepsi bir--
den atefl etmeye devam ettiler. Atefl
edince arkadafl›m›z vuruldu. Yaral›
arkadafl› birileri kucaklay›p da yolun
kenar›na getirmek istedi. Arkadan da
onlar› sürekli copluyorlard›, dipçik
filan vuruyorlard›. ‹flte götürmesin
gebersin diyorlard›. Yaral› arkadafla
müdahale eden insanlar vard› sokak--
ta halktan insanlar, evlerden inenler,
sokaktan geçenler. Halk baya¤› bir
tepki gösterdi. Daha sonra derne¤in
bulundu¤u soka¤a silahla gaz bom--
balar›yla sald›r› oldu.Yaklafl›k 10-15
esnafa da sald›rm›fllar. Ambulans›n
ça¤r›lmas›na polisler müdahale etti.
Öldürmeye yönelikti yani. Ki zaten
ilk baflta belliydi. Söyledi¤i fluydu
sizleri tek tek yakalay›p öldürece¤iz

diyordu. Halk› y›ld›rmaya insanlar›
korkutmaya çal›fl›yorlar. Ama kendi--
leri teflhir oldu. Haks›z olduklar›n›
halk biliyor. Burada mahallede olan
insanlar› y›ld›rmaya yönelik olan bir
politikad›r. ‹nsanlar›m›z y›lmayacak.
Biz mahallede fuhuflu da istemiyo--
ruz, esrar› da istemiyoruz, kumar› da
istemiyoruz. Dergimiz yasal olan bir
dergi. Tüm insanlara ulaflt›rmaya ça--
l›fl›yoruz. Halk›m›za ulaflt›rmaya ça--
l›fl›yoruz. Çünkü do¤rular› yaz›yor.
Onlar da bunu sindiremiyorlar.

GGüürrkkaann GGüüllssooyy ((YYüürrüüyyüüflfl
ookkuurruu)): Bütün polisler atefl ediyor--
du. Acayip bir flekilde silah sesleri
vard›. Daha sonra geldi¤imizde arka--
dafl› yerde gördük. Bir arkadafl eliyle
bask› yap›yordu ki kanama dursun
diye. O esnada bir ekip arabas› yani
ambulans geldi ve  bu ekip arabas›n›
oraya sokmad›lar. Polisler sokmad›--
lar. Biz 112’yi tekrar tekrar arad›k.
Gelemiyoruz da demiyorlar ama bir

yandan da
bekliyor--
lar. Yani
p o l i s i n
sokmad›¤›
çok bel--
liydi. Bir
yandan da
polis orda
sald›r›yor--
du tekrar--
dan. Yani

yerde yatan arkadafla müdahale eden
insanlara sald›r›yordu. Sadece yaral›--
ya müdahale eden arkadafllar›. Mü--
dahale eden herkesi gözalt›na ald›lar
yaral› da orda yerde kald›. 

Daha sonra da dernek önünde tek--
rardan bir sald›r›da bulundular. Bu
planl› bir fleydi. Bunun kan›t› da bir
kere direk insanlar›n üzerine kurflun
s›kt›lar ve söylüyorlard› zaten öldü--
rece¤iz diye. Sat›fl›n bafl›ndan beri
sürekli satafl›yorlard› yani olaylar ç›--
karmaya çal›fl›yorlard›. Planl› bir
fleydi yani. 

Bunlar› daha önce de yaflad›k biz.
Yani buradaki esrarc›lar, h›rs›zlar gö--

nül rahatl›--
¤›yla dola--
fl›rken bur--

daki bunlara karfl› olan, birlik üreten
insanlar› buradan yoketmek gibi bir
amaçlar› var.  Bu halk›n mücadelesi--
ne yönelik bir sald›r›d›r. Biz istedi¤i--
miz dergiyi bile özgürce alam›yoruz,
satam›yoruz. Sonunda yasal olan bir
dergi bundan niye bu kadar rahats›z--
l›k duyuyorlar? Biz bu ülkede bir
dergi sat›fl› bile yapamayacaksak,
dergi satt›¤›m›z için vurulacaksak bu
ülkede nas›l demokrasiden bahsedili--
yor?

DDeeddee AAllttuunn ((BBaahhççeelliieevvlleerr TTee--
mmeell HHaakkllaarr BBaaflflkkaann YYaarrdd››mm--
cc››ss››)):: Bizim derne¤imizin daha ön--
ce burada yapm›fl oldu¤u çal›flmalar
var. Uyuflturucuyla fuhuflla ilgili. Da--
ha önce de derne¤imize yönelik bu--
nunla ilgili sald›r›lar olmufltu. Polis
yeni bir komplonun peflinde. Çünkü
planl› bir sald›r›. Geçen  hafta da sa--
t›fl oluyor ama böyle bir olay engelle--
me yok. 

Sonuçta derne¤imizin mahallede
yaratm›fl oldu¤u bir etki var. Uyufltu--
rucuya, fuhufla, yozlaflmaya karfl›
vermifl oldu¤u bir mücadele var. Ya--
ni çetelere karfl› verdi¤imiz mücade--
le var. Yani polisin direk derne¤imize
sald›rmas› hedef göstermesi derne¤in
önüne çevik kuvveti y›¤mas›. Arama
karar›nda “derne¤in içinde silahl› ki--
fliler var” denmesi yeni bir komplo--
nun göstergesi bunlar. ‹çerde silahl›
kimse olmad›¤›n› onlar da iyi biliyor.
Sonuç olarak flunu diyebiliriz yani
haklar ve özgürlükler mücadelesi
verdi¤imiz için çeflitli bask›lara ma--
ruz kal›yoruz. 

Ülkemizin son sürecine bakt›¤›--
m›zda Dersim’de yap›lan katliam
olay›nda polisin yetkilerini genifllet--
meye yönelik ç›kar›lan yasada zaten
polise vurma yetkisi veriliyor. Polis
de bu konuda pervas›z davran›yor.
Yasal olan bir dergiyi da¤›tan okuyan
kiflilere bu flekilde direk hedef göze--
terek atefl etmesi polisin niyetinin ne
oldu¤unu ortaya koyuyor. Bu bizim
nezdimizde tüm demokratik kamu--
oyuna bir gözda¤›. 

BBiizz bbuu üüllkkeeddee bbiirr
ddeerrggii ssaatt››flfl›› bbiillee
yyaappaammaayyaaccaakkssaakk,,
ddeerrggii ssaatttt››¤¤››mm››zz
iiççiinn vvuurruullaaccaakkssaakk
bbuu üüllkkeeddee nnaass››ll
ddeemmookkrraassiiddeenn
bbaahhsseeddiilliiyyoorr??

“Bu bbizim nnezdimizde ttüm 
demokratik kkamuoyuna bbir ggözda¤›”



AAllii RR››zzaa ÇÇiiççeekk
AAvvuukkaatt››yyllaa ggöö--
rrüüflflttüü:: BBüülleenntt
KKaarraattaaflfl’’››nn nnaass››ll
iinnffaazz eeddiillddii¤¤iinnii
aannllaatttt››::

Dersim Hozat ‹l-
çesi Boydafl Köyü
yak›nlar›nda 27 Ey-
lül 2007 günü  Özel
Timler taraf›ndan
katledilen Bülent
KARATAfi’›n yan›n-
da bulunan ve a¤›r
yaral› olarak hastane-

ye kald›r›lan R›za Ç‹-
ÇEK yo¤un bak›m alt›nda oldu¤u
Diyarbak›r Askeri Hastanesi’nde
Avukat› Hüseyin Aygün’e yaflad›k-
lar›n› anlatt›; 

““BBüülleenntt KKaarraattaaflfl’’llaa oodduunn ttooppllaa--
mmaakk iiççiinn oorrmmaannaa ggiittttiikk..  BBuu ss››rraaddaa
kkaarr mmaasskkeellii jjaannddaarrmmaa ÖÖzzeell HHaarree--
kkaatt TTiimmlleerrii yyaann››mm››zzaa  ggeelliipp bbuurraaddaa
nnee yyaapptt››¤¤››mm››zz›› ssoorruupp,, kkiimmlliikklleerriimmii--
zzii aalldd››llaarr.. KKiimmlliikklleerriimmiizzii  kkoonnttrrooll
eeddiipp aakkflflaammaa kkaallmmaaddaann ggiiddiinn ddeeddii--
lleerr.. BBuunnuunn üüzzeerriinnee bbiizz ddee oodduunn mmoo--
ttoorruummuuzzuu aall››pp ggeelleelliimm ddeeddiikk.. KK››ssaa
bbiirr aarraaddaann ssoonnrraa tteekkrraarr ggeelliipp kkiimm--
lliikklleerrii tteellssiizz aarraacc››ll››¤¤›› iillee GGBBTT ssoo--
rruuflflttuurrmmaass››nnaa ssookkttuullaarr.. SSoonnrraa BBüü--
lleenntt KKaarraattaaflfl’’›› bbeennddeenn aayy››rraarraakk
bbaaflflkkaa bbiirr yyeerree ggööttüürrddüülleerr.. BBaannaa
üüzzeerriimmddeekkiilleerrii çç››kkaarr››pp ssooyyuunnmmaamm››
ssööyylleeddiilleerr.. ÜÜzzeerriimmddeekkiilleerrii çç››kkaarr--
dd››kkttaann ssoonnrraa,, kkooflflaarraakk uuzzaakkllaaflflmmaa--
mm›› ssööyylleeddiilleerr,, bbeenn bbuunnuu kkaabbuull eett--
mmeeyyiinnccee ssiillaahh››nn ddiippççii¤¤ii iillee vvuurrdduu--
llaarr.. BBuu aarraaddaa yyaakk››nnllaarrddaann ssiillaahh ssee--
ssii ggeelliiyyoorrdduu.. DDaahhaa ssoonnrraa bbeennii ddiizz
üüssttüü yyeerree yyaatt››rrdd››llaarr TTiimm kkoommuuttaann››
ssiillaahh››nn›› bbaannaa ddoo¤¤rruullttaarraakk  ggöö¤¤ssüü--
mmee aatteeflfl eettttii.. KKeennddiimmee ggeellddii¤¤iimmddee
hhaassttaanneeddeeyyddiimm..””

Zaten Adli T›p Raporu’yla orta-
ya ç›kan aç›k infaz, Ali R›za Çi-
çek’in anlat›m›yla netleflmifltir.

KKaattlliiaammcc››llaarr››nn YYaallaann›› TT››bbbbii
OOllaarraakk DDaa AAçç››¤¤aa  ÇÇ››kkmm››flfltt››rr

Bu infaz gerçe¤ini olaya iliflkin
inceleme yapan CHP Heyeti de ka-
bul etmiflti. Heyet Elaz›¤ F›rat T›p
Hastanesi’nde Ali R›za Çiçek’i zi-
yaretleri s›ras›nda yapt›klar› aç›kla-
mada  ““MMeeddyyaayyaa yyaannss››yyaann,, ggeennççllee--
rriinn ''dduurr'' iihhttaarr››nnaa kkaaççaarraakk yyaann››tt
vveerrddii¤¤ii flfleekklliinnddeeyyddii.. AAmmaa bbaaflflhhee--
kkiimm,, ggöörrüüflflmmeelleerriimmiizzddee kkuurrflfluunnuunn
öönnddeenn ggeellddii¤¤iinnii ssööyylleeddii.. KKaaççaann iinn--
ssaann ss››rrtt››nnddaann vvuurruulluurr”” diyerek in-
faz› do¤rulam›fllard›.

Peki bu aç›k katliam karfl›s›nda
savc›lar hakimler katilleri mi gözal-
t›na al›p tutuklad›lar, hay›r Türki-
ye’de bunun tersi olur her zaman,
yine rutin ifllemifl, katledilmeye ça-
l›fl›lan Ali R›za Çiçek tutuklanm›fl-
t›r.  Elaz›¤ Sulh Ceza Hakimli¤i ta-
raf›ndan ““öörrggüütt üüyyeellii¤¤ii”” gerekçe-
siyle tutuklanan Ali R›za Çiçek’in,
hangi örgüte üye oldu¤unu belirtme
gere¤i de duymam›fllard›r. R›za Çi-
çek hastanede tek bafl›na tutuluyor
ve ailesiyle bile görüfltürülmüyor.

Herkes görmelidir, bu düzenin
adaletini! Bu ülkenin savc›lar› ha-
kimleri diploma al›rlarken, katliam-
c›lar› aklama görevi için yemin et-
mifl olmal›d›rlar.

Peki nedir Ali R›za’n›n suçu da
tutuklanm›flt›r, görülmektedir ki,
tek suçu vücuduna s›k›lan kurfluna
ra¤men ölmemifl olmas›d›r, baflka
suça ne hacet!

BBiirr ÜÜllkkeenniinn SSaavvcc››ss›› BBööyyllee
YYaallaann SSööyylleerrssee HHaallkk KKiimmee,,
NNaass››ll GGüüvveenneecceekk??

Bak›n, bir savc› katliam› nas›l
aklamaya çal›fl›yor? Katil, gidip
aleni infaz yap›yor, mesle¤ine ve
kiflili¤ine sayg›s› kalmam›fl bir sav-
c› ç›k›yor, katilin pisli¤ini temizle-
meye soyunuyor.

Halk›n Hukuk Bürosu avukatla-
r›ndan Av. Bark›n Timtik, Tunceli

Barosu avukatlar›ndan Av. Hüseyin
Aygün, Av. Alifler Dönmez ve Der-
sim Temel Haklar üyelerinin olufl-
turdu¤u grup Karatafl’›n ailesine ta-
ziye ziyaretinde bulunmak ve huku-
ki süreci takip etmek için Hozat’a
gidiyor. 

‹lk olarak soruflturmay› yürüten
Hozat Savc›s›’yla görüflen avukat-
lar, savc›ya R›za Çiçek’in olay’›n
ma¤duru oldu¤u halde suçlu mu-
amelesine tabi tutuldu¤undan bah-
sedince savc›, R›za Çiçek’in flüphe-
li durumda oldu¤unu ve kendisi
hakk›nda yakalama emri düzenlen-
di¤ini söylüyor. Savc›, olay yerine
askerlerce helikopterle götürüldü-
¤ünü, olay yerinin may›nl› arazi ol-
du¤unu, köylülerin bu bölgeye gir-
mediklerini bu nedenle de bu kiflile-
rin flüpheli durumda olduklar›n›
söylüyor.

‹flte avukatlara aleni yalan söyle-
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Bülent Karatafl’›n ‹nfaz Edildi¤i Kesinleflti!

BBüülleenntt KKAARRAATTAAfifi

AAllii RR››zzaa ÇÇ‹‹ÇÇEEKK

ÖÖllüümmüüzzee ddee ddiirriimmiizzee ddee 
kkaappaall›› cceemmeevvii hhaannggii iinnaannccaa 
hhiizzmmeett eeddeebbiilliirr??

Bülent Karatafl’›n cenazesi ailesi tara-
f›ndan 27 Eylül günü  Elaz›¤ Cemevine
götürüldü. Cemevi baflkan› Cafer Yeflil ise
‘teröristi’ cemevine almam, ‘olay ç›kar’
diyerek cenazeyi almad›.

Edenilen bilgiye göre; cenazenin ceme-
vine götürülmesi öncesinde Cemevini jan-
darma ar›yarak ““BBüülleenntt KKaarraattaaflfl ddiiyyee bbiirrii--
nniinn cceennaazzeessii ggeelleecceekk oo cceennaazzeeyyii aallmmaayy››nn
oollaayy çç››kkaarr”” diye tehditlerde bulunuyor.

Cemevine cenaze almayan Cafer
Yeflil’in, bu ilk kez halka cemevi
kap›lar›n› kapat›fl› de¤ildir. Daha önce de
Elaz›¤ Temel Haklar Derne¤i, halk›m›z›n
bir gelene¤i olan Aflure’yi Cemevi’nde
yapmak için gidiyor. Ama yine Cafer Yeflil
isimli flah›s ““oollaayy çç››kkaarr”” gerekçesiyle izin
vermiyor. 

Peki soruyoruz; Cafer Yeflil’in de¤erle-
ri var m›d›r? Halka kapatt›¤› cemevini
kime açmaktad›r?



yen bir savc›. Katillerin suç ortakl›-
¤›n› üstleniyor, yalan söylüyor, so-
ruflturma için gizlilik kayd› koyuyor
ki, istedikleri gibi katlettiklerini
gizleyebilsinler, delilleri karartabil-
sinler!..

Oysa Hozat Belediye Baflkan›
Cevdet Konak, olay yerinin köylü-
lerin k›fll›k odun ihtiyaçlar›n› karfl›-
lad›klar› ve köylülerce sürekli gidi-
len bir yer oldu¤unu, bölgenin giri-
lemez oldu¤una iliflkin bir uyar›n›n
bulunmad›¤›n› söylüyor. Ve zaten

Ali R›-
z a ’ n › n
da an-
l a t t › ¤ ›
gibi, bi-
l i n ç l i
p l a n l ›
i n f a z
gerçek-
lefltirili-
yor.

BBüülleenntt KKaarraattaaflfl’’››nn AAiilleessii
JJ‹‹TTEEMM TTaarraaff››nnddaann TTeehhddiitt
EEddiillddiikklleerriinnii SSööyyllüüyyoorr

Bülent Karatafl’›n ailesine bafl-
sa¤l›¤› ziyaretinde bulunan grup, ai-
le ile olay›n seyri üzerine konuflup
bilgi ald›. Aile de, o bölgeden k›fll›k
odun ihtiyac› için herkesin a¤aç
kesti¤ini, Bülent’in de o gün, daha
önceden tespit ettikleri kara petek
bal› kovanlar›n› almak için at›, mo-
toru ve h›zar›yla birlikte evden ç›k-
t›¤›n› söyledi. 

Aile, daha önceden de evlerinin
sürekli olarak polis ve asker gözeti-
minde oldu¤unu, Bülent’in tehdit
edildi¤ini söyledi. Bülent Kara-
tafl’›n efli Güler Karatafl, eflinin
olaydan yaklafl›k 15 gün önce J‹-
TEM taraf›ndan tehdit edildi¤ini
söyledi. 

Avukatlar ve Temel Haklar üye-
leri bu durumun takipçisi olacakla-

r›n› belirttiler.

KKaattlliiaamm PPrrootteessttoo EEddiillddii
Katliamla ilgili Malatya’da 7

Ekim’de Merkez PTT önünde
HÖC, DHP, ESP, PART‹ZAN, TKP
ve PSAKD taraf›ndan bir bas›n
aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamaya
SES, E⁄‹T‹M-SEN ve DTP de des-
tek verdi.

““KKaattlliiaammllaarraa,, AAjjaannllaaflfltt››rrmmaallaa--
rraa,, BBaasskk››llaarraa KKaarrflfl›› SSuussmmaayyaaccaa--
¤¤››zz!!”” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› ve
““KKaattiill DDeevvlleett HHeessaapp VVeerreecceekk,, BBüü--
lleenntt KKaarraattaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr,,  BBaasskk››--
llaarr BBiizzii YY››lldd››rraammaazz”” yaz›l› dövizle-
rin tafl›nd›¤› aç›klamada s›k s›k
““BBüülleenntt KKaarraattaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr,,
KKaahhrroollssuunn FFaaflfliizzmm,, YYaaflflaass››nn MMüüccaa--
ddeelleemmiizz,, MM‹‹TT JJ‹‹TTEEMM KKoonnttrrggeerriillllaa
DDaa¤¤››tt››llss››nn,, BBaasskk››llaarr,, KKaattlliiaammllaarr
BBiizzlleerrii YY››lldd››rraammaazz”” sloganlar› at›l-
d›. Aç›klamaya 60 kifli kat›ld›.
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‹zmir’de 9 Haziran günü polisin
komplosu ile tutuklanan ‹zmir
Gençlik Derne¤i ve Buca Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›-
flanlar› olan ‹leri K›z›laltun ile Bu-
rak Demirci’nin mahkemesi, 3
Ekim Çarflamba günü görüldü. Fa-
kat K›r›klar F Tipi Hapishanesi’n-
den mahkemeye getirilmeyen Burak
Demirci ve ‹leri K›z›laltun kimlik
tespiti yap›lmad›¤› gerekçesi ile dava 23 Ocak 2008’e
ertelendi. 

Avukatlar, “Memura karfl› direnme” gerekçesiyle
mahkemeye getirilmedikleri ileri sürülen K›z›laltun
ve Demirci’nin onursuz aramaya karfl› ç›kt›klar› için
getirilmediklerini dile getirdiler. 3.5 ayd›r polisin
kurdu¤u komplo sonucu tutukluluklar› süren K›z›lal-
tun ve Demirci için ‹zmir HÖC Temsilcili¤i, adliye
önünde ‘Komployla Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n’
pankart› açarak bir bas›n aç›klama yapt›. Aç›klamay›
yapan Ferit Mutlu ‘Biz devrimci-demokratlar olarak
tutuklanan arkadafllar›m›z›n derhal serbest b›rak›lma-
s›n› ve komplonun gerçek sorumlular›n›n cezaland›-
r›lmas›n› istiyoruz’ diye konufltu. “Komplolar› Bofla
Ç›kartaca¤›z, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada HÖC’lüler adalet talep-
lerini yinelediler. 

“Komplolar› Bofla Ç›kartaca¤›z”

Grup Yorum’un 13 Ekim günü ‹zmir’de yapaca¤›
konserin afifllerini asan HÖC’lülere polisler sald›rarak
umudun türkülerinden olan korkular›n› bir kez daha
gösterdiler. 

5 Ekim günü Bornova’da konser afifllerini asmak is-
teyen Dursun Göktafl ve Ümit Çobano¤lu’na polis engel
olamay›nca gözalt›na alarak HÖC’lüleri Bornova Mer-
kez Karakolu’na götürdü. 3 saat süren gözalt›n›n ard›n-
dan HÖC’lülere 119 YTL para cezas› kesildi.

Gözalt›na  ra¤men konser çal›flmalar›n› sürdüren
HÖC üyeler, bu kez 7 Ekim günü sabah saatlerinde afifl-
leri asmaya bafllamadan önce yine polis engeline tak›l-
d›. Polis, HÖC’lülere afiflleri asmadan önce para cezas›
kesilmek istedi. Hukuk polisin umurunda de¤il. Alenen
kendisine göre  ‘kanunu ihlal’ edecek herhangi bir fley
yap›lmadan bile ceza kesmeye çal›flan polislere tepki
gösteren HÖC’ lülere verilen cevap da ilginçti. “Biz suç
ifllenmeden engelliyoruz. Siz kesin afifl asacaks›n›z.”
‹stedi¤imi yapar›m k›l›f›n› haz›rlar›m rahatl›¤›yla dav-
ranan polis HÖC’lüleri gözalt›na al›p çal›flmalar›n›
engellemeye çal›flt›.

9 Ekim günü konser afifllerini Çi¤li Güzeltepe Ma-
hallesi’nde asan HÖC’lüler yine polisin sald›r›s›na
maruz kald›. Yasal bir konsere dahi tahammül edeme-
yen ‹zmir polisi ‘Sizi linç ettirmek laz›m, do¤uya götü-
rüp  kafan›za s›kmak laz›m’ tehditleriyle tescilli olan ifl-
kenceciliklerini ve düflmanl›klar›n› sergilediler.  

‹ZM‹R POL‹S‹ UMUDUN 
TÜRKÜLER‹NDEN KORKUYOR



Günlerdir ülkemiz gündemi-
nin ana maddesini anayasa tar-
t›flmalar› oluflturuyor. YÖK’te bu
tart›flmalar›n bafl›ndan beri bir
taraf olmufltur. 

Erdo¤an Teziç, 82 Anayasa-
s›’na, yani iktidarlar›na dokunul-
mamas›n› istemektedir. AKP ik-
tidar› ise demokratikleflme söy-
lemlerini kullanarak, iktidar ça-
t›flmas›nda kendini güçlendir-
menin hesab›ndad›r. YÖK’ü kal-
d›rmay› de¤il, kendi YÖK’ünü is-
temektedir.

fiimdi ise bu ülkenin gelece¤i
olan bizler; gençlik ve halk için
haz›rland›¤› söylenen bu anaya-
sa üzerine sözümüzü söylüyo-
ruz.

Evet, ortada anayasa tart›fl-
malar› var ve her kafadan bir ses
ç›k›yor, ama esas sorun flu ki; bu
anayasa ile hayatlar› düzenlene-
cek olan ço¤unluk, yani halk tar-
t›flmalardan uzak tutulmaya ça-
l›fl›l›yor. Ve kuflkusuz en uzak
tutulmaya çal›fl›lan kesim genç-
lik. Çünkü biliniyor ki, anayasa
tasla¤›n› en çok tart›flacak ve
sorgulayacak olan gençlik. Tabi
anayasan›n kime hizmet etti¤i,
kim için yap›ld›¤›, halka ne yarar
sa¤layaca¤›, niteli¤i tart›fl›ls›n is-
tenmiyor. Sadece referandum
geldi¤inde onaylans›n. ‹flte bu
ülkedeki demokrasi anlay›fl›. 

‹flte böylesi bir süreçte genç-
li¤e düflen bu anayasa tart›flma-
lar›n›n olabildi¤ince içinde ol-
mak, sorgulamak ve sorgulat-
makt›r. Yap›lmas› planlanan
anayasan›n bizim için anlam› ne-
dir, ne olmal›d›r? 

Öncelikle hiçbir kafa kar›fl›kl›-
¤›na yer b›rakmayacak bir ger-
çeklikle bafllayal›m. Kim için
anayasa? Yani ç›kar›lacak ana-
yasa kimin hayat›n› kolaylaflt›-

racak, kimin ç›kar›na olacak?
Halk›n m›? Yoksa bir avuç ege-
menin mi? Bunu cevaplamak için
devletin niteli¤ine bakmak yeti-

yor. Evet devletin niteli¤inden
ba¤›ms›z bir anayasa tart›flmas›
bofla zaman kayb›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Faflizmle yönetilen
bir ülkede oldu¤umuz gerçe¤i
bu tart›flmalar sürecinde de göz-
den kaçmamas› gereken bir ol-
gu. Düflününki her yan›yla fafliz-
min kurumsallaflt›¤› bir ülkede
özgürlükçü bir anayasadan bah-
sediliyor. Ve taslaktan yans›yan-
lara bakt›¤›m›zda da 12 Eylül’ün
bütün bask› kurumlar› varl›klar›-
n› sürdürüyor. Buna ra¤men ç›-
k›p bir “sivil anayasa”dan bahse-
debiliyorlar.

Tart›flman›n YÖK aya¤› ise
ayr› bir çeliflki. Yine kamuoyuna
yans›yan tasla¤a bak›yoruz,
evet isim olarak YÖK kalkm›fl
ama yerine Üniversiteleraras›
Koordinasyon Kurulu (ÜKK) gel-
mifl. Biz bu politikaya çok ya-
banc› de¤iliz asl›nda. DGM’yi kal-
d›rma propagandas› yap›p sade-
ce ismini ACM olarak de¤ifltirdi-
ler. fiimdi de YÖK’ün sadece is-
mini de¤ifltirerek ‹slamc›lar›n
YÖK’ünü yarat›yorlar. Özde
gençlik aç›s›ndan de¤iflen bir fley
olmayacak. Çünkü ülkemiz flart-
lar›nda bask›, zulüm politikalar›
ve kurumlar› olmaks›z›n adalet-
siz düzenlerini sürdüremiyorlar.

YÖK bu noktada ö¤renci
gençli¤in var olan dinamiklerini
kontrol ve ö¤renci muhalefetini
bast›rma noktas›nda ortaya ç›k-
m›fl 12 Eylül’ün bask› araçlar›n-
dand›r. Çünkü 12 Eylülcüler cun-
tay› yaparken de, faflizmi ku-
rumsallaflt›r›rken de halk› sindir-
me, sömürme politikalar›na en-
gel olabilecek en tehlikeli ke-
simlerden birinin gençlik oldu-
¤unu biliyordu. Çünkü 80 önce-
sinin en örgütlü gücüydü gençlik
ve halk›n her kesiminin hak ara-

ma mücadelesinin en ön saf›n-
dayd›. ‹flte tüm bu nedenler
YÖK’ü daha önemli k›l›yordu
cuntac›lar›n gözünde. YÖK kuru-

lur kurulmaz O’na yüklenen mis-
yonda belli oldu. Aç›ld›¤› tarih-
ten itibaren binlerce ö¤renciyi,
ö¤retim görevlisini okullar›ndan
atan, bir o kadar›n› uzaklaflt›ran
ve milyonlarca ö¤renciye çeflitli
boyutlarda cezalar veren YÖK,
hala ayn› bask› zihniyetiyle ö¤-
rencilerin üstünde bir karabasan
misali varl›¤›n› sürdürüyor. Ve
bu noktada yine karfl›m›za dev-
letin niteli¤i gerçe¤i ç›k›yor. Evet
devletin niteli¤i de¤iflmedikçe
YÖK gibi bilimin ve halk›n düfl-
man› kurumlar varl›¤›n› sürdü-
recektir. Bu düzende hiçbir ikti-
dar YÖK’ten vazgeçemez. En
fazla ismini de¤ifltirebilir.

Oysa YÖK, ö¤renci gençli¤in
hep en temel gündemiydi. Biz
YÖK’ün kuruluflundan bugüne
her y›l, YÖK kald›r›ls›n talebini
hayk›rd›k. YÖK’ü kald›rmak isim
de¤ifltirmek de¤ildir, bizim kal-
d›rmak, y›kmak istedi¤imiz YÖK
zihniyetidir. Bunun yolunun da
mücadelemizi büyütmekten
geçti¤i bilincindeyiz.

Bu y›l da YÖK’ün kurulufl
y›ldönümü olan 6 Kas›m tarihi
yaklafl›yor. Ve biz ülkenin dev-
rimci gençli¤i olarak yine o ta-
rihte YÖK’e karfl› oldu¤umuzu
hayk›raca¤›z. Tüm üniversite ve
lise gençli¤ini YÖK’ün kald›r›l›p
demokratik üniversiteler ve li-
selerin kurulmas› mücadelesin-
de yerini almaya ça¤›r›yoruz

YÖK’E HAYIR

HALK ‹Ç‹N B‹L‹M. HALK ‹Ç‹N
E⁄‹T‹M

NE YÖK NE AKP, DEMOKRAT‹K
ÜN‹VERS‹TE 

GENÇL‹K FEDERASYONU
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Gençlik Anayasa Tart›flmalar›na Nas›l Bakmal›?
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NAYASA RÖPORTAJLARIAKim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

Bu SSay›da:

Atilla DDorsay (Sinema Elefltirmeni)
Süleyman ÇÇelebi (D‹SK Genel Bflk.)
R›za GGürünlü (Divri¤i Kültür Derne¤i Baflkan›)

Röportajlar›m›zda sordu¤umuz sorular, istisnalar d›-

fl›nda standartt›r; okunuflu kolaylaflt›rmak için röportaj-

lar›n içinde k›saltarak kulland›¤›m›z ssoorruullaarr››nn ttaamm

mmeettnnii afla¤›dad›r:

11 )) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa
nas›l yap›lmal›?

22)) Sizce mevcut anayasa veya AKP'nin gündeme ge-
tirdi¤i anayasa, halk›n haklar›n› güvenceye al›yor, talep-
lerini karfl›l›yor mu? AKP bu anayasa de¤iflikli¤iyle ne-
yi amaçl›yor?

33)) AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasan›n "ideoloji-
siz" 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?
44)) ‹lerici, demokrat güçlerin anayasa tart›flmas› süre-

cine 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, ana-
yasa konusunda birlikteli¤in zemini olabilir mi?

55)) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar ma-
lum, sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›. Kü-
çük burjuva diktatörlü¤ü için, oligarfli için anayasalar
yap›ld›. Halk için bir anayasam›z olmad›. Sizce böyle
bir anayasam›z›n olabilmesi için ne yapmal›? Bunun yo-
lu nereden geçiyor?

11)) Bir anayasa sizce
neleri içermeli

ve nas›l yap›lmal›?

