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HALK ‹Ç‹N ANAYASAYI TARTIfiIYORUZ!
HHaallkk AAnnaayyaassaass››,, BBooflfl BBiirr HHaayyaall DDee¤¤iill,, 

UU¤¤rruunnaa MMüüccaaddeellee EEddiilleecceekk BBaa¤¤››mmss››zz,, DDeemmookkrraattiikk
BBiirr ÜÜllkkee HHeeddeeffiiddiirr!!

�

Çözemez!

Ne 
Tezkere 

Ne Amerika 
Sorunlar› 
Çözemez!

6 KKas›m 11981’den bberi 
s›rt›m›zdaki kkambur oolan YYÖK’ü 

üzerimizden aatmak iiçin 
6 KKas›m’da AAnkara’da YYÖK

önünde oolaca¤›z. BBir kkez ddaha 
en ggür ssesimizle hhayk›raca¤›z:

YÖK'E HAYIR!
HALK ‹Ç‹N B‹L‹M 

HALK ‹Ç‹N E⁄‹T‹M
‹ST‹YORUZ!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
9 KKas›m-15 KKas›m

12 Kas›m 1996
Dersim’in Çemiflgezek
‹lçesi’ne ba¤l› Paflac›k
Köyü yak›nlar›nda oli-
garflinin askeri güçle-
riyle ç›kan çat›flmada,
bir astsubay ve bir er
ölürken, iki devrimci

gerilla ve yanlar›nda bulunan henüz çocuk yafltaki halk iliflkisi Erkan Dilsiz flehit düfltü.
Malatya-Pötürge do¤umlu Kadir Güven, 1980 öncesi mücadeleye kat›ld›. Devrimci ‹flçi
Hareketi içinde çal›flt›. 12 Eylül’den sonra tutsak düfltü. Tutsakl›¤› bitti¤inde görevden gö-
reve kofltu. 1993 fiubat’›nda Dersim da¤lar›nda gerillaya kat›ld›. 
Hozat do¤umlu Aslan Güler, gerillaya kat›lmadan önce demokratik alanda çeflitli faali-
yetlerde bulundu. ‘96 yaz›nda gerillaya kat›ld›.  
Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Halk kimdir, düflman ne-
dir biliyordu. Faflizm onu da katletti.

KKaaddiirr GGÜÜVVEENN DDeevvrriimm AAssllaann GGÜÜLLEERR EErrkkaann DD‹‹LLSS‹‹ZZ

Köy boflaltmalar›, göçleri, zulmü çok küçük yaflta tan›d›. Cihan bir
flehit yak›n›yd›. Dersim'de k›r gerillas› olarak flehit düflen Kenan
Gürz'ün kardefliydi. Cihan 1996’dan ‘97 bahar›na kadar Kurtulufl
muhabirli¤i yapt›. ‘97’de Dersim’de gerillaya kat›ld›. 9 Kas›m
1997’de Dersim Pertek’te çat›flarak flehit düfltü.

CCiihhaann GGÜÜRRZZ

10 Kas›m
1978’de ‹s-
tanbul Bak›r-
köy’de Ay-
d›nl›kç› hain-
ler taraf›n-
dan pusuya
düflürülerek

katledildi. 1959 do¤umlu Turgut,
Liseli DEV-GENÇ kadrolar›ndan bi-
riydi.

TTuurrgguutt ‹‹PPÇÇ‹‹OO⁄⁄LLUU

Eyüp Belediyesi’nde
mühendis olarak ça-
l›flan K›ymet 13
Kas›m 1993’te ‹s-
tanbul Kartal’da ge-
çirdi¤i trafik kaza-
s›nda aram›zdan ay-
r›ld›. K›ymet 1967

do¤umludur. ‘91 y›l›ndan itibaren BEM-
SEN’de örgütlü olarak memurlar›n hak al-
ma mücadelesinde yer alm›flt›r.

KK››yymmeett HHAANNOO⁄⁄LLUU

Muharrem, 1972'de Malatya Do¤anflehir Suçat› Köyü’nde do¤du. Ak-
çada¤› Ö¤retmen Lisesi’nde okudu. Devrimci hareketle 1991’de iliflki
kurdu. Çeflitli alanlarda mücadele etti. Gözalt›lar, k›sa süreli tutsakl›k-
lar yaflad›. Aral›k ‘93'te Ayd›n Bulmak ile birlikte Dersim'de gerillaya
kat›ld›. 1996 sonlar›nda tutsak düfltü. Ve o günden ölümsüzlü¤üne
kadar da hep direnifl içinde oldu. 
Büyük Direnifl’te 5. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi. Küçükarmutlu direnifl
mahallesine karfl› düzenlenen katliam operasyonunun durdurulmas›

için Sincan F Tipi Hapishanesi’nde bedenini tutuflturarak, 12 Kas›m 2001’de flehit düfltü.

MMuuhhaarrrreemm ÇÇEETT‹‹NNKKAAYYAAYanm›fl, karaya kesmifl
bir ev; evin içinde kömür-

leflmifl dört ceset. 
Ama o kalm›fl; k›rm›z› bir

bayrak gibi...

Bir baflka köflede, bir
ölüm orucu direniflçisinin

bitiremedi¤i çay› ve yar›m
kalm›fl bir cigara yang›n›n

isine bulanm›fl, biraz 
önceki hayat›n ve 

direniflin kan›t› olarak 
öylece duruyor... 

Hayat ve direnifl;
yang›nlar›n ortas›ndan

yar›nlara yürüyor... 

5 Kas›m 2001 / Küçükarmutlu
Bu resimler, 5 Kas›m 2001’de Küçükarmutlu’da dört devrimcinin yak›larak ve dumandan bo¤ularak 

katledildi¤i direniflevinde; katliam›n hemen ertesinde çekilmifltir. 

KKaaddiirr GGüüvveenn::

KIRK YYAfiIN ‹‹Ç‹NDE ÇÇARPAN BBÜYÜK YYÜREK

18 y›ll›k devrimci... Cepheli... Kesintisizlik, zorluklar› aflmada-
ki kararl›l›k, saf ve temiz inanç, samimiyet; ihanetler karfl›s›n-
daki devrimci tav›r, ac›lar, sevinçler ve sevgilerle dolu bir ya-
flam; Kadir Güven.

... Uzun y›llar, önemli görevler alarak sürdürür mücadelesini.
1993 y›l›nda, hareketimizde ç›kan ihanet sürecinde, Dersim
k›rsal›na istihdam edilece¤i kendisine söylendi¤inde, sevinçli-
dir, coflkuludur. Ve ekler; "Yaflad›¤›m›z süreç darbecilik süre-
cidir. Gerillaya gitmek, hareketi sahiplenmektir. Bunun için,
hareketimin gönderece¤i her yere gitmekte gönüllüyüm." Bu
coflkuyla ve inançla koflar Dersim da¤lar›na.

K›rsalda bir tak›m zorluklarla karfl›laflaca¤›n› bilir. Ancak O,
tüm zorluklar›, beklenenden daha k›sa sürede iradesi ve inan-
c›yla aflmas›n› bilir.

"Bir k›fl vakti ya¤an, yar›m metreye kadar birikmifl karda
uzun bir yol yürüdük. Birlikten ayr›l›rken, karda daha rahat
yürüyebilmek için çantalar›m›z› almam›flt›k. Kadir Abi, dükkan
dedi¤imiz içi dolu onlarca kilo a¤›rl›¤›ndaki çantas›n› yan›na
alm›flt›. Yol, zorlu ve yorucuydu. Üstelik iz b›rakmamak için
derede, suyun içinde yürüyorduk. Bu durum, yorucu ve so¤uk
yolculu¤umuzu daha da a¤›rlaflt›r›yordu. Biz üç arkadafl, Ke-
mal Abi’den onlarca yafl daha gençtik. Ancak, yafll› olmas›na
ra¤men, bizden daha h›zl› yürüyordu. Kemal Abi’nin bu güç-
lülü¤ünü gördü¤ümde flafl›rm›fl ve sormufltum 'Kemal Abi sen
nas›l yürüyorsun bu karda? Çantan› ver biz tafl›yal›m yürür-
ken' demifltim. 'Yok can›m kardeflim, ben tafl›r›m, fazla ›srar
etme' diyerek, çantas›n› tafl›mam›za izin vermedi. Biraz yürü-
dükten sonra boflalt›lm›fl bir köyde mola verdik. Kemal Abi’ye
ayn› soruyu tekrar sordum. Onun cevab› k›sa ve anlaml›yd›:
'Bak düflman askeri bizden daha iyi besleniyor ve daha kuv-
vetli, s›cak elbiseleri var. Ancak bu havada ad›m dahi atm›yor-
lar. Sence neden?' Bu soruya 'korkudan' cevab›n› vermifltim.
O ise, 'do¤ru düflman bizden korkuyor. Ancak, bu onlar›n
operasyon yapmalar›n› da engellemiyor. Bizi düflman askerin-
den güçlü k›lan, inanc›m›z ve güçlü irademizdir. ‹flte bizi zor-
lu yollardan yürüten de budur'... "

Evet yoldafl›m, inanç ve irade... Buradan ald›¤›n güçle, hayk›-
r›yordun kuflatmada “As›l siz teslim olun” diye.

O, önderli¤e de ayn› inançla ba¤l›yd›. Düflman›n, önderli¤imi-
ze yapt›¤› çirkef sald›r›lara, yer yer oportünizm de ayr› bir
cepheden sald›rarak ortak olur. O, bilir ki, önderli¤imize ya-
p›lan “küçük” de olsa, her sald›r› flehitlerimize, yoldafllar›m›-
za, Parti-Cephe’ye ve devrime yap›lan bir hakarettir. Bu bi-
linçle sahiplenir önderli¤ini. Ve ayn› bilinçle de¤er verir yol-
dafllar›na. O'nun, sevecen, sakin ve mütevazi görünümüne al-
dan›p, yan›nda bir hata yapt›n m›, tavizsiz, sert elefltirilerle
karfl›lafl›rd›k. Yap›lan yanl›fllara, hatalara karfl› uzlaflmaz oldu-
¤u gibi e¤itici yaklafl›p, bize do¤ruyu göstermesini de bilirdi.
‹nsanlar› çal›flmalara teflvik etmek için ilginç ilginç yöntemlere
baflvururdu. Bir keresinde, Parti program›n› çal›fl›yorduk. Ke-
mal Abi sessizce yan›m›za sokulup, bize ceviz içi uzatt›. Bunu
gören di¤er yoldafllar da istediler. Kemal Abi, “size yok” de-
yince, arkadafllar “neden?” diye sordular. Gülerek cevap ver-
di. “Onlara bak›n ne güzel çal›fl›yorlar, siz bofl oturup bir fley
okumuyorsunuz, çal›fl›n size de vereyim” diyerek, ince eleflti-
ri de yapard›. (...) K›rk yafl›n içinde çarpan o büyük yüre¤in
ve bilincin ayd›nlat›yor yolumuzu. “Can›m kardeflim” deyiflin-
deki s›cakl›k hala s›ms›cak ve taptaze belleklerimizde.

Tarih  Yazanlar
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Adres: Fatih
Mah. Ard›ç Sok.
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FFeerrhhaatt GGeerrççeekk’’ii
ZZiiyyaarreett EEddeelliimm

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu
YÖK’ün Kurulufl Y›ldönümü Protestosu

ÖÖ¤¤rreennccii ggeennççlliikk,, 
‘‘HHaallkk ‹‹ççiinn BBiilliimm HHaallkk ‹‹ççiinn EE¤¤iittiimm’’
flfliiaarr››yyllaa 66 KKaass››mm’’ddaa YYÖÖKK öönnüünnddee!!

YYeerr:: Ankara YÖK önü
TTaarriihh:: 6 Kas›m 2007



Ülkemiz günlerdir bir “savafl”
havas›nda. TBMM’den 17
Ekim’de oligarflinin tüm kesimle-

rinin ittifak›yla ç›kar›lan tezkerey-

le birlikte, iktidara “s›n›r ötesi ope-

rasyon” yetkisi verildi. O günden
bu yana, asal›m, keselim, vural›m
diye yüksek perdeden ba¤›r›yor ifl-

birlikçi koro. Televizyonlar›n ana
haber bültenleri “savafl bölgesin-

deki” muhabirlerine ba¤lan›yorlar.
Savafl bölgesi bazen Hakkari, ba-

zen fi›rnak, bazen Zaho, bazen Er-

bil oluyor. Oligarflinin hedefinde,
gerek s›n›r içindeki, gerekse de s›-

n›rlar›m›z d›fl›ndaki Kürt milliyet-

çi güçler ve Kürt halk› var. 

‹flte bu savafl ortam›nda, hem
sald›ran iflbirlikçi oligarfli, hem
sald›r›n›n hedefindeki Kürt milli-

yetçi güçler cephesinde, s›k s›k ay-

n› isim duyuluyor: AAmmeerriikkaa BBiirr-

lleeflfliikk DDeevvlleettlleerrii! 

Mevcut ortamda hem oligarfli,
hem Kürt milliyetçi güçler,
ABD’yi kendi yan›na çekmeye,
kendi politikalar›n› ABD’ye be-

¤endirmeye çal›fl›yor. Oligarfli, sal-

d›r› için ABD’den izin istiyor. Bar-

zani, “ABD bizi korumal›” diye
aç›klama yap›yor. PKK, “Bize sal-

d›rmak ABD’nin ç›kar›na de¤il-

dir” diyerek ABD’yi iknaya çal›fl›-

yor... Ve iflte çözümsüzlük de bura-

da ortaya ç›k›yor. Çünkü, Ameri-

kan emperyalizminin oldu¤u yer-

de, hiçbir sorunun çözümü yoktur.

Amerikan emperyalizminin oldu-

¤u yerde, daha fazla kan dökülme-

sinden, halklar›n daha fazla ac› ya-

flamas›ndan baflka bir sonuç ç›k-

maz. 

O halde, bir an durup düflünül-

melidir; neden bu sorunun oda¤›-

na ABD yerlefltiriliyor? Kim, ne-

den ABD’den medet umuyor?..
Bir sorunla karfl› karfl›ya oldu¤u-

muz çok aç›kt›r ve bu sorunun ad›,
Kürt ulusal sorunudur. Bu sorun,
tezkerelerle veya ABD’nin flu ve-

ya bu biçimdeki müdahaleleriyle
mi çözülecek?

HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüü rrllüükklleerr CCeepp-

hheessii olarak, herkesi flovenist heze-

yanlardan kurtularak, milliyetçi
kal›plardan ç›karak, sebepleri ve
sonuçlar›yla bu soruyu tart›flmaya
ça¤›r›yoruz. 

Kürt sorunu, gelip bir yerde t›-

kanm›flt›r. Oligarflinin s›n›r ötesi
operasyonlar›, 80 y›ld›r baflvurdu-

¤u di¤er yöntemler, sorunu büyüt-

mekten baflka sonuç vermeyecek-

tir. Barzani milliyetçili¤inin ABD
iflbirlikçili¤i tarz› da Kürt sorunu-

nun çözümü de¤ildir. Öte yandan,
Kürt milliyetçi hareketin Kürt hal-

k›n›n ulusal ve sosyal kurtuluflunu
sa¤lamaktan uzak stratejisi, taktik-

leri ve eylem tarz›yla, sorunu çöze-

meyece¤i ortadad›r. Öyleyse, mil-

liyetçili¤in çizdi¤i bu s›n›rlar›n d›-

fl›na ç›karak tart›flma gere¤i aç›k-

t›r. 

Oligarflinin politikalar› onlarca
y›ld›r çözüm getirmedi. 
Tezkere de çözümsüzlü¤ün bir
parças› olmaya mahkumdur

Oligarflinin s›n›r ötesi operas-

yon için TBMM’den tezkere ç›-

kartmas›, bugüne kadar onlarca

kez baflvurulan bir yönteme tekrar
baflvurulmas›ndan baflka bir anlam
tafl›mamaktad›r. 

Devletin aç›klamalar›na göre,
bugüne kadar 24 s›n›r ötesi operas-

yon yap›lm›flt›r. TBMM’nin 25. s›-

n›r ötesi operasyon için tezkere ç›-

karmas›, sadece 24 operasyonla
sorunun çözülemedi¤ini kan›tlar.
24 operasyonla sonuç alamayanla-

r›n 25’nci operasyonla sonuç ala-

bilmesi için bir neden yoktur. 

Egemen s›n›flar, 84 y›ld›r Kürt
sorununda ““iillhhaakk,, iimmhhaa,, iinnkkaarr vvee
aassiimmiillaassyyoonn”” çizgisini sürdürü-

yor. Tezkere, ayn› çizgide defalar-

ca baflvurulmufl yöntemlerin bir
tekrar›d›r. Bu çizgide, onlarca kat-

liam vard›r. Bu çizgide, onbinlerce
infaz, faili meçhul, kaybetme var-

d›r. Bu çizgide, bitmek bilmeyen
ola¤anüstü haller, SS kararnamele-

ri, köylerin yak›lmas›, milyonlarca
yoksul Kürt’ün topra¤›ndan sürül-

mesi vard›r. Oligarfli, yeni bir s›n›r
ötesi operasyonla ne siyasal an-

lamda, ne de askeri anlamda “ke-

sin” bir sonuç alamayaca¤›n› bili-

yor. Kald› ki, oligarflinin “so-

nuç”tan anlad›¤› sadece katletmek-

tir. Fakat katledip “sonuç” alsa da,
sorun yine ortada durmaya devam
edecektir. Oligarfli, bir yandan, flo-

venist k›flk›rtmalarla beklenti içine
soktuklar› kitleyi tatmin etmek,
bir yandan ABD’yle ve Irak’la ilifl-

kilerde bask› unsuru olarak  kul-

lanmak ve koflullar uygun oldu¤u
takdirde de Kürt milliyetçi hareke-

tine askeri bir darbe vurabilmek
amac›yla, s›n›r ötesi operasyonu
gündemde tutmaktad›r. 

AKP ve Genelkurmay,
TTBBMMMM’’ddeenn yyeettkkii almalar›na kar-

fl›n, AABBDD’’ddeenn ““iizziinn”” alamam›fllar-

d›r. Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
Washington’a gidifl nedenlerinden
biri de budur. Oligarfli, ABD’den
“demokratik bir çözüm” için de-

¤il, katliam için izin ve yard›m is-

tiyor. Hiçbir konuda kendi iradesi
olmayan oligarflinin bu konuda da
bir iradesi yoktur. ABD ise, katlia-

4 GÜNDEM 4 KKas›m 22007

Ne Tezkere, Ne ABD 
Sorunlar› Çözemez!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Kuzey Irak’a sald›r› için

TBMM’den tezkere ç›kar›lmas› ve
soruna iliflkin politikalar›n ABD’ye
endekslenmesiyle ilgili geliflmeler

üzerine bir aç›klama yay›nlad›.
Afla¤›da 1 Kas›m 2007 tarihli, 94
No’lu bu aç›klamay› sunuyoruz:



ma izin vermedi¤inde de, verdi¤in-

de de yine ve sadece kendi ç›karla-

r› do¤rultusunda davranm›fl ola-

cakt›r. “Kürt sorununu ABD k›fl-

k›rt›yor” düflüncesiyle ABD’ye
tepki duyup meydanlara ç›kanlar,
bu gerçe¤i de iyi görmelidirler. 

ABD hiçbir halk›n koruyucusu
olamaz; hiçbir ulusun ve
ülkenin sorunlar›n› çözemez!

ABD, tüm Ortado¤u halklar›-

n›n düflman›d›r. Bu tart›fl›lmaya-

cak kadar aç›kt›r. Ama bu gerçek
unutulmufltur. Bu gerçe¤in unutul-

mas› bir gaflettir. Bu o kadar aç›k
bir gerçektir ki, normal koflullarda
aç›klanmaya, kan›tlanmaya bile
gerek duyulmaz. ABD tarihine,
dünyan›n bugünkü haline bakan-

lar, orada sadece ve sadece bu ger-

çekle karfl›lafl›rlar. Fakat iflte buna
ra¤men bu gerçek unutulmufl ve
unutturulmaya çal›fl›lmaktad›r. ‹fl-

birlikçi oligarflik iktidarlar›n böyle
yapmas› do¤ald›r. Do¤al olmayan,
halk ad›na mücadele etti¤ini söyle-

yenlerin de ayn› fleyi yapmas›d›r.
‹flbirlikçi oligarfli, ABD’ye aç›kça,
bizi kullan›n, bize daha çok görev
verin diyor. Peki Kürt milliyetçi
hareketi ne diyor? Abdullah Öca-

lan, “sorunu çözmezseniz, PKK’yi
baflkalar› kullan›r” derken ne de-

mek istiyordu ve nas›l söylenebili-

yordu böyle bir fley? ABD’nin
BOP projesine dahil olmak m› iste-

niyor, son süreçteki eylemler, böy-

le bir politika do¤rultusunda m›
yap›l›yor; bilemiyoruz. Fakat gör-

dü¤ümüz odur ki, bütün bu gelifl-

meler, bölgede ABD’nin etkisini
art›rmakta, onun politikas›n›n önü-

nü açmaktad›r. Siyasi bir körlük
içinde emperyalizmin de¤iflti¤i te-

orilerini yap›p, ABD emperyaliz-

minin bölgeye müdahalelerini
“diktatörlükleri y›kmak, halklar›
özgürlefltirmek” olarak de¤erlen-

direnler, emperyalist tahakkümü
meflrulaflt›rman›n tarihi sorumlulu-

¤unu da tafl›yacaklard›r. 

ABD bir halk›n kurtuluflunu
sa¤layamaz. Sa¤lar diye düflünülü-

yorsa, bu düflünce çok ciddi bir bi-

çimde sorgulanmal›d›r. Emperya-

lizmin bir asr› aflk›n tarihinde böy-

le bir fley görülmüfl müdür? Görül-

memiflse, emperyalizme böyle bir
misyon yüklemek, mmaazzuurr ve mmaa-

ssuumm görülemez. Öyle bir demok-

ratik emperyalizm ki; ülkeleri ifl-

gal ediyor. Öyle bir demokratik
emperyalizm ki kendine tabi olan
veya tabi olmaya haz›r güçlerden
birini kullan›yor, ötekini katledi-

yor. 

ABD neyin peflinde? Bunu her-

kes biliyor. ABD, Ortado¤u’da
emperyalist tahakkümü pekifltir-

mek, tekellerin ç›karlar›n› koru-

mak peflindedir. Bunun için iflgal-

lere, katliamlara baflvurmakta, Gu-

antanamo, Ebu Garip gibi iflkence
merkezleri ve kukla hükümetler
kurmaktad›r. ABD, Ortado¤u’daki
ç›karlar› için tüm ülkeleri, örgütle-

ri, halklar› nas›l kullanaca¤›n› dü-

flünür. Buna bölgedeki tüm güçler
dahildir. Kullan›lmay› kabul eden
herkesi kullan›r, iflbirli¤i yapmaya
haz›r herkesi hizmetine sokar. 

ABD, hiçbir halk›n kendi kade-

rini tayin hakk›n› savunamaz. Sa-

vunabilece¤ini düflünmek, gafletin
bir baflka yan›d›r. Hiçbir halk,
halktan yana hiçbir örgüt, ABD’ye
güvenemez. Güvenirse, kullan›l›r. 

Türk, Kürt, Arap, Fars, tüm Or-

tado¤u halklar›, ABD’nin Ortado-

¤u’ya her türlü müdahalesini red-

detmelidir. Ülkemizin emperyaliz-

me ba¤›ml›l›k sorununun, Kürt so-

rununun, Ortado¤u’nun kaderini
kendi ellerine almas›n›n ç›k›fl nok-

tas› budur. 

Milliyetçi stratejiler, emper-

yalist müdahaleleri onayla-

yan politikalar, halka zarar
veren eylem biçimleri;
flovenizmi güçlendiren
unsurlard›r!

Emperyalizm gerçe¤i, her za-

mankinden daha fazla ortadayken,
ülkemiz tarihinin en iflbirlikçi ikti-

darlar›, en iflbirlikçi generalleri,
kitleleri, flovenist ve milliyetçi te-

melde seferber edebilmektedirler.
Ülkemizi yönetenlerin hiçbir ulu-

sall›¤› yoktur. Hiçbir ulusal politi-

kalar› yoktur. Ulusal onurlar›, duy-

gular› yoktur. Ama buna ra¤men
flovenizmi kullanabilmekte, genifl
kitleleri etkileri alt›na alabilmekte-

dirler. Bu çeliflkiyi aç›klayan ne-

denlerden biri, Kürt milliyetçili¤i-

nin bugüne kadar izledi¤i çizgidir. 

Ulusal bir hareket, ulusal ba-

¤›ms›zl›¤› ve haklar› için verdi¤i
mücadelede, di¤er halklar nezdin-

de bir ssaayygg››nnll››kk yaratmal›d›r. E¤er
yaratm›yorsa, o hareketin ssttrraattee-

jjiikk,, ttaakkttiikk hhaatttt››nnddaa,, eeyylleemm ttaarr-

zz››nnddaa bir eksiklik, yanl›fll›k var de-

mektir. Halklarda yarat›lan sayg›-

n›n temeli, devrimci ilke ve kural-

lard›r. Mücadeleyi bu ilke ve ku-

rallarla de¤il de farkl› kayg›larla
yürütmeye bafllayanlar, böyle bir
sayg›nl›¤› da yaratamazlar. Kürt
ulusal güçlerinde ve solun çeflitli
kesimlerinde bugün meselenin bu
yan›n› sorgulamak söz konusu de-

¤ildir. 
Oligarfli elbette flovenizmi kö-

rükleyecek, kitleleri faflizmin taba-

n› haline getirmeye çal›flacak. Ulu-

sal haklar ve s›n›fsal taleplerle sür-

dürülen mücadeleyi zay›flatmak
için halklar› birbirine düflürmek is-

teyecek. Bu do¤ald›r. Bunlar, oli-

garflik diktatörlüklerin her yerde,
her zaman baflvurdu¤u yöntemler-
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Bir sorunla
karfl› karfl›ya

oldu¤umuz çok aç›kt›r
ve bu sorunun ad›,

Kürt ulusal sorunudur.
Bu sorun, tezkerelerle,
veya ABD’nin flu veya

bu biçimdeki
müdahaleleriyle mi

çözülecek?



dir. ‹lerici, yurtsever güçler, oligar-

flinin bu yöntemleri karfl›s›nda
““kkaahhrroollssuunn oolliiggaarrflflii”” demekle ye-

tinemezler. Oligarflinin bu yöntem-

lerinin etkili olmas›n›n önüne ge-

çecek politikalar› gelifltirmek, flo-

venizmi pekifltirecek politikalar›
elefltirmek görevleri vard›r. 

Bugün meydanlara bakan her-

kes, PKK’nin son eylemlerine kar-

fl› ortaya ç›kan gösterilerin,
1984’ten bu yana rastlanmayan bir
yayg›nl›kta oldu¤unu görecektir.
‹flte bu noktada, flovenist k›flk›rt-

malar karfl›s›nda, oligarflinin mah-

kum edilmesiyle yetinilmeyip, bu
tepkinin geliflmesine uygun zemin
haz›rlayan stratejiler, politikalar,
eylem tarzlar› da sorgulanmak du-

rumundad›r. 

Y›llard›r do¤rudan halk› hedef
alan katliamlar, bir eylem tarz› ola-

rak savunuldu ve uyguland›. Bü-

tün bunlar›n hiçbir olumsuz sonu-

cu olmayacak m›yd›? ABD sopa-

s›yla oligarfliyi tehdit ederken,
“çözün yoksa ABD Irak’taki gibi
Türkiye’ye de müdahale eder” de-

yip bunu adeta onaylarken, bu söy-

lem ve politikalar›n nas›l bir sonuç
do¤uraca¤› bilinmiyor muydu?
Bilmiyorlar idiyse, ggaafflleett, biliyor-

larsa ve bilerek bu söylem ve poli-

tikaya devam ediyorlarsa, kendi
halk›n›n da ç›karlar›na karfl› bir tu-

tum içindedirler. Her ulusal hare-

ket, her devrimci hareket, yapt›kla-

r›n›n hangi sonuçlar› yarataca¤›n›
bilmek ve öngörmek zorundad›r.

“Biz ABD’nin bölgedeki politi-

kalar›na bir fley demiyoruz” de-

mek, nas›l bir ulusall›kt›r? Niye
demiyorsunuz? Halklar›n ç›karla-

r›n› savunanlar, nas›l ABD’nin po-

litikalar›na bir fley demeyebilirler?
ABD’ye bir fley denilmezse, ABD
sopas›n› sallamak büyük politika,
ak›ll› taktik san›l›rsa, ssaabb››rrllaa hhaallkk-

llaarr››nn bbiirrllii¤¤iinnii vvee ddeevvrriimmccii iikkttiiddaa-

rr››nn›› öörrmmeekk yyeerriinnee hhaallkkaa zzaarr aa rr
vveerreenn eeyylleemm ttaarrzz››nnddaa ››ssrr aa rr eeddii-

lliirrssee, iflte bu sonuç ç›kar ortaya.
Bak›n nereye gelindi? Bak›n flove-

nizm genifl kesimleri nas›l teslim
al›yor. Bu sonuç, görülmeyecek
bir fley de¤ildi. Fakat ›srarla görül-

mek istenmedi. Uyar›lara ›srarla
kulaklar kapand›. Y›llard›r elefltir-

di¤imiz, yanl›fll›¤›na, sonuçlar›na
dikkat çekmeye çal›flt›¤›m›z buy-

du iflte.

Askeri anlamda da, politik an-

lamda da halka zarar veren eylem
tarz›, halklar nezdinde sayg›nl›¤›
ortadan kald›ran pprraaggmmaattiikk vvee
bbeennmmeerrkkeezzccii yöntemler, emperya-

listler aras›nda ve düzen içinde itti-

faklar arayan taktikler, ddüüzzeenniiççii
ççöözzüümm ssttrraatteejjiissiinniinn,, mmiilllliiyyeettççiillii-

¤¤iinn sonuçlar›d›r. Sebepleri ve so-

nuçlar› itibariyle bu strateji sorgu-

lanmal›d›r.

Milliyetçili¤in çözümü
yoktur! Çözüm, halklar›n
birlikte mücadelesinde,
bu mücadeleyle kuraca¤›
devrimci halk iktidar›ndad›r

TTüürrkk vvee KKüürrtt hhaallkk››!! Evlat ac›-

s›na son vermek için, ba¤›ml›l›¤a
ve faflizme son vermeliyiz. 

TTüürrkk vvee KKüürrtt hhaallkk››!! Ba¤›ms›z
bir ülkede, özgür halklar olarak ya-

flayabilmek için, birleflmeliyiz. 

TTüürrkk vvee KKüürrtt hhaallkk››!! Açl›ktan,
iflsizlikten dil yasaklar›na kadar
uzanan tüm ekonomik, siyasal,
sosyal, ulusal, kültürel sorunlar›-

m›z›n çözümü için birlikte örgüt-

lenmeli ve mücadele etmeliyiz. 

Halk›m›z; yukar›da k›saca özet-

lemeye çal›flt›k ki, sorunlar›m›z›n

çözümü, ne s›n›r ötesi operasyon
tezkeresi, ne Amerikan müdahale-

leri olamaz. Öyleyse ne olmal›?

BBiirr:: Bir halk›n topraklar› ilhak
edilmifl, dili yasaklanm›fl, ony›llar-

ca asimilasyona maruz b›rak›lm›fl-

sa, o halk›n taleplerine katliamlar-

la cevap vermek, aaddiill de¤ildir, ddee-

mmookkrr aattiikk de¤ildir, sorunu çözücü
de¤ildir. Türk halk›, Kürt halk›n›n
tüm ulusal haklar›n›n tan›nmas›n›
savunmal›d›r. Katliam politikas›n›
savunmak, Kürt halk›yla bbiirrlliikkttee
yyaaflflaammaayy›› ‹‹SSTTEEMMEEMMEEKK demek-

tir.     