AAttiillllaa DDoorrssaayy:: Tür-
kiye Cumhuriyeti so-
nuç olarak demokratik,
laik ve sosyal bir devlet-
tir. Bu temel niteliklerin
de¤iflmemesi gerekti¤i düflün-
cesindeyim. Yeni bir anayasa, özel-
likle devletle bireyin iliflkileri alan›n-
da ça¤dafl bir bak›fl getirmeli. Bizde
egemen olan görüfle göre, devlet kut-
sald›r, Kemal Tahir’in deyimiyle dev-
let anad›r, hep al›r, hem korunmas›
gerekir, hep sayg› duyulmas› gerekir,
hep vatandafl devlete tabidir ve her
fley devlet içindir. Oysa modern ana-
yasalarda, modern rejimlerde devlet
sadece bir araç olarak düflünülüyor.
Çünkü devlet bireyin mutlulu¤unu,
haklar›n›, ça¤dafl birey olma durumu-
nu, sa¤l›¤›ndan çal›flma koflullar›na,
sosyal güvencesinden özgürlüklerine
her fleyini sa¤lamas› gereken bir araç
olarak görülüyor. Dolay›s›yla anaya-
sa bu daha modern bak›fla hizmet et-
meli ve geleneksel anayasalar›m›zda
oldu¤u gibi vatandafl› ve bireyi devle-
te tabi olarak göstermemeli.

22)) AKP bu
a n a y a s a

de¤iflikli¤iyle neyi
amaçl›yor?

AAttiillllaa DDoorrssaayy::
Anayasay› getirip tür-

ban meselesine ba¤la-
yanlara hem k›z›yorum,

hem de hak veriyorum. Çünkü
ben de özgürlüklerin sonsuza dek kul-
lan›lmas›ndan yanay›m, hele okuma
gibi kutsal bir hakk›n s›rf bafl örtüsü
ya da türban yüzünden insanlardan
esirgenmesine karfl›y›m. Ama ne yaz›k
ki karfl› taraf bunu son derece ideolo-
jik biçimde kullan›yor. AKP’nin flu
anda bir geri ad›m atmas› ve türban
konusunu anayasadan ç›kartmas› la-
z›m. Ancak bu flekilde bu anayasa di-
¤er konular üzerinde yo¤unlaflan sa¤-
l›kl› bir tart›flma ortam›na kavuflur.
Öyle bir izlenim uyan›yor ki, sanki
her fley üniversitelere türban ve giyim
özgürlü¤ü getirmek için tezgahlanm›fl.
Oysa öyle de¤il, öyle olmad›¤›na
inanmak istiyorum. Ayr›ca ça¤dafl bir
anayasa ihtiyac› da aç›k. Onun için, bu
izlenimin giderilmesi ve türban›n flim-
dilik anayasa ile ba¤lant›l› olarak ele

al›nmamas› flart.

33)) AKP'nin anaya-
sas›n›n "ideolo-

jisiz" oldu¤u iddias›na ve
anayasada ba¤›ms›zl›k ko-

nusunun yer almamas›na ne diyorsu-
nuz?

AAttiillllaa DDoorrssaayy:: Anayasa gibi bir
ülkenin gelece¤ine flekil verecek bir
metnin ben ideoloji demeyeyim ama
herhangi bir felsefeden yoksun ol--
mas› mümkün de¤il. Her anayasan›n
bir temel felsefesi olur. Buna isterse--
niz ideoloji de diyebilirsiniz. fiimdiki
anayasan›n Türkiye’yi Kema--
lizm’den, Atatürkçülük’ten uzaklafl--
t›rma çabas›na girece¤i iddia ediliyor.
Kemalizm tek bafl›na bir ideoloji mi?
Yani bugün komünist ideoloji diyo--
ruz, kapitalist ideoloji diyoruz, acaba
Kemalizm de ayn› güçte bir ideoloji
mi? Kemalizm asl›nda bir felsefe. Do--
lay›s›yla ben anayasan›n ille de Ke--
malist ideoloji do¤rultusunda de¤il,
ama en az›ndan Kemalist felsefeyi
yads›mayan, temelde ona sahip ç›kan
bir metin olmas›n› arzu ederim kendi
ad›ma. Yani ad›na ister ideoloji deyin,
isterseniz de baflka bir fley, ama mut--
laka bir düflünceden beslenir her fley.

Belli bir çevrenin tersine, ben ba-
¤›ms›zl›k konusunu çok önemsemiyo-
rum. Çünkü ba¤›ms›zl›k bugün dün-
yada ‘20’lerde ‘30’larda oldu¤u kadar

Atilla DDorsay ((Sinema EElefltirmeni):
““‹‹flflttee ÜÜzzeerriinnddee TTaarrtt››flfl››llaaccaakk BBiirr fifieeyy””



11)) Bir anayasa sizce ne-
leri içermeli ve na-

s›l yap›lmal›?

SSüülleeyymmaann ÇÇeelleebbii:: Yeni
anayasa, iflçi s›n›f›n›n,
emekçilerin uluslararas› bo--
yutta mücadelesiyle kazan›l--
m›fl, evrensel nitelik kazanarak
uluslararas› insan haklar› belgele--
rine girmifl ve bugün küresel serma--
yenin tehdidi alt›nda bulunan, özgür
sendika, özerk toplu sözleflme, grev,
sosyal güvenlik, sa¤l›k, e¤itim, ifl, ko--
nut, çevre hakk› vb.  kazan›mlar  bafl--
ta olmak üzere ekonomik ve sosyal
haklar›; Türkiye’nin demokratiklefl--
mesini, iflyerinde, sendikada, siyasal
partilerde, devlet yönetiminde de--

mokrasinin ifllerlik
kazanmas›n›; eflit--

li¤i, özgürlü¤ü,
toplumun her
alan›nda hedef--
leyen, bir anaya--

sa olmal›d›r. 

Ça¤dafl, de--
mokratik bir anayasa--

n›n nas›l yap›lmayaca¤›n›
AKP iktidar› çok aç›k bir flekilde gös--
termifltir. Ad›na, toplumsal sözleflme
de denilen anayasalar, kapal› kap›lar
arkas›nda haz›rlanan, kimsenin sahip
ç›kmad›¤›, dayatmalar içeren tarz ve
yöntemlerle  yap›lamaz. Yeni anayasa,
bu konuda sözü olan herkesin sözünü
özgürce söyleyebildi¤i, tart›flabildi¤i,

müdahil oldu¤u bir süreçte
haz›rlanmal›d›r.  Bunun için
öncelikle düflünce özgürlü¤ü--
nün, örgütlenme ve toplanma
özgürlü¤ünün önündeki bü--

tün engeller, k›s›tlamalar kald›r›lmal›--
d›r. AKP iktidar› bunlar› derhal kald›--
rarak samimiyetini göstermelidir.

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

SSüülleeyymmaann ÇÇeelleebbii:: Mevcut 12 Ey-
lül Anayasas›’n›n ve AKP’nin günde-
me getirdi¤i anayasan›n halk›n talep-
lerini karfl›lamad›¤›, halk›n haklar›n›
güvence alt›na almay› b›rak›n, hasbel-
kader var olanlar› ortadan kald›rmay›
hedefledi¤i aç›kt›r. AKP, bu anayasa
de¤iflikli¤i ile kendi siyasal projeleri-
ni ve her alanda bütünleflti¤i küresel
sermayenin neoliberal politikalar›n›
engelsiz hayata geçirebilmeyi hedef-
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önemsenen bir kavram de¤il. Çünkü
ekonomi art›k tümüyle global bir nite-
lik ald›. Böyle bir ortam içinde, biz
ekonomik ba¤›ms›zl›¤›m›z› koruya-
l›m, hiçbir ülkeye ba¤›ml› olmayal›m
demenin çok anlam› oldu¤unu sanm›-
yorum. Yani burdaki idealist bak›fla
tabi ki ben de sempatiyle bak›yorum,
ama bunun hiçbir gerçekçi yan› yok.
O y›llarda devletlerin üye oldu¤u
uluslararas› siyasal, askeri, ekonomik,
hukuksal kurulufllar yoktu. Bugün
BM’den NATO’ya, A‹HM’den Lahey
Yüksek Mahkemesi’ne, IMF’den
uluslararas› kredi kurulufllar›na, ayr›-
ca sermayenin son derece evrensellefl-
mesine ve nerdeyse ulusal banka/ya-
banc› banka gibi ayr›mlar›n silinmesi-
ne varan bir globalizasyon dönemi
içindeyiz ve bu kurulufllar›n ço¤una
da üyeyiz. O zaman, ba¤›ms›zl›k kav-
ram›n› en az›ndan 20-30’lar mant›¤›y-
la ele alamazs›n›z. Al›rsan›z, bu sizi
hiçbir yere götürmez. 

44)) ‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›flmas› süreci-

ne birlikte nas›l müdahale edebilir,
Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in
zemini olabilir mi?

AAttiillllaa DDoorrssaayy: Ben bu dönemde
herkesin konuflmas› gerekti¤ine ve
bunun mümkün oldu¤u kadar organi-
ze bir biçimde olmas› gerekti¤ine ina-
n›yorum. Hükümetin karfl›s›ndaki
güçlerin ister muhalefetteki partiler
olsun, ister sendikalar olsun ister sivil
toplum örgütleri olsun, mümkün ol-
du¤u kadar bu dönemde birleflerek bi-
raraya gelerek ortak fleylerde anlafl-
malar›n› ve ortak metinler önermele-
rini bekliyorum. O zaman daha güçlü
olacaklar. Birbirine ters düflmeyen,
birbirlerine benzer görüflleri savunan
örgütlerin biraraya gelmesi o kadar
zor bir ifl de¤il asl›nda.

Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si'nin sundu¤u Halk Anayasas› Tasla-
¤› yeni elime geçti ve o kadar hofluma
gitti ki. Bu konudaki fikirlerinizi ba-

s›l› bir kitapç›¤a dönüfltürmüflsünüz.
‹flte üzerinde tart›fl›lacak bir fley. Bu
anayasa dolay›s›yla çeflitli kavramlar,
düflünceler ve ilkeler üzerinde yeni-
den bir tart›flma olabilir. Ama temelde
bu somut öneri güzel bir öneri tabi.
Taslaktaki tan›ma da karfl› ç›kmak
mümkün de¤il. Çünkü an›lan her fley
bizim de inand›¤›m›z fleyler. Ama ay-
r›nt›larda farkl›l›k olabilir. Yeter ki
her fley yeterince tart›fl›ls›n, farkl›
platformlarda ele al›nabilsin. 

55)) Halk ‹çin bir anayasam›z›n
olabilmesi için ne yapmal›? 

AAttiillllaa DDoorrssaayy:: Böyle bir dönem-
de yeni bir anayasa yap›lmas› çok
önemli. Çünkü sonuç olarak bu ana-
yasa önümüzdeki uzun y›llar› etkile-
yecek. Dolay›s›yla, gerek örgütler,
gerek kurumlar, gerekse bireyler dü-
zeyinde çok dikkatli ve uyan›k olma-
m›z ve bu konularla çok ilgili olma-
sak da, bir kereli¤ini de olsa ilgi duy-
mam›z, politize, sorumluluk sahibi
bireyler olarak bu tart›flmalar› izle-
memiz ve e¤er mümkünse kat›lma-
m›z gerekiyor diye düflünüyorum.

DDoollaayy››ss››yyllaa aannaayyaassaa
bbuu ddaahhaa mmooddeerrnn bbaakk››flflaa
hhiizzmmeett eettmmeellii vvee ggeellee--

nneekksseell aannaayyaassaallaarr››mm››zzddaa
oolldduu¤¤uu ggiibbii vvaattaannddaaflfl›› vvee

bbiirreeyyii ddeevvlleettee ttaabbii
oollaarraakk ggöösstteerrmmeemmeellii..

D‹SK GGen. BBflk. SSüleyman ÇÇELEB‹:
“Emekten YYana YYeni BBir Anayasa ‹‹stiyoruz!”



lemektedir.

33)) AKP'nin anayasas›n›n "ide-
olojisiz" oldu¤u iddias›na ve

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

SSüülleeyymmaann ÇÇeelleebbii::  AKP’nin gün-
deme getirdi¤i “ideolojisiz anayasa”
fikrinin esasen, laik, sosyal hukuk
devleti formülasyonunda ifadesini bu-
lan, ayd›nlanma, ça¤dafllaflma yöneli-
mi içeren cumhuriyetin kurulufl de-
¤erleri ile bir tür hesaplaflma niyetini
içerdi¤ini düflünmekteyiz.

Yeni anayasan›n “demokratik, öz-
gürlükçü” olmas›, beklenen ve kula¤a
hofl gelen özellikler.  Yeni anayasa ne-
yi özgürlefltirecek? Özellefltirmeleri,
çevrenin, ormanlar›n, tabi kaynaklar›n
talan›n›, sa¤l›¤›n, e¤itimin, sosyal gü-
venli¤in piyasalaflt›r›lmas›n›, ticarilefl-
tirilmesini mi özgürlefltirecek? Türki-
ye’nin ucuz emek cenneti olmas›n› m›
özgürlefltirecek? Bu ba¤lamda, kendi
içine kapanan, kendini izole eden bir
ulusalc›l›k veya ›rkç› milliyetçilik an-
lay›fl› d›fl›nda “küresel sald›r›ya karfl›
küresel direnifl” fliar›nda ifadesini bu-
lan, uluslararas› dayan›flma ve kiflilikli
d›fl politika perspektifini içeren bir ba-
¤›ms›zl›k anlay›fl›n›n anayasada yer
almas›n›n önemli oldu¤unu düflünüyo-
rum.

44)) ‹lerici, demokrat güçler
Anayasa tart›flmas› sü-

recine birlikte nas›l müdahale edebi-
lir. Halk Anayasas› Tasla¤›, birlikte-
li¤in zemini olibilir mi?

SSüülleeyymmaann ÇÇeelleebbii::  Biliyorsunuz,
D‹SK, KESK, TMMOB, TÜRMOB,
TTB, TDB ve TEB 12 Eylül 2007 ta-
rihinde yapt›¤› bir toplant› ile “eflitlik-
çi, özgürlükçü, demokratik, laik sos-
yal hukuk devleti perspektifini koru-
yan, emekten yana bir anayasa”n›n
ilerici, demokrat, emekten yana tüm
toplum kesimleri ile Türkiye’nin her
yan›nda tart›fl›lmas›n› sa¤lamak üzere
bir platform oluflturduk. Bu platform
içinde ülkemizin çok sayg›n bilim in-
sanlar›ndan oluflan bir bilim kurulu da
çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

Bu platformun amac›, yeni anaya-
say› tüm toplum kesimlerine tart›flt›r-

mas›n›n yan› s›ra evrensel ilkelere uy-
gun, herhangi bir kifli, kurum ya da
de¤ere kutsall›k atfetmeyen, Türkiye
co¤rafyas›n›n birikimi ve mozai¤iyle
bar›fl›k, demokratik, sosyal, tüm ku-
rallar›n›n temelini “insan›n onuru” ve
“hukukun egemenli¤i”ne dayand›ran
bir anayasan›n kazan›lmas›na katk›da
bulunmakt›r. Bu amaçla hareket eden
platformumuz 3 Ekim 2007’de yapt›-
¤› toplant›s›nda yeni bir anayasan›n
hangi yöntemle, hangi ilkelerle haz›r-
lanmas› gerekti¤i, bu tart›flmalar›n
tüm toplum kesimleri ile hangi form-
larda yap›labilece¤ini tart›flm›flt›r. Sa-
n›r›m, toplumsal mücadele dinamik-
lerine ve deneyimine sahip örgütler-
den oluflan bu platform, bu tart›flma
formlar›n› önümüzdeki günlerde tüm
toplum kesimleri ile paylaflacakt›r.

55)) Halk ‹çin bir anayasam›z›n
olabilmesi için ne yapmal›?

SSüülleeyymmaann ÇÇeelleebbii::  Biliyorsunuz,
Türkiye’ye 12 Eylül’de bir deli gömle-
¤i giydirilmifltir. Bütün mesele bu deli
gömle¤inden nas›l kurtulaca¤›m›zd›r.
Bu deli gömle¤ini giydirenler, Türki-
ye’nin gelece¤ini ipotek alt›na alm›fllar,
demokratik hak ve özgürlüklerin önünü
t›kam›fllard›r. Bugün bask›lar›n, yasak-
lar›n, siyasal gericili¤in, ›rkç›l›¤›n, her
çeflit milliyetçili¤in yükselmesinin ar-
d›nda 12 Eylül anlay›fl› ve 12 Eylül
Anayasas› vard›r. Demokratlar, ilerici-
ler, sosyalistler o günün zindanlar›ndan,
mahkemelerinden bafllayarak, bugüne
dek bu gerici – yasakç› – Türkiye’nin
gelifliminin önünü t›kayan, 12 Eylül
Anayasas›’n›n de¤ifltirilmesi için müca-
dele etmifllerdir. 12 Eylülcüler’in en bü-
yük sillesini yemifl, Türkiye sendikal
hak ve özgürlükler mücadelesinin
önemli bir emek örgütü olan D‹SK, ya-
sakç› 12 Eylül Anayasas›’na karfl› da
mücadelesini hiç ara vermeden sürdür-
müfltür.

Bugün nihayet bu anayasan›n de-
¤ifltirilmesi konusu Türkiye’nin gün-
demine eskiye oranla daha fazla tafl›n-
m›flt›r. Bu sorunun gündeme getiril-
mesinde bütün ilericilerin, demokrat-
lar›n, sosyalistlerin pay› vard›r. Bu
küçümsenmemelidir. Ancak bugün bu
anayasan›n “kimler taraf›ndan, nas›l

ve niçin de¤ifltirilmesi gerekti¤i tart›fl-
mas›” önemlidir. Son seçimlerin kaza-
n›mlar›ndan al›nan güçle, kendileri
için bir anayasa yapma hakk› kimseye
verilmemifltir. Anayasa toplumsal bir
mutabakat metnidir; dolay›s›yla, yeni
bir anayasa haz›rl›¤›nda mutabakatla-
r› gözeten, kat›l›mc› bir süreç izlemek
zorundad›r. Bu nedenle yeni anayasa
bütün toplum kesimlerini kapsayan,
kat›l›mc›, ço¤ulcu ve fleffaf bir süreç-
te haz›rlanmal›d›r.

Sonuç olarak aileleriyle birlikte
milyonlarca üyeye sahip olan biz de-
mokratik emek ve meslek örgütleri
yeni anayasan›n toplumun ayd›nl›k
gelece¤inin sa¤lamas› yolunda hem
tart›flacak hem de en genifl kesimlerde
tart›fl›lmas›n› sa¤layaca¤›z. 

Evet, Özgür Ve Demokratik Bir
Türkiye Yolunda, Eflitlik, Adalet Ta-
leplerimizi ‹çeren Emekten Yana Yeni
Bir Anayasa ‹stiyoruz!
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Madde 330- Düflünce vve BBas›n
Özgürlü¤ü

a-) Anayasaya ve halk›n ç›-
karlar›na ayk›r› olmamak
kayd›yla, her vatandafl›n dü-
flüncelerini, tüm bas›n, yay›n
araçlar›n› kullanarak serbest-
çe aç›klay›p yaymak ve her-
kese aç›k olan kaynaklardan
hiçbir sansüre u¤ramadan
bilgi edinmek hakk› vard›r. 

b-) Herkes bilim ve sanat›
serbestçe ö¤renme ve ö¤ret-
me, aç›klama, yayma ve bu
alanlarda her türlü araflt›rma
yapma hakk›na sahiptir. De-
mokratik Halk Cumhuriyeti,
bilimsel araflt›rmalar› destek-
ler ve teflvik eder. 

Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
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11)) B i r  a n a y a s a  s i z c e
neler i  içermeli  ve

nas › l  yap› lmal ›?

RR››zzaa GGüürrüünnllüü:: Bir anaya-
sa baflta özgürlükçü, insan
haklar›ndan yana, demokrasi-
den yana, sosyal adaletten yana
olmal› diye düflünüyorum. Bir ül-
kenin ba¤›ms›zl›¤›n› ön plana ç›kar-
mal›, insan haklar›ndan, demokrasi-
den, iflçiden, memurdan, emekten ya-
na, daha çok ezilen, sömürülen insan-
lardan yana bir anayasa olmal›. Ve bu
anayasa haz›rlan›rken de tüm demok-
ratik kurumlar iflçi sendikalar›, de-
mokratik kitle örgütleri, sivil toplum
örgütleri biraraya gelip yap›lmal›. Ya-
ni 5 tane profesörün biraraya gelerek
yapt›¤› anayasan›n ben sa¤l›kl› olaca-
¤›na inanm›yorum. 

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

RR››zzaa GGüürrüünnllüü: fiu anda çok tart›fl›-
l›yor kamuoyunda ama net bir bilgi, bir
done yok detay yok. Getirmifl oldu¤u
yasalarla birlikte bakt›¤›m›zda
AKP’nin haz›rlayaca¤› bir anayasan›n
ben çok özgürlükçü, demokrasiden ya-
na insan haklar›ndan yana olaca¤›n› bir
birey olarak düflünmüyorum. En son
seçimde yüzde on baraj sistemini anti-
demokratik bir oluflumu fazla kendisi-
ne demokrat ayd›n diyen bir partinin
önce demokratik davranmas› gereki-
yor. ‹flte bu geliflmelere bakt›¤›m›zda
nas›l bir anayasa yapaca¤› da biraz
flekliyle ortaya ç›k›yor. 

33)) AKP'nin anayasas›n›n "ide-
olojisiz" oldu¤u iddias›na ve

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

RR››zzaa GGüürrüünnllüü: AKP’nin ideoloji-
siz demesinin sebebi biliyorsunuz ül-
kemizde laik anti-laik ayr›fl›m› iflte ba-
flörtüsü meselesi sürekli gündemde
sanki ülkenin baflka bir meselesi yok-
mufl gibi. Bunlar da bu k›skaç içerisin-
de iflte sürekli böyle elefltiriler yönel-

tildi¤i için yok biz
iflte demokratik

bir anayasa ya-
p›yoruz, için-
de ideolojik
temel olarak

hiçbir fley yok
diyorlar. Ben

inanm›yorum çün-
kü siyasi partilere

bakt›¤›m›zda y›llardan beri hep ç›kar-
lar› do¤rultusunda hareket etmifllerdir.
Ben inan›yorum ki bu AKP’nin yapt›-
¤› anayasa içerisinde ideolojik anlam-
da, yani 12 Eylül’den bu yana beslen-
dikleri ideolojik yap›lar›n› mutlaka
egemen k›lacaklard›r. Zaten hep söy-
ledi¤imiz fley tam ba¤›ms›z bir ülke
diye. Ama maalesef biz sürekli AB,
ABD ikilemi aras›nda gidip gelmifliz.
Hep ba¤›ml› olmufluz. Yani bunlar›n
da ba¤›ms›zl›k düflüncelerini ön plana
ç›karmalar›n› beklemek biraz da ha-
yalcilik olur aç›kças›. 

44)) ‹lerici, demokrat güçler
Anayasa tart›flmas› sürecine

birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini
olabilir mi?

RR››zzaa GGüürrüünnllüü:: Sadece Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin de¤il tüm
demokratik, ayd›n ça¤dafl ilerici un-
surlar›n biraraya gelerek demin söyle-
di¤im gibi demokratik kitle örgütleri,
sivil toplum örgütleri yani halktan ya-
na emekten yana özgürlüklerden yana
neler yap›labilir? Çünkü bizim bu
bahsetti¤imiz kriterler içerisinde bir
sürü hukukçumuz, ayd›n›m›z var, ile-
rici insanlar›m›z var. Biraraya gelip
ortak bir çal›flma yap›l›p bir metin ha-
z›rlan›p belki anayasaya bir katk› olur
mu olmaz m› ya da o anayasa kabul
edilir mi edilmez mi o konuda bir fley
söylemek mümkün de¤il ama ben
do¤ru olaca¤›na inan›yorum. Elbette
ki bu ülkenin vazgeçilmez en büyük
unsuru ba¤›ms›z olmas›. Y›llardan be-
ri biz düflünce olarak bunu savunmu-
fluzdur. Tam ba¤›ms›z Türkiye diye.

Do¤ru olur diye düflünüyorum. Ama
dedi¤im gibi sadece bir kurumun ve-
ya bir demokratik kurumun de¤il de
tüm düflüncelerin özgürce tart›fl›ld›¤›
emekten yana insan haklar›ndan, de-
mokrasiden yana bir anayasa tasla¤›
haz›rlanabilir diye düflünüyorum. Ya-
ni sorunuzdaki gibi ‘ba¤›ms›zl›¤› de-
mokrasiyi uluslar›n haklar›n› ve tüm
halk›n özgürlü¤ünü esas alan’ temel-
de birleflme olabilir tabi. Neden olma-
s›n? Niye yani birleflilmesin bunu Ah-
met veya Mehmet’in yapmas›ndan zi-
yade böyle bir düflüncenin bu ülke
için faydal› olan bir düflüncenin ortak
noktas›nda birleflmek. Belki buna bafl-
ka fleyler de eklenebilir. Di¤er demok-
ratik kurumlarla biraraya gelindi¤in-
de. Belki di¤erleri de baflka fleyler ka-
tabilir. Tüm bizim bahsetti¤imiz un-
surlar›n biraraya gelmesi demokratik
kurumlar›n, demokrasiden insan hak-
lar›ndan yana, evrensel düflünebilen
de¤erlere sahip ç›kan demokratik kit-
le örgütlerinin sivil toplum örgütleri
biraraya gelerek böyle bir taslak ha-
z›rlanabilir diye düflünüyorum. 

55)) Halk ‹çin bir anayasam›z›n
olabilmesi için ne yapmal›? 

RR››zzaa GGüürrüünnllüü:: Biraraya gelip bir
taslak haz›rlamam›z, anayasay› yapan-
lar›n da bu ülkede halk›n dediklerini
dinlemesi laz›m. Biz bütün demokra-
tik kurumlar biraraya gelip bir bask›
unsuru oluflturdu¤umuzda dinleyecek-
lerdir, dikkate alacaklard›r. Ancak o
zaman bir halk anayasas› olabilir. Me-
sela bugün haberlerde izledim Mili
E¤itim Bakan›, Diyanet’ten sorumlu
devlet bakan› bir komisyon biraraya
gelmifller alm›fl olduklar› karar flu: Üç
tane taslak üzerinde netleflmifller. Bi-
rincisi din dersi sadece dini ö¤retmeli
ve bütün ö¤renciler buna girmeli
vs…en sonunda da biz bunu haz›rla-
d›k buna karar verecek olan Recep
Tayyip Erdo¤an diyorlar. E flimdi bir
tek kiflinin karar verdi¤i bir anayasa-
n›n halk anayasas› olmas› mümkün
mü de¤il mi?

R›za GGÜRÜNLÜ ((Divri¤i KKültür DDerne¤i BBflk.):
“Hep SSöyledi¤imiz fifiey TTam BBa¤›ms›z BBir Ülke” 
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Katillerin 
bayrakl›
posterleri

Trabzon'daki Santa Maria Kili-
sesi Rahibi Andrea Santoro'yu kat-
letmekten yarg›lanan O.A.’n›n ald›-
¤› 18 y›l 10 ay a¤›r hapis cezas› Yar-
g›tay 1. Ceza Dairesince onand›. 

Karar›n ard›ndan, bu katilin de
hapishanede elinde Türk bayra¤›y-
la, ayn› Hrant Dink’in katili O.S. gi-
bi verdi¤i poz bas›na verildi. Kim
bu flovenist katillere Türk bayra¤›n›
yak›flt›rarak ellerine tutuflturup re-
simlerini çekmektedir?

Bu katilleri kullanan düzen, elle-
rine bayrak tutuflturup resimlerini
çekerek katliam›n› üstlenmektedir.

O.A’n›n babas› da Hikmet A. da
karar›n onaylanmas› üzerine flaflk›n-
l›¤›n› ""BBööyyllee bbiirr kkaarraarr bbeekklleemmiiyyoorr--
dduukk.. CCeezzaaddaa iinnddiirriimmii bbeekklliiyyoorrdduukk""
diyerek ifade ediyor. Elbette ceza
indirimi bekleyecek, mahkemeler
bilmemezlikten gelseler de baba
o¤lunun devlet nezdindeki itibar›n-
dan emin. Sitemi alt› üstü bir papaz
vurmufl olan çocu¤unun 8.5 y›l ha-
pishanede yatacak olmas›na; ““MMüüff--
ttüü’’yyüü vvuurrssaayydd›› 33 yy››ll ssoonnrraa çç››kkaarrdd››
ççooccuukk mmaahhppuussttaann.. PPaappaazz››nn öözzeellllii¤¤ii
nneeyyddii??””(Vatan, 05.10.2007)

O.A’n›n babas› as›l olarak siste-
mi tan›yor fakat hesaba katamad›¤›
ara s›ra sistemin de “mecburiyetler-
le” hareket etti¤i.

AAKKPP’’nniinn ‹‹nnaannççllaarraa SSaayygg››ss››
TAYAD’l›lar, 9 Ekim günü Sultanahmet

Adliyesi önünde yapt›klar› bas›n
aç›klamas›nda,  feda eyleminde flehit düflen
U¤ur Bülbül’ün mezar tafl›n›n Bart›n polisleri
taraf›ndan sökülmesini  protesto ettiler.

Bart›n’da U¤ur Bülbül’ün mezar›n›
yapt›r›rken, Zonguldak Gençlik Derne¤i üyele-
ri Günay Özarslan ve Gazel Güzel gözalt›na al›narak tutuklanm›fl,
flehitlerin mezarlar›ndan da korkan Bart›n polisi ise, U¤ur Bülbül’ün
mezar tafl›n› sökerek mahkemeye delil olarak getirmiflti.

TAYAD’l›lar›n  ''KKaahhrraammaannllaarr ÖÖllmmeezz HHaallkk YYeenniillmmeezz'' pankart›
açt›¤› aç›klamadan sonra TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel, Sultanah-
met Adliyesi'nde Bart›n Emniyet Müdürlü¤ü'ne ba¤l› polisler hak-
k›nda suç duyurusunda bulundu.

Linç sald›r›s›na maruz kald›klar›
halde, haklar›nda izinsiz pankart
açmaktan dava aç›lan TAYAD’l›lar,
Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde  6 Ekim’de yap›lan duruflma-
da beraat ettirildiler.

LLüüttffeettmmiiflfllleerr!! AAss››ll ssiizz lliinnççççiillee--
rriinniizziinn nnee oollaaccaa¤¤››nn›› ssööyylleeyyiinn!!....

Hat›rlanacakt›r, 6 ve 10 Nisan
2005 tarihlerinde Trabzon’da F tipi
hapishaneler ve tecritle ilgili bildiri
da¤›tmak gibi en meflru ve yasal
haklar›n› kullanan TAYAD’l›lara
karfl› linç sald›r›s› gerçeklefltiril-
miflti. TAYAD’l›lar hem sald›r›ya
u¤ram›fl, hem yasal haklar›n› kul-
land›klar› halde tutuklanm›fl ve hem
de haklar›nda davalar aç›lm›flt›.

fiimdi oligarflinin adaletten yok-
sun, linççilerin orta¤› mahkemeleri,
TAYAD’l›lar› bir “suç”tan beraat
ettirmifller. Fakat elbette, bu ülke-
nin mahkemelerinin hem sald›r›p,
katledip ve hem de katlettiklerini,
sald›rd›klar›n› a¤›r hapislere mah-
kum etti¤i say›s›z davalar› vard›r.
TAYAD’l›lara da pekala bunu yapa-
bilirlerdi. Fakat linç sald›r›lar›n› na-
s›l örgütledikleri alenileflti¤inden,
teflhir oldu¤undan bunu yapamad›-
lar.

Trabzon linç sald›r›s› ülkemiz-
deki sistemi çarp›c› olarak gösteren

bir örnekti.

Bu ülkenin baflbakan›ndan, ba-
kanlar›na, burjuva partilerinin bafl-
kanlar›na, polis teflkilat›ndan, ordu-
suna, yarg›s›ndan, belediye baflkan-
lar›na, burjuva bas›n yay›n organla-
r›na hemen tümü linç sald›r›lar›n›
onaylad›, destek verdiler. Hukuk,
hak, yasa gibi bir kayg›lar› olmad›-
¤›n› dünyaya ilan ettiler. Mahkeme
kararlar› o süreçte al›nan tavr›n so-
nuçlar›n› gidermemektedir. E¤er
oligarflinin mahkemeleri gerçekten
adalet uyguluyor olsalard›, TA-
YAD’l›lar› beraat ettirmekle s›n›rla-
mazlard› kararlar›n›. TAYAD’l›lar›n
yasal haklar›n› kulland›klar› zaten
bilinen gerçekti, as›l olarak linç sal-
d›r›lar›n› örgütleyenleri, kat›lanlar›
ve destekleyenleri yarg›larlard›. Fa-
kat bunu yapmamaktad›rlar, yap-
mayacaklard›r. Bu nedenledir ki,
““TTAAYYAADD’’ll››llaarr bbeerraaaatt eettttiilleerr,, ffaakkaatt
lliinnççççiilleerr nnee oollaaccaakkllaarr??”” sorusu or-
tada durmaktad›r. Öyle ya, kendi
içerisinde tutarl›l›k tafl›yan bir hu-
kuk, ortada suç olmad›¤› halde, sal-
d›r›ya u¤rayan TAYAD’l›lar›n ne-
den ve nas›l sald›r›ya u¤rad›¤›n›,
sald›r›y› kimlerin örgütleyip kimle-
rin gerçeklefltirdi¤ini araflt›rmaz
m›?