‹‹kkii:: HHeeppiimmiizz hheemmffiikkiirr oollmmaall››-

yy››zz kkii,, iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinn mmaazzeerreettii
oollaammaazz!! Bush’un a¤z›na bakan
kim olursa olsun, -ister Tayyip Er-

do¤an, ister Barzani veya Talaba-

ni- o iflbirlikçili¤i reddetmeliyiz.
Barzani, Talabani veya bir baflka-

s›, “ABD bizi korusun” dedi¤i
noktada, ortada uluslar›n kendi ka-

derini tayin hakk› yoktur. Onun ye-

rine, bir halk›n kaderini, gelece¤i-

ni, onurunu bir emperyalistin eline
teslim etmek vard›r. Uluslar›n ka-

derini tayin hakk›, bir halk›n öz-

gürce geliflmesi demektir. “Sad-

dam’› tek bafl›m›za y›kacak gücü-

müz yoktu, onun için ABD’yle ifl-

birli¤i yapt›k” düflüncesinde olan-

lar›n, iradelerini, geleceklerini
Amerikan emperyalizmine teslim
etti¤i bir yerde nas›l, bir halk›n öz-

gürce geliflmesinden, kendi kaderi-

ni tayin hakk›ndan sözedilebilir?
Hiçbir gerekçe, dünya halklar›na
kan kusturan Amerikan emperya-

lizmiyle iflbirli¤ini hakl› ve mazur
gösteremez. ABD’yle iflbirli¤i, bbaa-

¤¤››mmss››zzll››¤¤›› vvee ddeemmookkrr aassiiyyii ‹‹SSTTEE-

MMEEMMEEKK demektir.

ÜÜçç:: Halklar›n kardeflli¤ini savu-

nanlar, hhaallkkaa zzaarraa rr vveerreenn hhiiççbbiirr
flfleeyyii savunamazlar. Bu anlamda,
halka zarar veren eylem çizgisini
sürdürmek, “Türk halk›yla birlikte
olmama” aç›klamas› anlam›na ge-

lir. Halklar›n kardeflli¤ine ve bir
bütün olarak Türkiye soluna zarar
veren, örgütlenme zeminini daral-
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Birlikte örgütlenme,
birlikte mücadele
ve birlikte iktidar;
halklar›n ç›kar›na

devrimci bir
çözümün

ana halkalar›d›r.



tan, meflrulu¤unu tart›fl›l›r hale ge-

tiren bu çizgi terkedilmelidir.

DDöörrtt:: fiovenizmin her alan› ku-

flatt›¤› böyle bir dönemde, ilerici,
devrimci, demokrat kesimler, halk-

tan yana olan güçler, flovenizmin
bask›lanmas›na beyinlerini teslim
etmemelidirler. “Sevr hortluyor”,
“Türkiye bölünüyor” teorileriyle
politika belirlemek, oligarfliyle ay-

n› söylemi kullanmakt›r. Misak-›
Milli’yi mutlaklaflt›rarak “aman
bölünmeyelim” politikas›n› savun-

mak, solun de¤il, oligarflinin kay-

g›lar›na denk düfler. Biz ayr›l›¤a
da, birli¤e de sadece halklar›n ç›-

karlar›, emperyalizm karfl›s›ndaki
konumu aç›s›ndan bakar›z. Biz
Kürt ve Türk halk›n›n birli¤inden,
tek devlet çat›s› olmas›ndan yana-

y›z. Fakat bu da dayat›lamaz.
Halklar, buna öözzggüürr iirraaddeelleerriiyyllee
karar verirler. 

BBeeflfl:: E¤er, sorun bugüne kadar
çözümsüz kalm›flsa, e¤er bugün
flovenizm bu kadar güçlenmiflse,
e¤er bugün Kürt halk›n›n ulusal ta-

lepleriyle yürütülen mücadele böy-

le bir t›kan›kl›kla karfl› karfl›ya kal-

m›flsa, bunun baflta gelen nedeni,
halklar›n birlikte mücadelesinin
sa¤lanamam›fl olmas›d›r. 

AAlltt››:: Emperyalist sistem içinde
kalan, oligarflinin egemenli¤ini ve
iktidar›n› sürdüren hiçbir strateji,
Kürt halk›n›n ulusal ve sosyal kur-

tuluflunu sa¤layamaz. Kürt milli-

yetçi hareketin stratejisi, emperya-

lizme karfl› ba¤›ms›zl›¤›, oligarflik
diktatörlü¤e karfl› halk›n iktidar›n›
savunmad›¤› için, Kürt sorununun
çözüm koflullar›n› yaratmaktan da
uzakt›r. Bu stratejiyle sonuca ulafl-

mak mümkün de¤ildir. BBiirrlliikkttee
öörrggüüttlleennmmee,, bbiirrlliikkttee mmüüccaaddeellee
vvee bbiirrlliikkttee iikkttiiddaarr;; halklar›n ç›ka-

r›na devrimci bir çözümün ana hal-

kalar›d›r. 
YYeeddii:: Halklar›n birlikte müca-

delesi ve örgütlenmesinin öncelik-

li hedefi DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaa-

rr››’n›n kurulmas› olmal›d›r. Çün-

kü, halklar›n özgür iradelerinin or-

taya ç›kabilmesi ve sorunun nihai
çözümü, ancak böyle bir iktidarla

mümkün olabilecektir. Kürt halk›,
ancak böyle bir iktidarla kendi ka-

derini tayin hakk›n› kullanabilir.
Bu hakk›n nas›l kullan›laca¤›n› o
günkü koflullar tayin eder. Bugün
için aslolan, emperyalizmden, oli-

garflinin diktatörlü¤ünden, faflizm-

den kurtulabilmektir. Çünkü Kürt
sorununun da, tüm di¤er sorunlar›-

m›z›n da önündeki bafl engel bun-

lard›r.

KAHROLSUN ABD EMPERYAL‹ZM‹!

KAHROLSUN FAfi‹ZM!

YAfiASIN KÜRT VE
TÜRK HALKININ
B‹RL‹KTE MÜCADELES‹ VE 

DEVR‹MC‹ ‹KT‹DARI!

Haklar ve 
Özgürlükler 

Cephesi

Say›: 129 7GÜNDEM

VVAATTAANNSSEEVVEERRLL‹‹KK!!
Üç gün boyunca Bursa ve ilçelerinde yaflananlar

tam anlam›yla bir sald›r›d›r. Bu sald›r› rastgele, sok-
aktaki bir grup insan›n tepkisi fleklinde aç›klanabile-
cek kadar basit olaylar de¤ildir. Bu sald›r›lar organi-
ze, hedef gösterilerek yap›lm›flt›r. Sald›r›lan ve
yak›lan binalar muhalif kesime ait yerlerdir. 

Bu organize sald›r›lar›n hangisi halk›n tepkisi?
HHaannggiissii vvaattaannsseevveerrlliikk?? HHaannggiissii mmiilllliiyyeettççiilliikk??

GGEERRÇÇEEKK VVAATTAANNSSEEVVEERR BB‹‹ZZ‹‹ZZ!!

Derneklerimize sald›ran, sokaklarda dolaflan güruh
“vatan bölünmez!” diye hayk›r›yor.
Vatanseverliklerinin ispat› olarak da her yere, her
cama bayrak as›yorlar. Bayrak asmak vatansever
olmak için yeterli mi?

Tafl›d›¤›m›z bayra¤›n boyutlar› veya çoklu¤u ile
vatansever olmay›z. Vatanseverlik ba¤›ms›zl›k için
mücadele etmek, bunun için bedel ödemek demektir.
Biz y›llard›r ba¤›ms›zl›k u¤runa mücadele ettik,
bunun için bedel ödedik, ödüyoruz.

VVAATTAANNSSEEVVEERRLL‹‹KK OONNUURRLLUU BB‹‹RR YYAAfifiAAMM

‹‹ÇÇ‹‹NN MMÜÜCCAADDEELLEE EETTMMEEKKTT‹‹RR !!

Biz iflçinin , köylünün, yoksul halk›n insanca
yaflam› için mücadele ediyoruz.

BBiizz ddiiyyoorruuzz kkii;; yoksullu¤a karfl›, açl›¤a karfl›, biz-
lere dayat›lan onursuz, insanl›k d›fl› yaflama karfl›
birleflelim. 

BBiizz ddiiyyoorruuzz kkii;; açl›ktan, yoksulluktan kurtuluflun
yolu onursuz bir yaflam de¤ildir. Onurlu, insanca bir
yaflam için mücadele edelim. 

VVee bbiizz ddiiyyoorruuzz kkii “halklar kardefltir”. Biz bu yüz-
den gerçek vatanseverleriz ve kurumlar›m›za yap›lan
sald›r›lar›n mücadelemizin önünü kesmek için
yap›ld›¤›n› biliyoruz. Demokrasi, ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verenler yaln›z de¤ildir. Haklar ve
özgürlükler mücadelemiz devam edecektir. 

YAfiASIN HALKLARIN KARDEfiL‹⁄‹!

FAfi‹ST SALDIRILARIN SORUMLUSU AKP
‹KT‹DARIDIR!

(Geçen hafta, flovenist bir güruhun sald›r›s›na
u¤rayan Gemlik Temel Haklar ve Özgürlükler

Derne¤i’nin aç›klamas›ndan)
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Oligarflinin s›n›rötesi ope-
rasyon ile bafllatt›¤› seferberlik hali
sürüyor. Bir yandan, da¤lar bomba-
lan›yor, ordu katliam peflinde kofltu-
ruluyor, bas›na sürekli olarak ““flfluurraa--
ddaa flfluu kkaaddaarr tteerröörriisstt ööllddüürrddüükk”” ha-
berleri gönderiliyor, herkes “daha
büyük” katliam beklentisine sokulu-
yor.

Di¤er yandan, 31 Ekim’deki Ba-
kanlar Kurulu toplant›s›nda Kuzey
Irak’a yönelik al›nan eekkoonnoommiikk
aammbbaarrggoo karar› tehdit unsuru ola-
rak kullan›l›yor. Kuzey Irak, elek-
trik, çimento baflta olmak üzere ih-
racat›n kesilmesiyle, s›n›r kap›lar›n-
dan ticaretin yavafllat›lmas›yla ve
bunun gibi yapt›r›mlarla tehdit edi-
lerek boyun e¤dirilmeye çal›fl›l›yor.

‹stanbul’da Irak'a Komflu Ülke-
ler Konferans› yap›l›yor, oligarfli bu
konferans› da kendisi aç›s›ndan,
Kürtler’e yönelik kararlar ald›rabi-
lece¤i bir zemin olarak kullanmaya
çal›fl›yor.

Tayyip Erdo¤an, generaller eflli-
¤inde ABD’ye görüflmeye gidiyor,
ABD D›fliflleri Bakan› Rice Türki-
ye’ye geliyor. Bu trafikte pazarl›¤›n
en önemli parças›n› da Kürtler’e yö-
nelik politikalar oluflturuyor.

Bu seferberlik bas›nda da ayn›
h›zla sürdürülüyor. “Türk Ordu-
su”nun nas›l “teröristlere”, “Barza-
ni’ye” derslerini verece¤i hezeyan
içinde anlat›l›yor. Bu tablodaki en te-
mel söz ise kuflku yok ki, Genelkur-
may Baflkan› Büyükan›t’›n ““oo aacc››llaa--
rr›› hhaayyaall bbiillee eeddeemmeeyyeecceekklleerrii bbooyyuuttttaa
yyaaflflaattaaccaa¤¤››zz”” sözleridir.

Bu sözler, oligarflinin Kürt soru-
nuna bak›fl aç›s›n›n özetidir. Oligarfli,
kanl› tarihine yeni sayfalar ekleyece-
¤ini anlat›yor, Kürtler’i bir kez daha
ac›lar içinde bo¤arak dize getirmek
istediklerini anlat›yor bu sözler.

Bu sözlerin benzerleriyle, Der-
simler, Halepçeler yaflat›ld› Kürt
halk›na.

Büyükan›t’›n sözlerindeki ruh
hali, Dersim’e karfl› 4 May›s
1937’de Bakanlar Kurulu’nda al›-
nan kararda da vard›. Bu kararda;
““SSaaddeeccee ttaaaarrrruuzz hhaarreekkeettiiyyllee iilleerrllee--
mmeekkllee yyeettiinnddiikkççee iissyyaann ooccaakkllaarr››
ddaaiimmii oollaarraakk yyeerriinnddee bb››rraakk››llmm››flfl
oolluurr.. BBuunnuunn iiççiinnddiirr kkii,, ssiillaahh kkuull--
llaannmm››flfl oollaannllaarr›› vvee kkuullllaannaannllaarr›› yyee--
rriinnddee vvee ssoonnuunnaa kkaaddaarr zzaarraarr vveerree--
mmeeyyeecceekk hhaallee ggeettiirrmmeekk,, kkööyylleerrii kkaa--
mmiilleenn ((ttüümmüüyyllee)) ttaahhrriipp eettmmeekk vvee aaii--
lleelleerrii uuzzaakkllaaflfltt››rrmmaakk llüüzzuummlluu ggöö--
rrüüllmmüüflflttüürr..”” (Vecihi Timuro¤lu,
Dersim Tarihi, syf. 47) denilerek
1938 y›l›nda 80 bin Dersim’li katle-
dilmiflti.

Elbette, bu katliamlar› da, daha
fazlas›n› da tekrar yapabilirler, fakat
bunda aciz bir halk düflmanl›¤› d›-
fl›nda bir politika bulmak imkans›z-
d›r. Katliam e¤er oligarfli için bir so-
nuç alma politikas› olarak düflünü-
lüyorsa, bunlar›n hepsi ddeenneennmmiiflfl
vvee ssoonnuuçç vveerrmmeemmiiflfl yöntemler ola-
rak önlerinde durmaktad›r. 

Bu yan›yla Büyükan›t’›n söy-
lemlerinde bir yenilik yoktur. Kürt
halk›n›n da, genel olarak halk›m›z›n
da yaflamad›klar› ac› zaten kalma-
m›flt›r.

Türkiye bu süreci esas olarak
1990’larda yaflam›flt›. Hizbullah’a
yapt›r›lan katliamlar, kaybetmeler,
faili meçhuller, itirafç›lar›n örgüt-
lenmesi, özel harekat birliklerine
özel yetkiler verilmesi, Batman’da
oldu¤u gibi resmiyet d›fl› özel ordu-
lar kurulmas›... Hepsi 1990’l› y›llar
boyunca denendi, köyler yak›ld›,
unutulmayacak ac›lar yaflat›ld›. 

Dolay›s›yla, oligarflik diktatör-
lüklerin baflvuraca¤›, baflvurabile-

ce¤i tüm yöntemlere zaten baflvu-
rulmufltur. Fakat, Genelkurmay
Baflkan› Büyükan›t, tüm bu katli-
amlar›n, iflkencelerin, kay›plar›n,
halka çektirilen ac›lar›n sonuçlar›n›
hala anlamam›flsa, ister 1938 katlia-
m› sonuçlar›na, ister 1990’l› y›llar›n
bafllar›ndaki bu uygulamalar›na
baks›n. Sadece bu yöntemlerin çö-
zümsüzlü¤ünü görecektir.

Büyükan›t’›n büyük ac› yaflad›k-
lar› sözü de demagojiden ibarettir.
Ölen askerlerin ac›lar›n› yaflayan da
halkt›r ve bu ac›lar›n sorumlular› da
Büyükan›t’›n da parças› oldu¤u ifl-
birlikçi oligarflidir. Ve bu ac›lar›n
daha katmerlisini zaten 70 milyon
halka ony›llard›r yaflatmaktad›rlar.
Türkiye’nin dörtbir yan›ndaki Bü-
yükan›t’a ba¤l› karakollar, bugüne
kadar iflkence ve katliam merkezle-
ri olarak çal›flm›flt›r ve çal›flmaya
devam ediyorlar. Da¤lar, flehirler,
hapishaneler, onlar›n bombalar›yla
yak›l›p y›k›lmad› m›?

Bizim ac›lar›m›z sadece iflkence-
ler ölümler de de¤il, bu topraklara
basan her Amerikan postal› da bi-
zim için ac›lar›n büyü¤üdür ve o
Yankee postallar› Büyükan›tlar’›n
sayesinde çi¤niyor topraklar›m›z›.
Bu ülkeyi ya¤malayan emperyalist
tekeller de bizim ac›lar›m›z›n kay-
na¤›d›r. Bunun da sorumlusu Büyü-
kan›tlar’d›r, tekeller onlar›n koru-
yuculu¤unda ülkemizi ya¤mal›yor-
lar. Ormanlar›m›z yokedildi¤inde

Büyükan›t: ‘O ac›lar› hayal bile edemeyecekleri yo¤unlukta yaflataca¤›z’

Ne YYapacaks›n›z? YYeni DDersimler,
Halepçeler mi YYaratacaks›n›z?



de, yeralt› kaynaklar›m›z gasbedil-
di¤inde de bunun ac›s›n› yafl›yoruz
biz ve bize bu ac›lar› yaflatanlar da
yine Büyükan›tlar’dan baflkas› de-
¤ildir; çünkü emperyalist tekellerin
ülkemizdeki bekçili¤ini yapan da
Büyükan›tlar’d›r. 

Oligarfli, bu ac›lar› halklara ye-
niden yaflatarak, ne kendi ömrünü
uzatmay› baflarabilir, ne de halkla-
r›n taleplerini bast›rabilir. Bunlar
aç›k gerçeklerdir. Oligarfli, halklar›n
kan›n› dökmekle suçlar›n› büyütme-
nin ötesinde bir fley yapamaz. Bu-
gün için, bu suçlar›n›, flovenizm
propagandas› arkas›na gizlemeyi de
baflarabilirler, fakat bu ilelebet süre-
cek bir süreç de¤ildir. Tarih göster-
mektedir ki, katliamlarla kimse hiç-
bir sorunu çözememifltir. 

HHaallkkaa KKaarrflfl›› SSaavvaaflflaannllaarr››nn 
KKaazzaannmmaa fifiaannssllaarr›› YYookkttuurr

Oligarflinin, katliam tehditleri
yerine gerçekleri görmeye ihtiyac›
vard›r. Gerçekler, oligarflinin y›llar-
d›r bu savafl› bitirememesinin nede-
ninin halka karfl› savafl›yor oldu¤u
gerçe¤idir. Bu gerçek ortada iken
oligarflinin katliamlar› bu gerçe¤i
de¤ifltirme gücüne sahip olamaz.

Örne¤in, oligarfli bu gerçe¤i de-
¤ifltirebilmek için, halk› kendisiyle
savaflt›rmay› da bir politika olarak
uygulad›. Bu halk›, iflbirlikçileflti-
ren, onursuzlaflt›ran ahlaks›z bir po-
litikad›r. Bu politikan›n bölgedeki
ad› ‘‘kkööyy kkoorruuccuulluu¤¤uu’’ olmufltur.

Fakat, oligarflinin Kürt milliyetçi
harekete karfl› son sald›r›lar›nda, bu
politikan›n iflas›n› anlatan bir haber
yans›d› bas›na. Haber flöyle; ““KKoorruu--
ccuullaarr››nn mmeevvzziilleerree ggiirrmmeessii yyaassaakk--
llaanndd››..”” Çünkü, s›n›r bölgesindeki
korucular›n aralar›nda ““kköösstteebbeekk””
oldu¤u, son dönemdeki orduya yö-
nelik eylemlerde bunlar›n rol oyna-
d›¤› flüphesi duyulmaktayd›.

Daha sonra, burada köy korucu-
lar›ndan bir k›sm›n›n evlerine bas-
k›nlar yap›ld›¤›, pekçok korucunun
gözalt›na al›nd›¤› da bas›na yans›d›.
Oligarflinin “flüpheleri” do¤ru ya da
yanl›fl olabilir, fakat bunlar›n genel

olarak olmas› kaç›n›lmazd›r. Halka
karfl› savafl›n do¤as›d›r ki, herkesi
düflman olarak görecek, flüphelene-
cek, güvenemeyeceklerdir. Çünkü
tezat olan birer yoksul Kürt olan ko-
rucular›n, oligarflinin saflar›nda ol-
mas›d›r zaten.

Dört bir yan›m›z düflmanla kufla-
t›lm›fl ruh halindeki oligarfli, flimdi
içteki herkesi de düflman görmeye
bafllamaktad›r. Kendisinin örgütle-
di¤i, savafla soktu¤u güçleri de düfl-
man görmeye bafllamas›, oligarflinin

sürdürdü¤ü politikalar›n nas›l bir
açmaz oldu¤unu gösteriyor. 

Görülmektedir ki, oligarflinin
çözümsüzlü¤ünün as›l nedeni, aske-
ri de¤il, politiktir.  Bu kendi ifadele-
rinde de vard›r. Bu savafl›, halka
karfl› savaflt›klar› için kazanamad›k-
lar›n› dönem dönem dile getirmek
zorunda kalm›fllard›r. Bu gerçeklere
ra¤men yine daha büyük ac›lar  ya-
flatmaktan sözetmeleri, sadece çare-
sizliklerini ve katliamc›l›klar›n›
gösterir.

Say›: 129 9fiOVEN‹ZM

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, D›fliflleri Bakan› Ali Babacan, Milli Savunma
Bakan› Vecdi Gönül, Genelkurmay ‹kinci Baflkan› Orgeneral Ergin Say-
gun, Genelkurmay Plan ve Harekat Daire Baflkan› Tümgeneral Kenan
Koçak... Bu hafta ABD’de Bush’la görüflecek Türkiye heyeti bunlardan
olufluyor. Bunlara efllik eden üst düzey bürokratlardan, M‹T’ten daha pek
çok ismi saym›yoruz bile. Bir ülkenin baflbakan›, yan›na bakanlar›n› al-
m›fl, Genelkurmay’›n üst kademesi de onlar›n pefline tak›lm›fl, Bush’un
huzuruna gidiyorlar. 

Bir ulus, bir halk, bir ülke aç›s›ndan utan›lacak bir tablodur. 

Ama utanma duygusu yok olmufltur oligarflinin politikac›lar›nda ve gene-
rallerinde. Ulusal bir gurur, ulusal bir duygu ve düflünce kalmam›flt›r. 

Ne için kendilerini bu kadar afla¤›lad›klar› da malum: Bush’tan iflgal al-
t›nda tuttu¤u bir ülkenin topraklar›nda katliam izni isteyecekler veya di-
yecekler ki “benim yerime sen katlet.” 

Peki NNEEYY‹‹NN KKAARRfifiIILLII⁄⁄IINNDDAA??

Dünya alem bilir ki, karfl›l›ks›z olmaz bu tür anlaflmalar. 

Neyi satacaks›n›z bu kez? Neyi peflkefl çekeceksiniz?

1945’lerden bu yana sat›yor, peflkefl çekiyorsunuz. Karfl›l›¤›nda iktidar›-
n›z› emperyalistlerin deste¤iyle bugüne kadar sürdürdünüz. 

Büyükan›t geçen hafta yapt›¤› aç›klamada, "Baflbakan Tayyip Erdo¤an'›n
ABD Baflkan› George Bush ile görüflmesini beklemek laz›m. Çok önemli
bir görüflme" demiflti. Elbette bekleyeceksiniz. Ne ekonomide, ne siyaset-
te, ne d›fl, ne iç politikada, emperyalist efendilerin izni d›fl›nda tek bir
ad›m atabilir misiniz ki? Atamayaca¤›n›z› iyi biliyorsunuz. Bu yüzden
“beklememiz laz›m, efendimiz ne diyecek” derken hiç utanm›yorsunuz
bile. Utanma duygusunu, ulusal onurunu kaybeden bir yönetim, empery-
alist destek ne kadar güçlü olursa olsun, iktidar›n› da kaybetmeye mah-
kumdur. 

utan›n!

Baflbakan, Bakanlar, Generaller 
Kafilesi, Beyaz Saray’a yüz sürmek
için cümbür cemaat ABD yolunda...
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Yürüyüfl’ün önceki say›s›nda

ba¤›ms›zl›k üzerine yaz›lar vard›.

Ba¤›ms›zl›¤›n nas›l solun günde-

minden ç›kt›¤› vurgulan›yordu bu

yaz›larda. 

Oysa, solun yak›n tarihine ba-

kan herkes görür ki, bu adeta tart›-

fl›lmaz bir ilke durumundayd›. 

Diyelim ki, çeflitli sol güçler ara-

s›nda bir birlik oluflturmak istiyor-

sunuz; o birli¤in ““aannttii--eemmppeerryyaa--

ll iisstt,, aannttii--ffaaflfliisstt”” olmas› tart›fl›l-

mazd›. Sadece kimileri bunun ya-

n›na “anti-sömürgecilik”, “anti-

flovenizm” gibi farkl› ilkeler de ek-

lemeyi gündeme getirirdi. Olufltu-

rulacak herhangi bir sol program

aç›s›ndan da ““aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,,

aannttii--ffaaflfliisstt”” olmak tart›flmas›z il-

keydi.

Bu ilkeden -en az›ndan solun bir

k›sm›n›n- vazgeçmesi, sola ne ka-

zand›rd›, ne kaybettirdi peki? 

Sorunun cevab›n› görmek için,

bugün Türk bayraklar›yla meydan-

lara ç›kan kitlelere bakmak yeterli-

dir. Anti-emperyalizm bayra¤›n›n

demagojilerle de olsa, solun elin-

den çal›nd›¤›n› görmek yeterlidir.   

Emperyalizmin 1990’lar›n bafl-

lar›ndan itibaren dünya çap›nda

daha pervas›zlaflt›¤› herkesin bildi¤i

bir gerçektir. Bu pervas›zlaflmaya

paralel olarak yeni-sömürgecilik

çok daha alenileflmifl, daha afla¤›la-

y›c› bir hale dönüflmüfltür. Bu da

beraberinde halk›n AB’ye, ABD’ye

duydu¤u tepkileri yo¤unlaflt›rm›flt›r. 

Bunun do¤al sonucunun anti-

emperyalist mücadelenin yüksel-

mesi olmas› gerekirken,

böyle olmam›flt›r. 

Çünkü, reformist solun

ve Kürt milliyetçili¤inin bu

süreçteki politikalar›, sola

hiç haketmedi¤i bir görü-

nüm vermifl, sol genifl kitlelerin gö-

züne adeta baflta AB olmak üzere
eemmppeerryyaalliizzmmiinn ssaavvuunnuuccuussuu gi-

bi gözükmeye bafllam›flt›r. Kürt mil-

liyetçi hareketin ve onun yede¤in-

deki kimi siyasi hareketlerin, Kuzey

Irak’taki Amerikan müdahalesini

meflrulaflt›r›c› söylemleri de bu gö-

rünümü pekifltiren bir baflka gelifl-

me olmufltur. Bu “görünüm”, ege-

men s›n›flar›n propaganda ve de-

magoji mekanizmalar› taraf›ndan

da pekifltirilmifltir.

Bunun sonucunda ise, oligarfli,

kitlelerin AB’ye, ABD’ye yönelik

tepkilerini, sola yönelik tepkilere

dönüfltürebilecek bir zemin elde et-

mifltir. Linç sald›r›lar› da iflte bu ze-

minde örgütlenmifltir. 

Anti-emperyalist mücadelenin

öncüsü olan, bunun için büyük be-

deller ödeyen bir sol, kendisinin

Avrupac›, Amerikanc› olmad›¤›n›

anlatma zorunlulu¤uyla karfl› karfl›-

ya kalm›flt›r. Bu durum bugün solu,

flovenizm karfl›s›nda zay›flatan

önemli nedenlerden de biri duru-

mundad›r. Tarihsel, geleneksel ii ll--

kkeelleerriinnii tteerrkkeettmmeekk,, solu zay›flat-

m›fl, ideolojik, politik mücadelede

en önemli silahlar›ndan birinden

yoksun b›rakm›flt›r. Oysa, floveniz-

me karfl› en etkili mücadele slogan-

lar›ndan birisi bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn savu-

nulmas›d›r. Ba¤›ms›zl›k slogan›yla

kitlelere gitmek, faflizmin gerçek

yüzünü kitlelere gösterebilmenin,

kitlelerdeki emperyalizme karfl› öf-

kenin, flovenist zeminlere akmas›n›

engelleme, emperyalizme karfl›

mücadele kanal›na akmas›n› sa¤la-

man›n imkanlar›n› yaratacakt›r.

Oysa, bugün sol flovenizmin
karfl›s›nda politika üretemez duru-
ma düflmektedir. fiovenizmi teflhir
edememektedir. Katliamlara karfl›
ç›kmak, hak ve özgürlükleri günde-
me getirmek kuflkusuz solun yap-
mas› gerekenlerdir, fakat floveniz-
me karfl› salt bu politikalarla hare-
ket etmek, flovenizmi geriletmek
aç›s›ndan yetersiz bir politikad›r. 

Kitleler, emperyalizmin sömür-
gecilik politikalar›n›n sonuçlar›n›
çeflitli biçimlerde yaflamakta ve

tepki duymaktad›rlar. Fakat, kitlele-
rin bilinç düzeyi bugün için, emper-
yalizmin ülkemizdeki rolünü ve ifl-
birlikçilerini görmelerine engeldir.
Solun görevi, emperyalizmin ken-
disini ve iflbirlikçilerini teflhir edebil-
mektir. Fakat elbette, anti-emper-
yalist kimli¤ini yitirmifl solun, ba-
¤›ms›zl›k düflüncesinden vazgeçmifl
bir solun, kitleler nezdinde bunu
baflarmas› mümkün olmamaktad›r.

Solun b›rakt›¤› bu bofllu¤u dol-
duran, oligarflik güçler, kendi iflbir-
likçiliklerini gizlemeyi baflar›rken,
solu emperyalizmin politikalar›n›n
ülkemizdeki savunucusu gibi göste-
rebilmekte, demagoji yapabilmek-
tedir. 

Sol, gerçekten kitleleri kazana-
caksa, tekrar anti-emperyalist kim-
li¤ini kazanmal›, ba¤›ms›zl›kç›, anti-
emperyalist çizgide mücadeleyi
yükseltmeyi baflarmal›d›r. 

Siyasette

‹LKE

Ba¤›ms›zl›k Sol
‹çin ‹lkedir!

BORAN vve
HAZ‹RAN         
YAYINCILIK 
K‹TAP 
FUARINDAYDI

26. TÜYAP ‹stanbul Ki-
tap Fuar› 35 ülkenin ya-

y›nevlerinin kat›l›m›yla 27 Ekim’de
bafllad›. Boran, Haziran Yay›nc›l›k’›n
da içinde bulundu¤u 500’ü aflk›n yay›-
nevinin kat›ld›¤› fuar›n onur yazar›
Metin And’d›. Fuar›n temas› “Akde-
niz’de Edebiyat Edebiyatta Akdeniz”
olarak belirlenmiflti. Boran-Haziran
Yay›nc›l›k ise fuara hapishane direnifl-

lerinin anlat›ld›¤› kitaplarla kat›ld›.
Mahir Çayan-Bütün Yaz›lar, Zafer Yo-
lunda, Adal›lar›n Türküsü-K›z›ldere,
Can›m Feda, Neydik Ne Olduk ve Yü-
rüyüfl Dergisi en çok ilgi görenler ya-
y›nlar aras›ndayd›. 4 Kas›m’a kadar
sürecek olan kitap fuar›na ilgi geçen
y›la göre daha azd›. 



Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kam-
püsü’nde ‘Halk ‹çin Anayasay› Tart›-
fl›yoruz’ konulu bir forum düzenledi.
27 Ekim günü gerçekleflen foruma
Prof. Dr. Mehmet Bekaro¤lu, Siya-
setçi Yazar Mihri Belli, ÇHD ad›na
Selçuk Koza¤açl›, Av. Rasim Öz, Av.
Bahri Bayram Belen, Divri¤i Kültür
Derne¤i ad›na Mehpare Çolak,
EMEP ad›na Mustafa Yalç›ner, ÖDP
ad›na Görkem Do¤an, TKP ad›na
Bilgitay Hakk› Durna, Sanatç› Bilge-
su Erenus, Gazeteci Ayfle Düzkan,
Gazeteci Nuray Mert, KESK fiubeler
Platformu ad›na ‹brahim Sönmez ve
HÖC ad›na Münire Demirel kat›ld›.

““AAKKPP ÜÜllkkeenniinn BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nnaa
ÇÇaarrpp›› AAtt››yyoorr””

Forumu yöneten Tekin Tangün
forumun AKP’nin ç›karmay› düflün-
dü¤ü anayasa ile HÖC’ün yay›nla-
d›¤› Halk Anayasas› Tasla¤› olmak
üzere iki bölüm halinde tart›fl›laca-
¤›n› hat›rlatarak konuflmac›lara söz
verdi. 