Hukuk faflizmin hukukuysa
araflt›rmaz.

ESP’lilere Sald›r› ve Protesto
6 Ekim’de Ankara Yüksel Caddesi’nde

At›l›m Gazetesi satan ve ekim ay›nda yap›-
lacak mahkemeyle ilgili bildiri da¤›tan 5
ESP’li gözalt›na al›n›rken, ayn› gün ESP
bürosu da bas›larak 2 kifli daha gözalt›na
al›nd›.

Sald›r›lar, içlerinde ESP ve HÖC’ün de
bulundu¤u kitle örgütleri taraf›ndan bas›n
aç›klamas› yap›larak protesto edildi. Bas›n
aç›klamas› alk›fllar ve “Devlet Terörüne
Son”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Gözal-
t›lar Serbest B›rak›ls›n”, “Yaflas›n Devrim-
ci Dayan›flma” sloganlar› ile sona erdi. Ey-
leme yaklafl›k 80 kifli kat›ld›.

TAYAD’l›lar Beraat EEtti!
Peki LLinççiler Cezaland›r›lacak MM›?



Abdullah Gül, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Toplant›s›
için Strasbourg'da bulundu¤u s›ra-
da, Türkiye kökenli kitle örgütleri
yöneticileriyle de toplant› yapt›.

Toplant›ya kat›lanlardan Alevi
Birlikleri Federasyonu Baflkan› Du-
rak Aslan, alevilerin "cemevlerinin
yasal statüye kavuflturulmas›", "zo-
runlu din derslerinin kald›r›lmas›",
"anayasa haz›rl›k çal›flmalar›nda
alevilerin de görüfllerinin al›nmas›"
gibi taleplerini dile getirdikten son-
ra, Abdullah Gül için netameli bir
konuya daha de¤indi. Durak, “35
insan›m›z›n vahflice yak›ld›¤› Mad›-
mak Oteli flimdi kebapç› olarak hiz-
met veriyor. Mad›mak Oteli'nin mü-
zeye dönüfltürülmesini talep ediyo-
ruz" dedi. Sen misin Mad›mak Ote-
li’nin kebapç› olmas›na itiraz edip
de müze yap›lmas›n› gündeme geti-
ren? Milli Görüflçü islamc›larla fa-
flistler Durak Aslan’a küfürlü sald›-
r›da bulunuyorlar. Abdullah Gül ise
sald›r›ya karfl› ç›kmak yerine, ""BBiirr--
bbiirriimmiizziinn ffaarrkkll››ll››kkllaarr››nnaa ttaahhaammmmüüll
eeddeelliimm,, ssaayygg›› ggöösstteerreelliimm"" nakarat-
lar›yla yandafllar›n› “teskin” ettikten
sonra dönüyor Durak Aslan’a diyor
ki:""BBuu ttüürr kkoonnuuflflmmaallaarr›› ggeenniiflfl kkiitt--
lleelleerr öönnüünnddee ddee¤¤iill,, hheeyyeettlleerr aarraass››nn--
ddaakkii ggöörrüüflflmmeelleerrddee yyaappaarrssaann››zz ddaa--
hhaa iiyyii oolluurr..""

AB yet-
kililerinin
öve öve ye-
re gö¤e s›¤-

d›ramad›¤› Gül, sözleriyle dinci-fa-
flistlerin tavr›n› asl›nda meflru gör-
dü¤ünü de anlatm›fl oluyor.

fiimdi bu konunun kapal› kap›lar
arkas›nda heyetlerle konuflulacak
nesi var? Orada 37 alevi ayd›n, tüm
dünyan›n ekranlardan naklen izledi-
¤i gibi alenen, devletin izleyicili¤i
ve deste¤i alt›nda yak›larak katle-
dildi. Sanki ülkenin en büyük aske-
ri s›rr›! Alenen yak›yorsunuz, bu
katliam yerinin piflkince kebapç›
olarak çal›flmas›na izin veriyorsu-
nuz, bunlarda bir sorun görmüyor-
sunuz da, bunun bir toplant›da ko-
nuflulmas›ndan rahats›zl›k duyuyor-
sunuz. S›k›nt› belli, bas›n›n önünde,
dünyan›n gözleri önünde, Mad›-
mak’ta yak›lanlar için, yand›klar›
mekan›n kebapç› olarak iflletilmesi
için verebilece¤i bir cevab› yoktur.
Kapal› kap›lar arkas›nda konuflul-
mal› ki, terslesin, sustursun...
Gül’ün ‘genifl kitleler önünde ko-
nuflmayal›m’ uyar›s›n›n gerçe¤i’ bu
tür konular› konuflmay›n, gündeme
getirmeyin’dir.

*

Mad›mak Oteli’nde 37 ayd›n di-
ri diri yak›ld›¤›nda, o zaman Abdul-
lah Gül’ün de içinde bulundu¤u Fa-
zilet Partisi katliamc›lar› sahiplen-
mifllerdi. Bu sahiplenme sonraki

y›llarda
da sür-
dü. Kat-
liam sa-
n›klar›n-
dan biri-
nin Av-
rupa’da
gözalt›-
na al›n-
d › ¤ › n › ,
Türkiye’nin bu kiflinin iade dosyas›-
n› geciktirerek serbest b›rak›lmas›n›
sa¤lad›¤›, katliam san›klar›ndan bi-
rinin Kadir Topbafl’›n yan›nda çal›fl-
t›r›ld›¤›n› biliyoruz. Bu örnekler,
AKP’nin katliamc›lar› alenen sahip-
lendi¤inin aç›k hale gelmifl örnekle-
ridir. Yans›yanlar bunlar, yans›ma-
yanlar› düflünün.

Elbetteki, salt Abdullah Gül ve
AKP de¤il, düzenin tüm güçleri bu
katliam›n arkas›ndad›rlar. Zaten,
oligarflinin tüm kesimlerini biraraya
getiren kimi temel konular vard›r.
Bunlar; devrimcilere, sosyalizme,
Kürt halk›na, di¤er milliyetlere, ale-
vilere ve di¤er inançlara düflmanl›k-
t›r. Bu nedenledir ki, Abdullah
Gül’ün alevileri susturma, katliam›
savunma tavr›na di¤er düzen parti-
lerinden de kayda de¤er bir tepki
gelmemifltir.

‘Kebap’ç›n›n orada tutulmas›
için 14 y›ld›r tüm iktidarlar taraf›n-
dan gösterilen ›srarl› bir kararl›l›k
da Sivas katliam›ndaki oligarflik it-
tifak› kan›tlam›yor mu?

Say›: 126 25MADIMAK

Diri Diri Yakmak Serbest, 
Konuflmak Yasak

Sivas’ta  katledilen ay-
d›nlar›m›z›n aileleri ve An-
kara Mamak Pirsultan Abdal
Kültür Derne¤i, Sultanbeyli
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i’nin de kat›l›m›yla 4
Ekim günü ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi önünde bir
bas›n aç›klamas› yaparak Belediye Baflkan› Kadir Top-
bafl’›n Sivas katliamc›s› ‹hsan Çakmak’› yan›nda
çal›flt›rd›¤› için görevden al›nmas›n› istedi.

Eylemde, ““SSiivvaass KKaattlliiaamm›› SSaann››kkllaarr››nn›› BBeelleeddiiyyeeddee
ÇÇaall››flfltt››rraann KKaaddiirr TTooppbbaaflfl ‹‹ssttiiffaa”” ““SSiivvaass KKaattlliiaamm››nn››
UUnnuuttmmaakk ‹‹hhaanneettttiirr”” pankartlar› tafl›n›rken, PSAKD
Mamak fiube Baflkan› Mustafa Karabudak ““ggöörrüüllüüyyoorr
kkii,, ddeevvlleett kkaattiilllleerriinnee yyiinnee ssaahhiipp çç››kkmm››flfltt››rr.. AAnnkkaarraa 1111..
AA¤¤››rr CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii ttaarraaff››nnddaann bbeeflfl yy››lldd››rr aarraannaann

kkaattlliiaamm ssaann››¤¤››nn›› 33 yy››ll--
dd››rr mmeemmuurr oollaarraakk iiflflee
aall››pp ççaall››flfltt››rrmm››flfl,, bbuunnuu
yyaappaarraakk hheemm kkaattlliiaamm
ssaann››¤¤›› aarraannaann ssuuççlluu--
yyuu ggiizzlleeyyeerreekk,, hheemmddee
ddeevvlleett kkaaddeemmeessiinnddee ççaall››flfltt››rr››pp ddeevvlleettiinn kkaassaass››nnddaa mmaaaaflfl
vveerreerreekk ssuuçç iiflfllleemmiiflflttiirr”” dedi.

Eylem ““SSiivvaass›› UUnnuuttmmaa UUnnuuttttuurrmmaa””,, ““MMaadd››mmaakk
OOtteellii MMüüzzee YYaapp››llss››nn””,, ““YYaaflflaass››nn HHaallkkllaarr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii””
sloganlar› ile sona erdirildi.

TOPBAfi ‹ST‹FA
Topbafl’tan Mad›mak’›n Katilini 
Himaye Etmesinin Hesab› Soruldu



20 Ekim 2000’de bafllad› Büyük
Direnifl. 2001’in 20 Ekim’inde, di-
renifle bafllanmas›n›n 1. y›ldönü-
münde, direnifl hala sürüyordu.
Kimse beklemiyordu bu kadar uzun
sürmesini, bu kadar çok flehit veril-
mesini haz›r de¤ildi genifl bir ke-
sim... 2002’in 20 Ekim’inde direnifl
hala sürüyordu. fiaflk›nd› yine
birçok kesim. Fakat bu defa flaflk›n-
l›k, direniflin bu kadar uzun sürme-
sinden çok, bu kadar a¤›r bask›lara,
böyle bir kuflatmaya ve bir siyasi
hareketin “tek bafl›na” kalmas›na
ra¤men hala sürebilmesiydi...
2003’ün 20 Ekim’inde yine hala sü-
rüyordu direnifl... 2004’ün, 2005’in,
2006’n›n 20 Ekimleri’nde de sürü-
yordu. 

2006’n›n 20 Ekim’i, direniflin 7.
y›l›yd›. 7 y›ld›r yaflad›¤›m›z 20
Ekimler’den farkl› olarak 2007 20
Ekim’ine direnifli bitirmifl olarak gi-
riyoruz. Büyük Direnifl, faflizmin
tecrit politikas›nda gedikler açarak
22 Ocak 2007’de sona erdirildi. 

Bafllarken de, sürerken de çok
tart›fl›ld› Büyük Direnifl; üzerine
çok fley söylendi. Fakat bugünden
söyleyebiliriz ki, direniflin 7 y›ll›k
süre içinde gelifltirdi¤i politikalar,
ortaya ç›kan pratik ve siyasi sonuç-
lar, bu tart›flmalar›n önemli bir bö-
lümünü sonuçland›rd›. “Direnmek
gerekli miydi?” sorusundan tutun
da “baflka biçimde direnilemez miy-
di?” sorusuna kadar, birçok soru,
hayat›n içinde cevap buldu.  

DDiirreennmmeeddeenn ssoossyyaalliizzmm 
ddüüflflüünncceessiinnii üüllkkeemmiizzddee 
yyaaflflaattaammaazzdd››kk
2000-2007 Ölüm Orucu Direni-

fli, Türkiye ve dünya devrim tarihin-
de bilinen benzer tüm örneklerin
ötesine geçen bir direnifltir. Yay›ld›-
¤› zaman dilimiyle, flehitlerinin sa-

y›s›yla, hapishaneleri ve d›flar›y›
birlefltirmesiyle, tutsak yak›nlar›n›n
ilk ölüm orucundan tahliye olanla-
r›n ilk kez ölüm orucunu sürdürüp
flehit düflmelerine kadar onlarca
““iillkk””ii bünyesinde bar›nd›rmas›yla
eflsiz bir direnifl oldu¤u tart›flmas›z-
d›r. Zorlu, kahramanl›klarla, ihanet-
lerle dolu bir süreçtir. Böylesi bir
süreci göze almak çok zordur, biz
göze ald›k ve kurtulufl mücadelemi-
zin karfl› karfl›ya kald›¤› bu büyük
kuflatmadan aln›m›z›n ak›yla ç›kt›k. 

Bunu, devrime ve halk›m›za kar-
fl› duydu¤umuz ssoorruummlluulluukk dduuyy--
gguussuuyyllaa,, Marksizm-Leninizm’e,
sosyalizme sars›lmaz iinnaanncc››mm››zz vvee
bbaa¤¤ll››ll››¤¤››mm››zzllaa,, can›m›z› halk›m›z›n
kurtuluflu u¤runa feda etmekten ka-
ç›nmayan hhaallkk sseevvggiimmiizzllee,, halk›
açl›¤a mahkum eden, ezen, katle-
den, gençlerimizin umutlar›n› çalan,
çürümüfl, dejenere olmufl bir avuç
asala¤›n oolliiggaarrflfliikk ddüüzzeenniinnee dduuyy--
dduu¤¤uummuuzz kkiinniimmiizzllee baflard›k.

Direnifller tarihi, kahramanl›k-
larla, fakat ayn› zamanda ihanetler-
le de dolu bir tarihtir. Böyle bir tari-
hi yaratmak kadar, bunu göze alarak
direnifli örgütlemek de üst düzeyde
bir siyasi irade ve cüret gerektirir.
Fakat bu zorluklar›, riskleri göze al-
madan, böylesi zorlu süreçlerde
kendine güvenle, halka, kadrolara,
Marksist-Leninist ideolojiye güven-
le hareket edilmeden, devrimin zor-
lu görevlerini omuzlamak ve alt›n-
dan kalkmak mümkün de¤ildir.

Bu direnifle, devrim düfllerimi-
zin, devrim umudumuzun, emper-
yalizm ve oligarflinin tecrit ve tes-
lim alma sald›r›s› alt›nda ezilmeme-
si için girdik. 

Böyle bir direnifle karar verir-
ken, Türkiye devrimci hareketinin
seferber edebilece¤i büyük kitleler,
büyük askeri güçleri yoktu. Bu an-
lamda direnmek, tarihsel bir sorum-

luluk oldu¤u kadar, zor bir görevdi.
Bu zorlu sürece girme karar› almak,
direniflin ilerleyen aflamalar›nda
“yaln›z” b›rak›labilece¤imiz ihtima-
liyle birlikte düflünüldü¤ünde, bü-
yük riskleri ve bedelleri göze alma-
y› gerektiriyordu. Devrimci hareke-
tin tarihine, tecrübesine, gelenekle-
rine sahip olmayan herhangi bir ha-
reketin bunlar› göze alabilmesi zor-
du. Farkl›yd›k; farkl›l›¤›m›z emper-
yalizmin-oligarflinin ideolojik, fizi-
ki sald›r›lar› karfl›s›nda teslim olma-
ma gelene¤ini yaratan flehitlerimiz-
de, teslimiyeti ve statükoculu¤u
reddeden ideolojimiz, önderli¤imiz
ve bu ideolojiyi can› pahas›na savu-
nabilecek kadrolar›m›z ve kitlemi-
zin varl›¤›ndad›r. Farkl›l›¤›m›z dev-
rimci çizgimizde ve tarihsel gelifli-
mimizdedir.

Bu nedenledir ki, emperyalizm
ve oligarfli, hapishaneler özelinde
devrimi teslim alma program›n›
gündeme getirdi¤inde, biz direnifl
diyebildik. Sald›r›n›n politik özünü,
tecrit politikas›n›n amaçlar›n›, bu-
nun karfl›s›nda durman›n zorunlulu-
¤unu çözümleyebildik. Ya direnerek
devrimi yaflatacak, ya devrim dü-
flüncesinin halk kitleleri ve devrim-
ci kadrolar nezdinde büyük darbeler
yemesini seyredecektik. Bunlardan
birisini seçmek zorunda oldu¤umuz
aç›kt› ve devrimci bir hareket için
de, böyle bir durumda “iki seçenek”
olmayaca¤›n›, tek seçene¤in diren-
mek oldu¤unu bildi¤imiz için diren-
dik ve kazand›k.

Sald›r› gündeme geldi¤inde, sal-
d›r›y› hapishanelerde gö¤üslemekle
yüz yüze olan ve kendisini devrim-
ci, sosyalist, Marksist-Leninist ola-
rak tan›mlayan tek güç biz de¤ildik,
fakat prati¤in de gösterdi¤i gibi,
emperyalizmin ideolojik-politik sal-
d›r›lar›na teslim olmayan, devrim
için hiçbir bedeli ödemekten kaç›n-
mayan, Marksist-Leninist bir bak›fl
aç›s›yla süreci ve görevlerini tahlil
edebilen, direnifle önderlik edebile-
cek güç bizdik. Dolay›s›yla, bu sal-
d›r› dalgas› önünde barikat olma gö-
revi, tarihin ve misyonumuzun bize
yükledi¤i görevdi. Bu görevi üst-
lenmekten çekinmedik.
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Böyle bir görevin alt›na girmek-
ten flu ya da bu nedenle kaç›nanlar›n
tek yanl›fllar› elbetteki bu de¤ildi. Bu
noktada ortaya ç›kan yanl›fl politika
ve kararlar, bir sonuçtur; zaaf daha
derinlerde, emperyalizmin ve oligar-
flinin gücünü mutlaklaflt›ran, emper-
yalist AB ülkelerinden demokratik-
leflme ve dolay›s›yla F Tipleri için
ad›m atacaklar›n› bekleyen ve bu ne-
denle hapishane koflullar›n›n “ulus-
lararas› standartlara” uygun hale
getirilmesini politika olarak savunan
anlay›fltayd›. Zaaf, emperyalizmin
ideolojik etki alan›na girmesi, dev-
letle çat›flmama politikas›n› savun-
mas› sonucunda peflinen devletin F
tipi sald›r›s›na tav›r almayaca¤›n›
aç›klayan anlay›fllardayd›.

Emperyalizm ve oligarfli, 1980
12 Eylül’ünden bafllatt›klar›,
1990’larda sosyalist sistemin y›k›l-
mas› üzerinden sürdürdükleri aske-
ri, ideolojik sald›r›lar sonucunda,
solun çeflitli kesimlerini geriletmifl,
düzeniçilefltirmifl, eski çizgilerinden
vazgeçirebilmiflti. Tecrit sald›r›s›y-
la, tüm devrimci güçleri teslim olma
zeminine çekmeyi hedefliyordu.

Direnifl, emperyalizmin ve oli-
garflinin ülkemizdeki devrimci ha-
reket üzerine gelifltirdi¤i bu politi-
kalar› bozmufl, Marksist-Leninist
ideolojinin gücünü göstermifl ve so-
nuçta devrim ve sosyalizmin güç-
lenmesini sa¤lam›flt›r. Diyebiliriz
ki, ideolojik planda emperyalizmin
ve oligarflinin tecrit sald›r›s›ndaki
hesaplar› bozuldu¤u gibi, ülkemiz
ve dünya solu, bu direniflten ideolo-
jik olarak daha güçlenmifl olarak
ç›km›flt›r. 

DDiirreennmmeeddeenn ddeevvrriimm 
iiddddiiaamm››zz›› ssüürrddüürreemmeezzddiikk
Sald›r› örgüt anlay›fl›nayd›, hal-

k›n örgütlü olmas›nayd›; birey ol-
mam›z dayat›l›yordu. Bir yandan
devrimci tutsaklara bu sald›r› yap›-
l›rken, di¤er yandan örgüt olmak,
örgütlü olmak karalan›yor, birey ol-
man›n “yaflaman›n tek yolu oldu-
¤u” anlat›l›yor, örgütlerin insanlar›
zorla ölüme gönderdi¤i, insanlar›
kulland›¤›, örgütlerin kiflilerin ira-

delerini yoketti¤i demagojileriyle
adeta ideolojik bir bombard›man
sürdürülüyordu. Propagandalar›n
hedefi devrimciler, devrimci örgüt-
lerin kitleleri ve genel olarak halk-
t›.

Bu sald›r› karfl›s›nda, örgüt ol-
man›n meflrulu¤unu savunduk, di-
reniflimizle emperyalizm ve oligar-
flilerin sald›r›lar› karfl›s›nda ancak
örgüt olundu¤unda, örgütlü davra-
n›labildi¤inde direnilebilece¤ini ve
kazan›labilece¤ini gösterdik.

Emperyalizmin “sivil toplumcu-
lu¤u”, “ak›ll› solculu¤u” dayatmas›-
n›n karfl›s›nda, halk›m›z için, ülke-
miz için, ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm
için canlar›m›z› feda ederek duru-
yorduk. Kuflkusuz, biz öörrggüüttüü sa-
vunurken, halklar›n kurtulufl umu-
dunu savunmufl oluyorduk; buna
karfl›l›k, emperyalizmin bu sald›r›-
lar›na teslim olup bireycili¤i, ak›lc›
solculu¤u, sivil toplumculu¤u savu-
nanlar da yine kuflku yok ki, emper-
yalist sistemin egemenli¤ini, sömü-
rü düzenlerinin sürmesini, halklar›n
köleli¤e mahkum ediliflini ister iste-
mez savunmufl oluyorlard›. F Tiple-
rine karfl› direnifl sürecinde yaflanan
aayyrr››flflmmaa buydu. 

““PPaarrttii vvee öörrggüütt nneeddiirr;; ppaarrttii vvee
öörrggüütt ssttrraatteejjiinniinn hhaayyaattaa ggeeççmmeessii
iiççiinn,, ddeevvrriimm iiççiinn bbiirr aarraaççtt››rr..”” (Dur-
sun Karatafl, Kongre Belgeleri I) 

Örgütsüzleflmek, birey olmak bu
stratejik araçtan yoksun kalmak ve
stratejik hedeften uzaklaflmakt›; ör-
gütü korumak ve güçlendirmek ise
bu stratejik araca sar›lman›n yan›n-
da onu büyütmek anlam›na geliyor-
du. Biz ikincisini hayata geçirdik.

S›n›flar mücadelesi sert ve ac›-
mas›zd›r. Çat›flman›n taraflar›n› saf-
laflt›r›r ve iradelerini s›navdan geçi-
rir. Bu s›navlardan baflar›yla geçile-
rek mücadelenin önümüze koydu¤u
yeni görevlere aday olabiliriz. Bu
sald›r› dönemlerinden  devrimci ira-
de ve kararl›l›kla, politika ve taktik-
lerde ustal›k ve do¤rulukla, devrim-
ci sonuçlar yaratarak ç›k›lmad›¤›n-
da, s›n›flar mücadelesi içinde etki-
sizleflmek ve hatta  bir noktada tu-
tunmak baflar›lamad›¤›nda da s›n›f-

lar mücadelesinin d›fl›na düflmek
kaç›n›lmazd›r. 

F Tipi sald›r›s› karfl›s›nda direnifl
karar› almak veya direnmekten kaç-
mak, kuflkusuz bir anda ortaya ç›k-
m›fl tav›rlar de¤ildi. Direnme tavr›
bir tarihi sürecin devam› olarak or-
taya ç›km›fl ve bu tarihsel süreci ile-
riye tafl›yan bir tav›rd›r. Bedreddin-
ler’den, Pir Sultanlar’dan, K›z›lde-
reler’den, 12 Temmuz ve 16-17 Ni-
sanlar’dan, Buca, Ümraniye, Ulu-
canlar direnifllerinden, 84 ve 96
Ölüm Oruçlar›’ndan ve onlarca di-
reniflten gelen bir sürecin devam›-
d›r. Yine direnme tavr›n› ortaya ç›-
karan ideolojik çizgi tüm bu süreç-
ler içinde s›nanarak, do¤rulu¤unu
yaflamda kabul ettirerek oluflmufl bir
çizgidir. Tüm bunlar direnme tavr›-
n›n, direniflin y›llara yay›lmas›na
ra¤men kararl›l›kla sürdürme irade-
sini ortaya ç›karm›fl ve zafer kazan-
m›flt›r.

Ülkemiz s›n›flar mücadelesi
içinde flu veya bu biçimde yeralan
her siyasi hareket, bu direnifl süre-
cindeki politika ve tav›rlar›yla, dire-
nifl içindeki ve d›fl›ndaki varl›klar›y-
la, direnifli yok sayan veya günde-
mine alan yaklafl›mlar›yla, kkeennddii
ssoonnuuççllaarr››nn›› da yaratm›flt›r. Bu so-
nuçlarla yüzleflmekten, direnifl süre-
cindeki politikalar›n›n muhasebe-
sinden kaçanlar, kendi gerçeklerin-
den kaçm›fl olacaklard›r. 

Yaflanan bu uzun direnifl süreci-
nin nedenlerinin ve sonuçlar›n›n
muhasebesini yapmayanlar veya
yapmaktan ›srarla kaç›nanlar, flu ve-
ya bu etken alt›nda sürecin tümüne
vak›f olamayanlar, kendilerine en
baflta flu soruyu sormal›d›rlar: PPeekkii
bbuu ddiirreenniiflfl oollmmaassaayydd›› nnee oolluurrdduu??
Bu sorunun cevab›, direniflin sonuç-
lar›n› anlamak aç›s›ndan son derece
belirleyicidir. 
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NNee oolluurrdduu sorusunun cevab›n›
spekülatif bir cevap olmaktan ç›kar-
mak için, emperyalizmin ve oligar-
flinin tecrit politikas›n› nas›l tüm ül-
kelere, nas›l her ülkede hayat›n her
alan›na yayd›¤›n› hat›rlayal›m. Her
ülkenin, her halk›n, her emekçi ke-
simin, tek tek her insan›n birbirin-
den tecrit edildi¤i, tüm toplumun
örgütsüzlefltirildi¤i, toplumda daya-
n›flman›n ve birlikteli¤in yokedildi-
¤i bir tabloyu düflünün. ‹flçilerin
haklar›n› aramak için grev bile ya-
pamad›¤›, biraraya gelemedi¤i, ge-
cekondulular›n bar›nd›klar› konut-
lar› birlikte savunamad›¤›, ö¤renci-
lerin boykot yapamad›¤›, yürüye-
medi¤i, köylünün sesinin tamamen
bo¤uldu¤u, kimsenin meydanlara
ç›kamad›¤›, her koyunun kendi ba-
ca¤›ndan as›ld›¤›, ülkemizin emper-
yalizm taraf›ndan talan edilmesinin
seyredildi¤i, burjuvazinin ideolojik,
kültürel dayatmalar›n›n zehirli bir
a¤ gibi her yan› sard›¤› bir ülke tab-
losu düflünün... ‹flte direnifl olma-
sayd› ne olurdu sorusunun cevab›
bu tablodur. 122 flehitle, yüzlerce
sakatla böyle bir tablonun ortaya
ç›kmas›na izin vermeme iradesi
gösterilmifltir. Tüm bunlar›n karfl›-
s›nda direnenler oldu¤u ve olaca¤›
gösterilmifl, emperyalizmin, oligar-
flinin gücü ne kadar büyük görünür-
se görünsün, bunlara karfl› direnile-
bilece¤i ve kazan›labilece¤i kan›t-
lanm›flt›r. 

Bunlar›n baflar›lmas›n›n büyük
bedellere -en baflta 122 flehide- ma-
loldu¤u do¤rudur. Fakat, siyasal
olarak sa¤a savrulan, örgütsel ola-
rak direnemez hale gelen tüm örgüt-
lenmelere bak›n; sosyalist solun
tasfiye edilebildi¤i ülkelere bak›n;
bu sonucu yaratan süreçler, bedel
ödemekten kaç›nmak ve bunun için
de direnmemekle bafllam›flt›r. Biz
buna izin vermedik. Büyük Direnifl,
emperyalizmin ve oligarflinin, dev-
rimi, sosyalizmi, devrimci hareket-
leri tasfiye plan›n›n karfl›s›nda, tüm
dünya halklar›na afl›lmaz bir barikat
kazand›rm›flt›r. Bu barikat›n üzerin-
de devrim ve sosyalizm bayra¤› dal-
galanmaktad›r. 

Büyük Direnifl, emperyalizme

ve oligarfliye karfl› savafl›m›zda
halklar›n eline etkili bir silah ver-
mifltir. Bu silah, ffeeddaa kültürüdür.
Feda emperyalizme ve oligarfliye
karfl› büyük bir güçtür. Feda, düfl-
mana darbe indirme gücüdür. Fa-
kat, feda salt askeri anlamda de-
¤il, ayn› zamanda emperyalizme
ve oligarfliye ideolojik anlamda
darbe indirme gücüdür.

Emperyalizmin halkta ve devrim
saflar›nda yaratmaya çal›flt›¤› temel
sonuçlardan birisi, bencilli¤i hakim
k›lmakt›r. Sistem bencilli¤i kitlelere
benimsetmek için her olanaktan ya-
rarlanmaktad›r. Çünkü bilinir ki,
bencillefltirilmifl kitleler örgütlene-
mez, biraraya gelemez, mücadele-
nin gerektirdi¤i fedakarl›klarda bu-
lunamaz, toplumsal kurtulufl fikri
peflinde gidemez. O, sistemin ken-
dine sundu¤u ““oollaannaakkllaarr››”” de¤er-
lendirerek ““bbiirreeyysseell kkuurrttuulluuflfl”” pe-
flinde beyhude bir kofluflturmaca
içinde yaflam›n› tüketir. Feda, ben-
cilli¤in yerine ““bbiizz””i can› pahas›na
savunmakt›r. Büyük Direnifl, bu bü-
yük ideolojik sald›r› karfl›s›nda bbiizz’i
yaflatm›fl ve büyütmüfltür. Bu yan›y-
la feda sosyalizmin somutlanm›fl
halidir. Fedada öyle büyük bir ka-
rarl›l›k gösterilmifltir ki, oligarfli,
sonunda direniflini kk››rraammaayyaaccaa¤¤››nn››
vvee yyeenneemmeeyyeeccee¤¤iinnii kkaabbuull eettmmeekk
zorunda kalm›flt›r. 

Direniflin bitirilmesinin zemini
olan, tecritte gedik açan genelge,
ayn› zamanda oligarfli aç›s›ndan bu-
nu da ifade etmektedir. Genelgeyle
direnifli 7 y›l boyunca k›ramad›kla-
r›n› itiraf ve direniflin iradesini afla-
mayacaklar›n› kabul etmifllerdir.  

Kuflku yok ki, direniflin yenilgi
koflullar›nda oligarflinin sald›r›lar›
salt tecritle de s›n›rl› kalmayacakt›.
Oligarfli direniflimizi yoketmek için
say›s›z yöntemler denedi, direniflin
çevresindeki güçleri direniflin karfl›-
s›na dikmeye çal›flt›. Bunlarda ka-
bul etmeliyiz ki k›smen belli sonuç-
lar da elde etti. Fakat y›llara yay›lan
kararl›l›k sonucunda, çat›flma çeflitli
aflamalardan geçerek bir sonuca
ulaflt›¤›nda, oligarfli tecriti kabul et-
mek zorunda kald›. Direnifle son ve-

rilmesi için ç›kar›lan genelgenin
pratikteki anlam› da budur. Direni-
flin kararl›l›¤› ve son aflamas›ndaki
etkili sahiplenilmesi karfl›s›nda, oli-
garfli tecriti kabul ederek, tecritte
gedikler açan genelgeyi yay›nlad›. 

Bugün F Tipi hapishanelerde ge-
nelgenin uygulan›p uygulanmamas›
konusunda bir mücadele halen sür-
mektedir. Direniflin iradesini afla-
mad›¤›n›, tecriti kabul etmek duru-
munda kalan oligarfli, direniflin ka-
zan›m›na karfl› beklenece¤i gibi ta-
hammülsüzdür. Karfl›-devrim cep-
hesinin bu tavr› karakteristiktir ve
bizim için hiç flafl›rt›c› de¤ildir. Mü-
cadele bu noktada sürecektir; ancak
direniflin kazan›m›yla, tecrit zemi-
nindeki çat›flmada oligarfli “devrimi
tasfiye etme” hedefinden uzaklaflt›-
r›lm›fl, oligarflinin bu hedefi direni-
flin politik kazan›mlar›yla etkisiz-
leflmifltir. Daha aç›k ve net olarak,
oligarflinin F Tipleri ve tecritle gün-
deme getirdi¤i teslim alma sald›r›s›
püskürtülmüfltür. 