1. oturumda ilk olarak Divri¤i
Kültür Derne¤i ad›na Mehpare Ço-
lak sözald›. ‹ktidardaki güçlerin ay-
n› güçler olmas›ndan kaynakl› temel
konularda hiçbir tart›flma yaflanma-
d›¤›na vurgu yapan Çolak, AKP’nin
ç›karmak istedi¤i anayasan›n halk-
tan yana bir anayasa olmayaca¤›n›
dile getirirken, ÇHD ad›na kat›lan
Av. Selçuk Koza¤açl› ise bir anaya-
san›n neden yap›ld›¤›n›, neden de-
¤ifltirildi¤ini anlaman›n önemine
vurgu yapt›. Prof. Dr. Mehmet Be-
karo¤lu ise AKP’nin 24 Ocak
1980’de ad›m› at›lan neo-liberal
dalgan›n anayasas›n› haz›rlad›¤›na
vurgu yaparak 1961 ve 80 anayasa-
lar›n›n cunta anayasalar› oldu¤unu,
AKP’nin anayasas›n›n sivil, özgür-
lükleri geniflleten, ideolojisiz bir
anayasa olmayaca¤›n› dile getirdi.
Kap›lar›m›za çarp› at›ld›¤›n› söyle-
yerek sözlerine bafllayan Bilgesu
Erenus ise “Kürtler’in kap›s›na çar-
p› konuluyor, solcular dövülüyordu

zaten, dövül-
meye devam
ediliyor. Zen-
ginlerin d›-
fl›nda her ka-
p›da çarp›
görece¤iz ya-
k›nda. AKP
de çok tutar-
l›, o da ülke-
nin ba¤›ms›z-
l›¤›na çarp›
at›yor, halk-
ç›l›¤a çarp›
at›yor, devletçili¤e çarp› at›yor. Bu
çarp›lar birbirine çok ba¤l›...” diye
konufltu. HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk
Anayasas› Tasla¤›’yla ilgili de
“Kürtler’e kendi özgürlükleri de ta-
n›nabilir diyor, çok cesur buldum bu
sat›rlar›, hemen arkas›nda birlikte-
likten sözediyor, ben de bundan ya-
nay›m” sözlerine yer verdi. 

Daha sonra Av. Bahri Bayram
Belen sözald›. Bu tart›flma zeminini
ve bu ortam› çok önemsedi¤ini be-
lirten Belen, bir anayasa tasar›s› dü-
zenleyen hükümetin toplumsal mu-
tabakat sa¤lamak istiyorsa bu tür
tart›flmalara kulak vermesi gerekti-
¤ini dile getirirken Gazeteci Nuray
Mert ise AKP anayasas›n›n ay›rt
edici özelli¤inin kapitalizme eklem-
lenme noktas›nda oldu¤unu söyledi.
HÖC’ün anayasa tasla¤›yla ilgili ise
“bu metin bir devrim manifestosu-
dur. Devrim yapmadan anayasas›n›
tart›flmak bir hayal olur. Bu bir ana-
yasa tart›flmas› de¤il, hayaldir. Bu
tart›flman›n bizi ileriye götürecek
bir metin olmad›¤›n› düflünüyorum.
Çünkü Demokratik Halk Cumhuri-
yeti’ni kurmadan bu metni tart›fla-
may›z. Bu sistemden Demokratik
Halk Cumhuriyeti’ni kuracak bir
anayasa ç›kmaz. Bu manifestonun
gerçekleflmesini ilerideki nesillere
b›rakabiliriz, yüre¤imizin bir köfle-
sine b›rakabiliriz” sözleriyle düflün-
celerini dile getirdi.  

12 Eylül Anayasas›’n›n de¤iflti-
rilmesi gerekti¤ini ancak AKP’nin

anayasas›n›n bunu de¤ifltirmek yeri-
ne bu özü güçlendirmeye ve sa¤-
lamlaflt›rmaya yönelik bir metin ha-
z›rlad›¤›n› dile getiren TKP temsil-
cisi Av. Bilgitay Hakk› Durna sözle-
rine flöyle devam etti: “Bu anayasa
fluan varolan bir maddeyi aynen ko-
ruyor, sadece bafll›¤›n› de¤ifltiriyor.
Bu da anayasan›n niyetini ortaya
koyuyor. Bu madde ‘piyasan›n de-
¤ifltirilmesi’ yerine ‘piyasan›n gelifl-
tirilmesi’ olarak de¤ifliyor.” 

““HHaallkk››nn MMüüccaaddeellee
PPrrooggrraamm››nn›› SSuunnuuyyoorruuzz””

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
ad›na sözalan Münire Demirel ise
anayasan›n düzenin niteli¤ini belir-
leyen bir belge oldu¤unu, güçler
dengesine göre biçimlendi¤ini söy-
leyerek “AKP’nin anayasas›n›n da
ideolojik bir temeli var. Bunu ana-
yasa tart›flmalar›na bakmadan uygu-
lamalar›na baksak bile görebiliyo-
ruz. AKP ülkemizi emperyalizme
satmaktad›r. AKP tekellerin ömrünü
uzatmak için çal›fl›yor” dedi.
Demirel, konuflmas›nda Halk Ana-
yasas› Tasla¤›’yla ilgili ise flunlara
de¤indi: “Anayasa tasla¤›m›z yeni
de¤ildir. Yaklafl›k 10 y›ll›k bir çal›fl-
ma. Biz düzenin ortaya koydu¤u
anayasaya alternatif olabilecek bir
düflüncemizi de ortaya koyduk. Bu
bir çal›flma program›d›r. ‹nsanlara
diyoruz ki evet devrimi iste, iste ki
ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi kazan
ki çocuklar›n› büyütebil. Halk›n
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mücadele program›n› sunuyoruz.
Devrim yap›lmadan emperyalizme
karfl› ç›k›lmadan ulafl›lamad›¤›n›
bildi¤imiz bir dünya var. Anayasa
tasla¤›m›z›n eksiklikleri olabilir
ama önemli olan buradaki düflünce-
dir, bu düflüncenin insanlara nas›l
ulaflt›¤›d›r diye düflünüyorum.” De-
mirel, konuflmas›nda bu düzene al-
ternatif bir düzenin ancak devrimle
gelece¤inin alt›n› çizdi. 

EMEP ad›na kat›lan Mustafa
Yalç›ner ise “anayasalar mücadele
program› de¤ildir diye düflünüyo-
rum. Çeflitli yasalarla toplum kurul-
maz” sözleriyle düflüncelerini dile
getirirken, Av. Rasim Öz konuflma-
s›nda ‘anayasay› yapanlar bulun-
duklar› s›n›f›n yönetim fleklini belir-
lerler’ sözlerine yer verdi. 

ÖDP’li Görkem Do¤an anayasa-
da halk›n haklar›n›n sonuna dek ko-
runmas› gerekti¤ini dile getirdi.
KESK fiubeler Platformu ad›na sö-
zalan ‹brahim Sönmez;
“AKP’nin anayasas› ger-
çekten bizlerin, emekçi-
lerin, ezilenlerin anaya-
sas› de¤ildir. Bizler bu
anayasay› toptan reddet-
meliyiz’ dedi. Gazeteci
Ayfle Düzkan dünyan›n
her yerinde tek bir cüm-
leye en çok ihtiyac›m›z
oldu¤unu onun da ‘hiçbir
birey baflka bireyi sömü-
remez ve bask› alt›na alamaz’ cüm-
lesi oldu¤unu dile getirdi. “Biz sö-
mürü ve bask›dan bahsederken zen-

ginlerin fa-
kirleri sö-
mürmesi-
ne de kar-
fl› ç›kma-
l›y›z. Bu-
nun için
d e v r i m
g e r e k i r .
D e v r i m
içinde bir
a n a y a s a
gibi bir
metne ih-
tiyaç var
b e n c e .
Bence de-

¤iflti-
rilmesi ve tart›fl›lmas› gereken yan-
lar› var ancak bizim böyle bir metne
de ihtiyac›m›z var” diye konufltu.
AKP’nin di¤er partilerden en temel
fark›n›n muhafazakarl›¤› oldu¤una
de¤inen Düzkan AKP’nin kad›na
bak›fl aç›s›n› elefltirdi. 1. oturumda
son sözü Mihri Belli ald›. Belli’nin
“Bu toplant›dan bir fley ç›kmas›n›
istiyorum. Bu toplant›y› düzenleyen
örgüt bir anayasa tasla¤› ç›kard›. Bu
anayasa tasla¤› sosyalist bir anayasa
de¤il. Sosyalizme geçifli sa¤layan
bir aflama. Bu toplant›yla iyi bir ça-
l›flma yapm›fllard›r” sözlerinin
ard›ndan toplant›ya 15 dakikal›k ara
verildi.

““AAKKPP AAnnaayyaassaass›› FF TTiippii
TToopplluumm YYaarraattmmaakkttaadd››rr””

Aradan sonra dinleyiciler söz
alarak düflüncelerini dile getirdiler.
Mikrofon konuflmac›lar aras›nda
dolafl›rken söz alan ö¤retmen, mü-
hendis, esnaf, ö¤renciler anayasa
dilinin neden bu kadar zor ve anla-
fl›lmaz oldu¤unu, anayasalar›n
amaçlar›n› sorarak tart›flmay› zen-
ginlefltirdiler. Söz alanlar AKP’nin
anayasas›ndan demokrasi bekleme-
diklerini dile getirdiler. 

Dinleyiciler düflüncelerini pay-
lafl›rken 2. oturumda ilericiler, dev-
rimciler bu sürece nas›l müdahale
edebilir? Bundan sonra ne yapaca-
¤›z sorular› tart›fl›ld›. 2. oturumda

ilk sözü Mehmet Bekaro¤lu ald›.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n yeryü-
zünde bir cennet öngördü¤ünü an-
cak yeryüzünde cennetin olmayaca-
¤›n› söyleyen Bekaro¤lu, Türki-
ye’nin ulus yaratma (Türk-Kürt ça-
t›flmas›), iltica ve zengin fakir ayr›-
m› olarak 3 temel sorununu çözme-
si gerekti¤ini dile getirdi. F Tiple-
riyle ilgili bir soruya cevap veren
Bekaro¤lu ‘Anayasa F Tipi toplum
yaratmaktad›r. En iyi model de ce-
zaevleridir. Cezaevlerindeki bu sis-
tem tüm topluma yay›lmak isteni-
yor. F Tipiyle düflündükleri tüm top-
luma genelleflen bir fley. F Tipi bir
toplum oluflturacakt›r. Muhalefet
yapmayacak ve kendi ceplerini dol-
duracak bir toplum’ sözleri yo¤un
alk›fl ald›.

Selçuk Koza¤açl› bu bölümde
‘bu taslak gibi metinler bize ›fl›k
olacakt›r, yol gösterecektir. Ve
yap›lmas›  gereken bu ›fl›k çerçeve-

sinde mücadeleye ka-
t›lmakt›r. Soka¤a ç›k-
maya tekrar al›flma-
m›z ve ç›kmam›z ge-
rekiyor. Tüm hak ve
özgürlükler yönünden
bize ait olan soka¤a
ç›kmal›y›z” diye ko-
nufltu.

fiimdi ne yapaca-
¤›z sorusuna Bahri
Bayram Belen “ana-

yasay› belirleyen güçlere karfl›, zen-
gin ve güçlünün karfl›s›nda halk› bir
ad›m ileriye götürmeliyiz” diye ce-
vap verdi. 

Bilgesu
Erenus ise
“ M i h r i
B e l l i ’ n i n
bu toplant›-
dan bir so-
nuç ç›kma-
l› sözünü
önemsiyo-
rum. Hal-
k›n iktida-
r›n› hedef-
leyen bir
belge ne-
den ütopik
olsun, ne-
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“Kürtler’in ka-
p›s›na çarp› ko-

nuluyor, sol-
cular dövülü-
yordu zaten,
dövülmeye

devam edilil-
yor. Zenginlerin

d›fl›nda her kap›da
çarp› görece¤iz yak›nda. AKP
de çok tutarl›, o da ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›na çarp› at›yor,
halkç›l›¤a çarp› at›yor, devlet-
çili¤e çarp› at›yor. Bu çarp›lar
birbirine çok ba¤l›...

Anayasa F Ti-
pi toplum ya-
ratmaktad›r.
En iyi model
de cezaevle-
ridir. Ceza-
evlerindeki
bu sistem tüm
topluma yay›lmak
isteniyor. F Tipiyle düflündük-
leri tüm topluma genelleflen
bir fley. F Tipi bir toplum
oluflturacakt›r. Muhalefet yap-
mayacak ve kendi ceplerini

dolduracak bir toplum.



den hayal olsun. Bu burjuvazinin bize
ö¤retti¤idir. Halk Anayasas› Tasla¤›
halk›n kendisiyle gelece¤ine dair söz-
leflmesidir” diyerek konuyla ilgili gö-
rüfl bildirdi. 

Anayasa konusunda taleplerimiz
ayn› diyen Av. Rasim Öz’ün ard›ndan,
TKP’li Av. Bilgitay Hakk› Durna “na-
s›l bir anayasa olmas› laz›m. Bizim
eflitlikçi, özgürlükçü bir belgesi varsa
halk anayasas› tasla¤› ya da TKP’nin
anayasa tasla¤› bir örnektir. O anayasa
diyor ki eflitlik istiyorum, özgürlük is-
tiyorum, ba¤›ms›zl›k istiyorum” dedi.

Bir sonuç ç›kmas› dile¤ini yinele-
yen Mihri Belli ise ‘sosyalizm hepi-
mizin hedefi’ diyerek konuflmas›na
son verirken sözalan EMEP’li Musta-
fa Yalç›ner “flimdi bizim anayasay›
tart›flmaya ihtiyac›m›z yok. fiimdi bi-
zim devrim için bir araya gelmeye ih-
tiyac›m›z var 1936’da biz anayasam›-
z› yapt›k. Sovyetler Birli¤i’nde. Sanki
1936’day›z gibi anayasa yapamay›z.
Halk iktidar› demek düfl de¤il gelece-
¤imizdir. Bizim anayasa yapmaya ih-
tiyac›m›z oldu¤u görüflünde de¤ilim.
Anayasalar s›n›f mücadelesinin so-
nundan gelirler. Biz yapabilecek güce
ulaflmal›y›z. Bunun haz›rl›klar›n› yap-
mal›y›z” diye konufltu. 

Ayfle Düzkan Kürt meselesinin, ka-
d›n sorununun çözülmesi gerekti¤ini
dile getirerek öneriyle elefltiri aras›n-
daki ba¤lant›y› sa¤lam yapmak gerek-
ti¤ini dile getirdi. KESK fiubeler Plat-
formu ad›na ‹brahim Sönmez de
“HÖC’ün haz›rlad›¤› Halk Anayasas›
Tasla¤›’nda bizlerin, çal›flanlar›n ta-
leplerini içeren maddeler var” sözle-
riyle deste¤ini sunarken son olarak
HÖC ad›na kat›lan Münire Demirel
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi-
ni büyütece¤iz diyerek anayasa tasla-
¤›n›n bir devrim program› oldu¤unu
dile getirdi. Devrimin bir düfl de¤il,
hedef oldu¤unu belirten Demirel,
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n bu hedefe
hizmet etti¤ini söyledi. 

Bütün kat›l›mc›lar›n düflüncelerini
ifade etti¤i konuflmalarla anayasan›n
tart›fl›ld›¤› forumun sonunda konufl-
mac›lara sonuç deklarasyonu da¤›t›ld›.

Yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤›
forum 5 saat boyunca ilgiyle izlendi. 
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Diyor ki bir ayd›n›m›z; ““bbuu
aannaayyaassaa ttaassllaa¤¤›› bbiirr hhaayyaall!!”” Bir
baflkas› diyor ki, “bu anayasa
dünyada cennet vaat ediyor,
bu mümkün de¤il!” 

Asl›nda do¤ru söylüyorlar
bir bak›ma. Evet, bu bizim ha-
yalimiz. Evet, biz bu dünyada
bir cennet olabilece¤ine inan›-
yoruz ve bunun kurulmas›na
önderlik etmeye aday›z; Halk
Anayasas› Tasla¤› da bizim bu
iddiam›z›n göstergesi.

Oligarfli hayalimize “el
k o yma ”
karar› ç›-
kartt›rd›
m a h k e -
melerin-
d e n .
Hakl ›yd› .
Böyle bir hayal bile yasaklan-
mal›yd›. Ama hay›r, hayali-
mizde ›srar ediyoruz.

Hayalimizi, hayalimizin si-
yasi ifllevini anlamayanlar da
yok de¤il. Halk Anayasas›
Tasla¤›’n›n misyonunu anla-
mak istemiyorlar belki. 

Elbette, Halk Anayasas›
tasla¤› bugünün düzeni içinde
bir hayaldir, fakat ancak bu
hayal halka maledildi¤inde,
halk›n da bu anayasan›n ha-
yalini kurmas›n› sa¤lamay›
baflard›¤›m›zda, bu hayal, ha-
yal olarak kalmaktan ç›km›fl
olacakt›r. De¤ilse,  Halk Ana-
yasas› Tasla¤›’ndaki düflünce-
lerin sonsuza dek hayal ola-
rak kalmas›n› savunma duru-
muna düfleriz.

Di¤er görüfl, anayasan›n
bu dünyada cennet vaat etti¤i
görüflüdür ki, evet bizler hal-
k›n eme¤iyle, mücadelesiyle
bu dünyada cennetin kurula-
bilece¤ine inananlardan›z ve
bu cennetlerin dünyada ku-
ruldu¤unu bilenlerdeniz. Mü-
cadelemiz de bu cenneti ülke-

mizde kurma mücadelesidir.
Bu mücadeleyi hep birlikte
yürütmek gerekir.

Örne¤in denilmektedir ki,
“bu anayasa ancak devrim
yap›ld›¤›nda uygulanabilir”.
Kuflku yok ki, do¤rudur, fa-
kat sorun da buradad›r, dev-
rim nas›l yap›l›r?

Devrim ancak kitlelere be-
nimsetildi¤inde, kitlelere ne
için mücadele ettikleri anlat›-
labildi¤inde baflar›labilir. Ne
istiyoruz, ne için mücadele

ediyoruz,
bunu an-
la tman›n
biçimlerin-
den birisi-
dir Halk

Anayasas ›
Tasla¤›.

Bizi bofl beklentilerin sa-
hiplerinden, bizim sundu¤u-
muz Anayasa Tasla¤›’n›, dü-
zeniçi taslaklardan ay›ran te-
mel yanlardan biri budur. Ba-
¤›ms›z, demokratik, sosyalist
Türkiye, hedefimizdir. ‹deolo-
jimiz, politikalar›m›z, örgütü-
müz, strateji ve taktiklerimiz
bu hedefi gerçeklefltirmek
içindir. Halk Anayasas› Tasla-
¤›’yla bir mücadele program›
sunuyoruz. U¤runa mücadele
edilecek bir ülke tasavvuru
sunuyoruz. Evet, ba¤›ms›z,
demokratik bir Türkiye, dev-
rimsiz olmaz ve devrimciler
de zaten böyle bir Anayasa
Tasla¤›’n› sunmakla, halk›
devrime kazanmay› hedefli-
yorlar... 

Yazar-Sanatç› Bilgesu Ere-
nus’un da dedi¤i gibi ““HHaallkk››nn
iikkttiiddaarr››nn›› hheeddeefflleeyyeenn bbiirr bbeellggee
nneeddeenn üüttooppiikk oollssuunn,, nneeddeenn hhaa--
yyaall oollssuunn.. BBuu bbuurrjjuuvvaazziinniinn bbii--
zzee öö¤¤rreettttii¤¤iiddiirr.. HHaallkk AAnnaayyaassaa--
ss›› TTaassllaa¤¤›› hhaallkk››nn kkeennddiissiiyyllee
ggeelleeccee¤¤iinnee ddaaiirr ssöözzlleeflflmmeessiiddiirr....

HHaayyaall kkuurrmmaakk
ccüürreett eettmmeekkttiirr

Sorunlar // ÇÇözümler



“Emperyalizmin ve Oligarflinin
De¤il Halk›n Anayasas› Yapal›m”
fliar›yla Haklar ve Özgürlükler Cep-
hesi’nin bafllatm›fl oldu¤u kampan-
ya çal›flmalar› tüm h›z›yla sürüyor.
HÖC’lüler yapt›klar› panellerle, fo-
rumlarla halk›n anayasas›n› tart›flt›-
r›rken, bas›n aç›klamalar›yla ve
yapt›klar› eylemlerle de kampanya-
n›n sesini halka ulaflt›r›yor. Bu kam-
panyan›n her ad›m›nda, her çal›fl-
mas›nda anayasay› tart›flt›ran
HÖC’lüler halk›n temel sorunun ik-
tidar sorunu oldu¤unun vurgusunu
yap›yor. 

Bu hafta ‹stanbul d›fl›nda Anado-
lu’da da kampanya çal›flmalar› sür-
dü:

kANKARA: Halk Toplant›lar›

kHATAY: Panel

kKOCAEL‹: Bas›n Aç›klamas› 

k‹ZM‹R: Afifllemeye Sald›r›

kTRAKYA: Halk Anayasas›
Taslaklar› Da¤›t›m›

Ankara’da Halk Anayasas›
‹çin Halk Toplant›lar›

Ankara-MMaammaakk’ta faaliyetlerini
sürdüren ‹dilcan Kültür Merke-
zi’nde; 28 Ekim Pazar günü yap›lan
halk toplant›s›nda gündemde olan
anayasa de¤iflikli¤i ve halk›n anaya-

sas› tart›fl›ld›. HÖC’lü Murat Kor-
kut ve ÇHD üyesi Av. Özgür Y›l-
maz’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›
halk toplant›s› saat 15.00’te baflla-
d›. ‹lk sözü alan Murat Korkut,
bugün  ba¤›ms›zl›k ve halk›n ör-
gütlü olmas›n›n anayasa konusun-
da temel unsurlar oldu¤unu vur-
gulayarak, “bunlar olmaks›z›n, en
iyi anayasa bile yap›lm›fl olsa, kal›-
c› olamaz” diye konufltu.

Av. Özgür Y›lmaz ise konuflma-
s›nda halk› esas alan bir anayasa
yapman›n gereklili¤ine de¤indikten
sonra dinleyicilerle birlikte “yap›la-
cak bir anayasadan beklentimiz ne-
dir, ne olmal›d›r?” sorusu tart›fl›ld›.
Toplant›ya kat›lanlar beklentilerinin
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabilmesi oldu-
¤unu, üzerlerindeki ekonomik cen-
dere ve adaletsizlikten kurtulmak is-
tediklerini dile getirdiler. Yaklafl›k 2
saat süren toplant› sonunda; anayasa
tart›flmas›n›n sistemi tart›flmak oldu-
¤u belirtilerek ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi için örgütlenme, mücadele
etme ça¤r›s› yap›ld›. 

Ayn› gün DDiikkmmeenn Temel Haklar
dernek binas›nda saat 16.30’da halk
toplant›s› düzenlendi. Anayasa,
devlet ve halk kavramlar›n›n tart›-
fl›lmas›yla bafllayan halk toplant›-
s›nda “Devlet ve hukuk vatandafl
için olmal›d›r, bu nedenle biz halk

olarak ne istiyoruz?” soru-
suyla devam etti.  Toplant›da
sözalan Mehmet Yaflar iflsiz-
lik, maafllar›n azl›¤›, gelecek
kayg›s› ve yerel yönetimlerin
sorunlara ilgisizli¤i konular›-
na de¤inerek tüm sorunlar›n
çözümünün halk iktidar›nda
oldu¤unu dile getirdi. 

Hatay’da “Halk
Anayasay› Tart›fl›yor”
Paneli

Halk Anayasas›’n›n tar-
t›flmaya aç›ld›¤› yerlerden

birisi olan Hatay’da bir panel dü-
zenlendi. Hatay Temel Haklar tara-
f›ndan 28 Ekim Pazar günü Antak-
ya’n›n Harbiye Beldesi’nde “Halk
Anayasay› Tart›fl›yor” ad›yla dü-
zenlenen panelde Hatay Temel
Haklar ad›na Enis Aras konuflmac›
olarak kat›ld›. “Ba¤›ms›z ve De-
mokratik Bir Türkiye ‹çin Halk›n
Anayasas›n› Yapal›m” pankart›n›n
as›ld›¤› panelde Aras AKP’nin ana-
yasas› ile halk›n anayasas›n›n ara-
s›ndaki farkl›l›klara örnekler vere-
rek, ancak halk›n anayasas› ile ba-
¤›ms›z ve demokratik bir ülkeyi
kurabilece¤imizi dile getirdi ve bu-
nun için de mücadele etmeni ge-
reklili¤ine vurgu yapt›. 

Saat 14.00’te bafllayan panelde
misafir olarak kat›lan Samanda¤
E¤itim-Sen üyesi Esat Kudret e¤i-
timle ilgili bir sunum verdi. Kudret
yapt›¤› konuflmada kapitalist sis-
temde e¤itimin bilimsel olmad›¤›n›,
ezbere dayal› oldu¤unu bunun
gençli¤i yozlaflt›rmak için bilinçli
bir politika oldu¤unu dile getirerek
Halk›n Anayasas›’nda her fleyin in-
sana yönelik oldu¤u sözlerine kay-
detti. ‹ki saat süren panel soru ve
cevaplarla sona erdi. 

Kocaeli HÖC Ba¤›ms›zl›¤›
Temel Alan Bir Anayasa
Talebi

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Kocaeli Temsilcili¤i, 26 Ekim 2007
tarihinde E¤itim-Sen Kocaeli fiube-
si'nde yapt›¤› bas›n toplant›s›yla
"Halk›n Anayasas›n› Yapal›m" ça¤-
r›s›n› tekrarlad›. HÖC ad›na Ekin
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ANADOLU HALK ‹Ç‹N
ANAYASAYI TARTIfiIYOR!
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Günefl Sayg›l› taraf›ndan okunan
bas›n aç›klamas›nda “‹htiyac›m›z
olan halk›n ç›kar›na, halk taraf›ndan
tart›fl›l›p haz›rlanacak bir anayasa-
d›r. Ancak böyle bir anayasa ile so-
runlar››m›z çözülüp, taleplerimiz
karfl›lanacakt›r. Biz en baflta emper-
yalizmin boyunduru¤u alt›nda ol-
mayan bir ülke istiyoruz. Ve anaya-
sa, bu ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na
almal› diyoruz” diye konufltu. Söz-
lerini halk›n anayasas›n› yapma
ça¤r›s›yla sonland›ran Sayg›l›’n›n
ard›ndan aç›klamaya kat›lanlar da
düflüncelerini paylaflarak aç›klama-
ya destek sundular.

Gazeteci Barbaros Tantan aç›k-
lamada sözalarak HÖC taraf›ndan
haz›rlanan tasla¤›n de¤erli oldu¤u-
nu bu tasla¤›n ve ça¤r›n›n mahalle-
lere kadar tart›fl›lmas› gerekti¤ine
dikkat çekti. 

Daha sonra söz alan E¤itim-Sen
Kocaeli fiubesi Yöneticisi Ergin Ul-
gar ise HÖC'ün haz›rlad›¤› tasla¤›
ilk ç›kar›ld›¤› tarihte edindi¤ini, ek-
sikleri ve fazlalar›yla tart›fl›lmas›
gerekti¤ini belirtti. 

Trakya’da Halk Anayasas›
Tasla¤› Da¤›t›lmaya
Devam Ediyor

Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n top-
latma karar›na ra¤men halka ulaflt›-
r›lmas› engellenemiyor. Trakya’da
Gelibolu, Edirne, Tekirda¤, Çorlu
ve Lüleburgaz’da halk›m›z›n otur-
du¤u mahallelerde kap› kap› dolafl›-
larak ve esnaflar gezilerek Halk
Anayasas› Tasla¤›’n›n da¤›t›m›na
devam edildi.   Yap›lan edilen soh-
betlerde halka anayasas›na sahip
ç›kman›n önemi anlat›ld›. 

‹stanbul’da Pankartlar
Ayr›ca ‹stanbul emekçi mahalle-

lerinde yap›lan çal›flmalarla kam-
panyan›n duyurusu yap›ld›.  30
Ekim günü; ÇÇaa¤¤llaayyaann’ddaa;; Dere,
Sondurak, Vatan Caddesi. NNuurrttee-
ppee’’ddee;; Sokullu Mahallesi ve ‹S-
K‹’de. EEsseennyyuurrtt’ttaa;; Yeflilkent, Ba-
l›k yolu, Yeflilp›nar-Meydan, Talat
pafla mah, ‹ncirtepe-Tabela dura¤›,
Ba¤lar çeflme’de. Avc›lar’da Bey-
likdüzü, Gürp›nar, K›raç, Harami-
dere-Mehterçeflme, Yeflilp›nar-

Meydan, SSaarr››ggaazzii’ddee;; Çekmeköy
Köprüsü’ne, ‹nönü Mahallesi’nde,
Demokrasi Caddesi’ne, Dörtyol ve
Kemal Türkler Mahallesi’nde. 11
MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nnddee sal› ve per-
flembe günleri Karakol Dura¤›, Em-
lakç› Dura¤›, Sa¤l›k Oca¤›, Mer-
kez’deki Köprü ve merkezde yap›-
lan “Emperyalizmin ve Oligarflinin
De¤il Halk›n Anayasas›n› Yapal›m”
pankartlar› ve yaz›lamalar›yla kam-
panya çal›flmas› sürüyor. 

TTB, KESK ve TMMOB genel baflkanlar› Gençay
Gürsoy, ‹smail Hakk› Tombul ve Mehmet So¤anc›, 27
Ekim’de Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’le görüfltüler.
Bas›na yans›d›¤›na göre, görüflmede, 3 Kas›m mitin-
giyle ilgili bilgi vermifller, yeni anayasa haz›rlanmas›
sürecine do¤rudan müdahil olmak istediklerini belirt-
mifller.

Sözkonusu kurumlar›n 3 Kas›m mitingini nas›l ör-
gütledi¤ini okurlar›m›z hat›rlayacaklard›r. Solun d›-
fl›nda örgütlenip, herkese adeta dayat›lm›flt›r. Peki bu
kurumlar, mitingi neden solla konuflmazlar da gidip
oligarflinin temsilcilerinden Abdullah Gül ile konuflur-
lar?

Gül’e gidip yapacaklar› miting için bilgi vererek, bu
zeminde meflruluk aramaktad›rlar. Demokratik örgütler
gidip oligarfliden mi meflruluk ararlar, oligarflinin ica-
zetinde mi meflruluk bulurlar? Neden meflruluk kitle-
lerde, kendi tabanlar›nda, sol platformlarda de¤il, oli-
garflide aranmaktad›r?

Oligarfliden icazet almadan
hareket edemeyen bu çizgidir
ki, kitle örgütlerini etkisiz,
oligarflinin iradesi d›fl›nda ha-
reket etmeyen, oligarflinin ç›-

karlar› çerçevesinde eylemlerini erteleyen, ddüüzzeenniinn iiss--
ttiikkrraarr››nn›› düflünen duruma getirmifltir. 

Gül’e anayasa konusunda müdahil olmak istekleri-
ni iletmeleri de bir baflka garipliktir. Anayasa tart›flma-
lar›na müdahil olmak için Gül’ün onay›, izni, icazeti
mi isteniyor, ne isteniyor? Müdahale, Cumhurbaflkan›
ile konuflmakla m› oluyor? Ne zamandan beri kitle ör-
gütleri, oligarflik devletin Cumhurbaflkanlar› arac›l›¤›y-
la s›n›f mücadelesi sürdürüyor?

Anayasa tart›flmalar›na müdahil olmak, AKP’nin
manevralar›n›n d›fl›na ç›k›p aalltteerrnnaattiiff bir anayasa orta-
ya koymak ve onu pratik olarak gündeme sokmakla
olur. Devrimci, demokratik örgütler, sürece müdahil ol-
mak istiyorlarsa; halktan yana bir anayasa oluflturur,
bunu halka götürür, genifl halk kitlelerinin talebi haline
getirip, bu gücü arkas›na alarak bu anayasay› oligarfli-
nin önüne koyar. Oysa bu üçlünün yapt›¤›, halk zemi-
ninde de¤il, oligarfli zemininde hareket etmek, meflru-
lu¤u ve siyaset zeminini orada aramakt›r. 