Elbetteki, direnifl olmasayd› bu-
gün bunlar› de¤il, direnmemenin
yaratt›¤› sonuçlar› tart›fl›yor olacak-
t›k. Olas› bir direnmemenin yarata-
ca¤› tahribatlar› bugün tüm boyutla-
r›yla kestirebilmek bile mümkün
de¤ildir. Büyük Direnifl ve onu
mümkün k›lan politik irade buna
izin vermemifltir. Direniflimiz, sald›-
r›y› püskürtürken, önemli siyasal,
ideolojik, ahlaki sonuçlar yaratm›fl-
t›r. Bu sonuçlar bugünden yar›na sü-
ren mücadele içinde tüm boyutla-
r›yla ortaya ç›kacakt›r. 

Halk›m›z, Büyük Direnifl’le dün-
ya devrimler tarihine geçecek bir
destan yaratman›n onuruna, Türkiye
devrimci hareketi ise karfl›-devrimin
sald›r›lar› karfl›s›nda efline ender
rastlan›r bir direnifli gerçeklefltirme-
nin gururuna sahiptir bugün. 
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fiu anda 18 yafl›nda ve üniversi-
teli olan bir devrimci, bu direnifl
bafllad›¤›nda henüz 11 yafl›ndayd›
ve ilk okul s›ralar›ndayd›. 

Uzundu Büyük Direnifl. Herhan-
gi bir eylemin ölçüleriyle k›yaslana-
mayacak kadar çok uzun. Bu yüz-
den, herhangi bir eylem, tekil bir
olay gibi, herhangi bir y›ldönümü
gibi, bir ç›rp›da anlatmak zordur
Büyük Direnifl’i. Siyasi yorumlar
içinde neler yafland›¤›n› tam aktara-
bilmek zordur. Bu nedenle özellikle
bu süreci yeterince bilmeyen genç
okurlar›m›z için, genelde de tüm
okurlar›m›z›n hat›rlamas› için, 7 y›-
la yay›lan Büyük Direnifl’in özet bir
tarihçesini sunuyoruz sizlere. 

ÂÂ2000
–– 2200 EEkkiimm -- DDHHKKPP--CC,, TTKKPP((MMLL))
vvee TTKK‹‹PP’den 881166 tutuklu ve hüküm-
lü, süresiz açl›k grevine bafllad›.

–– 1144 KKaass››mm -- TAYAD’l› Aileler,
ölüm orucuna bafllad›.

–– 1199 KKaass››mm -- Süresiz açl›k grevi,
ölüm orucuna dönüfltürüldü. 

–– 2299 KKaass››mm - 22.. ÖÖllüümm OOrruuccuu
EEkkiipplleerrii ölüm orucuna bafllad›. 

–– 77 AArraall››kk - Ayd›nlar, sanatç›lar aç-
l›k grevine bafllad›. 

–– 99 AArraall››kk - Bir grup ayd›n ve mil-
letvekili, direniflteki tutuklular›n
temsilcileriyle görüfltü. 

1111 AArraall››kk -- Ecevit direnifle karfl›
ssaalldd››rr›› iflaretini verdi. 

1122--1133 AArraall››kk - Polis, K›z›lay’da tu-
tuklu ailelerine sald›rd›. Ölüm oru-
cuyla ilgili haberlere ssaannssüürr uygu-
lanmaya bafllad›.

1155--1166 AArraall››kk -- ‹ktidar, görüflmeleri
keserken, zorla müdahale tehditleri
yapt›. Direniflçiler, sald›r› olursa
kendilerini yakacaklar›n› aç›klad›-
lar. 
1199 AArraall››kk:: Devrimci tutsaklar›n

bulundu¤u hapishaneler
yak›l›p y›k›larak, 28
tutsak katledildi. Tut-
saklar F Tipleri’ne sev-
kedildi. 

ÂÂ2001
33 OOccaakk -- Gültekin Koç, fiiflli Emni-
yet Müdürlü¤ü’nde feda eylemi
gerçeklefltirdi. 

OOccaakk -- Direniflçilere zorla besleme
uygulanmaya baflland›. 

1111--1133 fifiuubbaatt -- TAYAD’l›lar AAnnkkaa--
rraa yyüürrüüyyüüflflüüyyllee sessizli¤i bozdular. 

2211 MMaarrtt-- F Tiplerinde ilk ölüm oru-
cu flehidi verildi: Cengiz SOYDAfi.

1111 MMaayy››ss-- 44.. EEkkiipplleerr ölüm orucuna
bafllad›. 

2200 MMaayy››ss -- Zorla müdahale sonucu
sakat b›rak›lanlar›n say›s› 40’› aflt›. 

11 HHaazziirraann - Direnifli tahliyelerle
k›rma politikas› sonucu tahliye edi-
lenlerden SSeevvggii EErrddoo¤¤aann vvee GGöökk--
hhaann ÖÖzzooccaakk,, ölüm orucunu d›flar›-
da da sürdürdüklerini aç›klad›lar. 

33 HHaazziirraann -- 55.. EEkkiipplleerr ölüm orucu-
na bafllad›. 

44 HHaazziirraann -- TAYAD’l› Aileler’in
2. Ekibi, ölüm orucuna bafllad›. 

TTeemmmmuuzz -- Hapishanelerden tahliye
edilen onu aflk›n devrimci tutsak,
ölüm orucunu Armutlu’da sürdür-
düklerini aç›klad›lar. 

1100 EEyyllüüll- U¤ur Bülbül Taksim’de fe-
da eylemi gerçeklefltirdi.

2244 EEyyllüüll -- fiehitlerin say›s› 72’ye
ulaflt›. 

2266 EEyyllüüll -- 77.. EEkkiipplleerr,, ölüm orucuna
bafllad›. 

55 KKaass››mm -- AArrmmuuttlluu’’ddaa kkaattlliiaamm;
Armutlu’daki direnifl evlerine sald›-
ran polis, biri ölüm orucu direniflçisi
dört kifliyi katletti.

2299 KKaass››mm - ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Antalya Baro baflkanlar›, ““üüçç kkaapp››
üüçç kkiilliitt aaçç››llss››nn”” ça¤r›s›nda bulundu.

AArraall››kk - Sami Türk üç kap› üç kilit
önerisinin “kabul edilemez” oldu-
¤unu aç›klad›.

22000011 yy››ll›› ttaammaammllaanndd››¤¤››nnddaa
ddiirreenniiflfliinn flfleehhiittlleerriinniinn ssaayy››ss››
8822’’yyee uullaaflflmm››flfltt››.. 

ÂÂ2002
1166--1177 fifiuubbaatt - TAYAD’l› Aileler
AAnnkkaarraa KK››zz››llaayy’’ddaa tecrite son ve-
rilmesini istediler. 
1144 MMaarrtt - TAYAD’l› Aileler ““TTeeccrrii--
ttee HHaayy››rr”” bafll›kl› imza kampanyas›
bafllatt›lar.
99,, 1100,, 1166,, 2211,, 3311 MMaarrtt - Befl ölüm
orucu direniflçisi peflpefle flehit düfl-
tü. 
2299 MMaarrtt - TAYAD imzalar›n say›s›-
n›n 15 bine ulaflt›¤›n› aç›klad›.  
11 MMaayy››ss - 88.. EEkkiipp,, ölüm orucuna
bafllad›. 
2288 MMaayy››ss - DHKP-C ve TKEP/L d›-
fl›ndaki siyasi hareketler, ölüm oru-
cunu bb››rraakktt››kkllaarr››nn›› aç›klad›lar. 
1155 TTeemmmmuuzz - TAYAD’l›lar, topla-
d›klar› 111100 BBiinn ‹‹mmzzaayy›› meclis, ba-
kanl›k ve AB’ye ilettiler. 
33 AA¤¤uussttooss - Erken seçim karar› ne-
deniyle Adalet Bakanl›¤›’na Sami
Türk yerine Aysel Çelikel atand›.    
1111 AA¤¤uussttooss - TAYAD’l› Aileler, sü-
resiz açl›k grevine bafllad›lar.
2288--2299 EEyyllüüll - TAYAD’›n organizas-
yonuyla “Hapishanelerde Yaflam ve
Sa¤l›k Koflullar›” kurultay› yap›ld›.
2288--2299 KKaass››mm -- TAYAD’l› Aileler
tecrit konusunda taleplerini iletmek
için TTBBMMMM’’yyee gitti.  

30 Kas›m - 99.. ÖÖllüümm OOrruuccuu Ekibi
direnifle bafllad›.

22000022 yy››ll›› ttaammaammllaanndd››¤¤››nnddaa
ddiirreenniiflfliinn flfleehhiittlleerriinniinn ssaayy››ss››
110033’’ee uullaaflflmm››flfltt››.. 

- devam edecek-
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Büyük destan›m›z›, size, halk›-
m›za söz verdi¤imiz gibi, zaferle
sonuçland›rd›k. 

‹lk gün bafllad›¤›m›z kadar de¤i-
liz art›k. Siz yoksunuz. Siz, yüzyir-
miiki yoldafl›m›z›n, siper yoldafl›-
m›z›n fiziki yoklu¤unu yafl›yoruz.
En önde koflanlar›m›z, en cüretli, en
fedakarlar›m›z, en de¤erlilerimiz,
bugün aram›zda de¤ilsiniz. Bu yok-
lu¤un, bu ayr›l›¤›n, ödedi¤imiz bu
a¤›r bedelin hüznünü yafl›yoruz.
Ama bir yan›m›z hüzünken, bir ya-
n›m›z tepeden t›rna¤a onur ve gu-
rurdur. Ki o da sizin sayenizdedir. 

Siz, Türkiye ve dünya halklar›-
n›n son dönemde içinde yerald›¤› en
büyük kavgalardan birinin bayrak-
tarlar›yd›n›z. Lay›k›yla yerine getir-
diniz bu görevi. 

Canlar›n›z pahas›na da olsa, yeni
yüzy›l› ezilen halklar›m›z›n umudu-
nu büyüten, direncini güçlendiren,
yar›nlara daha güçlü, daha sa¤lam
ad›mlarla yürümesini sa¤layan bir
destan›n yaz›c›lar›s›n›z siz. Bütün
de¤erlerin tersyüz edildi¤i bir dün-
yada, emperyalizme biat etmenin,
halk›na, ideallerine ihanet etmenin
tek yol olmad›¤›n›, bireycili¤in ve
bencilli¤in tek geçer akçe olmad›¤›-
n› gösteren destan›n yaz›c›lar›s›n›z. 

‹çinizden birinin, F›rat Tavuk’un
dedi¤i gibi t›pk›, göçmen kufllar
tekrar geldiler mevsimler sonra. ‹lk
günkü kadar olmad›¤›m›z› gördüler.
Ama ayn› anda ne kadar onurlu ve
gururlu oldu¤umuzu, ilk günden
çok daha güçlü oldu¤umuzu gördü-
ler. Gücü sizden ald›k.  

Gönüllülük yaz›lar›n›zdaki, fliir-
lerinizdeki, son mektuplar›n›zdaki
sözlerinizin gücünü flimdi daha iyi
görüyoruz. Her fleyi nas›l da büyük
bir isabetle, nas›l bir aç›kl›kla, sanki
geçmifle bakar gibi gelecekte ola-
caklar› anlatm›fls›n›z bize. 

Biz kaza-
naca¤›z diye
bitirmifltiniz
y ü z l e r c e
m e k t u b u ,
aç›klamay›,
örgütsel ya-
z›y›. Aynen

öyle oldu iflte. Biz kazand›k. 

20 Ekim 2000'den bugüne dü-
flenlerimizi, dünya halklar›n›n, hal-
k›m›z›n direnifller tarihinin en onur-
lu yerine u¤urlad›k. "Yolunuz aç›k
olsun" dedik yola ç›kan her yoldafl›-
m›za. Yürüdüler günler, haftalar,
aylar boyu. Yürüdüler ve düfltüler;
düfltükleri yerden devral›nd› bay-
rak. Gözleri arkada kalmad› düfle-
nin. Biliyorlard› zaten, söylemifller-
di son mektuplar›nda. Bayra¤›n
devral›naca¤›ndan ve elbette zaferin
kazan›lanaca¤›ndan emindiler.

Onlar halk›m›z›, geride kalanlar
onlar› yan›ltmad›. Biz kazand›k. 

Kazand›¤›m›z› avukat›m›z Be-
hiç Aflc› ilan ederken neler yaflad›-
¤›m›z› tahmin edersiniz. Onun el
sallay›fl›yla sanki bir bafllang›ç dü¤-
mesine bas›ld›, sanki 7 y›l bir film
fleridi gibi geçti gözlerimizin önün-
den, anlatmak için kelimeler yet-
mez. Nas›l bir coflku, nas›l bir onur
f›rt›nas› içinde oldu¤umuzu nas›l
anlatabilirim bilemiyorum. 

Yaflad›n m› yo¤unlu¤una yafla-
yacaks›n diyordu flair. Ve hayat› o
kadar yo¤un ancak biz yaflar›z bili-
yorsunuz de¤il mi? Birbirine taban
tabana z›t iki duyguyu ayn› anda ya-
flayabilmek de bize özgü olsa gerek.
‹flte o gece öyle bir geceydi. O gece
ekranlarda o el sallamas›n› gördü-
¤ümüzde hücrelerde, derneklerde,
kondular›m›zda ve bulundu¤umuz
her yerde, yaflad›¤›m›z coflkuyu, gu-
ruru nas›l anlatabilece¤imizi bile-
medi¤imiz gibi, o an duydu¤umuz
hüznün büyüklü¤ünü de nas›l anla-
tabilece¤imizi bilmiyoruz. 

Ama biliyoruz ki, o güzel günler,
u¤runa dövüfltü¤ümüz o gelecek,
ancak aacc››,, kkaann vvee ggöözzyyaaflfl›› iiççiinnddeenn
ddoo¤¤aarr.. O günlerin güzelli¤i, de¤erli
olufllar›, ayn› zamanda ödedi¤imiz
bedellerin a¤›rl›¤›ndan de¤il midir

zaten! ‹flte o a¤›r bedellerin, ateflle-
rin, ac›n›n, can ve kan›n içinden sü-
zülüp gelen o güzel, o anlaml› an›n
coflkusunu gururunu ve kederini ay-
n› anda yaflad›k. Zafer halay›m›z›n
coflkusunda omuz bafl›m›zda fiziki
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Zaferi sizle kazand›k
Nihai zafere 
sizle yürüyece¤iz



varl›¤›n›z› görememenin hüznünü
yaflamamak mümkün de¤ildi; yüre-
¤e söz geçmez iflte. 

Evet, avukat›m›z Behiç, bir ana
ve bir tutsak yolda-
fl›m›z, Gülcan Gö-

rüro¤lu ve Sevgi Saymaz’la birlikte
devralm›flt› bayra¤›n›z›. 22 Ocak
günü direnifl iradi olarak bitirilmiflti
ve o sedyede götürülürken el sall›-
yordu. O an da¤dan kopup inen bir
ç›¤›n üzerindeydik sanki. Ayaklar›-
m›z›n yere bast›¤›n› hissetmedik bir
süre. Düflüncelerimiz, duygular›m›z
çok güçlü ama o oranda da karma
kar›fl›kt›. Bir gülüyordu yüzümüz,
bir gülüflümüz donuyordu yüzü-
müzde. ‹bili’nin gülüflünde karar
verdik en son. Öyle olmal›yd›k o
an. ‹bili’nin yüzünü hat›rlay›nca,
kendili¤inden kurudu yafllar, donan
gülüfller ›s›n›verdi ‹bili’nin gülüflü
gibi. Bu zzaaffeerriinn ggüüllüüflflüüyyddüü ve ‹bili
daha direniflin ilk günü zaferi müj-
delemiflti gülüflüyle. 

‹nsanl›k tarihine alev alev yanan
bedenlerinizle, açl›ktan eriyen hüc-
relerinizle, canlar›n›zla kaz›d›¤›n›z
bu destan›n gururunu, umudumuzu
büyüten zaferimizin coflkusunu size
borçluyuz.

Türkiye ve dünya devrimci hare-
keti, halk›n›z ve vatan›n›z için ken-
dinizi tereddütsüz sunuflunuzu, düfl-
man›n onlarca direnifl k›rma yönte-
mine karfl›l›k, iradenizle, yarat›c›l›-
¤›n›zla ölebilme iradenizi, devrim
hareketlerinin en de¤erli tecrübeleri
aras›na yazd›. 

Türkiye devrimi için ne büyük,
ne par›lt›l› ve politik olarak ne ka-
dar güçlü bir miras b›rakt›n›z. Art›k
direnifl taktiklerinin tart›fl›ld›¤› her
yerde “sizin gibi...” direnmek tart›-
fl›lacak. Kuflatmalar alt›nda “siz”
hat›rlanacaks›n›z. Kurflun ya¤mur-
lar› alt›nda, belki alevler içinde son
hat›rlanan yine siz olacaks›n›z. 

“2000-2004 Büyük Direnifli,
kendinden önce yarat›lan bütün de-
¤erleri bünyesinde toplayan, gelifl-
tirip köklefltiren... Marksizm-Leni-
nizm silah›na daha fazla sar›lan ve
ölüme meydan okuyan bir ruhla di-
kilen bir direnifltir. Bu, Türkiye dev-
rimi için büyük bir mirast›r. Türkiye
devrimi bu miras›n üzerinde yükse-
lecektir. ” (DS, say›: 19) Siz b›rakt›-
n›z bu miras› bize. 

Sizin yolunuzda olaca¤›z hep.
122 y›ld›z olarak sizler, hep yolu-

muzu ayd›nlatmaya devam edecek-
siniz. 

Denir ki, gökyüzünde sevdal›la-
ra yolunu, yönünü gösteren bir y›l-
d›z vard›r; ki o gökyüzünün en par-
lak y›ld›zlar›ndand›r. Denir ki, ne
kadar koyu karanl›k olursa olsun,
nice f›rt›nalar olursa olsun, o y›ld›z,
sevdal›lara yolunu gösterir... 

‹flte sizler, bizim için o y›ld›z gi-
bisiniz. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm sevdal›lar› olarak Türki-
yeli devrimcilerin yolu sizinle hep
›fl›k içinde olacak. Bundan sonra
hiçbir karanl›k bizi korkutmayacak,
hiçbir karanl›k bizi yolumuzdan al›-
koyamayacak. ÇÇüünnkküü ssiizz vvaarrss››nn››zz!! 

Bizi yoketmek istediler. Yokede-
mediler, yok saymak istediler. Bize
de, “di¤erleri” gibi Marksizm-Leni-
nizm’den, sosyalizmden vazgeçme-
mizi, orak çekiçleri bayraklar›m›z-
dan ç›karmam›z› dayatt›lar. 

E¤er vazgeçseydik, o zaman bizi
ne yoketmeye çal›flmalar›na, ne yok
saymalar›na gerek kalmazd›. Çünkü
o zaman biz kendi kendimizi yoket-
mifl olurduk zaten. Kendimizi, ken-
dimiz yok saym›fl olurduk. Var›z de-
diniz; düflüncelerimizle, inançlar›-
m›zla, iddiam›zla, hedeflerimizle
var›z dediniz; vvaarr››zz vvee vvaarroollaaccaa--
¤¤››zz!!

‹flte b›rakt›¤›n›z mirasla vars›n›z;
sizinle dalgalan›yor sosyalizmin k›-
z›l bayra¤›. Devrime yürüyen kor-
tejlerin bayraklar›nda siz dalgalan›-
yorsunuz. fiimdi siz bizim onurlu
geçmiflimizsiniz. Fakat siz ayn› za-
manda gelece¤imizin en güçlü, en
görkemli temsilcileri olarak aram›z-
dayd›n›z. ““fifieehhiittlleerriimmiizz ggeelleeccee¤¤ii--
mmiizzddiirr”” sözü, sizin aln›n›zdaki y›l-
d›zda ve a¤z›n›zdaki devrim ve sos-
yalizm fliarlar›nda somutland›. Siz,
geleceksiniz. 

“Bugünlerden geriye bir yar›na
gidenler kal›r, bir de yar›nlar ad›na
direnenler” diyen flair hakl›yd›. ‹flte
19 Aral›k sabah›n›n o karabasan›n-
dan, F Tipi hücrelerin zindan›ndan,
y›llara yay›lan o karanl›k günlerden
geriye bir biz kald›k bir de siz. Ayn›
kortejde sosyalizme do¤ru yürüyü-
ruz iflte yine. 
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Sevgili Yürüyüfl okurlar›, he-
pinizi selamlayarak bafll›yoruz
sohbetimize. Duymufl, izlemiflsi-
nizdir, bu hafta çeflitli yerlerde
Yürüyüfl okurlar›na dergi satar-
ken sald›r›lar oldu. Bizim anlat-
t›klar›m›z sistemin ö¤retmedik-
leri, bizim gösterdiklerimiz sis-
temin göstermedikleridir. Ve
kuflkusuz tahammülsüzlükleri
bunad›r. Devam edece¤iz anlatma-
ya. Kervan yürüyecek diyerek soh-
betimize geçelim. Geçen haf-
taki bölümde de¤inemedi¤i-
miz bir yan vard›, ilkin onu
ele alal›m. Sorumuz flu: Belli
bir toplumsal yap› içindeki alt
yap› ve üst yap›lar homojen
midirler? Yani kapitalist bir
toplumda veya içinde bulun-
du¤umuz toplumda üst yap›-
dan, alt yap›dan sözederken homo-
jen yap›lardan m› sözetmifl oluyo-
ruz?.. Buyur Özlem.

ÖÖzzlleemm:: Her sosyo-ekonomik
formasyonun belirli bir alt yap›s› ve
buna denk düflen bir üst yap›s› var-
d›r. Dolay›s›yla her üst yap›, belli
bir alt yap›n›n, ekonomik temelin
damgas›n› tafl›r. Fakat bu, onlar›n
homojen oldu¤u anlam›na gelmez. 

Baflka bir deyiflle, bir toplumda-
ki hakim fikirler, hakim s›n›f›n fi-
kirleridir. Fakat, hakim olmayan s›-
n›flar›n fikirleri, kültürleri, ahlakla-
r› da vard›r ve onlar da neticede o
üst yap›n›n bir parças› durumunda-
d›rlar. Ki bu durumda üst yap› iki
parçal› bir görünüme kavuflur. Tüm
sömürücü toplumlarda üst yap›da
bu “ikilik” vard›r. 

Kapitalist toplumu meydana ge-
tiren iki temel s›n›f –burjuvazi ve
proletarya– aras›nda antagonist (uz-
laflmaz) çeliflkiler vard›r ve bu uz-
laflmazl›k kendini ister istemez üst
yap›da da gösterir. Toplumu olufltu-
ran iki s›n›f›n ve baz› ara katmanla-
r›n siyasi, moral, felsefi, kültürel
görüflleri aras›nda da üst yap›da flid-
detli bir mücadele cereyan eder.
Üst yap›da iki parçal› biçimde ken-
dini gösteren ideolojiler de uzlafl-
mazd›rlar ve bu neredeyse buna
ba¤l› olarak tüm üst yap›daki bölün-

melerin ve çat›flmalar›n da kayna¤›-
n› oluflturur. 

Kapitalist toplumda, burjuva üst
yap›, kkaappiittaalliizzmmiinn eekkoonnoommiikk ttee--
mmeelliinnee hhiizzmmeett eeddeerrkkeenn,, üst yap›da
proletaryaya ait olan düflünce ve ku-
rumlar, kapitalizmin ekonomik te-
melinin yyookkeeddiillmmeessiinnee yöneliktir.
Çal›flmam›za bafllarken Yürüyüfl’e
sald›r›lardan sözedildi mesela. fiim-
di anlatt›klar›m›z› kafas›nda yete-
rince somutlayamayan arkadafllar
için bu somut örnek üzerinden hare-
ket edelim. Polisin de ba¤l› oldu¤u
ddeevvlleett,, bir üüsstt yyaapp›› kurumudur. Ve
bu üst yap›, bu ve benzeri tüm du-
rumlarda aç›kça kapitalist ekono-
mik temelin hizmetindedir. Kapita-
list üst yap›n›n bir parças› olan tüm
ideolojik düflünceler ve ayg›tlar›n
da ayn› flekilde kapitalist ekonomik
temelin hizmetinde oldu¤unu çok
rahatl›kla görebiliriz. Dergi da¤›tan
insanlar, yine bir üst yap› kurumu
olan bu ideolojik ayg›tlar taraf›ndan
“terörist” olarak nitelendirilmifl ve
toplum nezdinde suçlu ilan edilmek
istenmifllerdir... Polisi, medyas›yla
ideolojileri ve demagojileriyle kar-
fl›m›zdaki çarp›k kapitalizmin üst
yap›s›d›r. Fakat iflte, ayn› toplumsal
yap›n›n üst yap›s› içinde burjuva-
ziyle antagonist çeliflki içinde olan
proletaryan›n -yani biz devrimcile-
rin- ideolojisi de var. 

Toplumu oluflturan s›n›flar
aras›nda uzlaflmaz çeliflkilerin
varoldu¤u tüm toplumlarda, üst
yap›larda bu karfl›tl›k kaç›n›l-
mazd›r. Sadece sosyalist toplum-
da, s›n›flar tasfiye edildi¤i ölçü-
de üst yap› giderek hhoommoojjeennllee--
flfliirr. Sosyalizmin üst yap›s› da,
tüm toplumsal yap›larda geçerli
olan flu kural›n d›fl›nda de¤ildir;
sosyalizmin üst yap›s›, sosyaliz-
min ekonomik temelinin gelifl-

mesine ve pekiflmesine hiz-
met eder. 

Alt yap›daki homojenlik
meselesine gelince; alt yap›-
lar›n oluflum ve geliflimi bak›-
m›ndan bunu flöyle tarif ede-
biliriz. Alt yap›, bir toplum bi-
çiminin bafllang›ç aflamas›nda
homojen de¤ildir, o toplumsal

yap› kendi içinde güçlenip pekifltik-
çe homojenleflir; ancak bu toplum
biçimi de, kendi sonuna yaklaflt›¤›
süreçte homojenli¤ini kaybetmeye
bafllar. Örneklersek; feodal üretim
iliflkileri, köleci üretim iliflkilerinin
içinde do¤mufltur. Dolay›s›yla köle-
ci üretimin sonuna do¤ru alt yap›
art›k homojen olma özelli¤ini kay-
betmifltir. Feodal üretim iliflkilerine
geçildi¤inde bir süre köleci üreti-
min kal›nt›lar› varl›¤›n› sürdürse de,
bir noktada onlar da tasfiye edilir ve
alt yap› homojen bir nitelik kazan›r.
Fakat feodal toplumun belli bir afla-
mas›nda da bu kez alt yap›da kapi-
talist üretim iliflkileri uç vermeye
bafllar ve alt yap›n›n homojen niteli-
¤i yine bozulur... Bu toplumlar›n
seyri boyunca böyle flekillenir. 

KKeemmaall:: Ancak... Evet burada
ancak diyerek araya gireyim. ‹flte bu
noktada sohbetimizin ilk bölümün-
de Mazlum arkadafl›n belirtti¤i ko-
nuya geliyoruz: Sosyalist toplumun
farkl›l›¤›na... ‹lkel komünal toplum-
dan kölecili¤e, kölecilikten feoda-
lizme, feodalizmden kapitalizme
geçifli anlat›rken, bunun sosyalizm-
de farkl› oldu¤unu belirtmifltik. 

Farkl› olan, önceki toplum bi-
çimlerinde birbirine geçifllerde, ye-
ni üretim tarz›n›n öönncceekkii üürreettiimm
ttaarrzz›› iiççiinnddee ggeelliiflflmmeessii idi. Daha tam
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bir anlat›mla, ilkel komünal toplum
içinde kölecilik, kölecilik içinde fe-
odalizm, feodalizm içinde de kapi-
talizm geliflmiflti. Alt yap›da ger-
çekleflen bu de¤iflime daha sonra üst
yap› da ayak uydurmufltur. 

Kapitalizmin proletaryay› yarat-
mas› ve de üretimin alabildi¤ine
toplumsallaflm›fl olmas› nedeniyle
sosyalist üretimin koflullar› haz›r-
lanm›flt›r ama sosyalist üretimin
kendisi yoktur ortada. Kapitalizmin
feodalizmin içinde geliflmesi gibi,
sosyalist üretim iliflkileri kapitalizm
içinde geliflmez. ‹flte bu noktada üst
yap›n›n sosyalizmin kurulufluna öz-
gü rolü girer devreye. Evet Maz-
lum, bu konuyu ilk açan olarak sözü
sana b›rak›yorum. 

MMaazzlluumm:: Çal›flmam›z›n ilk
bölümünde, Kemal arkadafl›n da ha-
t›rlatt›¤› gibi, alt yap› ve üst yap›
aras›ndaki iliflkinin sosyalizmde ön-
ceki toplumsal geçifllerden farkl› ol-
du¤unu belirtmifltik. Kapitalizmden
sosyalizme geçiflte üst yap›n›n rolü,
önemli ölçüde de¤iflir. 

fiöyle ki, önceki toplumlarda - ki
buna kapitalizm de dahildir-, eko-
nomik evrim insan iradesinden ba-
¤›ms›z olarak ifllemifltir. Sosyalizm,
bu aç›dan yeni bir toplumsal flekil-
lenmenin, yeni bir tarihi dönemin
önünü açm›flt›r. EEkkoonnoommii--ppoolliittiikkaa,,
aalltt yyaapp››--üüsstt yyaapp››,, üürreettiimm iilliiflflkkiilleerrii--
üü rreettiiccii ggüüççlleerr aras›ndaki iliflki ve
çeliflkiler, sosyalizmde di¤er toplum
biçimlerinden daha farkl› bir iflleyifl
niteli¤i kazan›rlar. Nas›l diyeceksi-
niz. En baflta flunu belirteyim: Sos-
yalizm, alt yap›-üst yap›n›n, ekono-
mi-politikan›n, üretici güçler-üre-
tim iliflkilerinin karfl›l›kl› ba¤›ml›-
l›klar› çerçevesinde ve iikkiinncciilleerriinn
yönlendiricili¤inde, farkl› bir top-
lumsal örgütlenmedir. 

Bütün toplum biçimlerinde eko-
nominin, alt yap›n›n ve üretici güç-
lerin itici dinamik olmas›, ssoossyyaalliizz--
mmiinn kkuurruulluuflfl ssüürreecciinnddee bbiirr iissttiissnnaa
oollaarraakk tersine dönmüfltür. S›n›fs›z
topluma geçifl süreci, ekonomik
kendili¤indenci bir süreç de¤il, bi-
linçli, iradi bir süreç olarak flekille-

nir. Bunun için geçmifl toplumlar-
dan miras kalan maddi ve manevi
her fleyi, iliflkileri, gelenekleri, ya-
salar›, kültürel de¤er ve al›flkanl›k-
lar›, devrimci tarza ve iradi bir sü-
rece dönüfltürmek gerekiyor. 

Elbette burada bir yanl›fl anlama
olmamas› için ekleyeyim. Bu yeni
sosyalist toplum da kuflkusuz, ssooss--
yyaalliisstt bbiirr eekkoonnoommiikk tteemmeell üzerin-
de kurulacakt›r. Yani alt yap›y›, eko-
nomik temeli yok sayan, d›fllayan
bir geliflim ve de¤iflim sözkonusu
de¤ildir ve böyle bir geliflim ve de-
¤iflim de zaten mümkün de¤ildir.
Toplumsal yasalar, bunun mümkün
olmad›¤›n› gösterir bize. Yani alt
yap›da temel de¤ifliklikleri yapma-
dan sosyalist bir üst yap› zaten infla
edemezsiniz. Fakat bu geçifl süre-
cinde üst yap›da baflta ideoloji ve
devlet olmak üzere, geliflmenin
önünde giderler. 

Marks bunun mümkün olabilme-
sini flöyle izah eder: Sosyalist dev-
rim, eski toplumu bölümlere ay›ran
s›n›f çat›flmalar›na ve sosyal uyufl-
mazl›klara son vererek, toplum bi-
lincinin yüksek bir düzeye ulaflmas›
imkan›n› sa¤lar. Bu da insano¤lu-
nun uzun tarihi dönemler boyunca
ilk defa olarak, toplum bilincini
yans›tan her fleyde kökten bir de¤ifl-
meye kavuflmas› yolunu açar.

KKeemmaall:: Aynen devrimin kendi-
si gibi, sosyalizmin kuruluflunda,
toplumsal dönüflümün sa¤lanmas›n-
da da “determinist” bir süreç sözko-
nusu de¤ildir. Baflka deyiflle, kkeennddii--

llii¤¤iinnddeenncciillii¤¤ee yer yoktur. Sosya-
lizm, iradi, politik müdahalelerle,
kültür devrimiyle, bölüflümü ve
mülkiyet iliflkilerini sosyalistlefltire-
rek ilerleyen, üretim güçlerini dö-
nüfltüren bir geçifl toplumudur. 

Biny›llar›n oluflturdu¤u toplum-
sal flekillenmeleri, üst yap› kurum-
lar›n› birkaç on y›lda de¤ifltirmek
mümkün olmayaca¤›na göre, sosya-
lizmin hem alt yap›da, ama özellik-
le de üst yap›da inflas›n›n çok uzun
vadeli, iradi bir sürece yay›laca¤›
aç›kt›r. Sadece maddi koflullar›n ve
üretici güçlerin de¤iflmesiyle insan-
lar, toplumlar sosyalistleflmiyor. Bu
anlamda bu sürecin kkeennddiillii¤¤iinnddeenn--
llii¤¤ee bb››rraakk››llmmaass›› da, bunun ters ucu
olarak aaflfl››rr›› bbiirr iirraaddeecciilliikkllee geliflti-
rilmeye çal›fl›lmas› da olumsuz so-
nuçlar verecektir. 

MMaazzlluumm:: Alt yap›daki de¤ifli-
min üst yap›daki de¤iflimi de kendi-
li¤inden sa¤layaca¤› fleklindeki dü-
flünce, eekkoonnoommiisstt bir düflüncedir. 2.
Enternasyonal oportünistlerinden
SBKP’nin revizyonist yönetimleri-
ne kadar bu düflünce kendini çok
çeflitli zamanlarda ve biçimlerde
göstermifltir. 

SBKP revizyonizminde Mark-
sizm-Leninizm’in üzerine ekono-
mist bir örtü örtülmüfltür. Ekonomik
alt yap›n›n dönüfltürülmesiyle sos-
yalist dönüflümün sa¤lanaca¤› bek-
lenmifltir. Ekonomik geliflmenin
önemli, gerekli, zorunlu oldu¤u tar-
t›flmas›zd›r. Zaten burada tart›fl›lan
da bu de¤ildir. Ama ekonomik ge-
liflme, “her fley” say›l›nca ve üstelik
bu emperyalizmle rekabet içinde
“ekonomik büyümeyi sa¤layal›m da
nas›l olursa olsun" anlay›fl›yla sür-
dürülünce, Marksizm’i Marksizm
yapan baz› fleylerden sapmalar gün-
deme gelmektedir ve nitekim Sov-
yetler Birli¤i'nde olan da budur. 

Ekonomik geliflme, sosyalist in-
san›n geliflimi arka plana at›larak,
sosyalist paylafl›m, bölüflüm, ahlak
ilkeleri gözard› edilerek, siyasal dü-
zeyde ülke yönetiminde kolekti-
vizm önemsenmeyerek gerçekleflti-
rilmifltir. Bu politika, büyük ölçüde
Marksizm’in, eekkoonnoommiissttççee yoru-
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mundan kaynaklanm›flt›r. 

Ekonomistler, reformistler, poli-
tikalar›n› hakl› ve geçerli göstermek
için Marks’›n, Engels’in belli dö-
nemler için söyledikleri sözleri ge-
nellefltirmifllerdir. fiuras› aç›k ki
Mark ve Engels’in içinde bulunduk-
lar› koflullar aç›s›ndan da sürecin
gelifliminde determinist yan a¤›rl›k
tafl›m›flt›r. Kapitalizmin henüz em-
peryalizme dönüflmedi¤i, krizleri-
nin henüz devrevi nitelik tafl›d›¤›,
henüz “gelifltirici” özelliklerini tü-
müyle kaybetmedi¤i bir süreçte
baflka türlü de olamazd› elbette. 

Marks ve Engels, kapitalizmi in-
celerken, öncelikli ve a¤›rl›kl› ola-
rak onun ekonomik yönlerini ince-
leyip, geliflmenin ekonomik yasala-
r›n› ç›kard›lar. Kapitalizmin siyasal,
kültürel sonuçlar›n› incelemek an-
cak bundan sonra mümkün olabilir-
di çünkü. S›n›f çeliflkilerinde de (te-
mel bu oldu¤u için) bu yöne a¤›rl›k
verdiler. Marks’›n bu ele al›fl›, çeflit-
li kesimlerde özellikle ilk dönem-
lerde alt yap›n›n tek bafl›na belirle-
yici oldu¤u, üst yap›n›n önemsiz ol-
du¤u fleklinde yan›lsamalara yol aç-
t›. Keza, kapitalizmde as›l çeliflki-
nin art›k de¤er sömürüsünde ortaya
ç›km›fl oldu¤unun belirtilmesi de,
ayn› flekilde üst yap›daki iliflki ve
çeliflkilere yeterince önem verilme-
mesi biçiminde sonuçlara yolaçt›. 

Bu anlay›fllar da ekonomik çelifl-
kinin çözümünün tüm di¤er çeliflki-
lerin çözümünü kendili¤inden geti-
rece¤i, ekonomik temelin de¤iflme-
siyle tüm toplumun “otomatikman”
de¤iflece¤i anlay›fllar›n› do¤urdu.
Ki bu anlay›fl, çeflitli ülkelerde sos-
yalizmin inflas› s›ras›nda görülen
çeflitli sapmalar›n ve hatalar›n da
kayna¤› olmufltur. 

Bu da sosyalist insan yaratma ve
proleter kültür devrimine önem ver-
memeyi getirdi. Kuflkusuz, her ülke-
nin sosyalist inflay› gerçeklefltirece¤i
koflullar, bu noktada karfl›laflaca¤›
engeller ayn› olmayacak, dolay›s›y-
la izlenecek yollar da ayn› olmaya-
cakt›r. Fakat toplumlar›n geliflmesi-
nin yasalar› itibariyle evrensel ortak
özellikleri de olacakt›r. Bu aç›dan

bak›ld›¤›nda, revizyonizmin hakim
oldu¤u ülkelerdeki zay›fl›klar› daha
iyi görebiliriz. Emperyalizmin ku-
flatmas› alt›ndaki bir ülkenin zorluk-
lar›, gerçeklikleri yok say›lamaz.
Fakat öte yandan iiddeeoolloojjii uunnuuttuu--
lluupp,, bu “gerçekli¤e” teslim olunup
sosyalist hedeflerden vazgeçilemez.
Çünkü “gerçekçilik” ad›na bu he-
deflerden vazgeçmek, asl›nda o ül-
keleri emperyalizm karfl›s›nda daha
da zay›f düflürmüfltür. Toplumun
ideolojik dönüflümü, yani üst yap›-
daki de¤iflim ve geliflmeler önem-
senmedi¤i için, alt yap›yla üst yap›
aras›nda bir uyum kalmam›fl, ekono-
mide sosyalist üretim iliflkileri ha-
kimken, yönetim ssoossyyaalliisstt bbiirr yyöönnee--
ttiimm, halk, ssoossyyaalliisstt bbiirr hhaallkk olmak-
tan uzaklaflt›r›lm›fl, sonuçta bu ve
benzeri birçok nedene ba¤l› olarak
karfl›-devrimler karfl›s›nda bir dire-
nifl dahi geliflmemifltir. Alt yap›da
sosyalizmin ekonomik temelini güç-
lendirmeyi bir yana b›rak›p salt
“ideolojik” çabalarla sosyalizm
ayakta tutulamayaca¤› gibi, salt alt
yap›daki geliflmelerle yetinip insan
unsurunu, ideolojiyi gözard› ederek
de sosyalist bir ülke yarat›lamaz. Bi-
rincisi, idealist, ikincisi ekonomist
bir bak›fl aç›s›d›r ve her ikisi de sos-
yalist inflan›n önündeki engellerdir.

KKeemmaall:: Tart›flman›n bu nokta-
s›nda flunu belirtebiliriz art›k; sos-
yalist bir anayasa, ekonomisiyle,
e¤itimiyle, kültür politikalar›yla,
hak ve özgürlüklere, yönetime ka-
t›lma biçimine kadar, alt yap›da ve
üst yap›da tam bir sosyalist gelifli-
min hukuki zemini demektir. Sos-
yalist bir anayasaya bakt›¤›n›zda,

bir toplumun çok yönlü geliflimini
ve dönüflümünü görebilirsiniz.
HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk Anayasa-
s› da, asgari ölçülerde bu kapsamda-
d›r. Orada hem alt yap›daki ekono-
mik dönüflümlerin, hem üst yap›da-
ki de¤iflimlerin bütünlüklü bir flekil-
de ele al›nd›¤› görülür. 

ÖÖzzlleemm:: Ben burada flunu da
ekleyeyim isterseniz. Konumuza
denk düflüyor. Hat›rlanaca¤› gibi bir
dönem ““ssoossyyaalliisstt ddeemmookkrraassii”” tar-
t›flmas› oldukça yo¤undu. “Sosya-
list demokrasi” denilince de o za-
man daha çok “ tek partililik çok
partililik, tek seslilik çok seslilik”
çerçevesinde yap›l›yordu tart›flma.
Asl›nda konu bununla s›n›rl› de¤il-
di. Sosyalist demokrasi tart›flmas›
tek parti çok parti tart›flmas› de¤il,
ssiisstteemm ttaarrtt››flflmmaass››dd››rr.. “ ‹lk kez ege-
men s›n›f olarak örgütlenen prole-
tarya, sosyalist demokrasiyi alt ya-
p›da ve üst yap›da yeni bir iliflkiler
bütünü yaratma sorunu olarak alg›-
lar. Sosyalizm, yeni bir iktisadi fle-
killenmenin üzerinde toplumun ye-
niden örgütlendirilmesidir.”

Devrimci Halk ‹ktidar›, toplumu
nas›l yönetecek, yönetimi hangi
araçlarla gerçeklefltirecek, kitleleri
yeni toplumsal yap›n›n kurulufluna
nas›l katacak, yeni toplumun huku-
ku, anayasas›, meclisi ve tüm di¤er
üst yap› kurumlar› nas›l flekillene-
cek, bunlar sosyalist demokrasinin
kapsad›¤› düzenlemelerdir. 

Yani biraz önce belirtildi¤i gibi,
alt yap›n›n yok say›lmas› sözkonusu
de¤il elbette. Sosyalist demokrasinin
maddi temeli, alt yap›da, ekonomide
(tar›m›, sanayisiyle) kkoolleekkttiiff mmüüllkkii--
yyeett ve onun üzerine oturan yeni top-
lumsal iliflkiler sistemati¤idir. 

Peki üst yap›da?.. Kolektif mül-
kiyeti esas alan alt yap›, kapitalist
bir toplumda mümkün olmayan,
ak›ldan bile geçirilmeyen birçok fle-
yi mümkün hale getirecektir. “Bur-
juvazinin emekçilerin kullan›m›na
kapad›¤› bas›n-yay›n kurumlar›, sa-
natsal-kültürel etkinlikler, e¤itim
olanaklar› vb. ile tüm bunlardan yyaa--
rraarrllaannmmaa hhaakkkk››nn››nn eeflfliittlleennmmeessii,, f›r-
sat eflitli¤inin yarat›lmas›, proletar-
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ya ve di¤er emekçileri düflünsel
yönden de gelifltirerek sosyalist de-
mokrasiye sahip ç›kmaya ve onun
s›n›rlar›n›n geniflletilmesi için ge-
rekli ortam› yaratmaya yol açacak-
t›r.” (Yeni Çözüm, say›: 30, Sosya-
list Demokrasi...) 

Bütün bunlar olmuyorsa zaten,
halk›n yönetime kat›l›m› diye bir
fleyden de sözedilemez. Ülkemizde-
ki oliarflik iktidar›n veya di¤er kapi-
talist yönetimlerin halk›n kat›l›m›
üzerine söylediklerinin alt› bu ne-
denden dolay› bofltur. Genifl halk
kitleleri aç›s›ndan gerçek anlamda
bir yönetime kat›lma olay›, bu ne-
denle gerçekleflemez. 

Sosyalist toplum, burjuva hak ve
özgürlüklerinin ka¤›t üzerindeki
varl›¤›n›n aksine, bu haklar›n emek-
çi halk taraf›ndan eeflfliittççee kkuullllaann››llaa--
bbiillmmeessii iiççiinn gerekli mmaaddddii kkooflfluullllaa--
rr›› (yani alt yap›y›), hukuki düzenle-
meleri, anayasay›, yasalar› (yani üst
yap›y›) düzeneyerek ve di¤er üst ya-
p› de¤iflikliklerini gerçeklefltirerek
haklar›, özgürlükleri somutlaflt›r›r
ve güvenceye al›r. 

MMaazzlluumm:: Yavafl yavafl konu-
muzun sonuna geliyoruz san›r›m.
Son olarak flunu ekleyeyim ben. Ta-
rihsel materyalizm, bu iki kavramla
–alt yap› ve üst yap›–, toplumsal ya-
p›daki tüm iliflkilerin kolayl›kla an-
lafl›labilmesi için adeta bir anahtar
sunmufltur emekçilere. 

Marks, bu anahtar›n devrim ka-
p›s›n› nas›l açt›¤›n› bir kitab›nda flu
flekilde anlat›yor: “Sosyal ve politik
yaflam›, yani genellikle toplumun
kafa yap›s› sürecini tayin eden fley
maddî yaflam›n üretim biçimidir.
(...) Toplumun maddî üretim güçle-
ri, o günkü üretim iliflkileriyle, yani
bir hukuk deyiminden baflka bir fley
olmayan ve o zamana gelinceye ka-
dar ba¤r›nda sesleri ç›kmadan ba-
r›nd›klar› mülkiyet iliflkileriyle çe-
liflme durumuna gelirler. Bu iliflki-
ler, üretici güçerin geliflmesi duru-
mundan ç›k›p, bir geliflmeyi köstek-
leyen ayakba¤› durumuna düflerler,
iflte o zaman bir ssoossyyaall ddeevvrriimm dö-
nemi aç›l›r. Ekonomik temeldeki de-
¤iflim, önünde sonunda, bütün üst-

yap›y› altüst eder.” (Ekonomi Poli-
ti¤in Elefltirisine Katk›)

Toplumsal yap›daki bu iflleyiflin,
bu geliflim yasalar›n›n fark›nda ve
bilincinde olmayan insanlar,
“inançlar›n›n, âdetlerinin ve içinde
yaflad›klar› sosyal düzenin, altyap›-
n›n flöyle ya da böyle bir yans›ma-
s›ndan baflka bir fley olmad›¤›n›n”
fark›nda olamazlard› kuflkusuz. An-
cak bunun bilincine var›ld›ktan son-
ra, insanl›¤›n alt yap› ve üst yap›y›
etkilemeye, de¤ifltirmeye yönelik
bilinçli eylemi sözkonusu olmufltur.
Devrim ve sosyalizm mücadelesi de
iflte bu “bilinçli eylem”in ifadesidir.
Devrim mücadelesi ve sosyalizmin
inflas›, ezilenlerin, toplumsal gelifl-
me yasalar›n›n bilincinde olarak ta-
rihin geliflim seyrine müdahale et-
meye çal›flmalar›d›r bir bak›ma. Ve
bu müdahale imkan›n› bize gösteren
toplumsal yasalar›n bafl›nda da, alt
yap›yla üst yap› aras›ndaki zorunlu
uygunluk yasas› gelir. 

Burada hemen flunu da belirtme-
liyim ki; insanlar›n toplumsal ge-
liflmenin, diyalekti¤in geliflme yasa-
lar›n› keflfetmifl olmalar›, bu yasala-
r›n art›k geçersiz k›l›nabilece¤i an-
lam›na gelmez. Mesela, sosyaliz-
min inflas›nda “üst yap›”n›n rolü de
belli bir dönem için öne geçmifl ol-
sa bile, bu infla süreci de neticede
ekonomik yasalara, toplumsal gelifl-
me yasalar›na, diyalekti¤in yasala-
r›na tabidir. 

Her sosyo-ekonomik yap›da, alt
yap›yla üst yap› aras›nda belli bir
uygunluk oluflur. Fakat bu uygunluk
s›n›fl› toplumsal yap›larda geçici ve
izafidir. Çünkü en ‘uygun’ oldu¤u
dönemde bile üst yap›da ayk›r› un-

surlar vard›r. ‹kincisi bu uygunluk,
o toplumsal yap›n›n kaç›n›lmaz çe-
liflkileri sonucunda bozulur... Fakat
önünde sonunda alt yap› ve üst yap›
aras›nda bir uygunluk da oluflmak
zorundad›r. Ya evrim yoluyla veya
alt üst olufllar yoluyla, yeni bir
uyum oluncaya kadar mücadele flid-
detlenerek sürer. 

KKeemmaall:: Yürüyüfl’ün geçen sa-
y›s›nda SSCB ve Küba Anayasa-
s›’n›n yap›lmas› süreçlerine dair ba-
z› bilgiler vard›. Yeni toplumun hem
hukuki üst yap›s›n› görmek, hem de
iliflkilerini kavramak aç›s›ndan gü-
zel bir örnek oluflturuyorlar. Halk›n
iktidar›nda bir anayasa yap›ld›¤›nda
öyle yap›lacak. Örneklere dikkat
edildi¤inde görülür ki, bir anayasa-
n›n yap›l›fl biçimiyle muhtevas› ara-
s›nda çok yak›n ve paralel bir iliflki
vard›r. Anayasan›n içeri¤i demokra-
tik ise, yap›l›fl› da öyle olur ve tersi
de geçerlidir. 

Üst yap›n›n içerdi¤i hukuk, kül-
tür, düflünceler, siyasi, hukuki, mo-
ral, estetik, dinsel ve felsefi görüflle-
re, ayn› zamanda ssoossyyaall bbiilliinnçç
ffoorrmmllaarr›› da denir. Üst yap›n›n ssiiyyaa--
ssii vvee hhuukkuukkii formlar›, alt yap›y›,
mevcut üretim iliflkilerini daha do-
lays›z olarak yans›t›rlar. SSaannaatt,, ffeell--
sseeffee gibi alanlardaki yans›ma ise,
daha dolayl›d›r. Bu anlamda siyasi
ve hukuki formlardan biri olan ana-
yasalar da, mevcut üretim iliflkileri-
ni daha dolays›z yans›t›r. Sistemin
alt yap›s›yla, ekonomik temeliyle
çeliflen bir anayasa bu nedenle ola-
maz. Tersinden, e¤er ekonomik te-
mel de¤iflmiflse, siyasi iktidar ve
toplumsal yap›n›n niteli¤i de¤iflmifl-
se, yap›lan ilk ifllerden biri de bu de-
¤iflimi yans›tan yeni bir anayasa
yapmak olur. ‹htilallerin ard›ndan
ihtilal iktidarlar›n›n yapt›¤› ilk iflin
anayasa de¤iflikli¤i olmas›n›n nede-
ni de buradad›r. Evet sevgili okurla-
r›m›z, “bbiizziimm iillkk iiflfllleerriimmiizzddeenn bbiirrii
ddee bbööyyllee bbiirr aannaayyaassaayy›› yyüürrüürrllüü¤¤ee
kkooyymmaakk oollaaccaakk”” diyerek sohbeti-
mizi noktal›yorum. Sonraki konu-
muzda buluflmak üzere flimdilik
hoflçakal›n. 
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Sosyalist bir
anayasa, eko-
nomisiyle,
e¤itimiyle,

kültür politikalar›yla, hak
ve özgürlüklere, yönetime
kat›lma biçimine kadar,
alt yap›da ve üst yap›da
tam bir sosyalist gelifli-
min hukuki zeminidir.

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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Oligarfli, tam bir ittifak içinde
Kürt ulusal hareketini bo¤mak isti-
yor. DTP’ye yönelik bask›lar da, bu
politikan›n bir parças› olarak yay-
g›nlaflt›r›l›yor ve klasik terör edebi-
yat› ile DTP kuflat›lmak isteniyor. 

Oligarfli, bir yandan s›n›r ötesi
operasyon tehditlerini gündemde
tutarken, bir yandan DTP’lilere kar-
fl› ““PPKKKK’’yyee tteerröörr öörrggüüttüü ddeeyyiinn””
dayatmas› içine giriliyor. Bir yan-
dan Gündem Gazetesi’ne aylarca
kapatma cezas› veriyor, di¤er yan-
dan kendilerine ba¤l› tüm bas›n ya-
y›n kurulufllar› arac›l›¤›yla flove-
nizm k›flk›rt›l›yor, bölgede ““yyaassaakk
bbööllggee”” uygulamas› geniflletiliyor.

Birisi ç›k›yor, s›n›rötesi operas-
yonu referanduma götürmekten, di-
¤eri s›n›r ötesi operasyon karar›n›n
hemen al›nmas›ndan sözediyor. 

Sanki ilk defa asker cenazeleri
kald›r›l›yormufl, sanki ilk defa yok-
sul askerler ölmüfl gibi, tüm gazete-
ler ayn› mahfletlerle flovenizmi k›fl-
k›rt›yor. Ne zaman bu savaflta zen-
ginlerin, burjuvazinin ve yönetenle-
rin çocuklar› öldü ki?! Oligarfli, her
zaman yoksul çocuklar›n›n kan›
üzerinden sürdürdü bu politikay›.

Oysa sormak gerekiyor; sizin
nas›l bir sisteminiz var ki, ony›llar-
d›r bir halk›n sorununu çözmüyor-
sunuz? Dönüp dolafl›p “terör” ede-
biyat›yla kkaattlleettmmee d›fl›nda bir poli-
tika üretemiyorsunuz! Ve bu nas›l
bir “terör sorunu”dur ki, ony›llard›r
onca bask›ya, infazlara, faili meç-
hullere ra¤men, bir halk hareketi sü-
rüyor, ony›llard›r binlerce kiflilik bir
gerilla gücü varl›¤›n› sürdürüyor.
Fakat oligarfli gerçe¤i gösterecek
sorulardan uzak durmakta, ezerek
yoketme politikas›nda ›srar etmek-
te, s›n›rötesi operasyon ç›¤l›klar› at-
maktad›r.

Bu sald›r› politikas›ndan ne
umuyorsunuz? ‹lk defa m› deniyor-
sunuz bu politikay›? Aç›k olan ger-
çek fludur ki, oligarfli katliam d›fl›n-
da halk›n hiçbir sorununa çözüm
üretmemektedir.

DDTTPP’’yyee KKuuflflaattmmaa
Oligarflinin Kürt halk›n›n ulusal

taleplerini bo¤ma sald›r›s›n›n temel
hedeflerinden birisi DTP oldu.
DTP’nin meclise girmesi oligarfli
için sindirilmesi zor bir durumdu.
Halk›n politika yapma hakk›na hiç
bir zaman sayg› duymad›lar, bu
hakk› hiçbir zaman kulland›rmak is-
temediler.

Oligarfli DTP’yi Kürt halk›n›n
taleplerini savunma çizgisinden
kendi çizgisine çekmek için bir
kampanya bafllatm›fl ve tam bir se-
ferberlik halinde kampanyay› sür-
dürmektedir.

Hükümet ad›na DTP’lileri tehdit
eden Cemil Çiçek, flöyle diyordu
geçti¤imiz günlerde: ““DDTTPP’’yyee bbiirr
flflaannss vveerriillddii flfluu vveeyyaa bbuu bbiiççiimmiinnddee,,
tteerröörr öörrggüüttüünnee ttaavv››rr aallmmaakk yyeerriinnee
iilliiflflkkii ssüürrddüürreerreekk kkeennddii vvaarrll››kkllaarr››nn››
ssüürrddüürreecceekklleerriinnii ssaann››yyoorrllaarr...... HHeerr--
kkeessiinn aakkll››nn›› bbaaflfl››nnaa aallmmaass›› ggeerree--
kkiirr..”” 

Cemil Çiçek’in dilinde, millet-
vekili seçilmek de oligarflinin ““bbiirr
flflaannss vveerrmmeessii”” oluyor. Demokrasi-
cilik oyununu bile sürdüremiyor ve
halk›n oylar›yla seçilmifl milletve-
killerini tehdit ediyor. 

Genelkurmay da aç›klamas›yla
bu politikada yerini alarak; ““TTeerröörr
AAnnkkaarraa’’ddaa,, hheemm ddee mmeecclliissttee”” diyor
ve arkas›ndan DTP binalar› kurflun-
lanmaya bafll›yor.

Oligarflinin sözcüleri sald›r›y›
bafllat›yorlar ve bu sald›r› politikas›
çeflitli alanlarda sürdürülüyor. DTP
binalar›n›n kurflunlanmas›, DTP’li-
lerin gözalt›na al›n›p tutuklanmalar›
bu politikan›n bir parças›d›r. Bu po-
litika çerçevesinde, Adana’n›n Yü-
re¤ir ilçesine ba¤l› Yakap›nar belde-
si Belediye Baflkan› Osman Keser
ile 4 DTP’li tutukland›. Diyarbak›r
Ba¤lar beldesinde Öcalan için gös-
teri yapt›¤› öne sürülen 17 DTP’li
tutukland›. DTP’nin Genel Merkez,
‹stanbul Aksaray ilçe ve de¤iflik il
ve ilçe binalar› silahl›, tafll› sald›r›-
lara u¤rad›. DTP binalar›n› kurflun-

layanlardan mah-
kemeye ç›kar›lan-
lar›n hiçbirisi tu-
tuklanmad›.

Ne demektir
bu? DTP’ye silah-
la sald›rmak serbest. Sadece serbest
de¤il, ödüllendirilecektir de kuflku-
suz. Oligarfli silahl› sald›rganlar›n›
kahraman ilan etme gelene¤ine sa-
hiptir.

DTP kuflatmas›n›n en etkili
ayaklar›ndan birisini oligarflinin ba-
s›n yay›n kurulufllar› oluflturmufltur.
‹stisnalar hariç hemen tüm ‘etkili’
kalemler, DTP’ye ne yapmas› ge-
rekti¤ini dikte etmeye çal›flm›flt›r.

Örne¤in Hürriyet Gazetesi’nden
Fatih Çekirge 8 Ekim tarihli yaz›-
s›nda; Ermeni soyk›r›m› tasar›s›na
karfl› lobi faaliyeti yürütmeye giden
heyete kat›lmay›, DTP’lilere ““ssaammii--
mmiiyyeett ggöösstteerrggeessii”” olarak dayat›yor:
““SSaammiimmiiyyeett FFiillttrreessii.... EE¤¤eerr TTüürrkkiiyyee
ppaarrttiissiiyysseenniizz........ BBuu vvaattaann››,, bbuu bbaayy--
rraa¤¤›› vvee bbuu mmiilllleettii sseevviiyyoorrssaann››zz...... oo
hheeyyeettee ggöönnüüllllüü oollaarraakk kkaatt››llmmaall››ss››--
nn››zz..””

Tam bir kuflatma ve dayatmad›r.
Birincisi, DTP oligarfliye samimiye-
tini ispatlamak zorunda m›d›r? Fa-
kat hay›r, oligarfli kendisine güven
verilmesini istemektedir. Nas›l gü-
ven verilecektir? Türkiye oligarfli-
sinin ç›karlar›n› savunmak için gö-
nüllü olacak ve ABD’ye giderek Er-
meni soyk›r›m›n› inkar politikas›
çerçevesinde çal›flacaks›n.

Elbette ki, kendini ispat çizgisi-
ne geriletilecek bir DTP’ye, kendini
yeni politik ad›mlarla ispatlama da-
yatmalar› peflinen haz›rd›r ve as›l is-
pat noktas› da Kürt halk›n›n ulusal
kimli¤inden ve taleplerinden vaz-
geçme noktas›d›r.

Nitekim, di¤er birçok köfle yaza-
r›n›n DTP’ye dayatmas› “PKK’ye
terör örgütü deyin” noktas›ndad›r.

Bu, köfle yazarlar›ndan baflbaka-
n›na hepsinin ortak noktas›d›r. Çün-
kü bu ayn› zamanda oligarfli için

Kürt Hareketini Kuflatma Politikas›



Kürt halk›na karfl› yürüttü¤ü savafl›
meflrulaflt›rma ve Kürt halk›n›n mü-
cadelesini yaln›zlaflt›rma zeminidir.
DTP’ye “benim meclisimde isen,
yasal zeminde politika yapmak isti-
yorsan Kürt sorununu inkar zemi-
ninde yapacaks›n”, ““KKüürrtt ssoorruunnuu””
de¤il, ““tteerröörr ssoorruunnuu”” diyeceksin
dayatmas›d›r. 

Bu arada AB’nin; “ulusal soru-
na” çözümü ve demokrasi anlay›fl›-
n› göstererek, 17 Batusuna yönetici-
sini tutuklamas›, CHP Genel Baflka-
n› Baykal’a ilham kayna¤› oldu,
““‹‹ssppaannyyaa BBAASSKK’’llaa iilliiflflkkiissiinnii kkeess--
mmeeyyeenn ssiiyyaassiilleerrii ttuuttuukkllaadd››””, diye-
rek belki de ilk defa BASK’› örnek
olarak gösterdi. “Biz de DTP’lileri
tutuklayal›m” diyordu Baykal. Bu
da Baykal tarz› ““BBAASSKK mmooddeellii ttaarr--
tt››flflmmaass››””yd›.

Oligarfli öyle bir seferberlik ha-
lindedir ki, hukuk, yasall›k kimse-
nin umurunda de¤il; Ertu¤rul Öz-
kök, adeta salyalar›n› ak›tarak flun-
lar› yaz›yordu mesela; ““SSöözzkkoonnuussuu
oollaann...... BBööllggeeddee sseeççiimmii kkaayybbeettmmiiflfl,,
bbiirr ccaannii ggüürruuhhuu iissee,, bbuu ppaabbuuccuu bb››--
rraakkmmaayy››zz.. 

KKiimmssee yyaannll››flfl hheessaapp yyaappmmaass››nn......
kkoorrkkmmaayy››nn ççooccuukkllaarr››mm››zz,, bbuu oorrdduu--

mmuuzz,, ssaanndd››kkttaann ssöökküüpp aatttt››¤¤›› oo ppeess--
ppaayyee ggüürruuhhaa ddaa¤¤llaarr›› ddaarr eeddeecceekk--
ttiirr..”” (9 Ekim 2007 Hürriyet) 

“DTP PKK’nin uzant›s›d›r” ko-
rosunun kaleminden kan daml›yor.
AKP’nin Kürt halk›ndan ald›¤› oy-
lar›, Kürt hareketinin kitle gücünün
gerilemesi olarak görüyorlar ve bafl-
l›yor katliamc› a¤›zla konuflmaya.
Oysa hepsi biliyor ki, Kürt halk›n›n
talepleri y›llard›r her türlü zulme
ra¤men yokedilememifltir, yokedi-
lemez de. Bir halk›n taleplerini ile-
lebet bask› ile ezerek bast›rmak
mümkün de¤ildir. 

BBuurrjjuuvvaa BBaass››nnddaa 
fifioovveenniizzmmii KKöörrüükklleemmee
YYaarr››flfl››

9 Ekim tarihli Hürriyet, manfle-
tinde ““OO flfleehhiittlleerriimmiizziinn hheessaabb›› ssoo--
rruullaaccaakk......”” diyerek, flovenizmi k›fl-
k›rtma yar›fl›nda en bafltayd›, fakat
di¤er burjuva bas›n ve TV’ler de
ondan geri kalm›yordu. Mesela
hepsi bir anda ölen askerlerin yok-
sulluklar›n› keflfetmifllerdi.

““GGaabbaarr flfleehhiiddii MMeehhmmeett vvee aaiilleessii
iiççiinn ‘‘yyookkssuull’’ kkeelliimmeessii yyeetteerrssiizz kkaa--

ll››rr””...... Milliyet Gazete-
si, 11 Ekim günü asker-
lerin yoksullu¤unu bu
sözlerle manflete tafl›d›.
Askerlerden birinin iki
küçük çocu¤unun yok-
sullu¤u, burjuva med-
yan›n bir di¤er istismar
malzemesiydi. Günefl
ve Zeliha adl› çocuklar
için bir banka hesab›
açt›r›ld› hemen ve so-
run çözüldü!!!

CHP de bayramda
18 askerin ailelerini zi-
yaret edip Baykal’›n
mektubuyla birlikte ai-
lelere 1500’er YTL pa-
ra verecekmifl.