“Meflruluk HHalk KKitlelerinde
Aranmal›d›r, ÇÇankaya’da DDe¤il”
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Faflist sald›r›lar, provokasyonlar,
linçler oligarflinin halka açt›¤› sa-
vafltan ba¤›ms›z de¤ildir. Hakka-
ri’de yaflanan çat›flman›n ard›ndan
faflist güruh ülkenin dört bir yan›n-
da baflta Kürt halk›na, Kürt milliyet-
çilerine ve devrimcilere olmak üze-
re her yerde sald›r›lar›n› artt›yor.
Oligarfliden tam destek alan faflist-
ler Kürt halk›n› hedef alan sald›r›la-
r›n› yo¤unlaflt›r›rken Kürt diye bil-
dikleri insanlar›n evlerine çarp›lar
koyuyor, halk›n evlerini yak›yor,
polislerin hedef diye gösterdikleri
yerlere sald›r›yor. 

Bursa’n›n Kemalpafla ‹lçesi’nde
faflistler taraf›ndan Mardinli Abdur-
rahman Adam’›n evi 21 Ekim günü
atefle verildi. ‘Kahrolsun Kürtler’
diye ba¤›ran yaklafl›k 300 kiflilik fa-
flist güruh daha sonra da Kürtler’in
iflletti¤i bir kahvehaneyi silahlar›yla
tarayarak 3 kiflinin yaralanmas›na
neden oldular.  

Yap›lmak istenen bellidir. Halk-
lar birbirine k›flk›rt›lmak, düflman-
laflt›r›lmak isteniyor. Halk› birbirine
düflmanlaflt›rmaya çal›flan oligarfli
halklar›n kardeflli¤ini isteyenleri de
susturmaya çal›fl›yor.

Adana'da 'Halklar›n Kardeflli¤i'
bafll›kl› bildirileri da¤›t›rken gözal-
t›na al›nan 2 ESP’li, ç›kar›ld›klar›
mahkeme taraf›ndan 'Halk› kin ve
düflmanl›¤a sevketmek' suçlamas›y-
la tutukland›lar.

Sivil faflist sald›r›lar ve flovenist
dalgayla yarat›lan ortam içinde en
küçük muhalif bir hak ve özgürlük
istemi sald›r› gerekçesi yap›l›yor.
Sivil faflistlerin sald›rd›¤› ortamda
polis ve jandarma da bofl durmuyor.
Bir yandan sivil faflistleri kollarken
onlar›n yetmedi¤i yerde gözalt›lara,
tehditlere baflvuruyor.

““SSLLOOGGAANN AATTMMAAYYIINN 
LL‹‹NNÇÇ EETTTT‹‹RR‹‹RR‹‹ZZ””

‹zmir’de Halk Anayasas›

Tasla¤›’n› halka ulaflt›rmaya devam
eden HÖC’lüler, 28 Ekim’de
afiflleme yaparken bir kez daha
gözalt›na al›nd›lar. Halk›n
Anayasas›n› Yapal›m kampanyas›
çerçevesinde Buca’da afifl yapan 3
HÖC'lü afifllerinin yasal oldu¤unu
söylemelerine ra¤men yerlerde
sürüklenerek, dövülerek sald›r›ya
u¤rad›lar. 

Sald›r› üzerine slogan atarak
direnen HÖC'lülere polis 'sorun
yaratmay›n, slogan atmay›n linç
ederler biz bile bir fley yapamay›z'
diyerek  etrafta toplanan insanlar›
da provoke edip 'bunlar terörist,
sald›r›n' dediler. Linç güruhunu
yaratamayan polis HÖC’lüleri
gözalt›na alarak pervas›zl›¤›n› bir
kez daha gösterdi. Gözalt›nda her-
birine 117 YTL ceza kesilen
HÖC'lüler serbest b›rak›ld›lar. AKP
iktidar›n›n halk›n anayasas›n›
yapal›m çal›flmalar›na sald›r›s›
sonuçsuz kalacak ve hiçbir güç bu
çal›flmay› engelleyemeyecek. 

DDEERRSS‹‹MM:: ““fifioovveenniisstt
SSaalldd››rr››llaarraa KKaarrflfl››  YYaaflflaass››nn
HHaallkkllaarr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii””

Son dönemde artan faflist sald›r›-
lar, provokasyonlar, linçler Der-
sim’de yap›lan bir yürüyüflle pro-
testo edildi. 

30 Ekim günü DTP, HÖC,
EMEP, DHP, ESP, KESK, D‹SK’in

de yerald›¤› 150 kifli Dersim’ de Ye-
ralt› Çarfl›s› üzerinden Sanat Soka-
¤›’na kadar bir yürüyüfl gerçeklefl-
tirdi.  “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli-
¤i, S›n›r ötesi Operasyonlara Son,
Biji B›ratiya Gelan” sloganlar› at›-
larak yap›lan yürüyüflün ard›ndan
Sanat Soka¤›’nda bir bas›n aç›kla-
mas› yap›ld›. “S›n›r Ötesi Operas-
yonlara Hay›r, Irkç›l›¤a fiovenizme
Karfl› Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”
pankart› aç›lan eylemde kurumlar
ad›na aç›klamay› DTP ‹l Baflkan›
Murat Polat okudu. 

Polat aç›klamada flunlara de¤in-
di: “Ülke genelinde burjuva medya-
n›n oluflturdu¤u kampanya netice-
sinde polisin örgütlemesiyle olufltu-
rulan sivil faflist sald›r›lar DTP il bi-
nalar›ndan Temel Haklar’a, Halke-
vi’nden TKP ve ESP’ye yönelmifl-
tir. AKP Genelkurmay’la mutabakat
içerisinde teskereyi ç›kararak Kürt
sorununda inkar ve imha politikas›-
n› hayata geçirmifltir. Tezkere son-
ras› muhalif tüm kesimleri ve halk›
kapsayan sald›r›lar bafllam›flt›r. 

Bu havan›n Dersim’deki yans›-
mas› ise flehrin polis ablu-
kas› alt›na al›nmas›, flehrin
giriflinde arama noktalar›n
kurulmas›, keyfi kimlik
sormalar, Özel Tim nokta-
lar›nda geceleyin atefl edi-
lerek çat›flma süsü veril-
mesi, mahallelerde canl›
bomba ar›yoruz diye evle-
rin aranmas›, rastgele silah
s›k›lmas›d›r. Amaç halk›n
kendi sorunlar› için müca-

dele etmekten uzaklaflt›r›p halklar
aras›nda çat›flma yaratarak talepleri
bo¤makt›r” dedi. Türk-Kürt halkla-
r› aras›nda çat›flma yarat›larak
halklar›n taleplerinin bo¤ulmak is-
tendi¤inin ifade edilerek, herkesi
bunlara karfl› durmaya ve oynanan
oyunlara alet olmamaya ça¤›r›ld›¤›
aç›klamaya Tunceli Belediye Bafl-
kan› Songül Erol Abdil de kat›larak
destek verdi.

FAfi‹ST SALDIRILAR 
HALKA DÜfiMANLI⁄IN GÖSTERGES‹D‹R
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Lise-
l e r d e n
üniversi-
t e l e r e ,
h a l k › n
her kesi-
mine ar-
tan sald›-
r›lar ki-
mi yer-

lerde faflist gurühlar taraf›ndan yap›l›r-
ken kimi yerlerde de bizzat polis ya da
jandarma taraf›ndan yap›lmaktad›r.
gençli¤i ve tüm halk› teslim almaya yö-
nelik olan bu sald›r›lara bir tepki de Sa-
r›gazi Liseli Gençlik’ten geldi. 

Sar›gazi Liseli Gençlik; 25 Ekim’de
mahallelerinde yap›lan korsan bir eyle-
mi bahane ederek jandarman›n mahal-
leyi abluka alt›na almas›n› protesto et-
mek amac›yla 31 Ekim günü “Jandar-
ma Terörüne Son” yürüyüflü gerçeklefl-
tirdi. Son günlerde jandarma birçok
kahve ve internet cafelere sald›rm›fl,
Demokrasi Caddesinde birçok insan›
coplay›p, küfür hakaret ve tehditte bu-
lunmufltu. 

Terörde s›n›r tan›mayan jandarma
yoldan gecen insanlara kimlik sorup,
üst aramas› yapma gibi dayatmalarda
bulunmufl ve tüm bunlar›n yan› s›ra 13
kifliyi de gözalt›na alarak iflkence yap-
m›fl sonra 2’sini tutuklam›flt›. 

Sar›gazi Liseli Gençlik, yapt›¤› ey-
lemle jandarman›n terörünü teflhir eder-
ken bask›lardan y›lmayacaklar›n› dile
getirdiler. 

Yaklafl›k 40 liselinin kat›ld›¤› ey-
lemde Dev-Genç bayra¤›yla ve “Sar›-
gazi’de Jandarma Terörüne Son, ‹nsan-
l›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek, Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz, Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl,  Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›yla Naz›m Hikmet Park›’na
kadar yüründü. Eylem boyunca jandar-
ma akrebiyle dolaflarak ö¤rencileri
taciz etmeye çal›flmas›na ra¤men liseli-
ler eylemlerini yaparak jandarman›n bu
amac›n› bofla ç›kard›lar. 

SARIGAZ‹’DE 
“JANDARMA TERÖRÜNE SON” 
YÜRÜYÜfiÜ

Yenibosna’da 7
Ekim günü yasal bir
dergi olan Yürüyüfl
Dergisi’nin da¤›t›m›n›
yaparken polisin sald›-
r›p atefl açmas› sonucu
s›rt›ndan vurularak
felç olan Ferhat Ger-
çek polisler hakk›nda
suç duyurusunda bu-
lundu. 

1 Kas›m günü Sultanahmet Park›’nda bir bas›n aç›klamas› ya-
pan Temel Haklar Federasyonu Ferhat’› vuran polislerin tutuklan-
mas›n› istedi. Ferhat’›n da kat›ld›¤› aç›klamada s›k s›k “Ferhat’›
Vuran Polis Tutuklans›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›. “Fer-
hat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› aç›lan ey-
lemde Ferhat’›n resimleri tafl›nd›. Bas›n aç›klamas›n› okuyan Ha-
tun Gül Aygün “devrimci- demokratlara ve halka sald›rmak için, en
temel, en meflru, en yasal hak arama giriflimini silahlar›yla, gaz
bombalar›yla, coplar›yla ve an›nda bast›rmak için her zaman çok
aceleci davranan polis, suçlar›n›n hesab›n› vermemek için de elin-
den geleni yap›yor. Ba¤›ms›z oldu¤u iddia edilen yarg› ise her za-
man ki gibi polis tutanaklar›yla hareket etmeyi tercih ediyor. Tüm
ilgili resmi kurumlar hiçbir fley olmam›fl gibi davranma ve suçun
üzerini örtme, polisi aklama çabas› içinde” dedi. Ard›ndan Aygün
“Ferhat Ferçek’i vuran polis tutuklanana ve ‹stanbul polisinin 7
Ekim’de Yenibosna’da gerçeklefltirdi¤i sald›r›n›n tüm sorumlular›
yarg›lanana kadar bu talebimizi hayk›rmaya devam edece¤iz” diye
konufltu. Tüm ilgili kurumlar›n hiçbir fley olmam›fl gibi davrand›k-
lar›n›n ve suçun üzerini örtmeye çal›flt›klar›n›n  dile getirildi¤i
aç›klamada Ferhat’› vuran tüm sorumlular›n yarg›lanmalar› istendi.  

Aç›klaman›n ard›ndan çevredeki faflistleri k›flk›rtan polis faflist-
leri kitlenin üzerine sald›. Sözlü tacizlerde bulunan faflistleri ise sa-
dece polisler alk›fllayabildi. Sonuç alamayan faflistler susmak zo-
runda kald›. Ard›ndan Ferhat Gerçek ve olay› yaflayanlar suç duyu-
rusunda bulundu. 35 kiflinin kat›ld›¤› eyleme bas›n›n ve çevredeki-
lerin ilgisi yo¤undu.  

FERHAT GERÇEK SUÇ
DUYURUSUNDA BULUNDU

1111 EESSPP’’llii GGöözzaalltt››nnddaa
31 Ekim 2007 Çarflamba günü Yamanlar Kültür Merkezi, At›l›m

Gazetesi ‹zmir Temsilcili¤i’ne ve evlere yap›lan polis bask›n› sonu-
cu aralar›nda ESP ‹zmir Temsilcisi ve At›l›m muhabirinin de
oldu¤u11 kifli gözalt›na al›nd›. 

ESP taraf›ndan gözalt›lara karfl› 1 Kas›m günü Kemeralt›
giriflinde bas›n aç›klamas› yap›ld›. HÖC, BDSP, ‹HD, Partizan ile
kitle örgütlerinin destek verdi¤i bas›n aç›klamas›nda gözalt›lar pro-
testo edilerek son süreçteki faflist sald›r›lara karfl› halklararas›
kardeflli¤in ve mücadelenin büyütülece¤i vurguland›. Gözalt›lar›n
b›rak›lmas› istenen aç›klama sloganlarla bitirildi.
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Ali R›za Çiçek’i hat›rlayacaks›-
n›z. 27 Eylül’de Bülent Karatafl’la
birlikteyken vurulmufl, Karatafl ise
katledilmiflti. Ali R›za Çiçek’in ba-
bas› da 1994 Ekim’inde yak›larak
katledilmiflti. 1938 Dersim isyan›n-
da 13 yafl›nda olan baba Hasan Çi-
çek’in katledilmesi, o¤lunun ilerici,
halktan yana biri olmas›n› önleme-
miflti. Babadan o¤ula uzanan sindir-
me politikas›, Dersim’in direnifl ge-
lene¤iyle karfl›lanm›flt›. 

27 Eylül’de, Dersim'in Hozat ‹l-
çesi'nde, odun toplamaya gittikleri
s›rada, arkadafl› Bülent Karatafl kat-
ledilirken, kendisi subay taraf›ndan
gö¤süne s›k›lan kurflunla a¤›r yara-
lanan Ali R›za Çiçek’e, flimdi de ya-
ral› haliyle hapishane hapishane do-
laflt›r›larak iflkence ediliyor.

Ali R›za Çiçek’in avukat› flu bil-
gileri verdi;

““ÇÇiiççeekk hhaakkkk››nnddaa 55 EEkkiimm ttaarrii--
hhiinnddee HHoozzaatt SSuullhh CCeezzaa MMaahhkkeemmee--
ssii''nnddee iiffaaddee vveerrmmeessiinnii ssaa¤¤llaammaakk
iiççiinn ttuuttuukkllaammaa kkaarraarr›› vveerriillddii vvee oo
oollaayyddaann ssoonnrraa 33 hhaaffttaa ggeeççttii aammaa

mmüüvveekkkkiilliimm hhaallaa hhaakkiimm kkaarrflfl››ss››nnaa
çç››kkmm››flfl ddee¤¤iill.. TTuuttuukklluu oollaarraakk EEllaazz››¤¤,,
DDiiyyaarrbbaakk››rr,, EEllaazz››¤¤ vvee flfliimmddii ddee TTuunn--
cceellii KKaappaall›› CCeezzaaeevvii''nnddee.. YYaannii 44 ccee--
zzaaeevvii ddee¤¤iiflflttiirriillddii.. GGöö¤¤ssüünnddeenn GG33 ppii--
yyaaddee ssiillaahh›› kkuurrflfluunnuu iillee yyaarraa aallmm››flfl
aa¤¤››rr yyaarraall›› bbiirr kkiiflfliiddeenn bbaahhsseeddiiyyoorruuzz..
44 rriinngg aarraacc›› ddee¤¤iiflflttiirriilleerreekk,, eelllleerrii zziinn--
cciirrllii bbiirr hhaallddee sseeyyaahhaatt eettmmiiflfl.. BBuu hhaa--
yyaattii aaçç››ddaann cciiddddii bbiirr rriisskk iiffaaddee eeddeerr..
VVee bbuu dduurruummddaa aa¤¤››rr yyaarraall›› bbiirr hhaallddee
flfluu aann TTuunncceellii KKaappaall›› CCeezzaaeevvii''nnddee
ttuuttuulluuyyoorr.. BBuu dduurruumm tteeddaavviissiinnii eettkkii--
lleerr vvee nniitteekkiimm tteeddaavvii ddee aa¤¤››rr iiflfllliiyyoorr..
SSoonn ggöörrüüflflmmeemmiizzddee ggeecceelleerrii aatteeflfliinniinn
yyüükksseellddii¤¤iinnii ssööyylleeddii..””

Ali R›za’ya yap›lan, oligarflinin
halka duydu¤u kinin sonucudur.
Bülent Karatafl’› katlettiler, Ali R›-
za’y› a¤›r yaralad›lar, suçlar›n› ört-
bas etmek için Ali R›za’y› ifadesini
bile almadan örgüt üyeli¤inden tu-
tuklad›lar, flimdi iflkence yapmakta-
d›rlar. Ali R›za, Bülent’in katledil-
mesinin tan›¤›d›r, Bülent’in aç›k in-
faz edilmesini gizlemek isteyen as-
kerlerin, savc›n›n yalanlar›n› aç›¤a
ç›karan tan›kt›r. Bunun için Ali R›-

za’y› tutuklad›lar,
“onlar teröristti” de-
magojilerini sürdür-
mek için, Ali R›za’y›
mahkemeye ç›karm›-
yorlar, olay› so¤ut-
maya çal›fl›yorlar.

Bu tablo oligarflinin adaletsizli-
¤ini göstermenin yan›nda, ahlak›n›
da gösteriyor. Oligarflinin ahlak›
kendisinin yaralad›¤› insan›, tutuk-
lamaya, iflkence etmeye uygun bir
ahlakt›r, ahlaks›zl›kt›r.

Ali R›za’ya yap›lanlar, ilk de¤il-
dir, bu anlamda bu düzenin halka
karfl› savafl›nda bir politikad›r. Hal-
k› kurflunlamak, katletmek, iflkence
yapmak düzenin korku yayma, sin-
dirme politikas›d›r. 

Ali R›za’n›n ve ailesinin yaflam›,
Dersim’in tarihinin özeti gibidir.
Oligarflinin Kürtler’e Dersimliler’e
yönelik politikas›n›n özeti gibidir.
Ali R›za’lar bu düzenin tarihi bo-
yunca yapt›¤› katliamlar›n tan›¤› ve
katliamlara tutulan ayna olduklar›
için kurflunlanmaktad›rlar.

Bu bir oligarflik yarg› kla-
si¤idir. Talimat› ald›klar› gibi
ifle bafllarlar. Böylesine, düze-
nin hizmetinde olduklar› için-
dir ki, sürekli olarak “ba¤›m-
s›z yarg›” diye bas bas ba¤›ra-
rak bu gerçe¤i gizlemeye çal›-
fl›rlar...

Leyla Zana’n›n geçti¤imiz
hafta içinde Kürtler’in kimi
taleplerini gündeme getirdi¤i
konuflmas›na iliflkin, Adalet
Bakan› Mehmet Ali fiahin,
““LLeeyyllaa ZZaannaa’’nn››nn bbeeyyaannllaarr››--
nn››nn mmuuttllaakkaa bbiirr hhuukkuukkii kkaarr--
flfl››ll››¤¤›› oollaaccaakktt››rr”” dedikten he-
men sonraki günlerde yarg›
harekete geçerek, Leyla Zana
hakk›nda soruflturma bafllatt›.

Bu ülke-
de yarg› öy-
lesine al›fl-

m›flt›r ki talimat almaya, ge-
neraller konuflur, an›nda ko-
nuflmalar› yarg›y› harekete
geçirmeye yeter, baflbakan
konuflur yarg› harekete geçer.
Bu ülkenin yarg›s›, oligarfli-
nin savafl›n›n bir mekanizma-
s› durumundad›r. Bu öyle ale-
nileflmifltir ki, gizlenememek-
tedir. Bu nedenledir ki, Meh-
met Ali fiahin, yarg›ya talima-
t›n› verdikten sonra flunlar›
ekliyor ““BBeenniimm yyaarrgg››yyaa ttaallii--
mmaatt vveerrmmeemm ssöözzkkoonnuussuu ddee--
¤¤iill,, bbiirr vvaattaannddaaflfl oollaarraakk hhiissssii--
yyaatt››mm›› ssiizzlleerrllee ppaayyllaaflfl››yyoo--
rruumm..”” Bunlar› söylemesi bile
yarg› gerçe¤inin itiraf› say›la-
cak durumdad›r.

DTP'nin 8 Kas›m'da Ankara'da
yapaca¤› ola¤an kongre öncesi 50 ilden 500
delegenin kat›l›m›yla Diyarbak›r'da gerçek-
lefltirdi¤i Demokratik Toplum Kongresi, 3
gün sürdü.

Kongrede; Türkiye’de Kürtler’e yönelik
siyasi ve idari yap›da 'demokratik özerklik'
politikas›n› savunma karar› al›nd›. Bu
karar›n, bundan sonraki mücadelelerinin
temelini oluflturaca¤› ifade edildi.

Anayasaya iliflkin ise, “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas› bütün kültürlerin
demokratik bir flekilde, varl›¤›n› ve kendini
ifade etmesini kabul eder” ifadesinin kon-
mas› istendi.

Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› kongreden sonra
yay›nlanan sonuç bildirgesiyle ilgili
soruflturma bafllatt›.

Demokratik
Toplum KKongresi

Önce yaralad› flimdi iflkence yap›yor

Yarg› EEmre AAmade
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Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nden: 
“fiimdiden önümüzdeki birkaç
y›ll›k yasaklar›m›z haz›r”

Merhaba!

20 Ekim coflkusu ve
122'lerimizin s›cakl›-
¤›yla kucakl›yorum.
Uzun bir aradan sonra
yeniden yaz›yorum sa-
na. Üç ayl›k mektup ya-
sa¤› birkaç gün önce
sona erdi. ... Bu yasak-

lar› ve keyfiyetleri hiçbir biçim-
de kabullenemiyoruz elbette. Öte
yandan beyhudeli¤i de malum. 

... Hak gasplar› ve keyfiyetler
de devam ediyor. Bildi¤in gibi
"disiplin cezas›" ad› alt›nda ziya-
ret ve mektuplaflma hakk›m›z
gasp ediliyor ve bu aral›ks›z de-
vam eden bir süreç art›k. fiimdi-
den önümüzdeki birkaç y›ll›k ya-
saklar›m›z bir kenarda bekliyor. 

Adalet Bakanl›¤›'n›n son ya-
y›nlad›¤› ziyaret genelgesini duy-
muflsundur. Bu genelgeyle "üç zi-
yaretçi" hakk›m›z da ggaasspp eeddiill--
mmeekk isteniyor. fiöyle ki, 10 gün
içinde ziyarete gelmesini istedi-
¤imiz kiflilerin isimlerini bildir-
mezsek, bu hakk›m›z›n gidece¤i-
ne dair bir anons yapt›lar.

Düflünsene, ziyarete gelmesi-
ni istedi¤imiz kifliye ulaflamay›z

bile on günde. Elbette esas ola-
rak mant›k aramak da gereksiz.
As›l amaç malum. Bizim aç›m›z-
dan ciddiye al›nacak bir fley de-
¤ildir.

Bir de flöyle bir fley var ki, zi-
yaret kabinlerinde hücre arkada-
fl›n›n ailesine sseellaamm vveerreenn,, hhaall
hhaatt››rr ssoorraann tutsaklara, tutsak ai-
lelerine müdahale edilip ziyaret-
ler yar›da kesiliyor. Dahas› tut-
saklara ve de ailelere ziyaret ya-
sa¤› veriliyor

... Aç›lan davalardan bahset-
mifl miydik? Hapishane idaresi
yarat›c›l›kta  s›n›r tan›m›yor. Son
olarak her fley için suç duyurusu
yapmaya, karfl›laflt›¤›m›z hu-
kuksuzluklar hakk›nda yapt›¤›-
m›z suç duyurular›na, suç duyu-
rusuyla misilleme yapmaya bafl-
lad›... Elbette bizim tüm flikayet-
lerimiz için takipsizlik karar› ve-
ren savc›lar, hapishane idaresinin
ilginç iddialar› üzerine derhal da-
va açmakta beis görmüyorlar. 

15 Ekim 2007, TTaanneerr KKoorrkkmmaazz

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapal› Ceza ‹nfaz

Kurumu 

Rainer DDittrich 
Tedavi EEdilmelidir!

20 y›ld›r tutsak olan Rainer Dittrich’in, Al-
manya hapishanelerinde tedavisi yap›lm›yor.

Rainer, Filistinli yoldafllar›yla enternasyonal dayan›fl-
ma içinde savafl›rken tutsak düflmüfl enternasyonalist bir
devrimcidir. Yine Rainer ‹rlanda halk›n›n kurtulufl
mücadelesine kat›lm›fl burada da tutsakl›k yaflam›flt›r.

Rainer, 2000-2007 y›llar›nda ülkemizdeki ölüm orucu
direnifllerine de destek vermifl, bu amaçla, 5 gün açl›k gre-
vi yap›p, 2 gün ara vererek tam 7 y›l boyunca direniflini
sürdürmüfl, bir devrimcidir.

Rainer, bu enternasyonalist özellikleriyle örnek
tav›rlar alm›fl ve direnifllerinin de etkisiyle sa¤l›k sorunlar›

yaflamaktad›r. Rainer’in sa¤l›k sorunlar› flöyle; iflitme
kayb›, bo¤azda afl›nma ve yutkunma zorlu¤u, omurlar›
aras›nda henüz tam teflhis konulmam›fl a¤r›.

Rainer Dittrich, bir mektupla sa¤l›k sorunlar›n› ve ha-
pishanede yaflad›¤› koflullar› paylaflt›. Mektuptaki ilgili
bölümler flöyle:

“Ortam o derece kötüleflti ki, size her an eylem ça¤r›-
s›nda bulunabilirim. E¤er sistemle ilgili bir de¤ifliklik ol-
mazsa, önümüzdeki süreçte böyle bir ça¤r›da bulunabili-
rim... Özetleyecek olursak, durumum kötüleflti, hapishane
idaresi ve doktorunun ç›kard›¤› engeller yüzünden gerçek
anlamda bir düzelme flans›m yok. 

Hepinize komünist selamlar 

Cesaret ve mücadele azminizi yitirmeyin 

Rainer Dittrich , Lübeck 19.10.07”

Roma Yürüyüflünde
Tutsaklar Da Vard›

‹ t a l y a ’ n › n
Roma fiehri’n-
de, 20 Ekim Cu-
martesi günü
‹talyan sol parti-
lerinin öncülü-
¤ünde yaklafl›k
700.000 kiflinin
kat›ld›¤› eyleme
geçen haftaki
say›m›zda yer vermifltik. Eylemlerin bir
di¤er yan›, Özgür Tutsaklar’›n sesleri-
nin de yank›lanmas›yd›.

Eylemde Türkiye’deki siyasi tut-
saklar›n F Tipi hapishanelere karfl› sür-
dürdükleri ölüm orucu direnifline ilifl-
kin bir sokak sergisi düzenlendi. Sergi-
de, ayn› zamanda ‹talya’da DHKP-
C’ye üyelikten, 2004 y›l›ndan bu yana
tutsak olup s›n›rd›fl› edilme durumlar›
olan Avni Er ile Zeynep K›l›ç’a iliflkin
de bilgiler verildi, CARC (Komünist
Direnifle Destek Komitesi) taraf›ndan
yap›lan ça¤r›larda, Türkiye’ye iadeleri-
ne karfl› ç›k›lmas› istendi. 

Ayn› konuda, Rifondazione Comu-
nista senatörleri de Baflbakan ile Adalet
Bakan›’na soru önergesi verdiler. Fos-
co Giannini ile 2001 y›l›nda Cenova’da
G-8 karfl›t› gösteride polislerce katledi-
len Carlo Giuliani’nin annesi Haidi Gi-
uliani, isimli senatörlerin soru önerge-
leri ‹l Manifesto Gazetesi’nde de yer
ald›. 
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S›n›rötesi operasyon tart›flmala-
r›nda, burjuva bas›n yay›n kurulufl-
lar›, askeri güçlerin önüne geçti.
Tüm Kürtler’i hedef alan bir düfl-
manl›k burjuva medyadan yay›l›yor.
Kimisi Kuzey Irak’a girerek orada
kal›p ç›kmamay› öneriyor, kimisi
“hedef Barzani” diyor, kimisi tezke-
renin hemen kullan›lmas›n›, gecikti-
rilmeden sald›r›lmas›n› istiyor.

Bu durum, oligarflinin geçmiflten
günümüze sürdürdü¤ü ilhak ve asi-
milasyon politikalar›n›n sonucudur.

Kürt düflmanl›¤›, bu zeminde
sürdürülmektedir. Kürt halk›n›n il-
haka, inkara, asimilasyona karfl›
mücadelesi, bugünün mücadelesi de
de¤il, tarihten günümüze süren bir
mücadeledir. Bu tarihte, ayaklan-
malar ve ayaklanmalar›n bast›r›lma-
s›, direnifller ve katliamlar vard›r.
Oligarflinin ilhak ve asimilasyon
politikalar› kanl› bir tarih yaratm›fl-
t›r.

Oligarfli, yaratt›¤› bu kanl› tari-
hin üzerine farkl› bir politika inflaa
etme, Kürt halk›n›n sorunlar›n› dü-
zen içinde çözme gücüne de sahip
de¤ildir. Bu nedenle de, tüm Kürt
halk›na karfl› düflmanl›¤› politika
olarak sürdürmektedir.

Örne¤in, Ertu¤rul Özkök ““EErr--
bbiill’’iinn üüzzeerriinnddee sseess dduuvvaarr››nn›› aaflflaarraakk
üüçç bbeeflfl bbiinn ccaamm›› iinnddiirrmmeelliiyyiizz”” diye
yazarken, tüm Kürt halk›n› hedefle-
mektedir. Yine, Yalç›n Do¤an ““KKuu--
zzeeyy IIrraakk aarrtt››kk bbiizziimm ddüüflflmmaann››mm››zz......
eenn eettkkiillii aammbbaarrggoollaarrddaann bbiirrii hhiiçç
kkuuflflkkuu yyookk eelleekkttrriikklleerrii kkeessmmeekk”” di-
ye yazarken, tüm Kürt halk›n› düfl-
man ilan etmekte, tüm Kürt halk›n›
cezaland›rmay› düflünmektedir.

Bu kalemler, lafa geldi¤inde li-
beraldirler, demokratt›rlar, hüma-
nisttirler. Peki yukar›daki sat›rlarda
tek bir gram hümanizm var m›?
Katliamc› generallerin, MHP’lilerin
bile bu kadar aç›kça savunmaya cü-
ret edemeyece¤i bir “aç›kl›kta”,

do¤rudan halk›n hedef al›nmas›n›
savunmaktad›rlar. Elbette bu onla-
r›n kiflisel  düflünceleri de¤il, oligar-
flinin kafas›ndaki niyetleri yazmak-
tad›rlar. Oligarfli, taktiksel olarak
Kürt halk›n›n tamam›n› karfl›s›na al-
mama politikas› benimsedi¤inde de,
Kürt halk›n› düflman olarak görme
gerçe¤i de¤iflmemifltir. Bu yan›yla,
oligarflinin kardefllikten sözetmesi
riyakarcad›r. Onlar, hiçbir zaman iki
halk›n veya halklar›n kardeflli¤in-
den yana olmad›lar, onlar tersine
halklar› düflman gördüler, s›n›fsal
ç›karlar›n›n gere¤i birbirlerine karfl›
savaflt›rmaktan yana oldular.

Bak›n flu manfletlere;

““MMeehhmmeettççiikk bbuu vvaaddiiyyee 1155’’iinnii
ddaahhaa ggöömmddüü”” (29 Ekim 2007 Hür-
riyet)

““112200 HHaaiinn KK››sstt››rr››lldd››”” (30 Ekim
2007 Türkiye)

Hiç bu bafll›klarda, mevcut çat›fl-
malardan duyulan rahats›zl›k,
ölümlerden duyulan üzüntü var m›?
Hay›r, onlar eline silah alan ya da
almayan, haklar›n› isteyen her
Kürt’ün katledilmesinden mutluluk
duymaktad›rlar. Bu noktada silah
kullanmak ya da kullanmamak oli-
garfli için teferruatt›r. As›l olan,
Kürt kimli¤inin inkar edilmemesi,
asimilasyon politikalar›na karfl› di-
renilmesidir.