Bir yandan floveniz-
mi körüklerken bir
yandan da flovenizm
üzerinden politika yap-
maktad›rlar. Halk›n

yoksullu¤unu, hem ölüme gönderir-
ken ve hem de ölümleri sonras›nda
da kullanmaktad›rlar. Bunun d›fl›n-
da halk›n yoksullu¤uyla, ölüme
gönderdikleri askerlerin veya ailele-
rinin yoksullu¤uyla ilgileri yoktur.
Dönem dönem bas›na sakat kalm›fl
askerlerin durumlar› yans›m›flt›r ve
görülmüfltür ki, oligarfli kendisinin
mülkiyet ç›karlar›n› korumak için
ölen ve yaralanan askerlere bile
masraf› ““ffuuzzuullii mmaassrraaff”” olarak
görmektedir.

fiovenist k›flk›rtman›n bir di¤er
aya¤› ise meydanlardayd›. Kürt ha-
reketinin karfl›s›na “kitle tepkisi” ç›-
karma politikas› çerçevesinde, oli-
garfli gerici sendika ve örgütlerini
harekete geçirdi. Kamu-Sen’in üç
befl yerde, valiliklerin, kaymakam-
l›klar›n, bilimum gerici faflist örgüt-
lerin deste¤iyle örgütledi¤i üç-befl
c›l›z miting, Hürriyet’e manflet ol-
du: ““TTeerröörree kkaarrflfl›› TTüürrkk iissyyaann››......”

Burjuva bas›n o kadar flirazeden
ç›kt› ki, Zeytinburnu’nda meydan
ortas›nda havaya atefl eden birini
““tteerröörree kkaarrflfl›› tteeppkkii iiççiinn hhaavvaayyaa aatteeflfl
aaççtt››”” diye verdi. Hani ““mmaaggaann--
ddaa””yd› onlar? Ç›karlar›n›za hizmet
etti¤inde ““mmaaggaannddaall››kk”” da meflru
ve mübah anlafl›lan... 

fiiflli Ayaza¤a’da ise 17 yafl›nda-
ki f›r›n iflçisi E.Ç., cep telefonundan
Kürtçe flark› dinledi diye linç edil-
meye kalk›l›yor; polis geliyor,
E.Ç.’ye çelik yelek giydirip ““PPKKKK
sseemmppaattiizzaann›› oollmmaakk,, hhaallkk›› ggaalleeyyaannaa
ggeettiirrmmeekk””ten gözalt›na al›yor, linç-
çi sald›rganlardan ise gözalt›na al›-
nan yine yok...

Kürt halk›na, Kürt hareketine
sald›r›da, devrimcilere sald›r›da oli-
garflinin bas›n yay›n kurulufllar›n›n
gerçek “demokrasi” ölçüleri ortaya
ç›k›yor.

SS››nn››rr ÖÖtteessii OOppeerraassyyoonn
Gündemin temel tart›flmalar›n-

dan biri, s›n›rötesi operasyon. Ope-
rasyon yap›p yapamayacaklar› bir
yana, bu politikan›n gündeme geti-
rilmesi oligarflinin mant›¤› aç›s›n-
dan önemlidir. Kald› ki, daha iki
hafta önce Irak’la yap›lan anlaflma-
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Ölülerimize Bile Sayg›s›
Olmayanlar›n Ahlaklar› Yoktur 
Kato Da¤›'nda iki hafta önce ç›kan çat›flmada
katledilen Nazan Bayram, Sabine Friedmann Ka-
yalar, Hamit Bayram, Zeki Gökberk, Hakan Tur-
gut, Adnan Mamo, Esat Güler, Fehim Süleyman
ve ‹hsan Tekefl isimli HPG gerillalar›n›n›n
bedenlerine iflkence yapt›lar, cenazeleri aç›k ara-
zide b›rakt›lar.
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larda ABD’nin talimat›yla ““ss››nn››rr
öötteessii ooppeerraassyyoonn”” gündem d›fl› b›ra-
k›lm›fl, Türkiye imzalanan anlaflma-
da ““ss››ccaakk ttaakkiipp””ten vazgeçmiflti.

Öyle bir hava yarat›lmaktad›r ki,
sanki s›n›r ötesi operasyon yapama-
d›klar› için Kürt sorunu halen varl›-
¤›n› sürdürmektedir. Oysa hepsi bi-
liyor ve söylüyor, ““bbuuggüünnee kkaaddaarr
2244 ss››nn››rröötteessii ooppeerraassyyoonn yyaapptt››kk aammaa
ççöözzeemmeeddiikk””.. Fakat, bir politika ola-
rak bunu gündemde tutmaya devam
ediyorlar. Genelkurmay t›rmand›r-
d›¤› flovenizm dalgas›n› f›rsat bile-
rek, Hakkari, Siirt ve fi›rnak'›n bir
bölümünde ilan etti¤i geçici güven-
lik bölgesini geniflletiyor. Oligarfli
de biliyor ki, Kürt sorunu katliam-
larla çözülemeyecektir.

Kara Kuvvetleri Komutan› Or-
general ‹lker Baflbu¤, bu gerçe¤i
““2244 yy››lldd››rr bbööllüüccüü öörrggüüttee kkaatt››ll››mmllaa--
rr›› eennggeelllleemmeekkttee bbaaflflaarr››ss››zz oolldduukk””
diyerek ifade etmektedir. Fakat yine
Kürt halk›n›n taleplerini bast›rma
d›fl›nda düflünmedi¤i için gerçe¤i
bütünüyle görmüyor. Halk›n müca-
deleye kat›l›m›n› ekonomik önlem-
lerle çözebilece¤ini san›yor ve hü-
kümeti suçluyor. Oysa baflar›s›zl›¤›-
n›z askeri de¤il, politiktir. Bir düflü-
nün bakal›m neden baflar›s›zs›n›z;
katlettiniz, ilhakta, imhada, asimi-
lasyonda ›srar ettiniz... Kürt halk›n›
ezdiniz, afla¤›lad›n›z ve buna devam
etmektesiniz. Bunlar›n karfl›l›¤›nda
size teflekkür etmelerini mi bekli-

yordunuz?.. Ulusal sorun
çözülmedi¤i müddetçe, ulu-

sal talepler ve bu talepler do¤rultu-
sunda devrimci veya milliyetçi
perspektiften bir mücadele de mut-
laka olacakt›r... 

Ne generallerin ne de oligarflinin
di¤er kesimlerinin katliam ve asimi-
lasyon d›fl›nda bir politikalar› yok-
tur. Bu gerçek mevcut durumda çok
daha kesin haliyle ortaya ç›km›flt›r.
Aralar›ndaki bir ayr›l›k varsa, bu,
inkar, imha ve asimilasyonda de¤il,
bunu nas›l baflarabiliriz noktas›nda-
d›r. Bir k›sm›, asal›m, keselim poli-
tikas› izlerken, bir k›sm›, PKK’yi
yaln›zlaflt›ral›m, di¤er kesimleri dü-
zen içine çekelim, sonra as›p kese-
lim; PKK’yi imha ettikten sonra ge-
risini düzen içinde eritiriz diye dü-
flünmektedir. Fakat hepsi Kürt soru-
nunu çözmeyi düflünmemekte or-
takt›r.

Ülkemizde kendine demokrat

demeyen yoktur neredeyse. Gelin

görün ki, asgari düzeyde demokrat-

l›¤›n gereklerinin yerine getirilmesi

bile, böylesi dönemlerde rafa kald›-

r›labilmektedir. Bak›n mesela:

““DDTTPP bb ii ttmmii flfl tt ii rr,, ççüünnkküü.... SSii--
ll aahh ll ››  flfl iiddddeett  uuyygguu llaayyaann bb ii rr  ttee--
rröörr öörrggüüttüünnee bbii rr  ttüürr llüü tteerröörr
öö rrggüü tt üü  bb ii ll ee  dd ii yyeemmeedd ii ll ee rr......”
(Ahmet Hakan 11 Ekim Hürriyet)

““TTüürrkkiiyyee bbeekklleennmmeeddiikk bbii rr
ddeemmookkrraatt iikk tteerrbbiiyyee ii llee kkuuccaakk
aaççtt ››  oonnllaarraa.. .. ..aammaa oonnllaarr...... bböö--
llüüccüü tteerröörr  öörrggüüttüünnee hhaa llaa  ‘‘ ttee--
rröörr öörrggüüttüü’’  ddeemmiiyyoorr llaarr..”” (Be-

kir Coflkun 9 Ekim Hürriyet)

Buraya iki örnekle aktard›¤›m›z

tav›r, bu iki yazara ait olmay›p ge-

nel bir yaklafl›m› sergilemektedir.

Demokrat geçinen birçok köfle ya-

zar›n›n DTP için hemfikir oldu¤u

nokta; mecliste olmalar› bir hak de-

¤il, onlara oligarflinin lütfudur, bu-

nun gere¤i PKK’ye terör örgütü di-

yerek oligarflinin; Kürt halk›n›n ta-

leplerini bo¤ma politikas›na koflul-

suz destek vermektir. Hemen hepsi

a¤›z birli¤i etmiflçesine

DTP’ye bunu dayatmakta-

d›r.

Elbette bu durumda sor-

mak gerekir:

- Tüm engellemelere

ra¤men meclise halk›n oylar›yla gi-

ren milletvekillerinin bile özgürce

düflüncelerini aç›klama haklar›na

sayg›n›z yoksa, ssiizziinn ddeemmookkrraassii--

nniizzddee kim konuflabilecek?

- SSiizziinn ddeemmookkrraassiinniizz,, herke-

sin oligarflinin ç›karlar› do¤rultusun-

da özgürce konufltu¤u bir demokra-

si midir?

- SSiizziinn ddeemmookkrraassii aannllaayy››flfl››--

nn››zzddaa;; milletvekili, oyunu ald›¤›

halk›n taleplerini mi gündeme getir-

melidir, yoksa oligarfliye kendisini

ispatlamakla m› yükümlüdür?

- SSiizziinn demokrasi anlay›fl›n›zda;

Kürt sorununun çözümü, Kürt hal-

k›n›n tüm taleplerinden vazgeçe-

rek, oligarflinin katletme politikas›-

n›n arkas›nda haz›rola geçmesi mi-

dir?

- SSiizziinn demokrasinizde halk›n

politika yapma hakk› var m›d›r,

yoksa oligarflinin diliyle konuflma-

yanlara politika yasak m›d›r?

- SSiizz iinn demokrasinizde de;

DTP’liler tutuklanmay› haketmifl

midir? 

- Neden DTP’ye politika dayat-

mak yerine yasal bir partinin, terö-

rize edilmesine, kurflunlanmas›na,

üye ve yöneticilerinin tutuklanmas›-

na sesiniz ç›km›yor? Yoksa siz sade-

ce halk›n haklar›n› savunmak için

eline ald›¤› silahlara m› karfl›s›n›z,

DTP’lere s›k›lan kurflunlar› savunu-

yor musunuz?

- SSiizziinn demokrasinizde her tür-

lü alternatif kurflunlanacak, copla-

nacak suç mu? Mesela seçim çare

de¤il demek, mesela oligarflinin

anayasas› d›fl›nda bir anayasa sa-

vunmak suç mu? 

Peki sizin, asal›m keselim diyen-

lerden politik farkl›l›¤›n›z nerede

kald›? Bak›n demokratl›¤›n›z nas›l

faflizmle ayn› noktada bulufluyor.

Demek ki aran›zda fazla mesafe

yokmufl öyle mi?

Tam da böylesi bir dönemde,

DTP’nin yasal ve meflru politika

yapma hakk›n› savunmayan, baflka

koflullarda ne yaparsa yaps›n de-

mokrat de¤ildir...

Siyasette

‹LKE

Oligarflinin 
demokrasi 
“ilkeleri”



Say›: 126 39SORUN/ÇÖZÜM

fiemdinli’de Umut Kitabe-
vi’ni bombalayan “iyi çocuk-
lar”›n davas›n›n askeri mah-
kemeye gönderilmesi karar›
al›nm›flt›.

Geçen hafta, Van 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi; aç›klad›¤›
gerekçeli karar›nda “iyi ço-
cuklar” Ali Kaya ve Özcan ‹l-
deniz’in, ““tteerröörr--
llee mmüüccaaddeellee””
ç e r ç e v e s i n d e
k›rtasiyeyi bom-
ba l a d › k l a r › n ›
söylüyor: ""((SSaa--
nn››kkllaarr))...... AAllii KKaa--
yyaa iillee ÖÖzzccaann ‹‹llddee--
nniizz...... iiddddiiaannaammeeddeekkii aatt››ll›› eeyy--
lleemmlleerrii ...... TTeerröörrllee MMüüccaaddeellee
ggöörreevvlleerrii kkaappssaamm››nnddaa ggeerr--
ççeekklleeflflttiirrmmiiflflttiirr..""

Böylesi bir karar, asl›nda
itiraft›r, devam›n›, hiyerar-
flik olarak, “iyi çocuklar”›n
tüm üst rütbelilerinin yarg›-
lanmas› ve bu bombalama
talimat›n› verenlerin ceza-
land›r›lmas› oluflturmal›yd›.
Fakat bu en az›ndan hukuk-
tan bahsedebilecek bir sis-
temde böyle olurdu. Mevcut
kararda ise olan bu de¤ildir.

Olan, halk›n gözünün içi-

ne bakarak, devletin halk›n
üzerine bomba atmakta öz-
gür oldu¤unun savunulmas›-
d›r. Karar, bizlere diyor ki,
““TTeerröörrllee mmüüccaaddeellee kkaappssaa--
mm››nnddaa ssiizzlleerrii bboommbbaallaayyaabbiillii--
rriizz,, kkaattlleeddeebbiilliirriizz......”” Ve bun-
dan dolay› kimseye hesap
vermeyiz, cezaland›r›lma-

y›z. Yasa m›? Bofl verin ya-
say›... Adalet mi? Bofl verin
adaleti... 

Peki bu kimin adaletidir?
Susurluk düzeninin adaleti-
dir... fiimdi soral›m: Susur-
luk’ta bin operasyon yap-
makla, yani binlerce insan›
katletmekle, kaybetmekle
övünenler, neden yarg›lan-
mad›lar, neden ödüllendiril-
diler? Bunun cevab›, iflte bu
mahkeme kararlar›nda ale-
nileflmektedir. Susurlukla-
r’›n s›rf aç›¤a ç›kt› diye tek-
rarlanmayaca¤›n› sananlar
sistemi tan›mayan, çözümle-

yemeyenlerdir. Oysa sistem
halka karfl› savafl› alenileflti-
rerek, meflrulaflt›rarak yü-
rütmek istemektedir.

Büyükan›t’›n “iyi çocuk-
lar” sahiplenmesinin mant›-
¤› buydu. Ve bu kararla oli-
garfli, sadece bombac›lar›n›
de¤il, uygulanan politikay›
sahiplenmifl, yeni Ali Kaya-
lar’›n önünü açm›flt›r. Bu,
biz kontrgerilla devletiyiz iti-
raf›d›r.

Bu karar,
AKP’sinden, TÜ-
S‹AD’›na, Genel-
kurmay’›na siste-
min bütününü
ifade etmektedir
ve oligarfli içinde
kimse bu karara

muhalif de¤ildir.

fiimdi sorma zaman›d›r,
görev icab› daha neler yap›l-
m›fl ve yap›lmaktad›r?

Bir mahkeme, halk›n üze-
rine bomba at›lmas›n› görev
sayan bir karar alabiliyorsa,
bu düzende kimden nas›l
adalet bekleyebilirsiniz ki?

fiemdinli Davas›’n›n aske-
ri mahkemeye devredilmesi-
ne iliflkin karar›n gerekçesi,
bu ülkede bu düzen içinde so-
runlar›n neden çözümsüz ol-
du¤unun resmi belgesi niteli-
¤indedir.

halk› bombalaman›n
ad› ‘terörle mücadele’

Sorunlar // ÇÇözümler

Beytüflflebap’ta TBMM Heyeti engellendi;

GG‹‹ZZLLEENNEENN NNEE ?? 
fi›rnak Beytüflflebap'a ba¤l› Befla¤aç Köyü’nde 29

Eylül'de 12 köylünün öldürülmesiyle ilgili olarak; için-
de DTP Milletvekili Ak›n Birdal’›n da bulundu¤u
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu olay ye-
rinde inceleme yapt›.

TBMM Heyeti incelemelerinde birçok engelle karfl›-
laflt›. Görüflmelerde ç›kar›lan engeller, korucubafl› ‹hsan
Acer’in köylüler üzerinde aç›k olarak bask› yapmas›,
sald›r› ile ilgili PKK’yi suçlayan köylülerin ezberletil-
mifl ifadeler veriyor izlenimi uyand›rmas› ve birbirleriy-
le anlat›mlar›nda çeliflmeleri, ““ggiizzlleenneenn nnee”” sorusunu
ortaya ç›kard›.

Sald›r›da o¤lu ölen Mustafa Acer isimli köylünün,
DTP Milletvekili Ak›n Birdal ile görüfltükten sonra, ga-
zetecilere bilgi vermesine ve gazetecilerin köylüye soru
sormalar›na yine Korucubafl› ‹hsan Acer müdahale ede-
rek engel oldu. Bunun üzerine k›sa süreli tart›flman›n
yaflanmas›n›n ard›ndan korucubafl›, Mustafa Acer'i gö-
rüflme yerinden uzaklaflt›rd›. Görüflmeler boyunca Ko-
rucubafl› ‹hsan Acer, heyetin yan›ndan ayr›lmad›.

Yine sald›r› sonras›nda olay yerine askeri helikopter
inmesi soru iflaretleri oluflturmufltu. Heyetin yapt›¤› gö-
rüflmede, askeri yetkililer olay yerine helikopterin indi-
¤ini kabul etmekle birlikte, kimleri almak için veya ne
amaçla geldi¤ine dair bilgi verilmedi, DTP’li Birdal, as-
keri yetkilinin ifadesinin çeliflkili oldu¤unu söyledi.

Heyet, görüflmeler sonucunda net bir sonuca ulafla-
mad›klar›n›, olayda soru iflaretleri oldu¤unu aç›klad›.
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‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›n-
dan Emekli-Sen’in kapat›lma-
s›yla ilgili aç›lan dava sonuç-
land›. 9 Ekim günü 17. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde görü-
len dava da mahkeme taraf›n-
dan, sendikan›n yasal olmad›-
¤› gerekçesiyle Emekli-
Sen’in kapat›lmas›na karar
verildi. Daha önceki durufl-
mada ‹çiflleri Bakanl›¤› avu-
kat›n›n duruflmaya kat›lma-
mas› nedeniyle düflen dava,

avukat›n tekrar baflvurusu üzerine yeniden aç›lm›flt›.
Mahkeme hukuksuzlu¤unu sürdürerek Emekli-Sen’in
kapat›lmas›na karar verdi.  Duruflman›n çok k›sa sürme-
si dikkat çekerken sendikalar›n›n kapat›lmas›na karfl› ç›-
kan Emekli-Sen üyeleri de mahkemeyi izlemek ve sen-
dikalar›n› sahiplenmek için adliye önündeydiler. 

Saat 8.30’da Gençlik Park› Opera giriflinde toplanan
Emekli-Sen üyeleri “Emekli-Sen Kapat›lamaz” pankar-
t› açarak kortejler halinde adliyeye do¤ru yürüyüfle geç-
tiler. D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, KESK Ge-
nel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul ile D‹SK ve KESK'e
ba¤l› sendika yöneticileri de kat›ld›. Adliye önünde
Emekli-Sen Genel Baflkan› Veli Beysülen bir aç›klama
yaparak: “Her fleye ra¤men biz bu mücadeleye bafl koy-
duk, dolay›s›yla ça¤ d›fl› kalm›fl kafalara, örümcek kafa-
l›lara Emekli-Sen’in kapat›lamayaca¤›n› söyleyece¤iz”
dedi. 

Duruflma sonunda Emekli-Sen’in kapat›lmas› üzeri-
ne Emekli-Sen’in avukat› Süleyman Beysülen ise kara-

r› Yarg›tay’a götürecek-
lerini belirtti. Karar d›-
flardaki Emekli-Sen
üyeleri taraf›ndan bü-
yük bir öfkeyle, yuhala-
malarla ve “Gün Gele-
cek Devran Dönecek
AKP Halka Hesap Ve-
recek” sloganlar›yla
karfl›land›. 

Sendika Baflkan›
Veli Beysülen mahke-
me sonunda yapt›¤›
aç›klamada “siyasi bir
kararla karfl› karfl›ya-
y›z” sözleriyle karar›
de¤erlendirirken ‹.Hak-
k› Tombul ise karar› bir
hukuk katliam› olarak
nitelendirdi. D‹SK Ge-
nel Baflkan› Süleyman
Çelebi de yapt›¤› ko-
nuflmada "Ka¤›t üstün-
de kararlar al›nabilir
ama siz toplumun gü-
cüsünüz. fiimdi Emek-
li-Sen yeniden aç›lm›fl-
t›r, yeniden mücadele-
ye bafllam›flt›r" diye
konufltu. “Yaflas›n
D‹SK Yaflas›n Emekli-
Sen, Yaflas›n Örgütlü
Mücadelemiz, Emekli-
Sen Kapat›lamaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme TA-
YAD’l› Aileler’in de bulundu¤u birçok sendika ve
DKÖ’ler de destek verdi.

Emekli-Sen Kapatıldı
D‹SK'e ba¤l› Emekli-Sen

hakk›nda ‹çiflleri Bakanl›¤› ta--
raf›ndan aç›lan kapatma davas›
yap›lan eylemlerle protesto
edildi. Emekli Sen üyeleri, Em--
niyet Müdürlü¤ü'nden izin al›--
narak Türkiye'nin birçok ilinde
ve ‹stanbul'da da Bak›rköy, Tak--
sim, Kartal, Maltepe, Kad›köy,
Ümraniye, Mecidiyeköy ve Ak--
saray gibi semtlerde stand aça--
rak sendikalar›n›n kapat›lma--
mas›n› istedi. 

Aksaray’da aç›lan standa
formalar›nda ‹stanbul Büyükfle--
hir Belediyesi yazan bir grubun
sert bir flekilde müdahale etti¤i--
ni bildirdi. Sald›r›ya tepki gös--
teren Aksaray 3 No’lu Baflkan›
Rahime Bayrak sald›r›ya u¤ra--
d›klar›nda polisin sadece izle--
mekle yetindi¤ini söyledi. Olay›
protesto etmek amac›yla Bü--
yükflehir Belediyesi'ne giden ve
belediye yetkililerine anlatan
Bayrak, yaral› olmad›¤› için
devlet yetkililerinin sald›r›yla
ilgilenmemelerini elefltirdi.

Emekli-Sen stand›na 
'faflist' sald›r›

Malatya E¤itim-Sen’de 
5 Ekim Etkinli¤i

5 Ekim Dünya Ö¤retmenler
Günü vesilesiyle Malatya E¤i-
tim-Sen, sendika binas›nda bir

etkinlik düzenle-
di. HÖC’ün de
kat›ld›¤› etkinli-
¤e ö¤retmen ve
ailelerin yan› s›-
ra birçok de-
mokratik kitle
örgütü de kat›l-
d›. Sayg› duru-
flunun yap›ld›¤›
etkinlikte Malat-

ya E¤itim-Sen fiube Baflkan› Er-
do¤an Canpolat “E¤itimde ya-
flanan s›k›nt›lar elbette Türki-
ye’de yaflanan di¤er s›k›nt›lar-
dan ba¤›ms›z de¤ildir. Ancak
e¤itim sisteminin yaflad›¤› s›k›n-
t›lar›n dün ortaya ç›kmad›¤›n›,
y›llard›r sürdürülen bilinçli poli-
tikalar›n bir birikimi olarak bu
günlere gelindi¤ini de biliyoruz”
diyerek örgütlü mücadele
etmenin gereklili¤ine de¤indi.  

Konuflmalar›n ard›ndan veri-
len yemekte anayasa tart›fl›ld›.
HÖC’lüler de Halk Anayasas›
Tasla¤›’n› dile getirerek tart›fl-
malarda bir alternatif sundular.
200 kiflinin kat›ld›¤› etkinlik
müzik dinletisiyle sona erdi. 

Bursa’da bulunan Süper Kargo
patronu, iflyerinde Türkiye Motorlu
Tafl›t ‹flçileri Sendikas›(TÜMT‹S)’n›n
yetki kazanmas› üzerine iflçileri iflten
atmaya bafllad›. ‹flçilerin sendikalafl-
mas›n› gerekçe yapan iflveren, sendi-
kal› 4 iflçiyi iflten ç›kararak sendikal
örgütlülük yap›s›n› k›rmaya çal›fl›yor.
TÜMT‹S Merkez Kurulu'ndan yap›lan
aç›klamada, Süper Kargo iflvereninin
flikayeti üzerine önceki gün 9 sendika
üyesi iflçinin ve Bursa fiube yönetici-
lerinin gözalt›na al›n›p akflam geç sa-
atlerde sal›verilmesinin ard›ndan 20
sendika üyesi iflçi ve yöneticinin de
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

BBuurrssaa’’ddaa TTÜÜMMTT‹‹SS’’lliilleerree 
BBaasskk››llaarr SSüürrüüyyoorr
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Adana’
n›n Deniz-
li/ Narl›ca
Mahallesi 27 May›s Caddesi 94
No’lu Sokak’ta 5 Ekim tarihinde bir
eve baz istasyonu kurulmak istendi.
Mahalle halk› bu  durumu mahalle-
de kurulu bulunan Seyhan Sosyal
Kültür ve Sanat Derne¤i çal›flanlar›-
na bildirdi. Mahalle halk›yla baz is-
tasyonu kurduran eve giderek ev sa-
hibiyle konuflmak isteyen dernek ça-
l›flanlar›n›n karfl›s›na polis ç›kt›.  

Halk›n›n tepkisini yat›flt›rmak is-
teyen polis ‘baz istasyonunun bir za-
rar› yok’ demagojisine baflvurdu, an-
cak baflar›l› olamad›. Bunun üzerine
aran›zda provokatörler var diyerek

S e y -
h a n
Sosyal

Kültür ve Sanat Derne¤i çal›flan›na
“Sen provokatörlük yap›yorsun.
Halk› galeyana getiriyorsun. Sana
ceza kesece¤im. Gözalt›na al›r›m”
diye tehdit etmeye bafllad›. Halk
Seyhan-Der ve fiakirpafla Temel
Haklar çal›flanlar›n› sahiplendi. Sey-
han-Der ad›na Hasan Kutlu yapt›¤›
aç›klamada “Baz istasyonu insan
sa¤l›¤›na zararl›d›r. Bu bilimsel ola-
rak da kan›tlanm›flt›r. Bu istasyonu-
nun buraya kurulmas›n› istemiyo-
ruz. Derhal kald›r›lmas›n› istiyoruz”
dedi. Halk “Baz ‹stasyonu ‹stemiyo-
ruz” slogan›yla tepkisini dile getirdi. 

BAZ ‹STASYONUNA HALK TEPK‹S‹

Henüz 5 yafl›ndayd› Serkan Ka-
rabucak. ‹stanbul-K›raç Beldesi’n-
de oyun oynarken  22 Eylül günü
kuduz bir köpek taraf›ndan ›s›r›ld›.
Ve ailesi tam 13 gün boyunca hasta-
ne hastane gezdirdi küçük Serkan’›.
Ancak hiçbir hastane ona bakmad›.
Doktorlar kuduz olmas› ihtimaline
karfl› müdahale edemeyeceklerini
söyleyerek ölüme terk ettikleri Ser-
kan Karabucak 2 Ekim günü yafla-
m›n› yitirdi. Karabucak ailesi çocuk-
lar›n›n ihmal sonucu yaflam›n› yitir-
di¤ini söyleyerek yetkililere tepkili. 

Konuyla ilgili 6 Ekim günü bas›n
aç›klamas› yapan Esenyurt Temel
Haklar ve Temel Haklar Federasyo-
nu, Serhat’›n ölümünden AKP’nin
sa¤l›k politikas›n›n sorumlu oldu¤u-

nu ifade etti. Saat
15.00’te K›raç Beledi-
yesi önünde yap›lan
aç›klamada Serhat Ka-
rabucak’›n resmi ve “Serhat’› Öldü-
ren AKP’nin Sa¤l›k Politikas›d›r”
pankart› tafl›nd›.  Halk›n da destek
verdi¤i aç›klamada “Serhat’›n Ölü-
münden AKP Sorumludur,  Sorum-
lular Yarg›lans›n,  Serhat’›n Ölümü
Cinayettir” sloganlar› at›ld›. 

Esenyurt Temel Haklar yapt›¤›
aç›klama “Serkan’› öldüren kuduz
de¤il, yoksullar›n kondular›n› bafl›na
y›karak onlar›n bar›nma hakk›n›
gasp eden, yoksul çocuklar› e¤itim
ve sa¤l›k gibi temel haklar›ndan
mahrum b›rakan AKP iktidar›d›r”
sözlerine yer verildi. 

SERKAN’I ÖÖLDÜREN AAKP’N‹N SSA⁄LIK
POL‹T‹KASIDIR

5 Ekim Cuma akflam› Anadolu Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde
iftar verildi. ‹ftar yemekleri gündüzden
mahalle halk›n›n elbirli¤i ile haz›rland›.
150’ye yak›n kiflinin kat›ld›¤› iftar ye-
me¤ine hep birlikte oturup yemekler
yenildikten sonra sohbetler edildi.

Yine ayn› gün Eyüp Temel Hak-
lar’da iftar yeme¤i vard›. Halk›m›z›n
de¤erleri aras›nda yer alan iftar yeme¤i-
ne 50 kifli kat›ld›. Hep birlikte yenen ye-
me¤in ard›ndan dernek etkinliklerinin
sürece¤i  duyurusu yap›ld›. 

5 Ekim’de Okmeydan› Temel Haklar
Derne¤i’nde de iftar yeme¤i verildi.
100’e yak›n insan yeme¤e kat›ld›. Ye-
mekte konuflan Dernek Baflkan› Musa
Aykanat, “halk›m›z›n gelenekleri, göre-
neklerinden olan iftar yemekleri daya-
n›flmam›za ve birlik, beraberli¤imize de
vesile olmaktad›r” dedi.

Uzun süredir mide kanseri te--
davisi gören, Kürt dilinin ve ede--
biyat›n›n ustalar›ndan Mehmet
Uzun Diyarbak›r'da yaflam›n› yi--
tirdi.

Mehmed Uzun, 1953’te Sive--
rek’te do¤du. 1977 y›l›ndan beri
‹sveç'te yaflayan Uzun’un, Kürt--
çe, Türkçe ve ‹sveççe yazd›¤› ki--
taplar› yirmiye yak›n dilde yay›n--
land›.

Hakk›nda Türki--
ye’de çok say›da dava
aç›lan Uzun, "Aflk Gi--
bi Ayd›nl›k Ölüm Gi--
bi Karanl›k" roman›
ve "Nar Çiçekleri"
adl› deneme kitab› ile
ilgili olarak 2001 ba--
har›nda yarg›land›.
Uluslararas› Pen
Klüp'te çal›flmalar yürüten Meh--
met Uzun, edebiyatta ve özgür--
lükler alan›nda pek çok ödüle la--
y›k görülmüfltü. 

YYaazzaarr MMeehhmmeett UUzzuunn 
YYaaflflaamm››nn›› YYiittiirrddii

Fatih Sultan Mehmet, Baltaliman›,
Karanfil Dere halk› 7 Ekim günü Armut-
lu Son Durak’ta yapt›klar› aç›klama ile
y›k›mlara izin vermeyeceklerini dile ge-
tirdiler. 15 gün önce 31 ev için y›k›m teb-
ligat› gönderildi¤ini, daha önce birkaç
kez evlerine y›k›m ekiplerinin geldi¤ini
söyleyen Armutlu halk› yapt›¤› eylemle
AKP’nin kentsel dönüflüm projesi ad›yla
halka sald›r›s›n› protesto etti. Aç›klama-
da “Yol Bahanesiyle Evlerimizin Y›k›l-
mas›na ‹zin Vermeyece¤iz ve Kentsel
Dönüflüm Projesi Sürgün Projesidir”
pankart› aç›l›rken  “Bar›nma Hakk›m›z
Engellenemez, Y›k›mlara Karfl› Gücü-
müz Birli¤imizdir” sloganlar› at›ld›.

200 kiflinin kat›ld›¤› eylemde bas›n
aç›klamas›n› okuyan Devrim Sönmez
“Bize iflgalci diyenler, Acarkent’in ka-
çak villalar›n› da y›ks›nlar. Sar›yer’de
bo¤az› iflgal eden yüzlerce kaçak villay›
da y›ks›nlar. ‹stanbul’un bütün gecekon-
du mahallelerine sesleniyoruz y›k›mlara
karfl› gücümüz birli¤imizdir birleflerek
mücadele edelim” diye konufltu. 

KKeennttsseell DDöönnüüflflüümm’’ee
PPrrootteessttoo

Temel HHaklar’da 
‹ftar YYemekleri 
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““AAssiimmiillaassyyoonn vvee
GGaassppllaarraa HHaayy››rr””

Avusturya Anadolu Fede-
rasyonu (AFA) 2006 y›l›ndan
beri yürürlükte olan ‘yabanc›-
lar yasas›’na karfl› bir kampan-
ya bafllatarak konuyla ilgili
afifller arac›l›¤›yla mücadele
ça¤r›s› yapt›. 