Buna benzer köfle yaz›lar›n›, ya-
p›lan aç›klamalar›, gazetelerde at›-
lan flovenist manfletleri, insanlara
s›rf Kürt oldu¤u için yap›lan faflist
sald›r›lar izlemektedir. Bugün için
bunlar›n s›n›rl› olmas›, bir politika-
d›r, fakat ç›karlar› gerektirdi¤inde,
daha aç›k provakasyonlar, katliam-
lar düzenlemekten çekinmeyecekle-
ri, ülkemizin yak›n tarihiyle sabittir. 

CHP’den, MHP’ye düzen parti-
lerinin aç›klamalar›nda da tüm
Kürtler’i düflman gören ›rkç› bak›fl
aç›s›  yans›maktad›r. Hepsi bir an
önce “Irak s›n›r›n›n geçilmesini,

Kürtler’e derslerinin verilmesini”
istemektedirler. GGiirreelliimm vvee çç››kkmmaa--
yyaall››mm demektedir düzenin Ana Mu-
halefet lideri. Aç›k olarak iki halk›n
çat›flmas›n› hedefleyen böyle bir is-
te¤in, halklar›n kardeflli¤iyle ilgisi
elbette yoktur.

Zaten, ilhak, asimilasyon ve im-
ha politikalar›ndaki ›srar, Kürt soru-
nunu halklar›n kardeflli¤i ve birli¤i
zemininde çözmenin önündeki en-
geldir. Düflmanl›¤› üreten zemin de
oligarflinin bu politikalar›d›r. 

Kürt halk›n›n ayr›laca¤› korku-
su, Güney Kürdistan Kürtleri’ni de
düflman olarak görmeyi getirmekte-
dir. Bir biçimiyle, Talabaniler’i,
Barzaniler’i hedef alan bir sald›r›-
n›n zemini de aranmaktad›r.

Mevcut durum göstermektedir
ki, oligarfli halklar›n kardeflli¤ini
de¤il, düflmanl›¤› büyütmeye de-
vam edecektir. Halklar›n kardeflli¤i-
nin ve birlikteli¤inin geliflme zemi-
ni bellidir. Kürt halk›n›n hakl› talep-
lerinin kabul edilmesi, halklar›n bir-
likte yaflamas›n›n önündeki engel
olan ilhak ve asimilasyon politika-
lar›na son verilmesidir.

Fakat oligarfli ne bunu yapacak
güçte, ne de bunu yapma niyetinde-
dir. Kürt sorunu konusunda birçok
tart›flma oligarflinin kimi kesimleri
taraf›ndan da yap›lm›fl, fakat sonuç-
ta dönüp dolafl›p kendilerine en uy-
gun gördükleri politika, imha ve
asimilasyonda ›srar politikas› ol-
mufltur.

Oligarflinin Kürt halk›na bak›fl
aç›s› halen “Kart-Kurt” bak›fl aç›s›-
d›r. Oligarfliden “demokratik aç›-
l›mlar” bekleyenleri, sadece yeni
hayal k›r›kl›klar› bekliyor. Bugünün
gerçekli¤i bu politikan›n oldu¤u gi-
bi sürdürülmesini engellemekte,
oligarfli de bu politikay› günümüz
koflullar›na uyarlayarak sürdürmeye
çal›flmaktad›r.

IIrrkkçç›› KKaalleemmlleerriinn DDüüflflmmaannll››¤¤››
TTüümm KKüürrtt HHaallkk››nnaadd››rr
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Oligarfli, Kürt halk›na karfl› savafl yürütebilmek için
flovenizmi k›flk›rt›yor, flovenizmle zehirledi¤i kitleler-
den güç almaya çal›fl›yor. Emperyalizmin iflbirlikçisi
oligarfli aç›s›ndan do¤al olan bu politikan›n, ayd›nlar
taraf›ndan savunulmas› do¤al de¤ildir.

Örne¤in, Yalç›n Bayer, Hikmet Bila gibileri bu flove-
nist politikalara, gerçeklere gözlerini kapayarak destek
veriyorlar. fiöyle yaz›yorlar örne¤in:

““HHeerrkkeess kkooll kkoollaa tteerröörree llaanneett yyaa¤¤dd››rr››yyoorr.. OOyyuunnaa
ggeellmmiiyyoorr;; bbiirr oollaayy çç››kkmm››yyoorr..”” (Yalç›n Bayer, 28 Ekim
2007 Hürriyet)

““MMiilllleett bbiirr hhaaffttaadd››rr ssookkaakkllaarrddaa......OOllgguunnlluukkllaa aammaa
ccooflflkkuuyyllaa.... BBuu ççaa¤¤ddaa TTüürrkkiiyyee''yyee ddaayyaatt››llmmaakk iisstteenneenn
1199''uunnccuu yyüüzzyy››ll ssöömmüürrggeecciillii¤¤iinnee kkaarrflfl›› uuyyaannmmaadd››rr..””
(Hikmet Bila- Cumhuriyet)

Elbette ayd›n, yurtsever, vatansever olacakt›r. Fakat,
vatan nas›l savunulur, yurtsever nas›l olunur?

Bir ayd›n, halk›n bir kesimini düflman olarak tan›m-
layarak vatansever olabilir mi, terör demagojisiyle
sömürgecili¤e karfl› ç›kt›¤›n› iddia edebilir mi? fioveniz-
mi görmezden gelerek, flovenizmin körüklenmesine
destek vererek vatan nas›l savunulabilir?

Elbette, bu gösterilerde halk›n
emperyalizme tepkisi de kullan›l-
maktad›r, fakat bu tepki, anti-emper-
yalist bir zeminde de¤il, tersine Kürt
düflmanl›¤› zemininde gelifltirilmek-

tedir. Faflizm, flovenizm zemininde çeflitli kesimleri,
birçok yerde kendinden olmayana sald›rt›yor, kurumlar›
bast›r›yor, tehditler ya¤d›r›yor, terör estiriyor. Tehlike
de buradad›r.

Peki ayd›n olan kifli, nas›l olur da bu tablodaki halk-
lar› birbiriyle çat›flt›rma tehlikesini görmezden gelebilir,
bu zemini körükleyici de¤erlendirmeler yapabilir? Oy-
sa, tersine ayd›n misyonu tafl›yan›n, neden Kürt halk›n›n
dilini yasakl›yoruz, neden Kürt halk›n›n kimli¤ini ya-
sakl›yoruz, neden illa da Kürt’ü Türk’lefltirmeye çal›fl›-
yoruz diye sormas› gerekmez mi? Bu politikalar tüm
dünyada emperyalistlerin kulland›¤› zeminler olmufltur.
Gerçekten ayd›n olan kifli, bu zemini ortadan kald›rmay›
düflünür, yoksa hem bu zemine karfl› ç›kmay›p, hem de
emperyalizme sömürgecili¤e karfl› ç›k›yor gibi görün-
mek inand›r›c› de¤ildir.

Bir ayd›n, ülkesindeki halklar›n birlikte yaflam›n›n
koflullar›n› savunarak vatansever olabilir ancak. Çünkü,
ancak vatan› savunman›n, ba¤›ms›zl›¤› savunman›n,
sömürüye karfl› ç›kman›n zemini bu flekilde yarat›labilir.
Ayd›n, halklar›n kardeflli¤ini ve zulme, sömürüye, iflgal-
lere karfl› birlikte mücadelesini savunmal›d›r.

Tayyip Erdo¤an, bir kez daha
ABD’ye giderek Kürtler’e yönelik katli-
am politikalar›na destek isteyecek. Kar-
fl›l›¤›nda emperyalizme daha fazla iflbir-
li¤i önermekten baflka söyleyece¤i bir
fleyleri yok.

Örne¤in Erdo¤an diyor ki: ““BBööllggeeddee
TTüürrkkiiyyee''yyee rraa¤¤mmeenn bbiirrttaakk››mm pprroojjeelleerrii hhaayyaattaa ggeeççiirrmmee--
nniinn ppeeflfliinnddeeddiirr.. BBuunnaa ssttrraatteejjiikk oorrttaa¤¤››mm››zz AAmmeerriikkaa ddaa ddaa--
hhiill..  ÖÖrrnnee¤¤iinn IIrraakk''llaa iillggiillii ggeelliiflflmmeelleerrddee...... TTüürrkkiiyyee bbööyyllee
bbiirr aarraabbuulluuccuulluu¤¤uunn iiççiinnddee oollmmaass›› hhaalliinnddee,, bbuu iiflflii ççöözz--
mmeekk ççookk ddaahhaa eerrkkeenn oollaabbiilliirr....””

Bu sözlerden daha aç›k olarak iflbirlikçili¤i anlatan bir
fley olmaz herhalde. ABD Ortado¤u’da BOP çerçevesin-
de kendi ç›karlar›n›n peflinde kofluyor, AKP iktidar› ve
Türkiye oligarflisi ABD’nin bu politikalar›na nas›l yard›m
edebiliriz diye ç›rp›n›yor. Kürt halk›na yönelik katliam
politikalar›na onay alam›yor olmay›, zaman›nda ABD ifl-
galine destek tezkeresini meclisten geçirememeye ba¤l›-
yor, bunu telafi etmeye çal›fl›yor.

Oligarflinin ve AKP’nin ABD’ye karfl› söylemlerinin
özü bu cümlelerde anlat›lmaktad›r. ‹stedikleri, ABD’nin
BOP projesinde daha etkin rol almak, daha fazla iflbirli¤i

yaparak, sömürüden de daha fazla pay almakt›r. Türkiye
oligarflisinin ve onun iktidarlar›n›n, iflbirlikçilik d›fl›nda
üretebildikleri bir politikalar› olamamaktad›r.

Emperyalizmle iflbirli¤i d›fl›nda ne bir ekonomik politi-
ka, ne bir d›fl politika, ne ülkedeki sorunlara iliflkin bir po-
litika, ne Kürt sorununa iliflkin bir politika üretememekte-
dirler. Bu nedenledir ki, s›k s›k yollar› ABD’ye düfler.
Efendiyi, iyi iflbirlikçi olduklar›na ikna etmeye çal›fl›rlar.

MHP’li iflbirlikçi Devlet Bahçeli muhalefette olman›n
rahatl›¤›yla hamaset yaparak ““sseenn ggiittmmee oo sseenniinn aayyaa¤¤››nnaa
ggeellssiinn”” diyor. ABD emperyalizminin ülkemizdeki, Orta-
do¤u’daki ç›karlar› için devrimcilere sald›ran, CIA ajan-
lar›yla birlikte katliamlar-provakasyonlar örgütleyen
MHP, bugün anti-emperyalist görüntü yaratmaya çal›fla-
rak geçmifl tarihini unutturaca¤›n› m› san›yor? Hay›r
MHP’nin de AKP’nin de oligarflinin tüm düzen partileri-
nin de tarihi emperyalizmle iflbirli¤i tarihidir. Ve hangisi
iktidarda olursa olsun, ABD’nin kap›lar›n› afl›nd›rmaktan
baflka bir politika üretemezler.

Bugün Tayyip Erdo¤an’› ABD’ye götüren politika da
oligarflinin tüm kesimlerinin ortak üretti¤i bir politikad›r.
Bu politika, ABD’nin Büyük Ortado¤u Projesi çerçeve-
sinde yapaca¤› iflgallerde, kuraca¤› sömürü düzenlerinde
daha fazla rol üstlenme politikas›d›r.

fifioovveenniizzmmee,, SSaalldd››rrfifioovveenniizzmmee,, SSaalldd››rrggaannll››¤¤aa ggaannll››¤¤aa 
GGöözzüünnüü KKaappaayyaann AAGGöözzüünnüü KKaappaayyaann AAyydd››nn,, yydd››nn,, 
GGöörrGGöörreevviinnii YYeevviinnii YYeerriinnee GGeettiirreerriinnee GGeettiirreemmeezz!! eemmeezz!! 

Bizi kullan›rsan›z amaçlar›n›za daha kolay ulafl›rs›n›z
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- K›r›n k›r›n, buras› bölücülerin!
- Girin... 

Girdiler ve ya¤ma bafllad›. 21
Ekim gecesi, saat 22.00 s›ralar›nda
kap›s›n› k›r›p girdikleri yer, fiaypa
adl› bir marketti. Kepenkleri k›ran
güruh, markete girdi ve ya¤ma bafl-
lad›.

Bu olay, 2007 y›l›nda, son flove-
nist k›flk›rtman›n en fazla karfl›l›k
buldu¤u yerlerden biri olan Bur-
sa’da meydana geldi.  

Daha gündüzden, ellerinde Türk
bayraklar›yla yürüyüfl yapan flove-
nizmle k›flk›rt›lm›fl kitle, fiaypa
Marketler Zinciri'nin birçok ma¤a-
zas›na sald›rm›fl, ma¤azalar tafllan-
m›fl, camlar› k›r›lm›fl, önündeki
araçlar tahrip edilmiflti. Çünkü...
"Leyla Zana'n›n fiaypa marketleri
ile ortakl›¤› var" söylentisi yay›l-
m›flt› ortal›¤a. 

Gündüzki sald›r›lardan sonra,
gecenin karanl›¤›nda s›ra ya¤maya
gelmiflti... “Bölücünün mal› he-
lal!”di. 

*

-Vurun kefereye
- Çorbac›lara ölüm!
- Buras› Ermeni’nin, yak›n!
- Buras› gavurun, y›k›n!
1955’in 6 Eylül’ünde, M‹T’in

provokasyonuyla k›flk›rt›lan milli-
yetçi, gerici güruh, yak›p y›k›yor,
vuruyor k›r›yordu. Ama bunun ya-

n›s›ra yapt›¤›
bir fley daha
vard›; korkunç
bir yyaa¤¤mmaa sü-
rüyordu ayn›
zamanda. Üç
befl de¤il, yüz-
lerce iflyeri ve
ev ya¤maland›
o iki günde.
“Kafir’in mal›

helal”di. H›rs›zl›k, böyle meflrulafl-
t›r›lm›flt›... Bunun yan›s›ra yapt›kla-
r› bir fley daha vard›; mezarlar› tah-
rip ediyorlard›. Ve bir fley daha var-
d› yapt›klar›; tteeccaavvüüzz!! O iki gün
içinde az›nl›klardan 200'e yak›n ka-
d›na tecavüz edildi. 

*

Bursa’da ya¤mayla ilgili olarak
iki gün sonra 8 kifli gözalt›na al›nd›.
Ma¤azan›n kameralar› kaydetmiflti
ço¤unu çünkü. Çoluk çocuk de¤ildi
ya¤mac›lar. Yafllar› 1188 iillee 2266 aras›n-
da de¤ifliyordu. 5'inin daha önceden
"darp, b›çakla yaralama, h›rs›zl›k,
›rza geçme, kasten yaralama, hükü-
met emirlerine uymama, hakaret ve
sövme" gibi suçlardan sab›kal› ol-
du¤unu aç›klad› polis. 

Ya¤mac›lar, 26 Ekim günü,
""MMaallaa zzaarraarr vveerrmmee"" suçundan
mahkemeye ç›kar›ld›lar ve “tutuk-
suz yarg›lanmak üzere” serbest b›-
rak›ld›lar. 

Peki nas›l oluyordu bu?

Üstelik, san›klar inkar da etmi-
yorlard› suçlar›n›. Zaten kan›tlar da
vard›. ‹çlerinden baz›lar› “Toplu
halde yürüyüfl oluyordu. Grup içeri-
sinden ‘‘SSaalldd››rr››nn,, bbuunnllaarr LLeeyyllaa ZZaa--
nnaa''nn››nn oorrttaa¤¤››’’ ddeeddiilleerr.. BBiizz ddee ssaall--
dd››rrdd››kk”” diye ifade de vermifllerdi. 

Buna ra¤men b›rak›ld›lar. 

Üstelik yeni Türk Ceza Yasa-
s›’nda “ya¤ma” suçunun, "mala za-
rar vermek" suçundan farkl› olarak,

onun bbeeflfl kkaatt›› a¤›r cezayla, 10 y›l-
dan 15 y›la kadar hapisle cezaland›-
r›lmas› öngörülüyor. Önlerindeki
“kara kapl› kitaba” ra¤men hukuk-
çular ya¤mac›lar› nas›l b›rakt›lar? 

Hakimler, ““vvaattaannddaaflfl hhaassssaassiiyyee--
ttiinnii”” gösterirken ifllenmifl bir suç ol-
du¤u için, “müsamaha” gösterilebi-
lece¤ini mi düflündüler acaba?

*

Muhtemel ki öyledir. 

Çünkü “milli hislerle galeyana
gelmifl” kalabal›klar›n ya¤mac›l›¤›-
n›, hatta katliamc›l›¤›n›, hatta teca-
vüzcülü¤ünü “hoflgörmek”, oligar-
flik devletin gelenekleri aras›ndad›r. 

6-7 Eylül bunun bir kan›t›d›r. 

6-7 Eylül’de mahkeme tutanak-
lar›na göre, 44 bbiinn 221144 eevv,, 11000044 iiflflyyee--
rrii,, 7733 kkiilliissee,, bbiirr ssiinnaaggoogg,, iikkii mmaa--
nnaasstt››rr,, 2266 ookkuull iillee aarraallaarr››nnddaa ffaabb--
rriikkaa,, ootteell,, bbaarr ggiibbii yyeerrlleerriinn bbuulluunn--
dduu¤¤uu 55 bbiinn 331177 mmeekkaann ssaalldd››rr››yyaa
uu¤¤rraadd››.. YYaakk››lldd››,, yy››kk››lldd››,, yyaa¤¤mmaa--
llaanndd››.. 

Ölenlerin, yaralananlar›n say›s›
hiçbir zaman kesin olarak aç›¤a ç›k-
mad›. (Ama öldürülenlerden birinin
papaz oldu¤u kesindi. Yani, Trab-
zon’da Rahip Santora’n›n öldürül-
mesi, bu ülkedeki gayri-müslim din
adamlar›na yönelik ilk cinayet de-
¤ildi.) Ve kesin olan; bu ya¤ma ve
katliamla 7700..000000 RRuumm, Türkiye’yi
tteerrkkeettmmeekk zorunda b›rak›ld›. 

*

Peki daha sonra ne oldu acaba
dersiniz? Yani bu kadar ev, iflyeri
yak›l›p y›k›ld›ktan, din adamlar› di-
ri diri yak›ld›ktan, yüzlerce kad›na
tecavüz edildikten, tam bir ya¤ma
yap›ld›ktan sonra ne oldu?

Bu kadar suçtan kaç kifli yarg›-
land›, kaç kifli kaç y›l ceza ald›? 

Yukar›daki tabloya bak›ld›¤›nda,
do¤al olarak yüzlerce kifli yarg›la-

66--77 EEyyllüüll 
11995555
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Ya¤malatan Kim?
Ya¤ma, bbu üülkede bbazen ssuç, bbazen

burjuvazinin tteflvik eetti¤i, ddevletin ggöz
yumdu¤u, yya¤mac›lar›n kkorundu¤u

bir eylemdir!



n›p ceza alm›fl olmal› diye düflünü-
lür. Ama öyle olmad›. 

Provokasyon ve komploda uz-
man olan oligarflik devlet, 6-7 Ey-
lül’deki ›rkç› ya¤ma ve katliam›n
“komünist k›flk›rtma” ifli oldu¤unu
iddia edip, dönemin sosyalist ayd›n-
lar›n› tutuklad›. (Oysa, y›llar sonra
bizzat Özel Harp Dairesi’nde gö-
revli subaylardan Sabri Yirmibe-
flo¤lu’nun itiraf edece¤i gibi, 6-7
Eylül katliam›na gerekçe yap›lan
olay, yani “Atatürk’ün Selanik’teki
evinin bombalanmas› M‹T, olay›n
tüm di¤er k›flk›rtma, ya¤ma, talan
bölümü de Özel Harp Dairesi tara-
f›ndan örgütlenmiflti.) 

Velhas›l, ya¤ma ve katliam, za-
ten “ddeevvlleett iiflflii” oldu¤u için, ya¤ma-
c›lara, provokatörlere, ›rkç› katille-
re, ›rz düflmanlar›na dokunulmad›. 

Dahas›, aldat›lm›fl, k›flk›rt›lm›fl
yoksul kitlelerin ya¤mac›l›¤› bir
ma¤azadan al›nan üç metre bezdir;
oysa 6-7 Eylül’ün ard›ndan burju-
vazi, ülkemizden zorla kovulan on-
binlerce gayri-müslimin mallar›na
ttaappuussuuyyllaa eell kkooyymmuuflflttuurr.. Bugün ül-
kemizin anl› flanl› ““iiflflaaddaammllaarr››””
olarak ortada dolaflanlar›n birço¤u-
nun zenginli¤inin kayna¤› iflte o
günlerdeki büyük ve vahfli ya¤ma-
dad›r. As›l ve büyük ya¤mac›, sö-
mürücü egemen s›n›flar oldu¤u
için, ya¤man›n bu boyutuna karfl› da
hiçbir dava aç›lmam›fl, tam tersine,
bu ya¤ma ddeevvlleett ttaarraaff››nnddaann rreessmmii--
lleeflflttiirriillmmiiflflttiirr. 

*

‹‹ssttaannbbuull’’uunn ççeeflfliittllii sseemmttlleerriinn--
ddee,, aayynn›› aannddaa bbaaflflllaayyaann ggöösstteerriilleerr
iikkii ggüünn ssüürrddüü...... diyordu 5522 yy››ll ön-
ceki gazeteler. Ve daha bir hafta ön-
ceki gazetelerde de flöyle yaz›yor-
du: BBuurrssaa vvee iillççeelleerriinnddee üüçç ggüünn bboo--
yyuunnccaa ffaaflfliisstt tteerröörr hhüükküümm ssüürrddüü.. 

Irkç›, faflist terörün esti¤i bu gün-
ler boyunca, devletin polisi, jandar-
mas› neredeydi diye sormay›n. Ma-
rafl’ta bütün bir flehir, büyük bir katli-
am meydan›na dönüfltürülmüflken ve-
ya Sivas’ta insanlar diri diri yak›l›r-
ken, neredeyse, yine oradayd›lar. Po-
lis ve jandarman›n olan biteni seyret-
mesi de baflta sözünü etti¤imiz “dev-
let gelene¤i”nin bir parças›d›r. Devle-
tin politikalar›na denk düflen hiçbir
katliam, ya¤ma, linç, devletin polisi,
jandarmas› taraf›ndan önlenmez.

6-7 Eylül’de de, o vahfli ya¤ma
ve katliam sürerken, orduya ““zzoorr
kkuullllaannmmaammaa”” emri verilmiflti za-
ten; polisin ise ya¤mac› güruha
yyaarrdd››mmcc›› oldu¤u, daha sonra devle-
tin resmi belgelerine de geçecekti. 

*

Bu yüzden, hiç kimse, bu vah-
fletlerin bir daha yaflanmamas› için,
devletin polisine jandarmas›na gü-
venemez. Güvenmemeli de. 

6-7 Eylül, büyük bir vahfletti;
ancak milliyetçilik ve flovenizm te-
melinde k›flk›rt›lan kitlelerin, k›sa
sürede böyle ““iinnssaannll››kkttaann çç››kkmmaa--
llaarr››””n›n ilk örne¤i de¤ildi. Tam ter-
sine, milliyetçi flovenist temeldeki
çat›flmalar›n birço¤unda yaflan›yor-

du bu sahneler. Milliyetçi çat›flma-
lar, birçok yerde, hiçbir kural›n ge-
çerli olmad›¤› bir vahflete dönüfl-
müfltür. Balkanlar, bunun en yak›n
örne¤idir. Dememiz odur ki, bugün
de kimse, “biz Balkanlar gibi olma-
y›z” diye kendini rahatlatmas›n. 6-7
Eylül, Sivas, bu ülkede yafland›.
Linçler, daha son birkaç y›l içinde
bu ülkede yafland›. 

Beyni ›rkç› ideolojiyle flekillen-
dirilmifl, flovenizmle k›flk›rt›lm›fl
kitleler, flu veya bu kesimin düflman
oldu¤una kolay inan›r ve ayn› h›zla,
o düflmana karfl› vahflileflir. Düfl-
man, dün Rum’du, Ermeni’ydi, bu-
gün Kürt olur, komünist olur... 

*

Bursa'da k›flk›rt›lm›fl gruplar›n te-
rörü, hem Temel Haklar Derne¤i gibi
devrimcileri, demokratlar›, hem s›rf
Kürt kökenli olduklar› gerekçesiyle
kimi iflyerlerini hedeflemiflti mesela.
‹nsanlar bayrak asmaya zorland›, ku-
la¤› küpeli ve uzun saçl› gençler 'sa-
tanist' diye sald›r›ya u¤rad›.. K›flk›r-
t›lm›fl flovenizmin, k›flk›rt›lm›fl gerici-
li¤in, ba¤nazl›¤›n mant›¤› ve ölçüsü
olmaz; Sivaslar, Marafllar, 6-7 Eylül-
ler bunun göstergesidir.

6-7 Eylül’de dayat›lan, asl›nda
ya sev ya terket de¤ildi. Çünkü on-
lar›n büyük bölümü bu topraklar›,
bu topraklarda yaflayan halklar› se-
viyorlard› zaten. Onlara sat›rlarla,
ya¤ma ve zorla dayat›lan, ya milli-
yetini, inanc›n› terkedip ““TTüürrkklleeflflee--
cceekkssiinn,, mmüüssllüümmaannllaaflflaaccaakkss››nn ya da
terkedeceksin idi. Terkettiler. Ana-
dolu topraklar›nda biny›llard›r yafla-
yan halklar, birer birer bu topraklar›
terketmek zorunda b›rak›ld›lar... 

Gerçek flu ki y›llard›r sürdürülen
gerici, flovenist propaganda ve k›fl-
k›rtmalara ra¤men, Kürt milliyetçi-
li¤in bu zemini adeta besleyen yan-
l›fllar›na ra¤men, Türk ve Kürt halk›
birbirine düflmedi. Ya¤mac›l›¤a, flo-
venizme dur demeli art›k bu toprak-
lar. Tüm uluslardan 70 milyon halk
olarak, bizi birbirimize düflüren flo-
venist, milliyetçi politikalar›, ma-
nevralar› reddedip, bu topraklar› ba-
¤›ms›z, demokratik bir ülkeye çe-
virmek için birleflelim. 
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PPoolliisslleerrii SSoorruuflflttuurrmmaayyaa YYaarrgg›› DDaa ‹‹zziinn VVeerrmmeeddii!!
Hrant Dink’in katledilmesinin ard›ndan ortaya ç›kanlar, kat-

liam›n planl›, örgütlü bir devlet organizasyonu oldu¤u gerçe¤ini
gösteriyordu. Fakat, ne bir devlet görevlisi yarg›land›, ne de hak-
lar›nda soruflturma aç›ld›.

Hrant Dink’in ailesinin avukatlar›, katliamda ad› geçen Eski
Trabzon Emniyet Müdürleri Ramazan Akyürek ve Reflat Altay,
Eski ‹stihbarat Müdürü Engin Dinç, ‹stihbarat Müdürü Faruk Sa-

r›, Emniyet Amiri Ercan Demir ile polisler Muhittin Zenit ve Mehmet Ayhan
hakk›nda ‹l ‹dare Kurulu'na baflvurarak, soruflturma aç›lmas›n› istemifl, ““ssoo--
rruuflflttuurrmmaayyaa ggeerreekk oollmmaadd››¤¤››”” karar› üzerine Trabzon Bölge ‹dare Mahkeme-
si'ne itirazda bulunmufltu. Mahkeme de müdürler hakk›nda ““ssoorruuflflttuurrmmaa
aaçç››llmmaass››nnaa ggeerreekk oollmmaadd››¤¤››”” karar› vererek, itiraz› reddetti. Bu kararla hakla-
r›ndaki hukuki süreç tamamlanan polisler yarg›lanmaktan da kurtulmufl oldu.



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

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

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

11 )) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa

nas›l yap›lmal›?

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

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

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

yi amaçl›yor?

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

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

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

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

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

mas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

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

recine daha güçlü bir flekilde müdahale edebilmesi

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

araya gelinebilir? Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin

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

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

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

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

zemini olabilir mi?

55 )) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar ma-

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

çük burjuva diktatörlü¤ü için, oligarfli için anayasalar

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

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

yolu nereden geçiyor?

NAYASA RÖPORTAJLARIAKim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?

Bu SSay›da:

Günay KKUB‹LAY: (SDP Gen. Bflk. Yrd.)
Ahmet TTULGAR (Gazeteci)
Ataol BBEHRAMO⁄LU (Gazeteci)

24 RÖPORTAJ 4 KKas›m 22007

1)Bir anayasa siz-
ce neleri içer-

meli ve nas›l yap›lmal›?

GGüünnaayy KKuubbiillaayy:: Bize göre bir
anayasan›n kavramsal çerçevesi de-
mokratik, özgürlükçü ve eflitlikçi ol-
mal›. Örne¤in MGK’y› kald›rmay›p
askeri vesayete son vermeyen bir
anayasa demokratik s›fat›n› hak et-
mez. ‹flçilerin, emekçilerin yaklafl›k
çeyrek as›rd›r gasbedilmifl iktisadi,
siyasi ve sosyal haklar›n› iade etme-
yen ve güvenceye almayan; Kürt-
ler’in varl›¤›n› kabul etmeyen onla-
r›n kolektif haklar›n›, kimlik, kültür,
dil sorunlar›n› kabul etmeyen, keza
ulusal az›nl›klar›n bu ülkede özgürce
korkusuzca, afla¤›lanmadan yaflaya-
bilecekleri bir ortam› sa¤lamayan; F
Tipi hücreleri kapatmayan bir anaya-
sa demokratik, özgürlükçü anayasa
olamaz. fiimdi bu ülkede farkl›
inançlar› olan insanlar›n inançlar›n›
gerektirdi¤i gibi yaflayabilecekleri
toplumsal bir ortam› ve koflullar› sa¤-
lamayan; kad›nlar›n anti cinsiyetçi
taleplerini içermeyen, do¤an›n kapi-
talist ya¤mas›n› ve ekolojik y›k›m›

önleyecek, tarihsel de¤er ve miras›
koruyacak maddeler içermeyen bir
anayasa da demokratik, özgürlükçü
olamaz. Dolay›s›yla ‘82 Anayasas›
yok say›lmal› ve bu özelliklere sahip
yepyeni bir anayasa yap›lmal›d›r.

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

KKuubbiillaayy:: Bir askeri darbe anaya-
sas› olan 82 Anayasas›’n›n yerine ye-
ni bir anayasa giriflimi olumlu bir ge-
liflmedir. Ancak 82 Anayasas› bir
darbe anayasas›d›r ve gayri-meflru-
dur. Böyle bir anayasa yok say›larak
ifle bafllanmal›d›r. 82 Anayasas›’n›
koruyan ilk dört madde korunarak
demokratik anayasa yap›lamaz. 

Ama AKP'nin inisiyatifinde ortaya
ç›kan bilim kurulu denilen heyetin
tasla¤›na bakt›¤›m›zda “k›smi iyilefl-
tirmeler” olsa da, daha bafllang›ç bö-
lümü ““bbiizz TTüürrkk mmiilllleettii”” ile bafll›yor
ve Türkler’in d›fl›ndaki uluslar›, ulusal
az›nl›klar› yok say›yor. ‹kinci madde
ise her fleyi “Atatürk milliyetçili¤ine”
ba¤layarak geleneksel floven milliyet-
çi anlay›fl sürdürülmek isteniyor. Top-

lumsal muhalefetin
müdahalesi olmaks›-
z›n sadece egemen
güçlerin kendi içle-
rinde yapaca¤› bir
tart›flmayla demokra-

tik, özgürlükçü, eflitlikçi bir anayasa
yap›lamaz. Nitekim yap›lan tart›flma-
lara bak›ld›¤›nda bütün liberal çevre-
ler, sol liberal ayd›nlar AKP'nin etra-
f›nda kümelenmifl durumdalar. 

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

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

KKuubbiillaayy:: Türkiye emperyalizme
ba¤›ml› kapitalist bir ülke. ‹deoloji-
siz olsun diyenler Zafer Üskül gibi li-
beral bir ideoloji ile içselleflmifl bir
anayasa olsun istiyorlar. Ama, akade-
misyenlerin tasla¤› bunu yalanl›yor.
Tasla¤›n 2. maddesi yine “Atatürk
milliyetçili¤i” ile s›n›rlayarak, 80 y›l-
l›k Kemalist ideolojiyi ikame ediyor.
AKP hükümeti ve onun etraf›nda kü-
melenmifl liberal çevreler Genelkur-
may ve onun yede¤indeki devlet ikti-
dar güçlerinden ba¤›ms›z ad›m at-
maks›z›n istediklerini yapamazlar. 

Zaten “k›smi iyilefltirmeler” de li-
beral demokrasinin s›n›rlar› içerisinde
“kolektif haklar›n reddine dayal› bir
burjuva ço¤ulculu¤u” öngörüyor. Do-

GGüünnaayy KKUUBB‹‹LLAAYY (SDP Gen. Bflk. Yrd.)::
‘Süreci kendi lehimize dönüfltürecek kolektif
bir çal›flma içerisine girmeliyiz’
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lay›s›yla AKP hükümeti çeyrek as›r-
d›r, ekonomik alt yap›da at›lan yeni li-
beral ad›mlara uygun bir üst yap›, top-
lumsal ve siyasal iliflkileri bu ba¤lam-
da yeniden düzenlemek istiyor. 

Ba¤›ms›zl›k konusuna gelince,
Türkiye ‘80’li y›llardan itibaren daha
fazla emperyalizme ba¤›ml› hale gel-
di. Türkiye’de emperyalizm bir iiççsseell
oollgguudduurr ve emperyalizmle ba¤lar›n
köklü kopar›lmas› her fleyden önce
bir ddeevvrriimm sorunudur. Ba¤›ms›zl›k
sorununu “ulusal ba¤›ms›zl›k” gibi
sol milliyetçi bir ba¤lam içerisinde
ele almak yerine, Lenin’in deyifliyle
bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halk-
lar›n›n enternasyonalist birli¤i ve da-
yan›flmas› temelinde ele almak daha
anlaml› olur. Bu enternasyonalist sos-
yalizmin de vazgeçilmez bir prensibi-
dir. Bunu onlardan beklemek olanak-
s›zd›r ve esas olarak, sosyalistlerin,
emekçilerin, ezilenlerin iflidir.

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

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

KKuubbiillaayy:: fiimdi yap›lan çal›flma-
lar› her fleyden önce tek merkezde
birlefltirmek gerekiyor. Emekçileri,
iflçileri, Kürtler’i, alevileri bütün top-
lumsal muhalefet dinamiklerini bir
arada toparlay›p birleflik mücadeleye
yönlendirmek gerekiyor.

Ayn› zamanda Bin Umut adayla-
r›yla birlikte parlamentoyu da en iyi
flekilde de¤erlendirmeye çal›flmak
gerekiyor. Yani burada e¤er toplum-
sal muhalefet kendisini sokakta yeni-
den birleflerek kurabilir, parlamen-
toyla ba¤›n› kurabilirse, bu anayasa
sürecine, bu tart›flmalara bir müdaha-
le kanal› açabilir. Sosyalist solun bir-
li¤i ve yeniden yap›lanmas› daha
kapsaml› meseledir. Ama bu anayasa
tart›flmalar›, çal›flmalar› ittifak politi-
kalar›na ve iliflkilerine bir imkan da
sa¤layabilir.

Halk Anayasas› Tasla¤›’n› incele-
dim. Demokratik, özgürlükçü, eflit-
likçi bir anayasa için öncelikle ayr›
kanallarda yürüyen çal›flmalar›n ve
tart›flmalar›n tek merkezde birlefltiril-
mesi, böyle bir anayasa anlay›fl›nda

birleflen güçlerin ortak bir eylemli
sürece girmesiyle mümkün olabilir. 

Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si’nin tasla¤› emekçilerin, ezilenle-
rin, halklar›n vazgeçilmez hak ve öz-
gürlüklerinin temel unsurlar›n› içeri-
yor. Tasla¤›n hemen girifl bölümünde
anayasan›n “özü ve anlam›” bölümü
bu temel politik öncüllerin neler ola-
bilece¤ine genel olarak iflaret ediyor.
Burada önemli olan bir anayasaya
demokratik, özgürlükçü, eflitlikçi ve
kat›l›mc› s›fat›n› kazand›racak temel
ilkelerde ortakl›kt›r. Bu ilkelerin bafl-
l›klar› sözünü etti¤iniz taslakta bulu-
nuyor ve ortak bir iliflkinin ve çal›fl-
man›n imkanlar›n› sunuyor. Ancak
politik içerikleri itibariyle farkl› yak-
lafl›mlar›m›z›n oldu¤unu söyleyebili-
rim. Zira bu farkl›l›klar do¤ald›r ve
ortak çal›flma yapman›n önünde en-
gel de¤ildir. 

Verili koflullarda AKP’nin “sivil
anayasa” diye topluma yutturmaya
çal›flt›¤›, 12 Eylül Anayasas›’n›n özü-
nü koruyan “yeni anayasa” aldatma-
cas›na karfl› birleflik tav›r gelifltirmek
ve ortak bir anayasan›n politik çerçe-
vesinde anlaflarak bu süreci emekçile-
rin, ezilenlerin, halklar›n lehine dö-
nüfltürecek ad›mlar› atmak öncelikli
görev olarak önümüzde duruyor."

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

KKuubbiillaayy:: E¤er biz egemen s›n›f
olarak burjuvaziyi d›fl›nda tutacak bir
anayasa yapmak istiyorsak böyle bir
toplumsal siyasal sistemin tek yolu
iflçi s›n›f›n›n ve emekçilerin bir ege-
men s›n›f olarak devlet biçiminde ör-
gütlenmesinden geçiyor. Bu da ancak
devrimle mümkün olabilir. Onun d›-
fl›nda s›n›f mücadelesinin önündeki
engelleri ortadan kald›rmak için de-
mokratik aç›l›mlar olabilir. Sizin
söyledi¤iniz tarzda bir fley olacaksa

köklü de¤iflimle olabilir ancak. Ama
flöyle de yapmamak gerekiyor, ana-
yasa bir devrim sorunudur, bu sorunu
da devrim sonras›na b›rakal›m deni-
lemez. Devrimin koflullar›n› olgun-
laflt›racak, iflçi s›n›f›n›, emekçileri
devrime bir ad›m yaklaflt›racak en
küçük imkan› dahi de¤erlendirmek
gerekiyor. Bu anayasa meselesi de
bunun için önemli bir imkan sunu-
yor. Bunu iyi de¤erlendirmek gereki-
yor. Yoksa kendisini dayatmayan bir
iflçi s›n›f› sadece parlamentoya bel
ba¤lay›p, ‘nas›l olsa vekiller bizim
için bir anayasa yapar, biz de diken-
siz gül bahçesinde yaflar›z’ gibi ya-
n›lsamalara da düflmemek gerekiyor.
Yani ne bu tür çal›flmalar› tümüyle
reddeden bir sol sekter tavr› içerisine
girmek do¤rudur ne de bu tür çal›fl-
malardan büyük umutlar besleyerek
devrim beklentisine girmek...

66))Son olarak vurgulamak iste-
di¤iniz bir fley var m›?

KKuubbiillaayy:: Birlikte çal›flmak laz›m.
Biz, anayasaya demokratik, özgür-
lükçü ve eflitlikçi niteli¤i kazand›ra-
cak olan temel talepler neyse, ilkeler
neyse onlar› ortaya koymal›y›z ve sü-
reci birlikte kendi lehimize dönüfltü-
recek bir organizasyon ve kolektif bir
çal›flma içerisine girmeliyiz. Yeni
anayasa giriflimi bu bak›mdan bizlere
bir imkan sunuyor.

Emekçileri, iiflçileri,
Kürtler’i, aalevileri bbütün

toplumsal mmuhalefet
dinamiklerini

birarada ttoparlay›p       
birleflik mmücadeleye

yönlendirmek ggerekiyor.

Ba¤›ms›z olmayan bir ülkede;
açl›k, sömürü, yoksulluk son bul-
maz. Halk›n talepleri de¤il, tekel-
lerin ç›karlar› önde gelir. Ba¤›ms›z
olmayan bir ülkede; demokratik-
leflme de bir masaldan, göz boya-
madan ibarettir. 

Emperyalizm ve oligarfli için ya-
p›lan anayasalarla hiçbir sorunu-
muz çözülemez, hiçbir talebimiz
karfl›lanmaz. 

Halk›n Anayasas›n› yapal›m!

Halk Anayasas›
Tasla¤›’ndan
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1)Bir anayasa siz-
ce neleri içerme-

li ve nas›l yap›lmal›?

AAhhmmeett TTuullggaarr:: Bir kere demok-
ratik bir anayasa özgürlükçü bir ana-
yasa diye bir fley sözkonusu olamaz.
Genifl kesimler taraf›ndan uzlaflma
sonucu bir anayasa oluflturulacak ol-
sa da yine de bu anayasa demokra-
siyle çeliflecektir. ‹kincisi s›n›f mü-
cadeleleriyle de çeliflecektir. Çünkü
anayasalar ayn› zamanda hep bir uz-
laflma metni oldu¤u iddias›yla ortaya
ç›kar ve herkesin karfl›s›nda eflit ol-
du¤unu iddia eder ama okudu¤unuz-
da özellikle Marksist bir bak›fl aç›-
s›yla okuyorsak, asl›nda anayasa
egemen s›n›flar›n iktidar›n› ayakta
tutmak için haz›rlanm›fl bir metindir. 

Sosyalistlerin, devrimcilerin, ge-
nifl halk kesimlerinin, demokratik
kitle örgütlerinin, sivil toplum örgüt-
lerinin anayasa tart›flmalar›na müda-
hil olmalar› laz›m. Ama asla bunu
unutmadan yani bir anayasan›n s›n›f-
sal niteli¤ini, ikincisi her anayasan›n
asl›nda anti-demokratik oldu¤unu
unutmadan. 

‹deal olan anayasa e¤er ki ille de
bir anayasa yap›lacaksa küçücük bir
fley olmal›. Mesela flu olmal›: Kimse
kimsenin üzerinde bask› kuramaz,
kimse kimseyi sömüremez. Ya da
kimse y›¤›nlar›, ya da belli s›n›flar›
sömürecek üretim araçlar›na sahip
olamaz. O derece zenginleflemez.
Yani küçücük bir fley olmal›. Ve bir
süre sonra kendi kendini yok etmeli. 

Yani o anlamda da özellikle iflçi

s›n›f› emekçiler aç›s›ndan ne getire-
cek ve biz anayasaya ne katabiliriz?
Bizim mücadelemiz bu yönde olmal›.

Yani iki talebimiz olmas› laz›m.
Birincisi milliyetçili¤i, faflizmi güç-
lendiren kavramlar› ve maddelerin
kald›r›lmas› ve daha da önemlisi
emekçilerin örgütlenme hak hukuk
mücadelesi önündeki engelleri kal-
d›rmam›z laz›m. 

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

TTuullggaarr:: AKP neo-liberal politika-
lar› Türkiye toplumuna en iyi zerke-
decek toplumun en küçük hücreleri-
ne en iyiye yayabilecek bir parti ol-
du¤u için gerek büyük burjuvazi tara-
f›ndan gerek Amerikan emperyalist
kurulufllar› taraf›ndan ve ayn› Avrupa
Birli¤i’nin emperyalist Avrupa ege-
men s›n›flar›n› temsil eden kanad›n-
dan bu kadar büyük destek ald›. 

AKP için önemli olan birincil ve
neredeyse tek önemli olan yani tür-
ban falan meselesi de bunlara ba¤›n-
t›l›d›r. Ya bunu gizlemek ya da bunu
kabul ettirmek için yap›lan fleyler.
Nedir kabul ettirmek ve gizlemek is-
tedi¤i fley neo-liberalizmin en vahfli
biçimde Türkiye’de uygulanabilecek
zeminleri oluflturmak ve Türkiye’yi
küresel sermayenin bir uydusu hali-
ne getirmek. Bütün çaba bu. Ve bu
do¤rultuda da elbetteki birtak›m uz-
laflmalara gidecek. 

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

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

TTuullggaarr:: Bir kere ben ideolojisiz-
lik diye bir fleyin mümkün olmad›¤›-
n› düflünüyorum. ‹deoloji sonunda
herkesin hangi pencereden bakt›¤›-
d›r. ‹deolojisiz olabilmek için dünya-
ya bakmamak laz›m. Yani bu da
mümkün de¤il. Dünyaya bakt›¤›n›z
anda bunu kendi ideolojinizin pence-
resinden görürsünüz. 

Ba¤›ms›zl›k konusunda, çok
önemli bir kavram tabi. Ama flimdi
neyden ba¤›ms›zl›k, tabiiki küresel
sermayeden ba¤›ms›zl›k bir talep ol-
mal›, Amerikan emperyalizminden,
emperyalizmden ba¤›ms›zl›k gibi ta-
lebimiz olmal›. Ama ba¤›ms›zl›¤› bir
yandan da fley gibi düflünmemek la-
z›m yani Türkiye kendi s›n›rlar› için-
de kendi ya¤›yla kavrulur gibi böyle
bir fley dünyada mümkün de¤il. Yani
tam tersine insan haklar› kurulufllar›-
n›n ya da emek kurulufllar›n›n olufl-
turduklar› anti neo-liberal cephede
ba¤›ml› olmal›y›z bence. Zaten sos-
yalizmin temelinde enternasyona-
lizm vard›r. Bu anlamda ba¤›ms›zl›k
kavram›n›n bizi asla ve asla ulusalc›-
l›k dalgas›n›n pefline sürüklememesi
laz›m. Tam tersine biz dünyaya daha
fazla aç›lmal›y›z. 

AKP’nin haz›rlad›¤› anayasada
ise ba¤›ms›zl›k diye bir fley yer ala-
maz. Bu anayasan›n yap›l›fl nedeni
zaten Türkiye’yi daha da ba¤›ml› ha-
le getirmek. Biz bunu bir slogan ola-
rak dile getirebiliriz. 

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

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

TTuullggaarr:: Bir kere en genifl biçim-
de bir cephe oluflturup müdahale et-
mek laz›m. AKP kendi yandafllar›yla
bu meseleyi çözmek istiyor. Ve so-
nunda da yine ordudan bu konuda
icazet alacakt›r. O anlamda sosyalist-
lerin, sosyalist hareketin çok güçlü
biçimde ortaya ç›k›p biz söz sahibi
olmak istiyoruz diyebilmeleri laz›m.
Bunu diyebilmelerinin tek yolu da
aç›kças› en genifl cepheyi olufltur-
mak. Bu cephe ne temeli üzerinde,
hangi temel üzerinde oluflabilir. fiu-
nun üzerinde olabilir. Bir emek cep-
hesi olarak oluflur. Eme¤in mücade-
lesi için bir anayasa tart›flmalar›nda
neler söyleyebiliriz. ‹kincisi anti fa-
flist bir cephe olur. 

Tabii kki kküresel
sermayeden

ba¤›ms›zl›k bbir ttalep
olmal›, AAmerikan

emperyalizminden,
emperyalizmden
ba¤›ms›zl›k ggibi
talebimiz oolmal›.

AAhhmmeett TTUULLGGAARR ((GGaazzeetteeccii))
"Ezilenlerden yana anayasa, sadece devrimle mümkündür"
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1)Bir anayasa sizce neleri içer-
meli ve nas›l yap›lmal›?

AAttaaooll BBeehhrraammoo¤¤lluu:: Anayasa, top-
lumun bütün kurumlar›n›n temsilcile-
rinden oluflacak bir dan›flma meclisinin
ve konunun uzmanlar›n›n TBMM ile
birlikte çal›flmas› sonucunda yap›lmal›.
Emek, t›pk› özgürlük gibi en temel bir
insanl›k de¤eri olarak öncelikle koruma
alt›na al›nmal›.

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

BBeehhrraammoo¤¤lluu:: AKP bu anayasa de-
¤iflikli¤i ile ›l›ml› islam denilen ça¤d›fl›,
ABD emperyalizmi uydusu rejimi ve
Tayyip Erdo¤an ad›ndaki kiflinin dikta-
törlü¤ünü amaçl›yor.

33))AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolo-
jisiz’oldu¤u iddias›na ve ana-

yasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer al-
mamas›na ne diyorsunuz?

BBeehhrraammoo¤¤lluu:: Her anayasa bir ide-

oloji yans›t›r. Anayasa kavram›n›n ken-
disi demokrasi ideolojisinin sonucudur.
AKP için demokrasi amaç de¤il araçt›r.
Ba¤›ms›zl›k diye bir kayg›lar› ise zaten
yoktur.

44))‹lerici, demokrat güçler anaya-
sa tart›flmas› sürecine birlikte

nas›l müdahale edebilir, Halk Anayasa-
s› Tasla¤›, birlikteli¤in zemini olabilir
mi?

BBeehhrraammoo¤¤lluu:: Bütün toplumsal ku-
rulufllar bu konuda taraf olduklar›n› di-
le getirmeli ve bu hakk› talep etmelidir.
"Haklar ve Özgürlükler Cephesi" bu
konuda ve "Halk Anayasas› Tasla¤›" te-
melinde bütün toplumsal kurulufllara
bir ça¤r›da bulunabilir.

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

BBeehhrraammoo¤¤lluu:: Toptan redler ya da
kabüller her zaman yan›lt›c›d›r. Fakat
söyledi¤inizin gerçekleflebilmesi için
ise halk kitlelerinin gere¤ince bilinç-
lenmesi ve örgütlenmesi gereklidir.

AAttaaooll BBEEHHRRAAMMOO⁄⁄LLUU ((GGaazzeetteeccii))
‘Emek öncelikle koruma alt›na al›nmal›’

Haklar ve Özgürlükler Cep-
hesi’nin tasla¤›n› inceledim. Bu
dedi¤iniz tan›m tabiki olabilir.
Yani dedi¤im gibi ba¤›ms›zl›-
¤›n tarifini de biraz önce yapt›k.
Bu anlamda tabiiki özgürlük,
tabiiki demokrasi, tabiiki ulus-
lar›n kendi kaderlerini tayin
hakk› ve ayn› zamanda Türki-
ye’deki çok kültürlü yap›y› çok
kültürlü zemini güçlendirecek
yasalar›n ç›kmas›. Ben bir yan-
dan da Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin bu kadar erken ini-
siyatif koymufl olmas›n› bu ko-
nuda, son derece düzgün yaz›l-
m›fl bir kitapç›k ortaya koyma-
s›n› ve bu tart›flmaya bu kadar
erken bafllam›fl olmas›n› çok
do¤ru bir refleks olarak görüyo-
rum. Ve ben birçok sosyalist ha-
rekete de sosyalist toplulu¤a da,
gruba da örnek olmas›n› diliyo-
rum. HÖC’ün bafllatt›¤› bu ze-
minde di¤er sol gruplar›n da ka-
t›l›m›yla genifl bir demokratik,
anti-faflist, özgürlükçü, anti-neo
liberal politika, anti-küreselci
bir cephenin oluflmas› çok bü-
yük bir kazan›m olur. 

55))Halk için bir anayasa-
m›z›n olabilmesi için

ne yapmal›?

TTuullggaarr:: Devrimle. Prole-
terya diktatörlü¤üyle. Proleter -
ya diktatörlü¤ü derken bugün
21. Yüzy›lday›z ifl sadece iflçi-
leri de¤il iflsizleri, Kürtler’i,
toplumdaki ezilen di¤er bütün
kesimleri, elbetteki kendi gel-
dikleri s›n›f›n istemleri do¤rul-
tusunda de¤il de egemen emek-
çi s›n›flarla organik iliflki kur-
mufllar›n biraraya gelece¤i bir
yönetim modelini ben proleter-
ya diktatörlü¤ü kavram›nda
özetliyorum. Ama bilinçli ola-
rak da kullan›yorum. Bu kav-
ramlar›n unutulmamas› gerek-
ti¤i içinde. Elbette ki bence
halkç›, halktan yana, ezilenler-
den yana bir anayasa sadece ve
sadece devrimle mümkündür,
sosyalist devrimle mümkündür.

Hukukçular: 
“Halk Anayasas›n›n Toplat›lmas› Hukuksuzdur”

30 Ekim günü  TMMOB Makine Mühendisleri Odas›’nda bas›n toplant›s›
düzenleyen hukukçular Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) taraf›ndan
ç›kar›lan 'Halk Anayasas› Tasla¤›'n›n toplat›lma karar›n›n uluslararas› sözleflmele-
re ve insan haklar›na uygun olmad›¤›n› dile getirdiler.

Agos Gazetesi avukatlar›ndan Fethiye Çetin, tasla¤›n toplat›lmas›n› yanl›fl
buldu¤unu belirterek hükümetin son günlerde yap›lan savafl ç›¤›rtkanl›¤›na göz
yumdu¤unu söyledi. ÇHD ‹st. fiube Baflkan› Av. Serhan Ar›kano¤lu da demokra-
tik bir anayasa haz›rlamak isteyenlerin HÖC’ün anayasa tasla¤›n›n toplat›lmas›
karar›n› önemle ele almas› gerekti¤ini belirtti. ÇHD üyesi Av Nazan Yaman
“Emek güçleri gerçekten hak alma mücadelesinin bir parças› olabilirler” derken
HÖC Bülteni’nin avukatl›¤›n› da yapan ÇHD üyesi Naciye Demir ise uluslararas›
hukukta tan›nan ve Türkiye’nin de imzas› olan uluslar›n kendi kaderini tayin
hakk›n› savunman›n suç görüldü¤ünü, toplatma karar›n›n hukuksuz oldu¤unu
ifade etti. HHB avukatlar›ndan Taylan Tanay da konuflmas›nda eserin ‹stanbul’da
yay›nland›¤› halde el koyma karar›n›n Ankara’dan ç›kmas›n›n politik bir karar
oldu¤unun göstergesi oldu¤unu belirterek halk›n anayasa tart›flmalar›na kat›l›m›n›
kimsenin engelleyemeyece¤ini söyledi. 

Bas›n toplant›s› “bu yanl›fltan biran önce vazgeçilmelidir” sözleriyle son buldu. 
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TV'lerden, bas›ndan 29 Ekim
kutlamalar›n› izleyenler, ba¤›ms›z
bir ülkede, halk›n tüm sorunlar›n›n
çözüldü¤ü, ihtiyaçlar›n›n karfl›lan-
d›¤› “ ›fl›l ›fl›l” bir ülkede yaflad›kla-
r›n› düflüneceklerdir.

Nitekim Kanal D Televizyonu,
29 Ekim kutlamalar›ndaki hava-
i fiflek gösterilerini "84 yafl›na ba-
san Cumhuriyetimiz gibi ›fl›l ›fl›l"
sözleriyle veriyordu. 

Bu sözlerde özetlenen oligarfli-
nin 29 Ekim kutlamalar›na iliflkin
politikas›d›r. Havai fifleklerin ›fl›l
›fl›ll›¤›n›n alt›nda Cumhuriyetin 84
y›l içinde geldi¤i durum, bugünün
Türkiye tablosu gizlenmek isten-
mektedir.

O gün gecekondular›m›zdaki
yoksullu¤umuzun izin verdi¤i ölçü-
de ‹stanbul Bo¤az›’n› izlemeye gi-
denlerimiz, gerçekten ›fl›l ›fl›l hale
getirilmifl bir tabloyla karfl›laflt›lar.
O gün kendi yoksullu¤umuz d›fl›nda
bakt›¤›m›z her yerde her fley göz
kamaflt›r›yordu, fakat sorun da tam
buradayd› zaten. Bu göz kamaflt›ran
görüntülerin içinde, bizler 70 mil-
yon yoksul olarak yoktuk. Bizim
yaflad›¤›m›z yerlerin ise bu ›fl›l ›fl›l-
l›kla ilgisi yoktu.

Evet, e¤er 84 y›l sonra Türkiye
tablosunu tan›mlayacaksak, bu tab-
lonun 70 milyon kiflilik as›l yan›n›
yoksayarak bir tan›mlama yapama-
y›z. Böyle bir tan›m yap›lmaya çal›-
fl›ld›¤›nda, bu, halk›n yaflam›n›n bir
de¤erinin olmad›¤›, salt küçük bir
az›nl›¤›n yaflam hakk›n›n savunul-
du¤unun itiraf› olur.

Evet, 84 y›l önce Cumhuriyet
kuruldu¤unda, ileri bir ad›m at›l-
m›flt›r. Fakat 84 y›l içinde bu ileri
ad›m sürdürülemeyerek bugünlere
gelinmifltir. Bugünün tablosu ise
bambaflkad›r.

O günün koflullar›nda emperya-
list iflgale son verip ba¤›ms›zl›¤› ka-
zanma ve saltanata, padiflahl›¤a, ar-

d›ndan da halifeli¤e son vermesi ya-
n›yla, Cumhuriyet, tarihsel olarak
ileri bir ad›md›r. Feodal yönetim
karfl›s›nda, ansiklopedilerde “halk›n
kendini yönetimi” olarak tan›mla-
nan Cumhuriyet elbette ileri bir
ad›md›. Burjuva bas›n›n 29 Ekim
günü manfletlere yazd›¤› gibi, gerici
feodal yönetim karfl›s›nda “Cumhu-
riyet fazilet”ti. 

Fakat flu da bir gerçek ki; bu
Cumhuriyet, 84 y›ll›k tarihte, halk›n
yönetime kat›lmas›n› gerçek anlam-
da sa¤layamam›flt›r. Halk›n yöneti-
mi olarak tan›mlanan Cumhuriyet,
halk› padiflah›n kullar› olmaktan
kurtararak tarihsel anlamda ileri bir
ad›m atarken, süreç içinde halk›n
iradesine de¤il, bir avuç az›nl›¤›n
iradesine dayal› bir sistem kurarak
gericileflmifltir. 

Halk›n yönetime kat›l›m›, biçim-
sel olman›n ötesine gidememifl, 84
y›ll›k tarihte halk›n kendi iradesiyle
yönetimi belirledi¤i dönem olma-
m›flt›r. Kapitalist sistem d›fl›na ç›k-
mayan, sosyalizme ilerlemeyen
Cumhuriyet'in farkl› bir süreç yafla-
mas› da zaten mümkün de¤ildi.

Bu nedenledir ki, Cumhuriyet
halk için bir fazilet olma misyonu
oynayamam›fl, tersine bu ülkede ya-
flayan halklar›n ac›lar›n›n kayna¤›
haline gelmifltir.

29 Ekim’deki abart›l› kutlamalar
iflte bunlar› perdeliyor. Cumhuri-
yet’in kuruluflundaki ba¤›ms›zl›ktan
yana tav›r ve politikalar kullan›la-
rak, bugünün iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤ii gizlen-
mekte, sanki ülkenin as›l düflman›
emperyalizm de¤ilmifl gibi, Cum-
huriyet kutlamalar› flfloovveenniizzmmee alet
edilmektedir.

8844 yy››ll››nn ggeellddii¤¤ii nnookkttaa:: YYeennii--
ssöömmüürrggeecciilliikk vvee ffaaflfliizzmmddiirr

Geçen bu 84 y›l sonunda, karfl›-
m›zda her yan› ABD üsleriyle dol-
durulmufl, ba¤›ms›zl›¤› yokedilmifl,

ekonomisi emperyalistlere teslim
edilmifl bir ülke durmaktad›r.

Özellikle, 1950’li y›llardan iti-
baren, emperyalizmle gelifltirilen
iliflkiler sonucu ülkemiz emperya-
lizmin yeni-sömürgesi haline geti-
rilmifltir. Ve halk›m›z 60 y›ld›r, bu
yeni-sömürgecilik iliflkilerinin so-
nucunu yaflam›flt›r.

Yeni sömürgecilik iliflkilerinin
sonucu, ordumuz emperyalizmin ifl-
gal ordusuna dönüfltürülmüfl, yeralt›
kaynaklar›m›z emperyalist tekellere
peflkefl çekilmifl, emperyalist ve ifl-
birlikçi tekeller ülkemiz içinde dev
bir sömürü a¤› kurmufllard›r. Bu sö-
mürü a¤›n› yaflatmak için, 60 y›l
halk›m›z faflizmle yönetilmifltir.

Cumhuriyet’in kuruluflundan
bugüne halk›m›z demokrasi denen
kavram›n gerçek anlam›yla hiç ta-
n›flmam›flt›r. “Çok partili sistem”e
geçildi¤inde de, halk›n yönetimi an-
lam›nda bir demokrasi olmam›flt›r.
Çok parti diye halk›n karfl›s›na ç›ka-
r›lan partiler yine oligarflinin parti-
leri olmufltur. Halk›n fonksiyonu
ise, üç befl y›lda bir sand›¤a gidip
oligarflinin partilerinden birine oy
vermektir. 

Göstermelik demokrasi de sü-
rekli olmam›fl, on y›lda bir darbeler
tezgahlanm›fl, halk sürekli askeri
cuntalarla yönetilmifltir.

Düflünün, bir halk›n sürekli ola-
rak hak talepleri asker postallar›,
polis joplar›, kurflunlar alt›nda ezil-
sin. Bir halk düflünün ki, vergisini
verdi¤i, askere gitti¤i, tüm her fleyi-
ni katt›¤› vatan dedi¤i ülkenin ege-
menleri ony›llard›r kendisine karfl›
savafls›n. 

60 y›ll›k tarihte, bunlar sadece
örneklenecek olaylar de¤il, bu tari-

Cumhuriyet’in FFazileti



hin kendisidir. Devlet dendi¤inde,
bu halk›n akl›na vergileri, hapisha-
neleri, iflkenceleri, soygunu, talan›,
halk› birbiriyle çat›flt›rmas› gelmek-
tedir.

Halk›n sorumlulu¤unu üstlenen
bir devletin, devasa görevleri vard›r.
Halk› yönetime katmak, e¤itimde,
sa¤l›kta, üretimde günlük yaflamda-
ki tüm sorunlar›nda halk›n yan›nda
olmak devletin görevidir. Halk› ge-
rici bask›lardan kurtarmak, kad›nla-
r›n ezilmifllik sorununu çözmek,
halk›n kültürel geliflimini sa¤lamak,
yaflam kalitesini yükseltmek gibi
yüzlerce görevi vard›r devletin. Fa-
kat düflünün, tüm bunlar› ülkemizde
halk kendi olanaklar›yla olabildi¤i
kadar çözmeye çal›flm›fl, as›l olarak
ise sorunlar›yla bafl bafla kalm›flt›r. 

Halk›n sorunlar›n›n çözümünde
ortada gözükmeyen devlet, zulüm-
de, sömürüde halk› hiç kendi bafl›na
b›rakmam›flt›r. Halk›n örgütlenme-
lerine sald›rm›fl, halk› çaresizli¤e
teslim etmek istemifl, gecekondular-
da yaflayan halk› sokaklara atm›fl,
milyonlarca iflsiz yaratm›flt›r. 

Böyle bir Cumhuriyet’in, halk›n
yönetimiyle, halk›n devletiyle bir il-
gisi olabilir mi? 

8844 yy››ll››nn ssoonnuunnddaa üüllkkee ttaabblloossuu--
nnuunn bbiirr yyaann›› bbuurrjjuuvvaazziinniinn
flflaattaaffaattll›› yyaaflflaamm››,, bbiirr yyaann››
hhaallkk››nn aaççll››¤¤››dd››rr

29 Ekim ‹stanbul görüntüleri, ül-
kemiz tablosuna ›fl›k tutmaktad›r.
Ifl›l ›fl›ld›r bo¤az, fakat yoksul gece-

kondu mahalleleri ›fl›l ›fl›l de¤ildir.
Zengin semtleriyle yoksul semtleri,
birbirinden görünür ve görünmez
duvarlarla, ekonomisiyle, siyasetiy-
le, kültürüyle, ahlak›yla, k›sacas›
her fleyiyle ayr›lm›flt›r. Belki de on-
lar 29 Ekim’de asl›nda ““zzeennggiinnllee--
rriinn CCuummhhuurriiyyeettii””nnii kutluyordu. 