Afifllerde Türkçe ve Alman-
ca olarak; ““EEnntteeggrraassyyoonn aadd››
aalltt››nnddaa aassiimmiillaassyyoonn vvee hhaakk
ggaassppllaarr››nnaa hhaayy››rr,, AAiillee bbiirrlleeflflii--
mmii öönnüünnddeekkii eennggeelllleerr kkaalldd››rr››ll--
mmaall››,, HHeerrkkeessee kkooflfluullssuuzz oottuurr--
mmaa vvee ççaall››flflmmaa hhaakkkk››,, HHeerrkkeessee
kkooflfluullssuuzz sseeççmmee vvee sseeççiillmmee
hhaakkkk››,, ÖÖ¤¤rreennccii hhaarrççllaarr›› kkaalldd››--
rr››llmmaall››”” talepleri öne ç›kar›ld›. 

SSPPDD ÖÖnnüünnddee 
PP rrootteessttoo 

Anadolu Federasyonu Ber-
lin Temsilcili¤i, 5 Ekim günü
hükümet orta¤› SPD’nin (Al-
manya Sosyal-Demokrat Parti)
Berlin Genel Merkez binas›
önünde protesto gösterisi dü-
zenledi. 

Seçim döneminde göçmen-
lerin deste¤ini almaya çal›flan
SPD, Göçmen Yasas› meclise
geldi¤inde kabul oyu vermiflti. 

Protesto gösterisinde SPD’
li bir görevli ile görüflme yap›-
larak ›rkç› yasaya tepkiler dile
getirildi ve Anadolu Federas-
yonu’nun yasaya iliflkin haz›r-
lad›¤› bir dosya verildi.

Almanya’n›n Köln flehrin-
de geleneksel olarak düzenle-
nen Anadolu Federasyonu
Halk fiöleni’nin 4’üncüsü 7
Ekim Pazar günü yap›ld›. 

Anadolu Federasyonu ve
Anadolu Federasyonu Gençlik
Komisyonu temsilcilerinin
mücadeleye kat›l›m ça¤r›lar›
içeren konuflmalar›yla baflla-
yan flölende Köln Anadolu
Kültür Evi fliir grubu be¤eni
toplad›. 

G e -
ceye Mi-
kail As-
lan, Aynur Do¤an türküleriyle
kat›l›rken, Anadolu Federasyo-
nu’nun çal›flmalar›n› konu alan
bir sinevizyon gösterimi de ya-
p›ld›. 

Halk flölenine yaklafl›k 1200
kifli kat›l›rken, flölen kitlenin
yo¤un alk›fl ve sloganlar› eflli-
¤inde sahneye ç›kan Grup Yo-
rum’un konseriyle  sona erdi.

Berlin’de yaflayan Alman
Antifaflist ve militan Ilse
Schwipper, 26 Eylül günü a¤›r
bir hastal›k sonucunda yaflam›-
n› yitirdi. 

1937 do¤umlu Ilse Schwip-
per, 1970’li y›llarda, anti-em-
peryalist eylemlerinden dolay›
3,5 y›l› tecritte olmak üzere 8
y›l tutsak kald›.

Schwipper, içinde yerald›¤›

Las Loccas isimli feminist gru-
bun d›fl›nda, Türkiye’de sürdü-
rülen ölüm orucu direnifliyle il-
gili Avrupa’da düzenlenen bir-
çok eyleme kat›lm›fl, Türki-
ye’ye gi-
den heyet-
lerde yer
alm›flt›. Il-
se Schwip-
per, halkla-
r›n müca-
delesinde
yaflamaya
d e v a m
edecektir.

Irkç› gösterilere tepki
Irkç› ‹‹ssvviiççrree Halk Partisi'nin (SVP)

Bern sokaklar›nda yapmak istedi¤i yürü-
yüflü engellemek isteyen eylemcilere, po-
lis gözyaflart›c› bombalarla sald›rarak çok
say›da kifliyi yaralad› ve 43 eylemcinin tu-
tukland›¤› bildirildi... SVP'nin seçimler
için, göçmen karfl›t› kampanya yürüttü¤ü
belirtiliyor.

AAllmmaannyyaa’da da polis ›rkç›l›k karfl›tlar›-
na sald›rd›... 8 Ekim’de, Krefeld’de polis,
“uyar› nöbeti” ad›yla eylem yapan Nazile-
r’e dokunmazken, Naziler’i protesto eden-
lere sald›rd› ve 42 kifliyi gözalt›na ald›. 

CHE Bizimle!
Toplumsal bbilincin

tohumlar›n› aatan kko-
mutan aan›ld›

9 Ekim 1967’de Boliv-
ya’da katledilen Che Gueve-

ra, 40. ölüm y›ldönümünde Küba’da dü-
zenlenen törenlerle an›ld›.

Onbinlerce Kübal›, Santa Clara’da, Er-
nesto Che Guevera’n›n mezar›n›n bulun-
du¤u yerdeki an›t önünde düzenlenen tö-
rene kat›ld›. Sa¤l›k durumu nedeniyle tö-
rene kat›lamayan CCaassttrroo, gazetede yay›n-
lanan ve törende okunan yaz›s›nda,
CChhee’’nniinn ggeerreekk LLaattiinn AAmmeerriikkaa ggeerreekkssee
ttüümm ddüünnyyaaddaa ttoopplluummssaall bbiilliinncciinn ttoo--
hhuummllaarr››nn›› aatttt››¤¤››nn›› belirtti.

Eski gerilla komutanlar›ndan Valdes ise
konuflmas›nda, ““KKoommüünniisstt iiddeeaalllleerriimmiizz--
ddeenn hhiiççbbiirr zzaammaann vvaazzggeeççmmeeyyeeccee¤¤iizz””,,
““KKüübbaa aassllaa YYaannkkiilleerriinn ppoossttaallllaarr›› aalltt››nnddaa
eezziillmmeeyyeecceekk”” vurgusu yapt›.

*

GGeennççlliikk CChhee’’yyii AAnndd››:: Kocaeli Gençlik
Derne¤i de Che için bir anma düzenledi. 

Kocaeli Tunceliler Derne¤i’nde dü-
zenlenen anmada “baflta Che olmak üze-
re devrimci önderlerin resimlerinin k›ya-
fet ve tak›lara bas›larak markalaflt›r›lma-
ya çal›fl›ld›¤›na” dikkat çeken Kocaeli
Gençlik Derne¤i Baflkan› Emre Duran,
amaçlar›n›n gençli¤in yozlaflmas›n› en-
gellemek oldu¤unu belirtti. Anma, "El
Che" isimli belgeselin gösterilmesi ile
devam etti.

Köln’de HHalk fifiöleni 

Ilse SSchwipper
Yaflam›n› YYitirdi



“‹ftar verme” modas› sürüyor...
Dini sömüren sömürene, ortal›k din
tüccarlar›ndan geçilmiyor. Revaçta-
ki din müslümanl›k. Müslüman hal-
k›n üzerine bombalar› ya¤d›r›rken,
dini bayramm›fl, ramazanm›fl, oruç-
mufl dinleme, sonra utanmadan ç›k
iftar ver. Bu iftarc› Bush.

Elbette ki, iftar da Bushlar için
‹slami ülkelere biçim verme progra-
m›na hizmet edecek bir unsurdur.
Dolay›s›yla Bush iftar konuflmas›n-
da, ‹slami ülkelere nas›l biçim ver-
meyi planlad›klar›n› da anlat›yor.
““RRaaddiikkaall uunnssuurrllaarr ‹‹ssllaamm’’›› vvee MMüüss--
llüümmaannllaarr›› tteemmssiill eeddeemmeezz”” peki kim
temsil eder, ““››ll››mmll›› iissllaamm”” yani ifl-
birlikçi islamc›l›k!..

Elbette, din tüccarlar›, bir yan-
dan iftar çad›rlar› kurup dini satar-
ken, ticaretini yapt›klar› dinin ken-
dileri için zarars›z olan›n› tercih
ediyorlar. Emperyalizm için zarar-
s›z iflbirlikçi dinin ad› ‘Il›ml› ‹slam.’

Kimler yok ki Bushlar’›n “gele-
neksel” iftar yeme¤inde; ““üüllkkeeyyee
kkaattkk›› yyaappmm››flfl oollaann AAmmeerriikkaall›› MMüüss--
llüümmaann kkaadd››nnllaarr””, haliyle Bush ken-
disi ve efli Laura Bush, D›fliflleri Ba-
kan› Condoleezza Rice, Baflkan
Yard›mc›s› Dick Cheney, ‹ç Güven-
lik Bakan› Michael Chertoff ile
müslüman lider ve büyükelçiler.

Tüm iflbirlikçi islamc›lar› topla-
m›fl iftara ve buyurmufl efendi:
“AABBDD''nniinn IIrraakk,, AAffggaanniissttaann vvee
LLüübbnnaann''ddaa hhüürrrriiyyeett iisstteeyyeenn MMüüssllüü--
mmaannllaarraa ddeesstteekk vveerrddii¤¤iinnii vvee ddüünnyyaa--
nn››nn hheerr yyeerriinnddee zzoorrlluukkllaarrllaa kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaa oollaann MMüüssllüümmaannllaarr››nn yyaa--
nn››nnddaa oolldduukkllaarr››nn››”” belirtmifl. 

Ve devam›nda kimlerin müslü-
man olup olamayaca¤›na da karar
vererek, ““flfliiddddeett vvee kkaaoossaa iinnaannaann

rraaddiikkaall uunnssuurrllaarr››nn iissllaamm''›› vvee mmüüss--
llüümmaannllaarr›› tteemmssiill eettmmeeddii¤¤iinnii,, bbaaflflaa--
rr››ll›› oollaammaayyaaccaakkllaarr››nn››” söylemifl.

Oysa ayn› Bush, Irak iflgali için
“Haçl› Seferi”ne ç›kt›klar›n› söyle-
miflti. Dinin tüccar› hristiyana hris-
tiyanl›¤›, müslümana müslümanl›¤›
sat›yor. Bunda bir çeliflki yok. Em-
peryalizminden oligarflisine hepsi-
nin bir tüccardan baflka bir fley ol-
mad›¤›n› görebilmek, her iki politi-
kan›n birbiriyle uyumlu oldu¤unu
anlamaya yetiyor.

Bush nas›l bir islam istiyor? 

Bir önceki say›m›zda da belirtti-
¤imiz gibi ABD emperyalizminin
islama biçti¤i rol de¤iflmemifltir.
Bush’un derdi kendisine karfl› olan
dinledir, iste¤i dini iflbirlikçisi hali-
ne getirmek ve halklar› sömürgelefl-
tirirken kullanmakt›r. Bugün em-
peryalizmin, müslümanlar› kullan-
ma politikas›ndaki iflbirlikçileri
Karzailer, Tayyipler, Malikiler’dir.
Dolay›s›yla Bush’un “müslümanla-
r›” bunlard›r.

Oysa sen kimsin, hangi hakla
karar veriyorsun kimin müslümanl›-
¤›n›n ne kadar gerçek olup olmad›-
¤›na? Müslüman halklar›n bafl›na

ölüm ya¤d›ran Bush, sonra ç›k›yor,
““ssiizzii oonnllaarr ddee¤¤iill,, bbuunnllaarr tteemmssiill eeddee--
bbiilliirrlleerr”” diye fetva veriyor.

Öz olarak, ““NNee oolluurrssaann››zz oolluunn
aammaa iiflflbbiirrlliikkççiimm oolluunn,, üüllkkeenniizzii bbaa--
nnaa ppeeflflkkeeflfl ççeekkiinn”” diyor. Dinci olun,
laik olun, müslüman veya hristiyan
olun, tekelci veya feodal olun, dili-
niz, dininiz, düflünceniz, milliyeti-
niz... farketmez, hepsinin iyisi iflbir-
likçi olan›d›r, hepsinin kötüsü, ABD
emperyalizmine karfl› ç›kan›d›r.
ABD, bu bak›fl aç›s›yla dünyay› fle-
killendirmek istiyor. Tüm söylemle-
ri, politikalar›, destekledikleri ikti-
darlar veya karfl› ç›kt›klar› güçler
hep bu politikalar› ekseninde flekil-
leniyor. Bir yandan müslüman halk-
lar›n yaflad›¤› topraklar› iflgal ede-
rek, yüzbinlercesini, milyonlarcas›-
n› katledip, göçettirirken bir yandan
Beyaz Saray’da iftar vermenin
mant›¤› buradad›r.

E¤er, emperyalist efendi birileri-
ni destekliyorsa, bilece¤iz ki, em-
peryalizmin deste¤ini alanlar en az
Bushlar kadar halklara düflman, ifl-
birlikçilerdir. Ve bu kesimler ne
müslüman halklar› ne de baflka bir
halk kesimini temsil edemezler.

Say›: 126 43BUSHLAR’IN TANRISI

Bushlar Her Tanr›y› Kullan›r, Tek Tanr›ya Tapar: 

“DOLAR TANRISI”

Din, tticaret vve ssiyaset
Tayyip Erdo¤an AKP Ankara ‹l Örgütü’nün düzenledi¤i toplant›da

yapt›¤› konuflmada; AKP’lilerden, bayramda gittikleri yerlerde referandu-
mu anlat›p evet oyu istemeleri talimat› verdi. AKP’nin referandum sloga-
n› da flöyle: “Bayram›n›z hay›rl› olsun, oyunuz evet olsun”... Ayn› AKP
kafas› Erzurum’da “yard›m” da¤›tt›klar› halktan, yard›m almalar› için
Fatiha okumalar›n› istiyor.

Her fley sat›l›k ve bunlar sat›fl›n çeflitleri... Yard›m diyor dincili¤i
büyütmek için kullan›yor, dini politika malzemesi olarak kullan›yor.
Bunlar›n, islamla da ilgileri kalmam›flt›r. ‹slam› kapitalizme uyduruyorlar.
Emperyalist sistemle çat›flmak yerine sisteme uyum sa¤layarak islam›
yaflatma politikas›. Yafla ve yaflat, islamc›l›¤› yaflatmak istiyorsan, kapita-
lizmi en iyi koflullarda yaflatacaks›n... Il›ml› islam; islam›, kapitalizme en
uyumlu ve kapitalistin ifline en uygun gelecek flekilde nas›l yaflat›r›z
sorusuna verilen cevapt›r: Tayyip’in, Malezya’n›n rolü budur... Hem kapi-
talizm olacak, hem islam; iflin s›rr› bu.

Bir haber: ““FFaaiizz hhaarraamm ddeeyyiipp YYiimmppaaflfl’’aa ppaarraa ttooppllaadd››,, ttooppllaadd››¤¤›› ppaarraayy--
llaa sseevvggiilliissiinnee JJaagguuaarr aalldd››..”” Baflka söze ne hacet?



Devrim mücadelesi, nas›l ki,
halk cephesiyle burjuvazi cephesi
aras›nda ideolojik, politik, askeri
birçok alanda birden cereyan edi-
yorsa, tek tek devrimciler özelinde
de bu savafl çok çeflitli biçimlerde
sürer. Tek tek her insan, s›n›flar,
katmanlar ve bütün olarak kitleler,
devrim ve karfl›-devrim aras›ndaki
savafl›n alan›d›rlar. Devrim ve kar-
fl›-devrim, her insan›, her grubu, kit-
leleri kkaazzaannmmaakk için amans›z bir
savafl içindedir. Çünkü, insanlar›,
kitleleri kimin kazanaca¤›, bu sava-
fl›n kaderini tayin edecek en önemli
unsurlardan biridir. 

Karfl›-devrim tek bir kifliyi bile
devrime b›rakmak istemez. Bu yüz-
den, devrimci saflarda yeralanlara
karfl›, b›kmak bilmeksizin ideolojik
bir faaliyet yürütür. Kadrolara, sem-
patizanlara, kitle iliflkilerine ayr› ay-
r› seslenir. 

Karfl›-devrim, kitle çal›flmas›n›
da hiçbir zaman asla ihmal etmez.
Devrimcilerin en zay›f oldu¤u dö-
nemlerde bile rehavete kap›lmadan
kitleleri etkilemeye, yönlendirmeye
ve düzen içinde örgütlemeye yöne-
lik faaliyetlerini sürdürür. 

Burjuvazinin bu davran›fllar› ve
faaliyetleri, onun yüzlerce y›ll›k s›-
n›f bilincinin ve iktidar›n› savunma
kararl›l›¤›n›n sonucudur. Devrim
cephesinde yeralanlar›n da ayn› ber-
rakl›kta bir s›n›f bilincine ve en az
ayn› güçte iktidar› alma iddias›na
sahip olmas›, s›n›flar mücadelesin-
den zaferle ç›kabilmenin gere¤idir. 

SS››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinniinn bbuu zzoo-
rruunnlluulluu¤¤uu,, devrimci bir yöneticinin
nas›l olmas› gerekti¤inin de çerçe-
vesini belirler. Devrim saflar›nda
yeralan bir yönetici, bir kadro, her
an›nda devrim iddias› tafl›yan, her
ad›m›n› iktidar perspektifiyle atan
bir devrimcidir. 

Bu perspektifi tüm faaliyetlerine

yaymayan, devrim ve karfl›-devrim
aras›nda süren savafl› kendi içinde
sürdürmeyen herhangi bir kadro,
devrim cephesinin kendisinden bek-
ledi¤i görevleri, devrimin kadrosu,
yöneticisi olma misyonunu yerine
getiremez.

Devrimci bir kadro, burjuvaziye
karfl› savafl› hheerr aallaannddaa süreklileflti-
rebilmek ve her gün burjuvaziye
karfl› yeni zaferler kazanabilmek
için, en baflta üç temel görevini hiç
aksatmamak durumundad›r. Nedir
bunlar?

11-- KKeennddiinnii ee¤¤iittmmeekk.. 

22-- KKiittlleelleerrii ee¤¤iittmmeekk..

33-- KKaaddrroollaaflflmmaa yyaappmmaakk..

Bunlar, devrimci hareketin ve
devrimin geliflmesinin olmazsa ol-
mazlar›d›r. Bunlar› yapmayan bir
devrim geliflemez. Bunlar› yapma-
yan bir devrimci, görevlerini yerine
getirdi¤ini iddia edemez. Ama sade-
ce bu kadar m›? Hay›r, bunlar› yap-
mayan birinin, devrimci oldu¤u id-
dias›nda bulunurken de k›rk defa
düflünmesi gerekir. 

Süreçler, koflullar, zaman zaman
devrimci hareketin ve kadrolar›n›n
önündeki görevlerde de¤iflikliklere
yolaçabilir. Koflullara göre öncelik-
ler de¤iflebilir. Fakat dikkat edildi-
¤inde görülür ki, yukar›da sayd›kla-
r›m›z›n önceli¤i, temel olma özel-
likleri hemen hiçbir dönemde de¤ifl-
mez. Bunlar bir bak›ma, devrimci
faaliyetin asli unsurlar›d›r. Devrim
cephesi, kitle çal›flmas›n› ve kadro-
laflmay› ihmal etti¤inde, karfl›-dev-
rim karfl›s›nda kendini kaybetmeye
de mahkum etmifl demektir. 

Devrimcilik, “kurtulufla kadar
savafl”makt›r. Zaferi hedeflemektir.
O halde, devrimci bir kadronun,
devrimi kaybetmeye mahkum eden
bir hatan›n, zaaf›n uygulay›c›s› ol-
mas› kabul edilemez. Bulunulan
yerde kadrolaflma ve kitle çal›flmas›

yapmamak, kendini e¤itmemek, iflte
böyle bir fleydir. 

Devrimcili¤in, devrimci bir yö-
neticinin en önemli ölçütleri olarak
“olmazsa olmaz” dedi¤imiz bu üç
olgudan birincisi; kendini e¤itmek-
tir. Çünkü kendini e¤itmeyen, gelifl-
tirmeyen bir kadro, zaten ötekileri
yeterince yapamayacakt›r. Kendini
e¤itmek, bir devrimci için hergün
yenilenmektir, hergün ar›nmakt›r.
Burjuvazinin dinmek bilmez ide-
olojik sald›r›lar› karfl›s›nda hergün
cephaneli¤ine yeni malzemeler
koymak, silahlar›n›n her gün bak›-
m›n› yap›p kurflunlar›n› temizleyip
yenilemektir. 

Emperyalistler ve oligarfli hangi
ideolojik, demagojik, kültürel silah-
larla sald›r›yor sosyalistlere? Sald›r›
nas›l flekilleniyor? Karfl›-devrim
cephesi nas›l bir insan tipi yaratmak
istiyor. Bu insan tipi devrim saflar›na
nas›l yans›yor?.. Kendini e¤itmek,
iflte bunlar›n sürekli bilincinde ola-
rak hem kendi özelinde, hem sorum-
lu, yönetici oldu¤u alanda bu savafla
karfl› devrimci savafl› örgütlemektir.

Devrimcilik, bir ömür boyu ya-
p›ld›¤›nda yerini bulan, gerçek an-
lam›na kavuflan bir olgudur. Bir
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Ya ddevrimcisin, yya dde¤ilsin;
Ara yyol yyoktur!

"Bir devrimci aaç›k yyürekli, ssad›k
ve ffaal oolmal›, ddevrimin çç›karlar›n›
hayat›ndan ddaha dde¤erli ssaymal› vve
kendi çç›karlar›n› ddevrimin
ç›karlar›na ttabi ttutmal›d›r. 

Partinin kkolektif hhayat›n› kkuvvetlen-
dirmeli vve hher yerde ddo¤ru pprensip-
lere ss›k› ss›k›ya bba¤l› kkalmal›. 

Ve hher türlü yyanl›fl ddüflünce vve
harekete kkarfl› yyorulmadan
mücadeleye ggiriflmelidir. 

Kiflilerden ççok pparti vve kkitlelerle,
kendisinden ççok bbaflkalar›yla
ilgilenmelidir. 

Bir kimse aancak bböylelikle ddevrimci
ünvan›na hhak kkazan›r..." (Mao) 



ömür boyu sürmeyen her devrimci-
li¤in, “devrimci oldu¤u” süreç tart›-
fl›l›r bir süreçtir. O süreç, çok ciddi
zay›fl›klarla doludur ki, “bb››rraakkmmaa”
denilen ve asl›nda devrimcili¤in do-
¤as›na ayk›r› olan o durum ortaya
ç›kmaktad›r. 

Devrimci saflara ad›m atarken,
düzenden al›p getirdi¤imiz birçok
duygu ve düflüncenin, kiflisel al›fl-
kanl›klar›n ve özlemlerin olmas› bir
yere kadar do¤ald›r; önemli olan
bunlar›n fark›nda olmak ve de¤ifltir-
me savafl›na girmektir. Bu savaflta
iradi çat›flmalarla mevzi kazananlar,
ad›m ad›m devrimcileflirler. Kiflilik-
leri, düzen kiflili¤ini yads›y›p dev-
rimcileflmeye bafllar. 

Ama bu süreç yaflanm›yorsa, dü-
zenden getirilen al›flkanl›klar, geri
plana itilmifl ancak onlar› yoketmek
için kesin sonuç al›c› bir savafla giri-
flilmiyorsa, orada bir sorun vard›r. 

Devrimci saflarda kal›c›laflmak,
halk›m›za, örgütümüze, sosyalizme
lay›k olabilmek, kendimizi e¤iterek,
mücadele etti¤imiz alanda, birimde
halk› e¤iterek, yoldafllar›m›z› e¤itip
kadrolaflt›rarak, sosyalist kültürü ya-
flam›m›za hakim k›larak mümkündür.

Kendini, kadrolar› ve 
kitleleri e¤itmek bir 
bütündür; birini yapmayan
ötekileri de yapamaz. 
Burjuva ideolojisi, sürekli bir

sald›r› halindedir. Düzenin de¤erle-
rimizi, düflüncelerimizi kemirmesi,
ço¤u zaman sinsice ve biz fark›na
varmaks›z›n geliflir. Sinsice yerleflir
düzen içimize. Veya varolan düzen
düflünceleri, uygun koflullar›n› bul-
du¤unda adeta hortlar. Düzen dü-
flünceleri uyand›kça, devrimci dü-
flünceler ve duygular geri plana iti-
lir. Düzen özlemleri öne ç›kt›kça,
devrimci refleksler, devrimci heye-
can kaybolur. Kitle çal›flmas› yap›l-
mamas›n›n, kadrolaflma yap›lma-
mas›n›n temelinde de iflte ço¤unluk-
la bunlar vard›r. 

Kadrolaflma, kitle çal›flmas›,
bunlar›n hangisi “kendili¤inden”
gerçekleflebilir? Bunlar› gerçeklefl-

tirmek, ppllaannll››,, pprrooggrraammll›› oollmmaayy››,,
iiçç ddiissiipplliinniinnii sa¤layabilmeyi gerek-
tirir. Kendi iç disiplini, plan› olma-
yan›n kadrolaflma, kitle çal›flmas›
yapabilmesi mümkün de¤ildir. 

Bunlar› yapmayan geliflmez.
Bunlar› yapmayan oldu¤u yerde sa-
yar; devrim mücadelesinde ise, ör-
gütsel anlamda da, kiflisel anlamda
da durmak gerilemektir. Gerileye-
nin ise, gidece¤i tek yer vard›r: Dü-
zen. Dolay›s›yla bunlar› yapmayan
bir devrimcinin heyecan›n› kaybe-
dip ruhsuzlaflmas›, çürümesi, yoz-
laflmas› ve nihayetinde bunlar›n so-
nucu olarak düzen batakl›¤›na dön-
mesi önlenemez. 

Devrimi gelifltirmek, soyut bir
fley de¤ildir; devrim kadroyla geli-
flir, kitleyle geliflir, e¤itim yapmak-
la, politika üretmekle, eylemi gelifl-
tirmekle geliflir. Devrimcinin ifli
bunlard›r. Bunlar› yapmayan devri-
mi gelifltiremez. Bunlar› yapmayan
bir yönetici, yaflam›n›n “devrimle”
dolu oldu¤unu söyleyebilir mi? Tam
tersine, onun yaflam› devrimle dol-
mamakta, beyni devrimle yo¤rul-
mamaktad›r. 

Bugün hemen tüm sol, “kitlesel-
leflme” konusunda oldukça geri bir
durumdad›r. Kitle çal›flmas›nda s›-
k›nt›lar, açmazlar vard›r. Refor-
mizm için, iktidar iddias›n› kaybet-
mifl flu veya bu grup için, bu sorun
önemsenmeyebilir. Ama devrime
yürüyen bir hareket için bu kabul
edilemez bir sonuçtur. Bir kadro,
bunu kendi biriminde, alan›nda afl-
mak için gecesini gündüzüne katm›-

yorsa, devrimin sorunlar›yla yan›p
tutuflmuyor demektir. 

Kitleselleflme sorunu tart›fl›ld›-
¤›nda hemen herkesin çeflitli gerek-
çeleri, bahaneleri haz›r; kitleler kor-
kuyor, kitleler duyars›z, kitleler
flöyle, kitleler böyle... 

Kitleler de¤iflti evet. Bireycilik,
bencillik geçmiflle k›yaslanamaya-
cak ölçüde güçlendi. Geçim kayg›s›
daha ön plana ç›kt›. Ony›llard›r uy-
gulanan bask›, zulüm, apolitiklefltir-
me, pasifikasyon politikalar› sonu-
cunda kitlelerin en az›ndan yayg›n
bir kesimi duyars›zlaflt›r›lm›fl, kor-
kular›n esiri haline getirilmifltir. Fa-
kat ülkemiz solunun darlaflmas›nda,
kitlelerle solun aras›nda bir mesafe
oluflmas›nda, esas olan, bunlar de-
¤il, devrimcili¤in, devrimcilik tarz›-
n›n de¤iflmesidir. 

Devrimcili¤in ruh halindeki ve
iddias›ndaki gerilemedir. 

Bugün kitlelerin “ça¤r›”larla ha-
rekete geçmedi¤i, herkesin pratik
tecrübeleriyle bildi¤i bir gerçektir.
Ony›llard›r uygulanan karfl›-devrim
politikalar›n›n yaratt›¤› sonuçlardan
birisidir bu da. Peki devrimciler bu
nesnelli¤e teslim mi olacak? Ne ya-
pal›m gelmiyorlar, deyip, “temsili”
bas›n aç›klamalar›n›, daralm›fl ey-
lemleri mi çizgi haline getirecek,
yoksa bunu aflman›n yöntemlerini
mi gelifltirecek? Devrimcilerin buna
cevab› kuflkusuz ikincisidir ve iflte o
cevapta, karfl›m›za, nas›l bir dev-
rimcilik meselesi ç›kmaktad›r. Kar-
fl›-devrimin kitlelerle aram›za koy-
du¤u engelleri aflman›n tek yolu
vard›r; kitle çal›flmas›. Bunu yap-
mayan devrimci, bulundu¤u alanda
bunun yap›lmas›n› sa¤lamayan yö-
netici, gerçekte bbuurrjjuuvvaazziinniinn ççiizz-
ddii¤¤ii ss››nn››rrllaarr iiççiinnddee solculuk yap-
may›, kitle mücadelesini de¤il, çizi-
len s›n›rlar içindeki “temsili” müca-
deleyle -ki bunun özü sivil toplum-
culuktur- yetinmeyi kabul etmifl de-
mektir. Bunu kabul etmek ise prole-
ter devrimcilikten vazgeçmek de-
mektir. Bu da düzeniçi solculu¤a
do¤ru gidifltir. En baflta dedi¤imiz
gibi de, bir kifli ya devrimcidir, ya
de¤ildir; bunun aras› yoktur. Bu an-
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lamda da düzenin çizdi¤i bu s›n›rla-
ra hapsolan, hapsolarak kitle çal›fl-
mas›ndan adeta vazgeçen bir kadro,
olumsuz bir yolda demektir. 

O do¤al olarak kadrolaflma da
yapmayacak, yapamayacakt›r. Çün-
kü kadrolaflmay› yapacak sabra,
inanca, coflkuya da sahip de¤ildir. 

Bir yönetici, kadrolaflma yapa-
cak; yani, alt›nda çal›flan insanlar›
“merkezden gelen talimatlar› do¤ru
yorumlayabilecek siyasi geliflim dü-
zeyine yükseltecek, onlar›, gelen tali-
matlar›, politikalar› kitlelere aktara-
bilecek düzeye getirecek... ona, kitle-
lerin isteklerini, duygu ve düflüncele-
rini do¤ru alg›lay›p de¤erlendirebi-
lecek bir formasyon” kazand›racak.

Kendini e¤itmeyen, kendi içinde
düzenle savaflmayan biri bunlar› ya-
pabilir mi? 

“Kadro -diyor Che- hem ideolo-
jik hem de yönetsel bak›mdan disip-
linli, demokr atik merkeziyetçili¤i
bilen ve uygulayan... bir bireydir.”
Ve devam ediyor: “Kadrolar›n dü-
rüstlü¤ü ve ba¤l›l›¤› denenmifl, fi-
ziksel ve moral cesareti, ideolojik
geliflimiyle birlikte her zaman her
çeflit mücadeleye girmeye, devrimin
yürüyüflüne gerekti¤inde hayat›n›
ortaya koyarak uyum sa¤lamaya
haz›r durumda bulunacak biçimde
çelikleflmifltir.”

fiimdi böyle kadrolar yetifltirmek
için nas›l bir ortam, nas›l bir iliflki,
nas›l bir yoldafll›k, nas›l bir devrim
iddias›, nas›l bir mütevazilik ve di-
siplinlilik gerekti¤ini düflünelim.
Kelimenin gerçek anlam›yla, günün
her an›nda devrimle yat›p kalkmak-
s›z›n, devrim iddias›n›, iktidar pers-
pektifini, birlikte çal›flt›¤› her insa-
na aktarmaks›z›n, bulundu¤u biri-
mi, alan› coflkuyla, inançla donat-
maks›z›n, yukar›daki tarzda bir kad-
rolaflma sa¤lanabilir mi?

Belirtti¤imiz bu düflünceler kar-
fl›s›nda “gerekçecilik”, hemen “bu
tür ortamlar› yaratmakta ne kadar
çok engelle, zorlukla karfl› karfl›ya
olundu¤unu” s›ralamaya bafllar. Bir
yan›yla hakl›d›r gerekçeci; karfl›-
devrim planlar›m›z›, programlar›-
m›z› hayata geçirmekte bizi bir tür-

lü rahat b›rakmamaktad›r! 