Milyonlar›n birarada yaflad›¤›
bir flehirdir ‹stanbul ve bu flehirde
her gün, milyonlar bir avuç az›nl›-
¤›n flatafatl› yaflam›n› sürdürebilme-
si için sabahtan akflama çal›flmakta-
d›r. Ve ‹stanbul Bo¤az›’n›n bu ›fl›l
›fl›l görüntüsü, halk›n açl›¤›n›n yok-
sullu¤unun görüntüsüdür ayn› za-
manda. Bu flatafat içindir, milyonla-
r›n açl›¤›. Ve 70 milyon halk›m›z›n
s›rt›ndaki asalaklar sadece Türkiye
oligarflisiyle de s›n›rl› de¤ildir, Av-
rupa’n›n ABD’nin tekelleri daha
büyük asalaklar olarak durmaktad›r.

Düflünün, Cumhuriyet’in fazilet
oldu¤unu anlatanlar, 29 Ekim’in ›fl›l
›fl›ll›¤›nda gözlerimizi kamaflt›rarak
gerçeklere kör etmeye çal›flanlar, bu
70 milyonun nas›l yaflad›¤›na ilgi
duymamaktad›rlar.

Bu halk nas›l bir yaflam sürmek-
tedir, nas›l kazanmaktad›r ekme¤i-
ni, ne kadar yiyebilmekte, ne kadar
gezebilmekte, ne kadar e¤lenebil-
mekte, hangi koflullarda çal›flmakta-
d›r?

70 milyon nüfusunun, 10 milyo-
nu aç, 40 milyonu açl›k s›n›r›nda
yaflayan bir ülkede bu soruya kim iç
aç›c› cevaplar verebilir ki!

Yaflad›klar› ili terkedip yüzlerce
kilometre uzaklarda ekmek arayan

milyonlar›n yaflad›¤› bir ülkede, “ifl-
kazalar›nda” ölümlerin yarg› konu-
su bile yap›lmayacak kadar s›radan-
laflt›¤› bir ülkede, köylülerin topra¤›
ekemez hale getirildi¤i, çocuklar›
aç, çocuklar› sokaklarda dilenen,
çocuklar› h›rs›zl›k yapmak zorunda
b›rak›lan, çocuklar› çöplerden ek-
mek toplayan, çocuklar›n›n yüzü
gülmeyen bir ülkede, kad›nlar› afla-
¤›lanan, fuhufla zorlanan, gençleri
çeteleflme, uyuflturucu, yozlaflma
batakl›¤›nda tüketilen bir ülkede
kim hangi fazileti bulabilmektedir?

Oligarfli, bilinçli olarak, kendi
yaflam›n› genelmifl gibi sunarak, sö-
mürü düzenini bizlere pazarlayarak,
bizlerden bu sömürü ve zulüm dü-
zeninin gönüllü destekçileri olma-
m›z› istemektedir. 29 Ekimler’i,
bayramlar›, ulusal bir coflku hava-
s›nda yans›tarak, yapay ortak se-
vinçler üretmeye çal›flmaktad›r.

Hay›r, her fleyi birlikte paylaflm›-
yoruz, yoksullu¤u, zenginli¤i, ac›la-
r› ve sevinçleri, sorunlar›, s›k›nt›la-
r›, zorluklar› birlikte yaflam›yoruz.
Bu ülkede, iki ayr› yaflam vard›r, bu
yaflamlar yoksullarla zenginlerin,
ezilenlerle ezenlerin yaflamlar›d›r
ve birbirlerine da¤lar kadar uzak
yaflamlard›r.

Buna gözlerimizi kapatmam›z,
bu çeliflkinin sürmesi demektir. Ha-
y›r, bizler gerçekten halk›m›z›n bir-
lik ve bütünlük içinde kutlayaca¤›
bayramlar› yarataca¤›z. Bizim bay-
ram›m›z, emperyalizm ve iflbirlikçi
oligarflinin egemenli¤ine son vere-
rek, halk›m›z›n kurtuluflunu sa¤la-
d›¤›m›z gün olacakt›r.

Say›: 129 29CUMHUR‹YET

KKaattlleettmmeekk SSeerrbbeesstt 
CCeennaazzee TTöörreennii YYaassaakk

Polisin gözalt›nda silahla vu-
rarak katletti¤i Nijerya uyruklu
Festus Okey’in cenazesi 65 gün
sonra arkadafllar›na verildi.

Fakat, Okey ailesinin avuka-
t›, cenaze ifllemleriyle u¤rafl›r-
ken, polis Okey'in cenazesini ka-
ç›r›rcas›na ambulansa yerlefltirdi
ve Atatürk Havaliman›'na götür-

dü. Okey'in arkadafllar› polisin
bu tutumuna tepki göstererek,
Festus Okey’i havaalan›ndan Ni-
jerya milli marfl›yla u¤urlad›lar.

Festus Okey, gözalt›nda kat-
ledildi, ailesinin yabanc› uyruklu
olmas› da kullan›larak Festus
Okey’in cenazesine otopsi de
yapt›r›lmad›. Bu klasik sürecin
devam› hepimizin tahmin edebi-
lece¤i gibi katliam›n san›¤› po-
lislerin “aklanmas›” olacakt›r.

KKüürrttççee’’yyee ççeevvrriilleenn ooyyuunnaa yyaassaakk
Oligarflinin Kürtçe yasa¤› fiili bask›larla

sürüyor. Güya yasalarda Kürtçe serbest!
Bu yasaklardan birisi de Aziz Nesin’in

Kürtçe’ye çevrilen oyununa uyguland›. Ti-
yatro Avesta’n›n Aziz Nesin’in “Sen Kara
De¤ilsin” adl› oyunundan Kürtçe’ye çevir-
di¤i, Tu Ne Gara Yî’nin galas›na 2 gün kala
Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü oyunun iptalini
istedi. Beyo¤lu Belediyesi ise polisin bask›-
lar› sonucu Tiyatro Avesta’yla sözleflmeyi ip-
tal etti. 
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Bir kaleydi oras›,
kuflat›labilen, imha
edilebilen, y›k›labi-
len, fakat asla teslim
al›namayan bir dire-
nifl kalesi... Hapisha-
nedekiler oraya
““AAllaammuutt KKaalleessii””
derlerdi. Bir sald›r›
olursa “Alamut Ka-
lesi”ne, kendilerinin
hapishanede olmas›
bir engel de¤ildi, sa-
vunacaklard› kaleyi.

Ba¤›ms›z, de-
mokratik, sosyalist bir ülke için ölü-
me yat›r›lan bedenlerden kurulmufl-
tu bu kale. Tüm halk›n kalesiydi,
ezilen, sömürülen, bask›yla, zulüm-
le susturulmaya çal›fl›lan, haklar›
elinden al›nan milyonlar›n kalesiydi
oras›. Bu milyonlar›n ac›lar›n›n he-
sab›n› sormak, ““ddüünnyyaaddaa yyaarraatt››llaa--
ccaakk bbiirr cceennnneett””in yolunu göstere-
bilmek için kurulmufltu bu kale.

Böyle oldu¤u için bir örnekti bu
kale. Ifl›¤›, kendi çap›ndan çok daha
parlak bir yol göstericiydi. Bu kale-
nin her bir tafl›, burjuvazinin bencil-
likten, bireycilikten oluflan ideoloji-
sine bir darbe gibiydi. 

Ve böyle oldu¤u için de sömürü-
cü egemenlerin hedefi durumuna
geldi k›sa sürede. Bu kalenin, ko-
runmak için devasa surlar› yoktu,
fakat kalenin içinde halk ve vatan
sevgisiyle dolu, zulme karfl› öfke
duyan yüreklerden kurulmufl bari-
katlar vard›.

Bu kahraman yürekler özel e¤i-
timlerden geçerek haz›rlanmad›lar
kavgaya, onlar halkt›, yaflam›n için-
de tamamlam›fllard› e¤itimlerini.
Köylerinde, gecekondu mahallele-
rinde, bir kuru ekme¤i paylaflt›klar›
sofralarda ve bu düzenin sald›r›lar›-
na karfl› direndikleri barikatlarda ta-
n›m›fllard› halk›, vatan› ve düflman-
lar›n›.

Kimi k›sa, kimi ‘40’l›, ‘50’li y›l-
lara dayanan yaflamlar›nda, açl›ktan

ölümleri de, burjuvazinin yatlarda
katlarda geçen ihtiflaml› yaflamlar›n›
da gördüler. Milyonlar›n bir avuç
az›nl›k için durmaks›z›n çal›flt›¤›,
fakat kar›nlar›n› bile doyuramad›¤›
bir düzeni tan›d›lar. Anlad›lar ki,
yap›lan iflkenceler, hapishanelerde
geçen ömürler, katledilen onbinler,
açl›ktan ölümlerle, ihtiflaml› yaflam-
lar yanyana sürsün diyedir.  Anlad›-
lar ki, devlet, ihtiflaml› yaflamlar›n
sahiplerinin devletiydi. Zulmü de
tan›d›lar, zulmün karfl›s›nda boyun
e¤meyerek direnenleri de.

20 Ekim 2000’de, tutsaklar, ül-
kemizdeki devrimi bo¤mak için
planlanan F Tipi hapishaneler sald›-
r›s›na karfl›, ölüm orucu direnifline
bafllam›fllard›. Direnifl bafllam›flt› ve
bir direnifl kalesinin de d›flar›da ku-
rulmas› gecikmeyecekti. Ki, bu di-
renifl kalesi Küçükarmutlu olmufltu.
TAYAD’l› Aileler, Gülsümanlar,
fienaylar, Zehralar burada ölüme
yat›rd›lar bedenlerini. 

Neden baflka bir yer de¤il de Ar-
mutlu, sorusu gereksizdi asl›nda.
Küçükarmutlu olacakt› elbette, çün-
kü oras›, yoksul halk›n direnifllerle
kurdu¤u, direnifllerle savundu¤u bir
mahalleydi. Panzerlerle, binlerce
polisle defalarca kuflat›lm›fl, gece-
kondular›n›n y›k›lmak istenmesine
karfl› barikatlar kurup direnmifl,
mafyan›n sald›r›lar›na u¤ram›fl, ör-
gütlenerek gücünü büyütmüfl ve
tüm bu sald›r›lara karfl› direnerek

ayakta kalmay› ba-
flarm›flt›. 

Emperyalizm ve
iflbirlikçi oligarfli, F
Tipi sald›r›s›yla dev-
rimin tüm dinamik-
lerini ezmeyi hedef-
liyordu. Halk korku-
tularak, sindirilerek,
fiziki sald›r›lar›n ya-
n›nda ideolojik sal-
d›r›larla teslim al›n-
mak istenirken, Kü-
çükarmutlu’daki di-
renifl, bu sald›r›ya

bir meydan okuyufltu.

Kitleler, bu direnifl kalesine ak›-
yor, ölüm orucu sofras›nda devri-
min, devrimcili¤in, direnmenin cofl-
kusunu yafl›yorlard›. Emperyaliz-
min, faflizmin ideolojik, kültürel
sald›r›lar›na karfl› burada direniflten
ald›klar› güçle silahlan›yorlard›.

Direniflçiler, mütevaz› yaflamla-
r›yla uyum içinde olan devasa dire-
niflleriyle, halka kurtuluflun yolunu
gösteren bilge kiflilerdi.

Oligarfli direniflin sesini bo¤ma-
ya çal›fl›yor, fakat hapishanelerde
büyük ölçüde baflar›l› olan sansür;
Küçükarmutlu cephesinden parçala-
n›yor, Armutlu’daki direnifl tüm
dünyaya sesleniyordu. Tüm dünya-
dan bu direnifl kalesine geliyordu
insanlar, konufluyor, dinliyor, etki-
leniyor ve bu sesi dünyaya yaymak
için geri ülkelerine dönüyorlard›.
Armutlu direnifl kalesi giderek etki-
sini büyütüyor, meydan okuyordu
zulmün sald›r›lar›na.

Armutlu’da kurulan direnifl evle-
ri, hapishanelerden tahliye olan
ölüm orucu direniflçilerinin de gel-
mesiyle ço¤ald› ve Küçükarmutlu
art›k bir direnifl mahallesine dönüfl-
tü. Tahliye olan ölüm orucu direnifl-
çileri, eylemlerini Armutlu’da sür-
dürüyorlard›.

Tüm bunlardan dolay›d›r ki, em-
peryalistler ve oligarfli art›k bir gün
bile yaflatmak istemiyordu direnifl

AArrmmuuttlluu:: DDiirreenneenn YYüürreekklleerriinn KKaalleessii



kalesini. Sürekli olarak Armutlu
üzerine hesaplar yap›ld›, sald›r› ze-
minleri yarat›lmaya çal›fl›ld›.

5 Kas›m 2001’de oligarflinin kan
isteyen sesi Sabah Gazetesi ""BBUU--
RRAASSII FF‹‹LL‹‹SSTT‹‹NN DDEE⁄⁄‹‹LL ‹‹SSTTAANN--
BBUULL"" manfleti atarak, Armutlu’yu
sald›r› hedefi olarak iflaret ediyordu.
Kan›n› istedikleri Küçükarmut-
lu’nun kahraman direniflçileriydi,
oligarflinin hesab› direniflin sesini
kan dökerek susturmakt›.

Sald›r›, kkatliam vve 
tarihe yyaz›lan ddirenifl

Zulmün bekçileri, o gün bir ka-
leyi zaptetmeye gittiklerinin fark›n-
dayd›lar. Direniflin kalesi oligarfli
için en büyük düflmand›, düflman
topra¤›n› iflgale gider gibi girdiler
Küçükarmutlu’ya. Gecekondular›n
üzerinde helikopterler uçuruldu, ça-
mur içindeki sokaklara panzerler
sürüldü. 

Direnifl mahallesini iflgal eden-
ler, emperyalizmin ufla¤›yd›lar, ken-
di halk›na düflmand›lar. Ülkemizi
emperyalizme satm›fl, halk›m›z› aç-
l›¤a, yoksullu¤a mahkum etmifl,
halk› sindirmek, susturmak için hal-
ka karfl› savafl gücü olarak örgütlen-
mifllerdi. Suçluydular. Halk›n kan›
vard› ellerinde. Ve flimdi yine kan
dökmeye gelmifllerdi. 

Onlar›, barikatlar karfl›lad› Kü-
çükarmutlu sokaklar›nda. Semtin
gençleri, ölüm orucunu destekle-
mek için di¤er yoksul semtlerden
gelenler, ölüm orucu direniflçileri-
nin önüne bedenleriyle barikat ol-
dular. Emperyalizmin ve oligarflinin
suçlar›n› biliyordu Küçükarmutlu
direniflçileri. Tüm dünyaya hayk›r›-
yorlard› oligarflinin halk›m›za karfl›
iflledi¤i suçlar›, direniflleriyle hesap
soruyorlard›. Halk› çektikleri tüm
ac›lar›n hesab›n› sormaya ça¤›r›yor-
lard›.

Suçlular, susturacaklar›n› sand›-
lar direnifl kalesinin sesini, teslim
alacaklar›n› sand›lar direnenleri,
bundand› panzerleriyle, bombala-
r›yla, silahlar›yla direnifli yoketme-
ye çal›flmalar›.

Yakt›lar direniflevini, katlettiler
direniflçileri, SSuullttaann YY››lldd››zz,, BBaarr››flfl
KKaaflfl,, AArrzzuu GGüülleerr ve BBüülleenntt DDuurr--
ggaaçç,, direniflin destanlar yazan yeni
isimleri olarak ölümsüzlefltiler.

Hapishanelerde “Alamut Kale-
si”ne yönelik sald›r›ya cevap ise,
tutsaklar›n tutuflturulan bedenleriyle
verildi. Bunun için NNaaiill ÇÇaavvuuflfl,,
MMuuhhaarrrreemm ÇÇeettiinnkkaayyaa ve EEyyüüpp
SSaammuurr,, kendilerini feda ederek fle-
hit düfltüler. Armutlu, tutsaklara yö-
nelik sald›r›ya karfl› bir barikatt›,
hapishanelerde tutsaklar Armut-
lu’ya sald›r› karfl›s›nda barikat oldu-
lar. D›flar› içeriyi, içeri d›flar›y›
ölümler pahas›na savunuyordu ve
içeriyle d›flar› aras›nda böyle bir or-
tak direnifle, tarih o güne kadar ta-
n›k olmam›flt›. Küçükarmutlu, Bü-
yük Direnifl içinde birçok iillkk’in ya-
ta¤›yd›. Çocuklar›n› devrime ema-
net edip flehit düflen Gülsümanlar,
fienaylar, onlarca y›ll›k kavgalar›n›
bu yoksul semtte noktalayan Sevgi-
ler, Osmanlar, yanyana flehit düflen
iki k›zkardefl Zehra ve Cananlar,
ilkleri yaratarak flehit düflmüfllerdi
direnifl mahallesinde. 

5 Kas›m tarihinde oligarfli bir
katliama imza atarken, Küçükar-
mutlu halk› ve Küçükarmutlu’nun
yoksul gecekondular›nda gün gün
ölüme yürüyen direniflçiler, onlar›n
refakatç›lar›, destekleyenleri, halk›-
m›z›n tarihine “Küçükarmutlu Dire-
nifli”ni eklemifllerdi çoktan. Oligar-
fli teslim alamam›flt› Armutlu’yu,
çünkü direnenleri teslim almak
mümkün olamazd›. 

Direnenler katliamlar›n içinden
yeniden do¤ar, ço¤al›r, oligarflinin
kabusu olurlar. Zulüm düzenleri,
döktükleri kan oran›nda büyütürler
kabuslar›n›. Armutlu da eklenmiflti
oligarflinin kabuslar› aras›na.

O gün tüm dünyan›n izledi¤i, bir
eve yap›lan katliam sald›r›s› de¤il-
di, o gün tan›k olunan gerçekler bu-
nun çok ötesindeydi. Silahlar, bom-
balar, panzerler ölüm ya¤d›r›rken,
bu dev savafl makinelerinin karfl›-
s›nda inançlar›yla silahlanm›fl dire-
niflçiler vard›. O gün tüm dünya Kü-
çükarmutlu direniflçilerine sald›ran

bu silahl› güçlerin yenilgilerini izle-
di. Bu bir günlük direnifl, ezilen
halklar›n direnifl tarihinin bir özeti
gibiydi. Biny›llard›r ezilen halklar
zulüm düzenlerine karfl› yürekleriy-
le, inançlar›yla direndiler. Ve bun-
dan sonra da ezilen halklar›n as›l si-
lah› inançlar›, de¤erleri olmaya de-
vam edecekti.

Emperyalizme ve oligarfliye kar-
fl› durabilecek güç budur diyordu,
Küçükarmutlu direniflçileri. Dev sa-
vafl makinelerinin etkisiz kald›¤›
güç, bireycili¤in, bencilli¤in karfl›-
s›na feday›, halk ve vatan sevgisini
ç›karan ideolojiydi. Bu ideoloji ta-
rihte emperyalizmin mezar kaz›c›s›
olmufltu ve emperyalizmin korkulu
rüyas› olmaya devam ediyordu.

Oligarflinin suçlar› halk›n belle-
¤ine, belle¤imize silinmemecesine
kaz›nm›flt›r. Onlar› kavgam›z›n bay-
ra¤› olarak mücadelemizin her ala-
n›nda yan›m›zda tafl›maya devam
edece¤iz. Onlar›n ölüme meydan
okuyan kararl›l›klar›, inançlar›, di-
reniflleri, gelecek düflleri mücadele-
mizde yaflamaya devam edecek.

Küçükarmutlu’nun kahraman
direniflçilerini unutmayacak, unut-
turmayaca¤›z.

Say›: 129 31ARMUTLU

O l i -
g a r fl i n i n
tüm katliamlar›nda
oldu¤u gibi, Küçükarmutlu katli-
amc›lar› da yarg›lan›p cezaland›-
r›lmad›lar. Armutlu direniflçileri
bir yan›yla da oligarflinin suçlar›-
n›n hesab›n› sormak için yat›rd›-
lar bedenlerini ölüme ve oligarfli
Küçükarmutlu katliam›yla suçla-
r›na yenilerini ekledi.
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Bir 6 Kas›m y›ldönümünde daha
gençlik YÖK’e karfl› eylemler ör-
gütlemektedir. Fakat gençlik
YÖK’e karfl› mücadele ederken, he-
defini YÖK’ü bir kurum olarak kal-
d›rmakla s›n›rlamaz, mevcut gerici,
anti-bilimsel, emperyalist-kapitalist
sistemin hizmetindeki e¤itim siste-
minin gençli¤i teslim almaya yöne-
lik tüm politikalar›na karfl› da mü-
cadele eder.

Genel söylemlerin tersine, asl›n-
da üniversiteler, ppoolliittiikkaa yyaapp››llaann
alanlardan birisidir. Oligarfli üniver-
sitelerde ideolojilere izin verilmeye-
ce¤ini söylerken, burada kastetti¤i
kendisine karfl› olan ideolojilere,
düflünce ve eylemlere izin verilme-
yece¤idir. De¤ilse, kendi ideolojisi-
ni üniversitelerde her zeminde
gençli¤e benimsetmeye çal›flmakta-
d›r. Bugün oligarflinin gençli¤e bur-
juva ideolojisini benimsetme göre-
vini YÖK yerine getirmektedir. Ya-
r›n baflka bir kurum da yerine geti-
rebilir. Fakat, gençli¤i halk›n m›,
yoksa halk düflmanlar›n›n m› kaza-
naca¤› mücadelesi bitmez.

Üniversitelerde AKP-YÖK ça-
t›flmas› olarak flekillenen çat›flma
da, bize üniversitelerin politikan›n
bir alan› oldu¤u gerçe¤ini gösterir.
Oligarfli kendi içinde de üniversite-
lerin kime hizmet edece¤i, gençli¤i
kimin kullanaca¤› kavgas›n› yürüt-
mektedir. Fakat bu kavgada unutul-
mamas› gereken yan, üniversitele-
rin halka m› yoksa oligarfliye mi
hizmet edece¤i çat›flmas›nda oligar-
fli içi güçlerin birleflerek, halka kar-
fl› mücadele ettikleri gerçe¤idir.

Oligarfli içi güçlerin bu birlikte-
li¤i, iktidarda hangi kesim olursa ol-
sun gençli¤e yönelik politikalar›n›n
özde ayn› olaca¤›n› göstermektedir.

BBiirreeyycciilliikkllee tteesslliimm aallmmaakk
Oligarflinin gençli¤e yönelik po-

litikalar›ndan birisi; gençli¤i bbiirreeyy--
cciilleeflflttiirreerreekk sistem için tehlikesiz

duruma getirmektir. Bireycilik, bur-
juvazinin ideolojisi ve kapitalist
özel mülkiyetin ürünüdür.

Bu nedenledir ki, kapitalizm salt
kendini düflünen, baflkas›n› düflün-
meyen, bir mücadele yürütecekse,
bunu kendi ç›karlar› için ve kendi
bafl›na yürüten, baflkalar›n› kendi
ç›karlar› için kullanan kiflilikler ya-
ratmak ister. Okullarda da e¤itim
sistemi ve genel politikalar›yla
gençli¤e bunu dayat›r.

Gençlik içinde öörrggüütt ffoobbiissii ya-
ratmaya çal›fl›r. Örgütleri kötüler, bi-
rey olmay› öne ç›kar›r. Toplumsal ç›-
karlar için örgütlenmeyi, bunun için
mücadele etmeyi aptall›k veya terö-
rizm olarak tan›mlar. Bu politikada
öylesine çarp›c› örnekler yaflanm›flt›r
ki, bir halay çekmek bile “ideolojik
halay”, “terörist faaliyet” olmufltur.
Bu örnekler komik de görünebilir,
fakat komik de¤il oligarflinin mant›-
¤›n› gösteren örneklerdir.

E¤itim sistemi
buna göre düzen-
lenir. Gençlikten
sadece derslerini
ve okulu bitirme-
yi düflünmesi is-
tenir, bunu baflar-
mak için her fleye gözünü kapatma-
s› dayat›l›r. Gençlik, sürekli olarak
okuldan at›lma, uzaklaflt›rma, s›n›f›-
n› geçememe korkusuyla bask› alt›-
na al›n›r. Her fley ss››nn››ff ggeeççmmeeyyee gö-
re düzenlenir ve bu zeminde gençlik
yan›ndaki arkadafl›n›n sorunlar› için
bile k›l›n› k›p›rdatmaz hale getiril-
mek istenir.

Gençlik, YÖK’e karfl› mücadele-
yi bu aç›dan da düflünmek duru-
mundad›r. E¤itimdeki YÖK düzeni-
ne karfl› mücadele etmek, bu yan›y-
la bireycilefltirme politikalar›na kar-
fl› da mücadele etmektir.

YÖK’ün e¤itim anlay›fl›n›n kar-
fl›s›nda, gençlik kendi politikalar›y-
la ö¤renci kitlesini kazanma müca-
delesi yürütmektedir. YÖK’ün ben-
cil bireyler yaratma politikas› karfl›-
s›na, gençlik örgütlü, fedakar, ken-
dinden önce baflkalar›n› düflünen
sa¤lam kiflilikler ç›karmak için poli-
tika gelifltirmelidir.

fifioovveenniizzmmllee tteesslliimm aallmmaakk
YÖK e¤itim sistemi, ö¤renci

gençli¤i flovenizmin esiri haline ge-
tirmek istemektedir. Küçüklükten
itibaren floven propaganda alt›nda
yetifltirilen gençlik kitlesi, üniversi-
tede de bu politikayla e¤itilmekte,
akademik-demokratik haklar› için
yürüttü¤ü mücadele cezaland›r›l›r-
ken, floven zeminde yürüyüfllere
rektörlükler öncülük etmektedir.

Bu da okullar›n nas›l bilim yuva-
s› olmaktan ç›kar›l›p, halklara karfl›
düflmanl›k üreten kurumlar haline
getirildi¤inin bir göstergesidir.

Elbette, e¤itim kurumlar› ülkesi-
nin sorunlar›na duyarl› olacakt›r,
vatansever olacakt›r. Fakat flove-

YÖK’e Karfl› Mücadele, Bireycili¤e, 
Faflizme, Gericili¤e Karfl› Mücadeledir

Üniversiteli, Liseli Arkadafllar!
E¤er insanlar› haks›zl›klar, ada-
letsizlikler karfl›s›nda
kötürümlefltiren bencilli¤e, birey-
cili¤e karfl›ysan›z;
E¤er halklar› birbirine düflman
eden ›rkç›l›¤a karfl›ysan›z;
E¤er insanl›¤› yobazl›¤›n,
ba¤nazl›¤›n, anti-bilimselli¤in
karanl›klar›na mahkum eden geri-
cili¤e karfl›ysan›z; 
E¤er, emperyalizme ve faflizme
karfl›ysan›z;
6 Kas›m’da YÖK önünde birlikte
olal›m. 

Birlikte; bireycili¤in, ›rkç›l›¤›n,
gericili¤in, faflizmin, emperyaliz-
min üinversitelerdeki temsilcisi
YÖK’e karfl› mücadeleyi büyüte-
lim. 
Birlikte; halk için bilim, halk için
e¤itim talep edelim. 



nizmle vatanseverli¤in ilgisi yoktur.
Oysa, ülkemizde bir Kürt sorunu
yaflanmaktad›r ve bilim üretmesi
gereken kurumlar bu soruna çözüm
önerileri gelifltirmek durumundad›r.

Oysa bak›n ‹.Ü. Rektörü Mesut
Parlak ne diyor: ““HHiiçç kkiimmsseenniinn bbuu
uulluussaa ggüüccüü yyeettmmeezz.. BBiizz ggeerreekkiirrssee
ssaaççllaarr››mm››zz››nn bbuu aakk hhaalliiyyllee,, vvaattaann››--
mm››zz iiççiinn öönn cceepphheeddee vvuurruuflfluurruuzz..””

Bu sözler, ülkemizdeki emper-
yalist iflgale karfl› söylenmifl olsa
yurtseverce de¤erlendirilip alk›flla-
nabilir, fakat öyle de¤ildir. Mesut
Parlak’›n ne ABD, NATO üslerine,
ne sömürgecili¤e, ne IMF’ye, ne ül-
kemizin her yan›n›, bu arada üniver-

siteleri de ad›m ad›m iflgal etmekte
olan emperyalist tekellere karfl›
böyle sözleri yoktur. Gerçekte, ül-
kedeki emperyalist iflgale karfl› mü-
cadele edenlere düflman YÖK anla-
y›fl›n›n temsilcilerindendir. Bu ne-
denle ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤e
sald›r›lar örgütleyen rektörlerden-
dir. Fakat ülkesinde yaflayan bir hal-
k›n, ulusal talepleri, hak talepleri
karfl›s›nda hamaset yapmakta, flove-
nizmi körüklemektedir. Irkç›l›k, fa-
flizm budur, sömürene, zulmedene
karfl› kendi halk›n›n ç›karlar›n› sa-
vunmaz, iflbirlikçilik yapar, fakat
ezilen bir halk›n talepleri, haklar›
sözkonusu oldu¤unda katliamc› ke-
silir, savafltan sözeder.

Bu haliyle Hitler faflizmine bi-
limsel destek sunan “bilim adamla-
r›n›(!)” an›msatmaktad›r. 

Bu floven politikalar sonucunda,
birçok üniversitede, faflistler dev-
rimci-demokrat ö¤rencilere sald›r›
örgütlemifltir.

YÖK, bilimsel e¤itim kurumu de-
¤il, flovenizmi körükleme kurumu-
dur. Gençlik bu yan›yla da, ö¤renci
gençli¤i kazanma mücadelesi yürüte-
cek ve kazanacakt›r. ‹lerici gençlik
örgütlerinin bir görevi de gençlik kit-
lesini, flovenizmin esiri olmaktan
kurtararak emperyalizme karfl› ba-
¤›ms›zl›k mücadelesinin içine çek-
mek, bu zeminde bilinçlendirmektir.

Say›: 129 336 KASIM

� 11999977:: 6 Kas›m sa-
bah›, gençli¤in YÖK’e
karfl› eylemlerini engellemek için
Beyaz›t Meydan› kuflat›lm›flt›. Daha
sabah saatlerinde gözalt›na al›nanla-
r›n say›s› 100'ü buldu. Meydanda
1500 ö¤renci birikmifl, 2000’i aflk›n
ö¤renci meydana girememifl, polisle
çat›fl›yorlard›. Binlerce polis sald›r-
d›. 100 ö¤renci daha gözalt›na al›-
n›rken onlarcas› yaraland›. Ö¤renci-
ler TAKS‹M'de TÜYAP'› iflgal etti-
ler. TÖDEF’li gençli¤in geleneksel-
lefltirdi¤i boykot eylemi bir- çok
yerde yüzde 90-100 kat›l›mlarla
gerçekleflti.

� 11999988:: 6 Kas›m boykotu ‹stan-
bul'da Beyaz›t Meydan›'nda binlerin
kat›ld›¤› mitingin yan›nda Ankara,
‹zmir, Eskiflehir, Kocaeli, Kastamo-
nu, Bolu, Gaziantep, Adana, Konya,
Bursa, Trakya, Diyarbak›r, Malatya,
Siirt, Van’da gerçeklefltirildi.

� 11999999:: Gençlik, 6 Kas›m’da
YÖK’ü protesto eylemlerini ‹stan-
bul, Ankara, ‹zmir,  Eskiflehir, Ada-
na, Mersin, Antakya, Malatya, Sam-
sun, Manisa, Konya’da alanlara ç›-
karak yapt›.

� 22000000:: Karadeniz'den, Marma-
ra'dan, Akdeniz'den, Güneydo¤u ve
Ege'den yüzlerce TÖDEF'li "Halk
‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim"

"YÖK'süz Üniversite ‹stiyoruz" ta-
lepleriyle, okullar›nda boykot ilan
ederek Ankara'da topland›. K›z›-
lay'da binlerce ö¤rencinin "YÖK'ü
Y›kaca¤›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar› yank›land›.

� 22000011:: TÖDEF'li gençlik, ‹stan-
bul ve Ankara baflta olmak üzere 14
ilde alanlara ç›karak YÖK'e karfl›
eylemler yapt›. Gençlik 6 Kas›m
eylemlerinde ayr›ca Armutlu katli-
am›n› ve ABD'nin Afganistan'› iflga-
lini de protesto etti.

� 22000022:: Gençlik 6 Kas›m'da
“YÖK’e ve Amerikan Sald›rganl›¤›-
na Hay›r” sloganlar›yla ülkenin
dört bir yan›nda meydanlara ç›karak
gösteriler yapt›. Ankara’da yap›lan
eyleme polis cop, gaz bombas› ve
silah kullanarak sald›rd›, 44 ö¤renci
gözalt›na al›nd›.