Ama “gerekçeci”, haks›zd›r.
Çünkü bu s›n›f savafl›n›n do¤as›nda
olan bir “zorluk”tur. E¤er herhangi
bir devrimci, bu engellerin, “pratik
yo¤unlu¤un”, kofluflturmaca zorun-
lulu¤unun sürekli kendi biriminde
ortaya ç›kt›¤›n›, ama baflka birim-
lerde –mesela kendine ba¤l› alt bi-
rimlerde– pekala kadrolaflma yap›-
labilece¤ini düflünüyor veya söylü-
yorsa, yan›l›yor. Bu tür engeller, ne
sadece onun bafl›na geliyor ne de
bunlar sadece bizim ülkemize ve
devrimimize özgüdür. Bak›n, y›llar
önce Kalinin ayn› sorunla karfl› kar-
fl›ya olan Sovyet devrimcilerine ne
diyor: "Partili için en önemli fley s›-
radan günlük çal›flmay› baflarabil-
mesi, pratik hayat›n her gün, her
saat öne ç›kard›¤› koflullarda onun
yükseliflini engelleyen fleyleri afla-
bilmesidir. Bu ggüünnddeelliikk iiflfllleerriinn ççiirr-
kkiinn eennggeelllleerrii onun azmini gelifltir-
meli ve güçlendirmelidir ki, günde-
lik s›r adan ifllerde bile niha-
i hedefi görebilsin ve komünizm u¤-
runa savaflt›¤›n› asla gözden kaç›r-
mas›n."

Engeller, zorluklar, imkans›zl›k-
lar, kuflkusuz her zaman vard›r; ama
bu durum, bunlar› yerine getirme-
menin gerekçeleri olarak ileri sürü-
lemez. Engeller, belirleyici hale ge-
liyorsa, bu, bize engellerin afl›lamaz
oldu¤unu de¤il, devrim iddiam›z›n
ve iktidar perspektifimizin bunlar›
aflacak kadar güçlü olmad›¤›n› gös-
terir. Çünkü zaten bunlar gerçeklefl-

tirilmedi¤inde, imkans›zl›klar, s›-
n›rl›l›klar, k›s›r döngüler, bizi he-
deflerimizden al›koyan “zorunlu-
luklar” hiç bitmeyecektir. 

Bu sorunlar ve zorunluluklar,
her alan›n kendi içinde kitle çal›fl-
mas›, kadro çal›flmas› gerçeklefltiril-
di¤i oranda afl›lacakt›r. “D›fltan” bir
çözüm yoktur. Kadro yetifltirmeyip
bulundu¤u alana yetifltirilmifl insan
isteyen, kitleleri örgütlemeyip, s›ra-
dan, yasak savmac› faaliyetleri kitle
çal›flmas› gibi yans›tan bak›fl aç›s›,
haz›rc›, kolayc› ve ayn› zamanda
sorumsuzdur. Çünkü, Devrimci Sol
Dergisi’ndeki bir yaz›da denildi¤i
gibi, “Hiç bir yerde, boflalan her
alana yeni bir yönetici gönderecek
haz›r k›ta bekleyen bir güç yok.
Kadro yetifltiren okullar›m›z, akade-
milerimiz de yok.”

O halde yap›lmas› gereken belli-
dir; her alandaki programlar, plan-
lar, her koflulda kadrolaflmay›-e¤i-
tim faaliyetlerini sürdürebilecek,
her koflulda kitle çal›flmas›n› sürdü-
rebilecek flekilde yap›lmak duru-
mundad›r. Bu programlar›n uygu-
lanmas›n›n “güvencesi” ise bizzat o
alandaki yönetici kadrolar olmak
durumundad›r. Her ek iflte, e¤itimi
iptal eden, her pratik geliflmede kit-
le çal›flmas›n› bir yana b›rakan bir
tarzla, devrimci faaliyet sürdürüle-
meyece¤i gibi, böyle bir flekillen-
menin oldu¤u bir birimin de dev-
rimci tarzda yönetildi¤i iddia edile-
mez. Orada devrimci de¤il, idare-i
maslahatç› bir yönetim vard›r. Bu
yönetim tarz›, kadrolaflt›rmayan,
kitlesellefltirmeyen günü geçiren bir
yönetim tarz›d›r. 

Bunlar› yapmayan bir yönetici-
nin kitlelerle, kadrolarla iliflkilerinin
do¤ru devrimci bir biçimde olmaya-
ca¤›, ya liberal, ya sekter olaca¤›
aç›kt›r. Geliflmeyen, dolay›s›yla ge-
lifltirmeyen, okumayan, e¤itmeyen,
örgütlemeyen, kendine bile yarar›
olmayan bir yönetici, bir süre “ara-
da” idare edebilir; bir süre bir aya¤›
devrimde, bir aya¤› düzende yaflaya-
bilir; ama bunu sürdürebilece¤i bir
s›n›r vard›r. O s›n›ra geldi¤inde,
devrimcilik biter ve düzen bafllar.
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BBeelliirrttttii¤¤iimmiizz bbuu ddüüflflüünn--
cceelleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa ““ggeerreekkççeeccii--
lliikk””,, hheemmeenn ““bbuu ttüürr oorrttaamm--

llaarr›› yyaarraattmmaakkttaa nnee kkaaddaarr
ççookk eennggeellllee,, zzoorrlluukkllaa kkaarrflfl››

kkaarrflfl››yyaa oolluunndduu¤¤uunnuu”” ss››rraallaa--
mmaayyaa bbaaflflllaarr.. BBiirr yyaann››yyllaa
hhaakkll››dd››rr;; kkaarrflfl››--ddeevvrriimm

pp rrooggrraammllaarr››mm››zz›› hhaayyaattaa
ggeeççiirrmmeekkttee bbiizzii bbiirr ttüürrllüü
rraahhaatt bb››rraakkmmaammaakkttaadd››rr!! 

AAmmaa ““ggeerreekkççeeccii””,,
hhaakkss››zzdd››rr.. ÇÇüünnkküü bbuu ss››nn››ff

ssaavvaaflfl››nn››nn ddoo¤¤aass››nnddaa oollaann bbiirr
““zzoorrlluukk””ttuurr..



Gençlik Federasyonu Okmey-
dan› Sibel Yalç›n Direnifl Park›’nda
düzenledi¤i coflkulu bir etkinlikle
Dev-Genç’in 38. y›l›n› selamlad›.
Zehralar’›n, Cananlar’›n, Seher-
ler’in, Eyüpler’in yoldafllar›; anma
öncesi Sibel Yalç›n Park›’n› Ma-
hir’in resmi ve Dev-Genç bayra¤›
ile donatarak Dev-Genç gelene¤ine
sahip ç›kt›lar. 

38 y›ld›r mücadele etmenin ver-
di¤i onurla hep beraber türküler
söyleyip, halaya duran Dev-
Genç’liler, 6 Ekim günü onurlu,
bafle¤mez tarihlerinden ald›klar›
hakl› gururu paylaflt›lar. 

38 y›ld›r amfilerde, meydanlar-
da, direnifllerde en önde olan Dev-
Genç’liler yeri geldi Hamiyet olup
faflizme meydan okudular, yeri gel-
di Seher olup üniversitelerde can
bedeli korudular meflrulu¤u ve bu-
gün o bilinç ve cüretle devam edi-
yorlar yollar›na. 

Dev-Genç demek, devrimin yo-
lu demektir...  Bundan tam 38 y›l
önce ad›mlanmaya bafllanan bu
yolda onurlu bir tarih demektir
Dev-Genç’lilik. Bundand›r ki bafl-
lar› diktir flehitlerinin önünde. 

Gençlik Federasyonu’nun dü-
zenledi¤i etkinlik saat 19.00’da
sayg› durufluyla bafllarken ‹stanbul
Gençlik Derne¤i Baflkan› Hasan
Selim Gönen’in konuflmas›yla de-
vam etti. Gönen’in  “38. y›l›m›z›

halk›m›zla paylaflt›¤›m›z bu-
gün biz bunu yapabilmenin
yani ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm yolunda aral›k-
s›z yürüyebilmenin onurunu
ve gururunu yafl›yoruz. Savrul-
madan, yorulmadan, y›lg›nl›¤a düfl-
meden Dev-Genç’imizi ileri tafl›yo-
ruz. Tarihimizden, flehitlerimizden
ald›¤›m›z güçle büyütüyoruz örgü-
tümüzü” sözleri alk›fllarla karfl›lan-
d›. 

“Seher fiahin’le dayan›flma ma-
salar›yla gençli¤in sorunlar›na çö-
züm olmaya çal›flt›k, Hamiyet Y›l-
d›zlar’la, Ali R›za Kurtlar’la, fia-
ban fienler’le faflist iflgalleri k›rd›k.
Birtan Alt›nbafllar’dan iflkencecileri
teslim almay› ö¤rendik. Erol Yal-
ç›nlar’dan ise ölmeyi ama teslim
olmamay›. Büyük Direnifl içinde
flehit düflen Dev-Genç’lilerden Ca-
nanlar’dan Zehralar’dan yoldaflla-
r›n için gözünü k›rpmadan ölebil-
meyi ö¤rendik” diyen Gönen 38.
y›la nas›l gelindi¤ini anlatt›. 

Konuflman›n ard›ndan Gençlik
Federasyonu’na ba¤l› dernekler et-
kinlikleriyle kat›ld›lar geceye. ‹z-
mir Gençlik Derne¤i’nin grubu
olan Grup Gün›fl›¤› türküleriyle
Ege’nin, Ankara Gençlik Derne¤i
oynad›¤› halk oyunuyla ‹çanado-
lu’nun, Edirne Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi türküleriyle Trakya’n›n ha-
vas›n› estirdi. 

1969’dan bugüne gelen Dev-
Genç tarihini anlatan sinevizyon
dakikalarca ayakta alk›fllanarak se-
lamlan›rken Dev-Genç flehitlerinin
ekrana yans›mas›yla ve at›lan havai
fifleklerle coflku doru¤a ulaflt›. 

Adana Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu ve hemen ard›ndan halk
oyunlar› ekibi Akdeniz’den getir-
dikleri coflkuyu yayd›lar parka. Bü-
tün iller kendi yöresinin türküsünü
söyledi, kendi yöresinin selam›n›
getirdi. En son sahne alan Grup Yo-
rum Korosu ile omuz omuza halay-
lar çekildi. TAYAD, Temel Haklar
Federasyonu ve Gebze Hapishane-
si’ndeki Özgür Tutsaklar›n Dev
Genç’i selamlayan mesajlar› da
okudu.

S›ra Dev-Genç marfl›na geldi-
¤inde Dev-Genç’liler yumruklar›n›
havada, gözlerini duvarlardaki fle-
hitlerin resimlerinde ve Mahir Ça-
yan’da birlefltirdiler ayn› duyguyla.
fienlik boyunca “Yaflas›n Dev-
Genç Yaflas›n Dev-Genç’liler, Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar
Savafl” slogan› en gür, a¤›z dolusu
at›lan slogand›.  Yüzlerce kiflinin
kat›ld›¤› etkinlik bedeli ne olursa
olsun Dev-Genç miras›n› sürdürme
ve büyütme kararl›l›¤›yla sona erdi.

Say›: 126 47GENÇL‹K

DEV-GENÇ’‹N 38. YILI
COfiKUYLA KUTLANDI

AÜ’de AAç›l›fl fifienli¤i
4 Ekim’de, Ankara Üniver-

sitesi Cebeci Kampüsü’nde
coflkulu bir aç›l›fl flenli¤i yap›l-
d›. 100-150 kiflinin kat›ld›¤›
flenli¤e, davul ve zurna eflli¤in-
de kampüs dolafl›larak ça¤r›
yap›ld›. Halaylarla bafllayan
flenlikte ö¤renciler ad›na, An-
kara Gençlik Derne¤i’nden Di-
dem Akman; üniversitede son
günlerde daha da yo¤unlaflan

bask›lara ve bask›lar›n amaçla-
r›na de¤inen, sorunlar› birlikte
mücadele ederek çözmek için
tüm ö¤rencileri demokratik,
halk için üniversite mücadelesi-
ne ça¤›ran bir konuflma yapt›.
Diyez Müzik Toplulu¤u’nun
müzik dinletisi ve fliirlerle süren
flenlik yine halaylarla bitirildi.

fienli¤e herhangi bir müda-
hale olmamas›, gençli¤in sald›-
r›lar karfl›s›ndaki direniflinin ka-
zan›m› olarak de¤erlendirildi.

Dev-Genç’in 38. y›l› 
Anadolu’da da selamland›

AArrttvviinn Gençlik Dernekli Ö¤renciler 10 Ekim
günü dernek binas›nda yapt›klar› etkinlikle Dev-
Genç’in 38. y›l›n› kutlad›lar. Sayg› durufluyla
bafllayan anmada yap›lan aç›l›fl konuflmas›nda
“biliyoruz ki örgütlü olanlar› hiçbir güç yene-
mez” vurgusu yap›ld›. fiiir ve müzik dinletisiyle
devam eden etkinlikte, devrimci gençli¤in tarihi-
ni anlatan bir belgesel izlendi.

AAddaannaa Çukurova Üniversitesi’nde de ayn›
gün yap›lan etkinlikte Dev-Genç’in onurlu tari-
hi selamland›. 



9-10 Ekim 1969, asl›nda sadece
Dev-Genç’in do¤um günü de¤ildi.
O gün Mahir Çayan’›n önderli¤inin
perçinlendi¤i, parti ve cepheye gi-
den yolun aç›ld›¤› gündü. 

Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun
9-10 Ekim 1969’da Ankara’da yap›-
lan  4. Kurultay›, federasyonun ad›-
n› de¤ifltirme karar› alm›fl ve Türki-
ye devrim mücadelesinden bir daha
hiç eksik olmayacak bir ismi, Türki-
ye Devrimci Gençlik Federasyonu
yani k›salt›lm›fl ad›yla Dev-Genç’i
tarihe arma¤an etmiflti.  

Ankara'da SBF'nin büyük amfi-
sinde yap›lan ola¤anüstü kurultayda
kürsüye ç›kan genç ama belli ki teori-
de hayli mesafe katetmifl bir adam,
bundan çok daha fazlas›n›n da müjde-
sini veriyordu gençli¤e ve halka. 

HH
FFiikkiirr KKuullüüpplleerrii, o döneme ge-

linceye kadar önemli bir rol oyna-
m›flt› gençlik mücadelesinde. ‹lk
kulüp, Demokrat Parti iktidar› döne-
minde, 1956’da Ankara Siyasal Bil-
giler Fakültesi’nde kurulmufltu. Da-
ha çok CHP paralelinde Demokrat
Parti’ye karfl› yürütülen muhalefetin
bir parças› duruflundayd›.

Fikir Kulüpleri 1960’lardan son-
ra ise giderek yayg›nlaflt›. Ö¤renci
gençlik hareketindeki sosyalizme
yönelime paralel olarak da CHP’nin
etkisi azal›rken T‹P’e yönelim ön
plana ç›kt›. Fikir Kulüpleri bu dö-
nemden itibaren gençlik hareketi
için bir çekim merkezi haline geldi.
Klüplerde teorik tart›flmalar yap›l›-
yor, akademik mücadele onlar arac›-
l›¤›yla örgütleniyor, faflist sald›r›lara
karfl› tav›r gelifltiriliyordu. Kulüple-
rin ço¤almas› merkezi örgütlenme
ihtiyac›n› da ortaya ç›kard› ve birçok
Fikir Kulübü’nün biraraya gelmesiy-
le 17 Aral›k 1965’te FFiikkiirr KKuullüüppllee--
rrii FFeeddeerraassyyoonnuu ((FFKKFF)) kuruldu. 

Federasyon, bir süre T‹P’lilerin
kontrolünde bir çizgi izledi. Ve bu-
nun bir sonucu olarak gençlik hare-

keti radikalleflirken,
FKF yönetimi onun ge-
risinde kald›. T‹P’in
FKF’deki etkinli¤i
1968 y›l›ndaki II. Kong-

re’ye kadar sürdü. II. Kongre’de yö-
netime Milli Demokratik Devrim
savunucular› (k›saca MDD’ciler)
geldi. 

Mahir Çayanlar’›n da içinde ye-
rald›¤› MDD’ciler de henüz kendi
içlerinde tam olarak ayr›flm›fl ve net-
leflmifl bir durumda de¤illerdi. Fakat
mücadeleyi anti-emperyalist çizgi-
deki kararl›l›klar›yla, anti-faflist mü-
cadeledeki militanl›klar›yla onlar
omuzlam›flt›. Bunun do¤al sonucu

olarak 1969 Ocak’›nda yap›lan FKF
3. Kurultay›’nda, MDD’ciler ço¤un-
lu¤u sa¤lad›. T‹P, hem gençlik hare-
ketinde, hem genel olarak s›n›flar
mücadelesinde art›k sürecin iyice
gerisinde kal›yordu. 

T‹P afl›lm›flt› bir bak›ma, ama
devrim nas›l geliflecekti? Bu soru
henüz tam cevab›n› bulmufl de¤ildi
ve gençlik önderleri bu cevab› bul-
maya çal›fl›yorlard›. 

Resmi ve sivil faflist sald›r›lar›n
artmas›, gençli¤in flehitler vermeye
bafllamas›, Kommer olay›, toprak ifl-
galleri, köylü mitingleri, Kanl› Pa-
zar... s›n›flar mücadelesini k›zg›nlafl-
t›ran bütün bu geliflmeler, ayr›flmay›
ve saflaflmay› h›zland›rmaktayd›...
‹flte o gün, FKF 4. Kurultay›’nda bu

ayr›flman›n önemli aflamalar›ndan
biri daha gerçekleflecekti.

HH
Revizyonizmden ve reformizden

kopufl, ilk baflta MDD’de kendini
ifade ediyordu. Ama MDD içinde de
baflka güçlere bel ba¤layan bir anla-
y›flla, devrimci bir aray›fl gitgide ay-
r›fl›yordu. FKF'nin bu kurultay›nda
art›k hemen hemen netleflme aflama-
s›nda olan iki farkl› çizgi gençlik
kitlesine düflüncelerini kabul ettir-
meye çal›flacakt›. MDD içinde dergi
sayfalar›nda zaten az çok aç›¤a ç›k-
m›fl olan ayr›flma, kongrede fiili ve
örgütsel boyuta tafl›nacakt›. 

Kongrede esas olarak a¤›rl›¤›n›
hissettiren SBF ve ODTÜ Fi-
kir Kulüpleri'nin delegeleri-
dir. Divan Baflkanl›¤›’n› Sela-
hattin Okur' un yapt›¤› kon-
grede, elefltiriler bölümünde
AAyydd››nnll››kk,, TTüürrkk SSoolluu,, ‹‹flflççii vvee
KKööyyllüü gruplar› ad›na, keza
gençlik hareketi içindeki di-
¤er e¤ilimler ad›na konuflma-
lar yap›ld›. 

Ancak bu konuflmalar›n kuflku-
suz en etkilisi ve kongrenin tarihi si-
yasi sonucunu belirleyen Mahir Ça-
yan’›n konuflmas›yd›.  Mahir üzeri-
ne yaz›lan bir kitaptaki benzetmeyle
söylersek: “Mahir'in, Dev-Genç ha-
reketi içerisinde, ‘y›ld›z›n›n parlad›-
¤› an’, 1969 Ekim ay›nda yap›lan
FKF'nin TDGF'na dönüfltürüldü¤ü
kongredir. ” Mahir, kongrede olduk-
ça uzun bir konuflma yapar. Onu ta-
n›mayanlar da farkeder ki, karfl›la-
r›ndaki herhangi bir konuflmac› de-
¤ildir. Kuflku yok ki, Mahir’in ko-
nuflmas›n›n kapsam›, bir gençlik ör-
gütlenmesinin ufkunu, boyutlar›n›
aflan bir konuflmayd›. Fakat o günün
koflullar›nda gençlik örgütlenmesi-
nin üslendi¤i misyon da farkl›yd›.
(Nitekim Kongrede bu konuda da
Perinçek ve MDD grubunun baflka
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Devrimle    
Özdeflleflecek Bir   

‹smin Do¤uflu



aday› Olan Atilla Sarp aras›nda flöy-
le bir tart›flma geçmiflti; Perinçek
konuflurken, kendisini elefltirenlere
“Bana sataflanlar, mütekait devrim-
cilerdir. ‹cazetli sosyalizm yap›l-
maktad›r" diyerek cevap verince,
Atilla Sarp Perinçek’e flöyle der: "...
Eline kelepçe de¤memifl biri icazet-
ten bahsedemez. FKF proleteryan›n
politik örgütünün baz› görevlerini
de yüklenmifltir. Birinci görevimiz
gençli¤i örgütlemektir."

Evet, kongredeki ayr›flma as›l
olarak cuntac›, flabloncu Do¤u Pe-
rinçek grubuyla Mahirler’in temsil
etti¤i çizgi aras›nda yaflan›yordu. 

Tart›flma bir bak›ma da ““kküüççüükk
bbuurrjjuuvvaa kkuuyyrruukkççuullaarr›› iillee pprroolleetteerr
ddeevvrriimmcciilleerrii aarraass››nnddaa”” idi. Belirtil-
melidir ki, bu kurultayda sürdürülen
ideolojik mücadelenin Türkiye dev-
riminin ideolojik gelifliminde özel
bir yeri vard›r. Proleter devrimciler
bu kurultayda, o güne kadar rastlan-
mayan bir kapsamda “küçük burju-
va kuyrukçulu¤una ve oportünizmin
her türlüsüne karfl› ideolojik müca-
dele verdiler. Aren, Boran, Do¤u Pe-
rinçek oportünizmlerinin ve ayn›
çizgide olan görüfllerin nas›l bir sa¤
sapmay› temsil ettiklerini gözler
önüne serdiler.”

Mahir Çayan kuruldaydaki  ko-
nuflmas›n›n sonunda Che’nin,
“Ölüm nereden ve nas›l gelirse gel-
sin, savafl sloganlar›m›z kulaktan
kula¤a yay›lacaksa...” sözünü söy-
ler. Kongreye kat›lanlardan biri,
sonradan konuflman›n bu bölümünü
“Mahir, Che'nin bu sözünü aktard›-
¤› zaman kongrenin dönüm noktala-
r›ndan biri oldu” diye aktaracakt›.
(Aktaran, Mahir, Turan Feyizo¤lu) 

Mahir’in sözlerine farkl› tepkiler
gösterenler de vard› elbette. Mesela
dönemin “cuntac›”lar›ndan ve Dev-
Genç’i kendilerine yedekleme hesa-
b› içinde olanlardan Uluç Gürkan,
Mahir Çayan'›n konuflmas›nda
Che'nin sözlerini söyledi¤i zaman,
oldu¤u yerde “Mahir yapmamal›y-
d›, söylememeliydi” fleklinde bir
tepki gösteriyordu. Gerçek flu idi ki,
Mahir’in bu sözle ifade etti¤i çizgi
gençlik kitlesinin büyük deste¤ini
al›rken, onlara Türkiye devriminin

yolu konusunda somut bir hat çizer-
ken, o güne kadar solda flu veya bu
biçimde etkinliklerini sürdüren re-
vizyonist, cuntac›, oportünist çizgi-
lerin de sonunu ilan ediyordu. Ma-
hir’in sözlerinden, konuflmas›n›n
bütününden duyulan rahats›zl›k bu-
nun sonucuydu. Eski statülerini kay-
betmemek için Mahir ve yoldafllar›-
n› tasfiye edip, FKF’yi elde tutmaya
çal›fl›yorlard›. Bunun için Perinçek
daha o zamandan “provokatörce”
tav›rlara baflvurarak, gelece¤inin
ipuçlar›n› da sergilemifl oluyordu.
Mesela, Mahir’in kürsüden ““KKiiflflii--
lliikklleerriinnddee ddeevvrriimm yyaappaammaayyaannllaarr
ddeevvrriimmccii oollaammaazzllaarr"" tespitini dile
getirmesine karfl›, Perinçek, konufl-
makta olan Mahir Çayan'a küfürle
sald›rmak istiyor, ancak Mahir, ko-
nuflmas›n› ayn› çizgide sürdürerek
tamaml›yordu. Sonuçta sa¤c›, cun-
tac› çizgilerin temsilcileri, FKF’yi
elde tutma ve Mahir’i tasfiye etme
amac›na ulaflamad›lar. Perinçek gru-
bunun Mahir’leri tasfiye etme plan›
bofla ç›kt›¤› gibi süreç tersine dön-
dü. Kurultayda yap›lan tart›flmalar
Perinçek'in sa¤c› bir çizginin savu-
nucusu oldu¤unu herkese aç›kça
göstermifl oldu. 

Kurultay art›k sonuca yaklafl›-
yordu. MDD içindeki militan çizgi-
ye yak›n gruplar, seçimlerde ayr› lis-
teler ç›karmayarak tek liste, tek
aday gösterdiler ve oybirli¤iyle Atil-
la Sarp'› FKF Genel Baflkanl›¤›’na
seçtiler. Federasyonun aammaaçç mad-
desinde, tüzü¤ünde ve Federas-
yon'un ad›nda de¤ifliklik yap›lmas›
karar› al›nd›. Tüzü¤ün 3. Maddesin-
de flöyle deniliyordu art›k: “Fede-
rasyona ba¤l› dernekler sosyalizm
bilimini eylem k›lavuzu edinen üye-
lerden oluflur."  Federasyonun ad›
da, “TTüürrkkiiyyee DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk
FFeeddeerraassyyoonnuu”” ((DDeevv--GGeennçç)) olarak
de¤ifltirildi. 

Ve O –Dev-Genç– art›k, toprak
iflgaline karar veren köylülerin, fab-
rikada greve ç›kan iflçinin, ö¤renci-
nin, anti-emperyalistlerin ilk baflvu-
raca¤› yer olacakt›. Bir gençlik ör-
gütüydü ama sadece gençli¤in de¤il,
tüm halk kesimlerinin Dev-Genç’iy-
di O. Ve hep öyle oldu.

Say›: 126 49TAR‹H

K›sa TTarih
1144 EEkkiimm -- 2200 EEkkiimm

14 Ekim 1918 
Frans›z savafl gemileri ‹skenderun'u bom-
balad›. 

14 Ekim 1928 
Harf devrimi yap›ld›. 

14 Ekim 1970 
Patronun, 15-16 Haziran direnifli boyun-
ca çal›flmad›klar› gerekçesiyle iflçilerin befl
günlük ücretini ceza olarak kesmek isteme-
si üzerine iflçiler ‹stanbul Eyüp'teki Gisla-
ved Lastik Fabrikas›n› iflgal ettiler. 

14 Ekim 1992 
Do¤anflehir'in Çavufllu Köyü’nde 14'ü si-
lahs›z 23 Kürt yurtseveri jandarma taraf›n-
dan katledildi. 

15 Ekim 1993
BEM-SEN, SA⁄LIK-SEN, E⁄‹T-SEN ve TÜM
BEL-SEN 6 No'lu fiube üyesi yaklafl›k 2000
memur, düflük ücret zamm›n› protesto et-
mek için ifl b›rakarak alanlara ç›kt›lar. 

16 Ekim 1994
Gazi halk›, Bayram Duran isimli halktan
bir insan›n gözalt›na al›nd›ktan sonra kara-
kolda iflkenceyle katledilmesini protesto et-
mek amac›yla karakola yürüdü.

17 Ekim 1994
Ö¤retim üyeleri hükümetin verdi¤i sözleri
tutmamas›n› protesto etmek için derslere
girmeme eylemi yapt›lar. 

17 Ekim 1995
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana ve
birçok flehirde onbinlerce kamu emekçisi
yürüyüfller yaparak taleplerini hayk›rd›lar. 

20 Ekim 1978 
‹TÜ Elektrik Fakültesi dekan› Prof. Bedri
Karafakio¤lu, faflistler taraf›ndan katle-
dildi. Karafakio¤lu’nun cenaze töreni dev-
rimcilerin önderli¤inde “faflist terörü” pro-
testo gösterilerine dönüfltürüldü.
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Mad›mak Da “Zenginli¤imiz” Mi?
Cem Vakf› Sivas fiubesi, iftar yeme¤i vermifl. Toplant›-

ya Sivas Valisi ve çok say›da bürokrat kat›lm›fl. 

Vali yemekte yapt›¤› konuflmada 

“Cem Vakf›’n›n Sivas’›n birlik ve beraberli¤inin temel
tafl› oldu¤unu” söylemifl ve “kentteki farkl›l›klar› bir zen-
ginlik olarak gördüklerini” söylemifl. 

Yalandan kim ölmüfl;

“Farkl›l›klar zenginli¤imiz” de yeni moda klifle oldu ar-
t›k... Mad›mak’tan yükselen alevler veya halen Mad›-
mak’tan yükselen kebap kokular› da zenginli¤e dahil mi
acaba?

““OOkkuummaakk,,
hheerrkkeess uuyykkuu--
ddaayykkeenn,,
ggüünneeflfliinn
ddoo¤¤uuflfluunnuu
sseeyyrreettmmeekk iiççiinn
uuyyaannmmaayyaa
bbeennzzeerr..”” 

AAffrriikkaall›› LLeeoo

BAM TELİ çizgiler
Ufuk UUras’a 
“alçaktan uuçmas›n›”
öneriyoruz:

Uras, kongrede ““DDeevvrriimmiinn
vvee ssoossyyaalliizzmmiinn bbaayyrraa¤¤››nn›› mmeecc--
lliissee bbiirrlliikkttee ttaaflfl››dd››kkllaarr››nn››”” söy--
lüyor ve "bu ülkenin devrimci
miras›n› tafl›maktan onur du--
yan bizler, onlara verdi¤imiz
sözle ayn› flekilde bu miras› ta--

fl›yaca¤›z" diyor... ÖDP bafl--
kanl›¤›n› kazanm›fl olabilir
ama bu ona Türkiye solu ad›na
her sözü etme hakk› vermez.
BBiirr:: Kimse bu ülkenin devrim--
ci miras›n› size teslim etmedi,
‹‹kkiinncciissii;; sizin varolufl biçimi--
niz bu miras› tafl›maya engeldir
zaten.. ÜÜçç;; mecliste dalgana--
nan devrimci, sosyalist bir bay--
rak yoktur... VVee ddöörrtt;; sosya--
lizm kimlere kald›?!

‹‹NNGG‹‹LL‹‹ZZ BBAAKKAANN

Devlet Bakan› Mehmet
fiimflek ‹ngiltere vatandafl›
imifl. ‹ngiltere vatandafl›
olabilmek için ise, ‹ngiliz
kraliçesine ba¤l›l›k yemini
etmek flartt›r. 

Nitekim Devlet Bakan›

Mehmet fiimflek de bu ye-
mini etmifl ve sonra gelmifl
Türkiye Cumhuriyeti hükü-
metinde bakanl›k yap›yor. 

TBMM kürsüsünde de
yemin etmifl ama kraliçesi-
ne etti¤i yemine daha sad›k;
ülkeyi ‹ngilizler’e, Ameri-
kal›lar’a sat›yor. 

BBaallaa üüflflüüflfleenn 
ssiinneekklleerr
mmiissaallii...... 

Adidas: Türki-
ye en büyük 10
pazar›m›zdan biri
olur. 

F i a t : B u r s a
için yeni model-
ler planl›yoruz. 

U n a k › t a n :
Herkes Türki-
ye’ye gelmek isti-
yor. 

Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, 1 May›s
2007’de gaz maskeli
bir çevik kuvvet poli-
sinin ‹stanbul Tak-
sim’de efliyle birlikte
yemek yiyen bir ada-
ma tokat atmas› gibi
olumsuz görüntülerin bir da-
ha yaflanmamas› için çevik
kuvvet amirlerine seminer ve-
recek. (7 Ekim Sabah)

E¤itimle, tokat at›lmas› gi-
bi Çevik Kuvvet’in imaj›n›
zedeleyen davran›fllar›n önü-
ne geçilmesi hedefleniyor-

mufl. 

1 Ma-
y › s ’ t a
binlerce
k i fl i y e
karfl› uy-

gula-
n a n
o te-
r ö r

de¤il de sadece
bir tokat imaj›n›
sars›yormufl ya-
ni Çevik’in.. 

Gerçekten o
tür olaylar› ön-
lemek istiyor ol-

salard›, yapacaklar› ilk ifl do-
¤al olarak o polisi bulup ceza-
land›rmak olurdu. Sen hem o
daya¤› atan polisi cezaland›r-
ma, ondan sonra da kalk poli-
se öyle durumlar› önleme e¤i-
timi verece¤ini iddia et... 

“Her iflin bafl› e¤itim” ya... 

değin elerm

Her iflin bafl› ‘e¤itim’ mi, cop mu?