� 22000033:: Gençlik Dernekleri Fede-
rasyonu Giriflimi üyeleri, Ankara
K›z›lay'da; "YÖK'e, ‹flgal Ortakl›¤›-
na ve Tecrite Hay›r" demek için 29

ilden yola ç›kt›lar, yol
boyunca polis engelle-

meleriyle gözalt›larla karfl›laflt›lar.
Direne çat›fla 6 Kas›m'da Ankara'ya
vard›lar. K›z›lay'a ulaflt›¤›nda poli-
sin sald›r›s›na u¤rayan gençlik, so-
kak sokak çat›flarak YÖK'ü protesto
eylemini gerçeklefltirdi. 

� 22000044:: Gençlik Federasyonu ve
çeflitli gençlik örgütleri 6 Kas›m'da
YÖK'ü protesto eylemini K›z›lay'da
gerçeklefltirmek için çeflitli illerden
Ankara'ya geldiler. K›z›lay'da bas›n
aç›klamas› yapmak için yürüyüfle
geçen gençli¤i polis barikat› karfl›la-
d›. Gençlik bir YÖK protestosunu
daha direnerek hayata geçirdi.

� 22000055:: YÖK'ü protesto amac›yla,
6 Kas›m’da ülkenin her yan›ndan
Ankara'ya akan Gençlik Federasyo-
nu, YDG, DÖB ve DSG üyesi
ö¤renciler, K›z›lay'a yürümek ister-
ken polisin sald›r›s›na u¤rad› ve sal-
d›r›ya çat›flarak cevap verdiler. Ey-
lem saatlerce sürerken gözalt›na al›-
nanlardan 20 kifli tutukland›. 

� 22000066:: YÖK protestosuna 6 Ka-
s›m öncesinde birçok ilde gösteriler
yaparak bafllayan Gençlik Dernekli
ö¤renciler, 6 Kas›m’da ise ülke ça-
p›nda kat›l›mla YÖK binas› önünde
protesto gösterisi yaparak “Ne YÖK
Ne AKP Demokratik Üniversite”
dedi.

6 Kas›m Eylemlerinin Kronolojisi
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DDiinncciilliikkllee tteesslliimm aallmmaakk 
Dincilik de, üniversitelerde y›l-

lard›r gençli¤i teslim alma politika-
s› olarak gelifltirilen politikalardan
birisi olmufltur. Dincili¤in, bu ze-
minde gündeme getirilmesi yeni de-
¤ildir, tersine Tayyipler, Abdullah
Güller bu politikan›n y›llar öncesin-
de yetifltirdi¤i kadrolard›r.

Dincilik, gençli¤i teslim alma
politikas› olarak 12 Eylül generalle-
ri taraf›ndan da kullan›lm›flt›r. Bu
yan›yla dincilik salt islamc› çevrele-
rin kulland›¤› bir politika de¤il, oli-
garflinin bütününün kulland›¤› bir
politikad›r.

Bugün bu politikan›n çat›flma
zemini yap›lmas›, oligarfli içinde bir
kesimin dincili¤e karfl›ym›fl gibi gö-

rünmesi yan›lt›c› olmamal›d›r. “La-
ik” geçinenlerin derdi dinin AKP
kesimi taraf›ndan kendilerine karfl›
kullan›lmas›nad›r.

Gençlik, gelece¤i temsil etme
misyonuyla, gericili¤e, dincili¤in

gelifltirilmesine karfl› da, demokra-
tik örgütlenmelerini savunarak, ile-
rici bir zeminde örgütlenerek müca-
dele edecektir.

Bugün her aç›dan bilimi savun-
mak, ilerici devrimci gençli¤in mis-
yonu durumundad›r. Bilimin bugü-
ne kadar geliflmesi de kendili¤inden
de¤il, bunun için bedel ödeyenler,
mücadele edenler sayesinde olmufl-
tur. Gençlik, kendisine b›rak›lan bu
mirasa sahip ç›kacak ve gelece¤e
tafl›yacakt›r. Bunun bugün için te-
mel yolu, akademik-demokratik
mücadelede genifl gençlik kitlesini
örgütleyerek gerici ideolojilerin et-
kisinden kurtarmakt›r. Bunu yap-
man›n yolu demokratik gençlik ör-
gütlerini güçlendirmektir.

Bir ‘Koruma’ Örne¤i
Bal›kesir’de okuyan bir yüksek

okul ö¤rencisi Bahar Ayd›ner, 26
Ekim günü kald›¤› KKaarraahhaallll››llaarr KK››zz
ÖÖ¤¤rreennccii YYuurrdduu’ndaki odas›na girdi-
¤inde, her zaman masada b›rakt›¤›
dergilerin yerinde olmad›¤›n› görür.
Bunun üzerine yurt yönetimine giden
Ayd›ner, odas›na kimin girdi¤ini ve
dergilerinin kim taraf›ndan al›nd›¤›n›
ö¤renmek istedi¤ini söyler. Sonras›n-
da geliflen diyalog flöyledir:

- Odama hiçbir flekilde girildi mi?

- Otur istersen konuflal›m. (Bu söz-
den sonra Ayd›ner’in, dergilerin yö-
netim taraf›ndan al›nd›¤› konusunda
flüphesi kalmaz.)

- Ne konuflaca¤›z? Dergilerimi isti-
yorum!

- Otur Bahar konuflaca¤›z.

- Gerek yok. Dergilerimi almaya
da hakk›n›z yok. Ne yapmaya çal›fl›-
yorsunuz?

- Seni kkoorruummaayyaa çal›fl›yoruz.

- Koruman›za ihtiyac›m yok. Koru-
nacak herhangi bir durum da yok.
Dergilerimi istiyorum.

- Dergilerin içeri¤i nedir Bahar?

- Okumad›n›z m›?

- Bu tür yay›nlar› onaylam›yoruz. 

Biraz daha tart›flt›ktan sonra Bahar
Ayd›ner dergilerini al›p odadan ç›kar. 

Bahar Ayd›ner, Bal›kesir Gençlik
Derne¤i’ne gidip gelen bir ö¤renci-
dir. Yukar›da anlat›lan olay da onun
karfl›laflt›¤› ilk bask› de¤ildir. Daha
önce de ailesi telefonla aranm›fl, do¤-
rudan gidilip uyar› ad› alt›nda tehdit
ve tacizde bulunulmufltur.

Yürüyüfl okumak ya da derne¤e git-
mek suç mu bu ülkede? Elbette de¤il!
AAss››ll ssuuçç insanlar› düflünmeye sorgu-
lamaya ve üretmeye itmeyen yay›nla-
r› okutmamak ve bu tür kurumlar›
bask› alt›na alarak insanlar›n bu ku-
rumlara gitmesini engellemektir.

Üniversite, fakülte veya yurt yöne-
timleri, güya ö¤rencileri “koruyor-
lar”; ö¤renciler polis coplar›yla dö-
vülürken, okul önlerinden, hatta içle-
rinden al›n›p iflkencehanelere götürü-
lürken, uyuflturucu batakl›¤›na çeki-
lirken, “korumak” hiç ak›llar›na gel-
miyor. Onlar›n “korumak”tan anla-
d›klar› tek fley ö¤rencileri “zararl›
ideolojilerden!” korumak; fakat han-
gi ideoloji zararl›, kkiimm kkaarraarr vveerree--
cceekk bbuunnaa?? Dünyaya, halklara ve
gençli¤e burjuva ideolojisinden daha
fazla zarar veren bir baflka ideoloji
var m›?

Üniversiteli, Liseli Arkadafllar!
E¤er; “bana dokunmayan y›lan
bin yaflas›n” demiyorsan›z; 6
Kas›m’da YÖK önünde birlikte

olal›m.
YÖK bir y›land›r ve asl›nda

zehirlemedi¤i ö¤renci yoktur. 
E¤er, YÖK bana dokunmuyor
diye düflünüyorsan›z, henüz
vücudunuza yay›lmakta olan
zehirin fark›nda de¤ilsiniz

demektir. 

ÖÖrrggüüttlleennmmeeyyee 
TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükk::
Kars Gençlik Derne¤i giriflimcileri-

nin bafllatt›¤› ““KKaarrss GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii--
nnii kkuurraall››mm”” kampanyas›n›n tan›t›m
broflürlerini da¤›tan Erdal Kufl ve Dilek
Aslan gözalt›na al›nd›. 

Gençlik Derne¤i giriflimcileri, 25
Ekim’de broflürlerini da¤›t›rken sivil
polislerin keyfi tav›rlar›yla karfl›laflt›lar.
Broflürlerde yasal bir sak›nca bulama-
yan polis Erdal Kufl ve Dilek Aslan’›,
“polise mukavemet” etmekten zorla
gözalt›na ald›. Gençlik Derne¤i giri-
flimcilerine, gözalt›nda bulunduklar›
süre boyunca; “bunlar› linç ettirmek
laz›m” tehditlerinde bulunan polis linç-
lerin nas›l örgütlendi¤ini bir kez daha
teyid ediyordu. Gözalt›na al›nan Kars
Gençlik Derne¤i giriflimcileri ayn› gün
akflam saatlerinde serbest b›rak›ld›lar.

*
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi ö¤-

rencileri, 28 Ekim Cumartesi günü E¤i-
tim-Sen Kars fiubesi’nde YÖK'le ilgili
bir etkinlik düzenledi. 

Yaklafl›k 1,5 saat süren etkinlikte
YÖK’ün niteli¤i ele al›n›rken,
konuflmalar, “6 Kas›m’da Ankara'da,
YÖK’ün önünde taleplerimizi hayk›ra-
l›m” ça¤r›s›yla sona erdi. 
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6 Kas›m tarihi, gençlik ve ülke-
miz devrimci gençli¤i aç›s›ndan bir
dönüm noktas› sayabilece¤imiz bir
tarihtir. 1 May›s iflçi ve emekçiler
için neyse, 8 Mart ezilen emekçi
kad›nlar için neyse, 6 Kas›mlar, 16
Martlar ülkemiz ö¤renci gençli¤i
aç›s›ndan ayn› önemi içerir. Tüm
bu tarihler halklar›n mücadelesin-
de önemli olaylar›n y›ldönümü ola-
rak devrimci mücadelenin ivme
kazand›¤› zamanlard›r.

Asl›nda böyle tarihler halklar
için sevinçli, mutlu günlerin bir
kutlamas› olarak gelenekselleflme-
mifl; tersine egemenlerin halka
karfl› çeflitli biçimlerdeki sald›r›lar›
sonucu ortaya ç›km›flt›r. Bu günler
gelenekselleflti¤i ölçüde de müca-
deleye inanc›n üst boyuta ç›kt›¤›,
tarih bilincinin kitlelerde ete kemi-
¤e büründü¤ü zamanlar olmufltur. 

Solun baz› kesimlerinin “takvim
günleri“ olarak adland›r›p küçüm-
sedi¤i bu tarihler, asl›nda egemen-
lerin elimizden almak istedi¤i,
unutturmaya çal›flt›¤› günlerdir.
Çünkü bu günler ayn› zamanda
tüm katliam politikalar›na ra¤men
sürdürülen kesintisiz bir devrimci
mücadeleyi de temsil eder. Mesela
1 May›s somutunda oldu¤u gibi. 

Ülkemiz devrimci gençlik tarihi-
nin de çok önemli iki gündemi var-
d›r. Bunlardan birincisi 16 Mart,
ikincisi ise 6 Kas›m’d›r. 6 Kas›m
YÖK’ün kurulufl tarihidir. YÖK, 6
Kas›m 1981’de 12 Eylül Cuntas› ta-
raf›ndan kurulmufltur. Uygulad›k-
lar› faflist terörle genifl kesimleri
sindiren cuntac›lar, bu sessizli¤i bo-
zabilecek, bast›r›lan mücadeleyi
yükseltebilecek en tehlikeli yerler-
den biri olarak gördü¤ü üniversite-
leri de etkisiz k›lmak istiyordu. Bu-
nun için üniversiteler üzerinde sü-
reklilefltirilecek bask›yla, depoliti-
zasyon ve yozlaflma politikalar›yla
üniversiteli gençlik etkisizlefltirile-
cekti. Egemenlerin bu ihtiyac›ndan

do¤an YÖK’ün kurulmas›ndan son-
ra üniversite gençli¤inin akade-
mik-demokratik mücadelesinin te-
meline YÖK’e karfl› mücadele yer-

l e fl t i .

YÖK’ün kald›r›lmas› talebi öne ç›k-
t›. Dev-Genç önderli¤inde yürütü-
len YÖK’e karfl› mücadelede 26 y›l-
d›r yüzlerce yürüyüfl, iflgal, boykot,
gösteri örgütledi gençlik.

YÖK’ü kurarak bitirmek istedik-
leri gençlik mücadelesi, Dev-
Genç’in politik öngörüsüyle, daha
bu kurum kurulur kurulmaz YÖK’e
karfl› mücadele ekseninde tekrar
aya¤a kalkt›. Bugün bakt›¤›m›zda
oligarflinin kurumlar› aras›nda en
çok y›pranan, meflrulu¤unu en çok
yitiren kurum YÖK’tür. YÖK’ün bu
kadar teflhir olmas› Dev-Genç’in 26
y›ld›r bedellere ra¤men yürüttü¤ü
mücadelenin bir sonucudur.

Bugün iktidar yo¤un bir propa-
gandayla mücadele günlerini -ki
buna 6 Kas›m da dahil- kitlelere
unutturmak istiyor. 1 May›s’› nas›l
kavga günü olmaktan ç›karmaya
çal›fl›p “flölene” dönüfltürmeye çal›-
fl›yorlarsa, ayn› flekilde 16 Martlar’›,
6 Kas›mlar’› da gençli¤e unuttur-
maya çal›fl›yorlar. Ö¤renci gençli¤in
kendi talepleriyle en kitlesel ve en
militan bir tarzda alanlara ç›kt›¤›
bu gelenekselleflmifl mücadele gü-
nü iktidar›n uykular›n› kaç›r›yor.
Solun baz› kesimlerinin de iktidar›n
bu politikalar›n› anlamayarak 6 Ka-
s›m’a gerekli önemi vermemesi
bu sonucu h›zland›r›yor. Bugün
YÖK, gençlik kesimleri taraf›ndan
eskisi gibi sorgulanm›yorsa, bu ön-
görüsüzlü¤ün ve politikas›zl›¤›n da
bunda bir etkisi oldu¤u aç›kt›r. 

Bu seneki 6 Kas›m eylemleri bu
unutturma çabalar›na karfl› gençli-
¤in bir cevab› olacak güçte ve ka-
rarl›l›kta olmal›d›r. Bu ihtiyac› an-
cak merkezi bir eylem karfl›layabi-
lir. “Yereller” olarak adland›r›lan il-
lerde yap›lacak olan tek tek c›l›z ve
da¤›n›k eylemler iktidar›n yürüttü-
¤ü üniversitelere yönelik kapsaml›
politikalara bir cevap olamaz.
Gençli¤in gücünü ve dinamizmini
yans›tacak güçlü ve merkezi bir

eylem, hem maddi etkisi, hem mo-
ral aç›dan sürecin önünü açmada
çok daha etkili olacakt›r. Tarihin de
gösterdi¤i gerçek budur. 

YÖK, gençli¤in gündeminden ne
kadar ç›kar›lmak istenirse istensin,
hayat›n her alan›nda YÖK ve politi-
kalar›yla flu veya bu flekilde karfl›
karfl›ya gelen üniversite gençli¤in-
de YÖK karfl›tl›¤› zemini her za-
man vard›r. Önemli olan var olan
bu karfl›tl›¤› do¤ru politikalarla,
do¤ru bir eylem çizgisiyle, do¤ru
bir hedefe yönlendirebilmektir. 6
Kas›m’› ve YÖK’e karfl› mücadele
tarihimizi iyi kavray›p, bu tarih bi-
linciyle hareket eden herkes de
böyle yapacakt›r zaten. Aksi unut-
turma politikalar›na hizmet eder.

YÖK ve politikalar›, üniversite
gençli¤ine yönelik sald›r›lar›n mer-
kezindedir. Paral› e¤itimin üniver-
sitelerde yerleflmesini sa¤layan
YÖK’tür. On binlerce üniversite ö¤-
rencisini ve ö¤retim görevlisini ile-
rici düflünceleri yüzünden üniversi-
telerden uzaklaflt›ran YÖK’tür. Du-
yars›z, apolitik, kendine güvensiz,
sorunlar›n› çözmekten aciz bir
gençlik yaratmaya çal›flan YÖK’tür. 

Bu anlamda YÖK’e karfl› müca-
dele, gençli¤in kendi kurtuluflu için
mücadelesidir. 6 Kas›m da tarihsel
önemiyle bu mücadelenin doruk
noktas›d›r. Federasyonumuz,
devrimci gençli¤in YÖK’e karfl› mü-
cadele tarihinden ö¤rendikleriyle
bu mücadelenin hep en önünde
olacakt›r. Bu sene de merkezi bir
flekilde tüm örgütlü güçlerimizle
YÖK’ün önünde olaca¤›z. 

YÖK’e karfl› mücadelemiz sade-
ce bir kurumun kapat›lmas› için bir
mücadele olmayacakt›r. Çünkü bir
kurum kapat›l›r yerine ayn› ifllevi
gören baflka bir kurum kurulabilir.
Gençli¤in özlemini duydu¤u üni-
versiteler yarat›l›ncaya kadar, De-
mokratik Halk Üniversiteleri kuru-
luncaya kadar tarihimizden, gele-
ne¤imizden ald›¤›m›z bilinçle 6 Ka-
s›mlar’› YÖK ve YÖK’çüler için ka-
busa çevirmeye devam edece¤iz. 

6 Kas›m gençli¤in 1 May›s’›d›r.
Bu bilinçle, 6 Kas›m’da gençlik ola-
rak mücadelemizi yükseltelim. 

Gençlik Federasyonu

6 Kas›m ve YÖK’e karfl› mücadele 
Devrimci Gençli¤in onurudur



Sevgili okurlar›m›z, merha-
ba. Sohbetlerimize yeni bir ko-
nuyla devam ediyoruz. Bu hafta,
günlük yaflamda da s›kça kulla-
n›lan objektif ve subjektif veya
ayn› anlama gelen nneessnneell ve öözz--
nneell kavramlar›n› ele alaca¤›z. 

Malum, Talabani ve Barzani
bu s›ralar ülkemiz gündeminde
en çok sözedilen kiflilerin bafl›nda
geliyorlar. Biz de sohbetimize on-
lardan Talabani’nin sarfetti¤i bir
sözle bafllayaca¤›z. Ama ilk
anda akla geldi¤i gibi, konu
“Kürt sorunu”yla ilgili de-
¤il. San›r›m bir ço¤unuz
okumufl veya duymuflsu-
nuzdur. Talabani, PKK’ye
art›k silahl› mücadeleyi b›-
rak›p “yasal mücadeleye”
geçmesi tavsiyesinde bulu-
nurken flu cümleyi sarfediyor: “Ar-
t›k CChhee GGuueevvaarraa ddöönneemmii bbiittttii””!!

Böyle diyen çok elbette. Ülke-
miz solu içinde de çok. Che flöyle
iyiydi, böyle kahramand› ama...
Ama art›k onun dönemi bitti, diyen-
ler asl›nda Che’lerin savafl›n›n sür-
mesinden korkuyorlar. Ve ilginçtir;
Che’den, hem burjuvazi, hem kü-
çük-burjuva solculu¤u ayn› neden-
le, enternasyonalist ve gerilla teme-
lindeki savafl›n yükselmesi kayg›-
s›yla korkuyorlar... Bu meselenin
bir yan›. Asl›nda, bunu belirtip ge-
çebiliriz de bu konuyu. Ama biz bu
söylemi, devrim sürecinin kavran-
mas› aç›s›ndan önemli olan iikkii kkaavv--
rraamm›› ele alman›n vesilesi olarak de-
¤erlendirmeyi daha uygun bulduk. 

Evet, deniyor ki, Che Guevara
dönemi bitti! Hat›rlarsan›z, ölüm
orucu sürecinde F Tipi hapishanele-
re gelip orada özgür tutsaklarla gö-
rüflen AB Parlamenteri Cohn Bendit
de bizim hala emperyalizm, silahl›
mücadele gibi düflünceleri savun-
mam›z› ““ttaaflfl ddeevvrrii”” diye nitelendir-
miflti. Solda da kimileri “ssiillaahhll››
mmüüccaaddeellee” döneminin kapand›¤›n›,
kimileri “zzoorr”un ömrünün doldu¤u-
nu ileri sürdüler. Oysa, yaflad›¤›m›z
dönemin hangi dönem oldu¤u, bu
dönemlerde hangi mücadele metod-
lar›n›n temel oldu¤u, kimsenin key-

fine göre belirlenebilen fleyler de-
¤ildir. O halde –flimdi konumuzun
esas›n› oluflturacak olan soruya ge-
liyoruz–; evet o halde, bir fleyin öömm--
rrüünnüünn ddoolluupp ddoollmmaadd››¤¤››nn›› bbeelliirrllee--
yyeenn ööllççüülleerr nelerdir? Bir dönemin
özellikleri hangi koflullarla belirle-
nir ve bu koflullar›n çeflitlili¤i nas›l
de¤erlendirilir? 

ÖÖzzlleemm:: Soruyu biraz daha so-
mutlayal›m isterseniz tart›flaca¤›m›z
konu flu: Marksist-Leninist litera-
türde bunun karfl›l›¤›, oobbjjeekkttiiff ve
ssuubbjjeekkttiiff flflaarrttllaarr kavramlar›yla ifa-
de edilir? Objektif ve subjektif flart-
lar nedir, nas›l belirlenir? Devrimle-
rin, silahl› mücadelenin objektif ve
subjektif flartlar› nelerdir?... Nesnel,
objektifin, öznel de subjektifin kar-
fl›l›¤› olarak kullan›l›r. 

Sorular› böylece netlefltirdikten
sonra ben k›sa bir girifl de yapay›m. 

Objektif, iinnssaann bbiilliinncciinniinn dd››flfl››nn--
ddaa ve ondan ba¤›ms›z olarak varo-
lan olgular ve olaylard›r. Subjektif
ise, bunun karfl›l›¤› olarak, insan
iradesiyle belirlenen, biçimlenen ol-
gular› dile getirir. 

MMaazzlluumm:: Nesnel, arkadafl›m›-
z›n aktard›¤› gibi, kendi d›fl›m›zdaki
olgularla belirlenen demektir. Nes-
nel veya objektif kelimesinin Os-
manl›ca karfl›l›klar›, tan›m› daha iyi

yans›tmaktad›r: Afaki, Harici,
Tasavvuri, Harici zihni, Harici
nefsi, Hakiki... Kavram›n muh-
tevas›n› daha iyi anlat›yor de¤il
mi?

Daha sözlüksel bir tan›mla-
mayla, bbiilliinnççllee iliflkili olan sub-
jektif, dd››flfl ggeerrççeekkllee iliflkili olan
ise objektif olarak tan›mlanmak-
tad›r. 

Dikkat ederseniz, konuflma
dilimizde de objektif
kavram› kiflisel duygu,
düflünce ve be¤enilerin
d›fl›ndaki bir olguyu, an-
lay›fl› ifade eder. Ama
ayn› zamanda konuflma
dilinde yanl›fl anlamlar›,
yanl›fl kullan›mlar› da
vard›r. ““NNeessnneellcciilliikk””
ayn› zamanda bir felsefi

ak›md›r da. Alman düflünürü
Kant’la an›l›r. Bu ak›m, günümüzde
anti-bilimsel bir ““ttaarraaffss››zzll››kk””,,
““yyaannss››zzll››kk”” flekline büründürül-
müfltür. Bu idealist yaklafl›m› gün-
lük yaflamda “nesnel olmak” ad›na
burjuvazi ve proletarya ideolojileri,
ç›karlar› aras›ndaki yans›z, tarafs›z
tav›rlarda görebiliriz. Burjuvazinin
empoze etti¤i bu anlay›fl, d›fl ger-
çekli¤i “hiçbir de¤erlendirmeye ta-
bi tutmaks›z›n, oldu¤u gibi” ele al-
may› önerir. Bu burjuva anlay›fla
göre “bilim yans›z olmal›”; “top-
lumsal olaylar, s›n›fsal aç›dan de-
¤erlendirilmemeli”dir. S›n›fsal aç›-
dan de¤erlendirilirse, bu nesnel, ob-
jektif olmazm›fl... Yine bu anlay›fla
göre “bilim yans›z olmal›”; “fizik
kendi alan›nda kalmal› ve felsefe
aç›s›ndan ele al›nmamal›d›r. Felsefe
de düflünceyi düflünce olarak ele al-
mal›, onun “politik” yanlar›yla ilgi-
lenmemelidir... Böyle sürüp gidiyor
bu bak›fl aç›s›. 

Hay›r, nesnel olmak bu de¤ildir.
Bu kavram›n çarp›t›larak günlük
yaflama tafl›nm›fl bir halidir. S›n›fl›
toplumlar gerçe¤i sürerken, bilim-
sel ve ideolojik yans›zl›k mümkün
de¤ildir. Burjuvazi de asl›nda hiç
yans›z de¤ildir, fakat o “nesnellik”
ad›na kendi karfl›tlar›n› yans›zlaflt›r-
maya çal›flmaktad›r. Geçerken bunu

36 TEOR‹ 4 KKas›m 22007

Konu: Objektif ve
Subjektif -1-

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹

Emperyalizm 
varoldukça, Che dönemi

sürüyor demektir



da belirtmifl olal›m. 

KKeemmaall:: Çok özlü bir tarifi ak-
taray›m ben de önce. Tarif Fidel
Castro'nun. Aynen flöyle diyor:
"OObbjjeekkttiiff kkooflfluullllaarr›› tarih yapar,
ama ssuubbjjeekkttiiff kkooflfluullllaarr›› yaratan ise
insand›r."

Objektif ve subjektifin en temel
özelli¤ini ortaya koyuyor bu tarif
de. Sohbetimiz ilerledikçe bu konu
aç›lm›fl olacak zaten ama, yine de
flunu belirteyim. Elbette objektif
subjektif koflullardan sözederken,
burada bizim için önemli olan, dev-
rimin objektif ve subjektif koflulla-
r›d›r. Devrimin objektif koflullar›
deyince, ekonomik, siyasal, sosyal
olarak bizim d›fl›m›zda belirlenen
ve biçimlenen koflullar› anl›yoruz.
Devrimin subjektif koflullar› ise
farkl› baz› yanlar› da olmakla birlik-
te özet olarak, halk›n örgütlenme,
bilinç, önderlik düzeyiyle belirlenir
daha çok. 

Tan›m itibariyle objektif ve sub-
jektif olgular, hep birbirinden tama-
men ayr› fleyler gibi görünüyor, fa-
kat flunu da bilmek gerekir ki; ob-
jektifle subjektif, birbirlerinden ko-
puk ve birbirlerinden ayr› de¤il, tam
tersine birbirlerine ba¤›ml› bir bü-
tün olufltururlar. 

Objektif ve subjektif koflullar
kavramlar›n›n devrimciler aç›s›n-
dan önemi, herhangi bir ülkede dev-
rimci bir durumun olup olmad›¤›n›n
tespitinin bu objektif koflullara ba-
k›larak yap›lmas›d›r. Keza, buna
ba¤l› olarak devrimci durumun ol-
du¤u koflullarda devrimin nas›l han-
gi araçlarla hangi zorunluluklara
ba¤l› olarak gerçeklefltirilebilece¤i-
ni de bize “subjektif flartlar” göste-
rir. Bu anlamda her iki kavram›n da
devrimciler aç›s›ndan önemi büyük-
tür. ‹flte en baflta sözünü etti¤imiz
“Che dönemi” meselesi de bu kav-
ramlarla aç›kl›¤a kavuflturulabilir
ancak. 

Che dönemi deyimiyle kastedi-
len gerilla savafl› meselesidir. Geril-
la savafllar› ise kimsenin keyfi ter-
cihleri sonucu ortaya ç›kmam›flt›r.
O s›n›flar mücadelesinin belli ob-

jektif koflullar›yla ortaya ç›km›fl bir
mücadele biçimidir. Silahl› müca-
delenin objektif koflullar›, dünyan›n
tüm sömürge ve yeni-sömürge ülke-
lerinde emperyalizm taraf›ndan ya-
rat›lm›flt›r. 

Bunlar “objektif koflullar”d›r. s›-
n›f ve zümrelerin iradesinin, özel
tercihlerinin d›fl›nda ortaya ç›km›fl-
t›r. Bu objektiflik, kayna¤›n› emper-
yalizmin niteli¤inden al›r. Emper-
yalizm, sömürge ve yeni-sömürge
ülkelerde sömürüsünü ve aç›k veya
gizli yönetimini sürdürmek için fa-
flizme baflvurmufl, demokrasiyi rafa
kald›rm›fl ve halk kitlelerinin müca-
delelerini bask› ve zorla yoketme
politikas›n› benimsemifltir. Bar›flç›l
yollardan mücadele ederek emper-
yalizmi kovman›n, iktidar› devral-
man›n koflullar›n›n ortadan kald›r›l-
d›¤› yerde ise, ezilen halklar›n ba-
¤›ms›zl›¤a, demokrasiye, sosyaliz-
me ulaflmas› için silahl› mücadeleye
baflvurmaktan baflka yolu kalma-
m›flt›r. 

Bu ezilen halklar için nesnel bir
durumdur. Onlar›n silahl› mücade-
leyi isteyip istememesi, sevip sev-
memesi belirlemez bu süreci. 

Bu objektif koflullar›n de¤iflti¤i-
nin ve bu anlamda da “Che dönemi-
nin bitti¤inin” ilan edilebilmesi için
iflte bu nedenle, önce emperyaliz-
min de¤iflti¤inin, yukar›daki koflul-
lar›n ortadan kalkt›¤›n›n, yani me-
sela ezilenlerin bar›flç›l yollardan
emperyalizmi ülkesinden atabilece-
¤inin, faflizmi y›kabilece¤inin, ikti-

dar olabilece¤inin kan›tlanabilmesi
gerekir. 

Mahir Çayan flöyle diyor mese-
la: "Özetle söylersek, emperyalist
hegemonya alt›ndaki bütün geri b›-
rakt›r›lm›fl ülkelerde milli kriz, tam
olgunlaflmam›fl olsa bile mevcuttur.
Bu ise devrimci durumun sürekli va-
rolmas›, evrim-devrim aflamas›n›n
içiçe geçmesi, bir baflka deyiflle si-
lahl› eylemin objektif flart›n›n mev-
cudiyeti demektir." 

Bu flartlar›n mevcudiyeti, hangi
aç›dan kalkm›flt›r ki bugün Che dö-
nemi kapanm›flt›r denilebilsin?

MMaazzlluumm:: Bu objektif koflullar
Mahir’in de dedi¤i gibi, emperya-
lizmle birlikte oluflmufl oluyor. Ka-
pitalizm, emperyalizmle birlikte
“bir dünya sistemi haline, sömürge
ve ba¤›ml› ülkeler de bu sistemin bi-
rer parças› haline” geliyorlar. Bu
ise, bu sistem içerisinde yer alan ül-
kelerin tümünde devrimin objektif
koflullar›n› oluflturuyor. Bu koflulla-
r› biraz daha ayr›nt›land›r›p somut-
larsak:

BBiirr;; emperyalizmle beraber bü-
tün "ulusal ekonomiler" dünya eko-
nomisi denilen zincirin halkalar› ha-
line geldiler. ‹‹kkii;; emperyalist afla-
maya ulaflan kapitalist üretim iliflki-
leri, üretici güçlerin geliflimi önün-
de ggeerriiccii bbiirr sseett haline gelerek top-
lumsal devrimlerin oobbjjeekkttiiff flflaarrttllaa--
rr››nn›› yaratt›. ÜÜçç;; uluslararas› emper-
yalist zincire eklemlenen dünyan›n
en ücra köflelerindeki ülkelerde bile
devrimci durum olgunlaflmam›fl da
olsa, sözkonusu oldu. 

Bunlar›n sonucu olarak, tek tek
ülkelerdeki üretim iliflkilerinin geli-
flim seviyesine ve olgunlu¤una bak-
mak, toplumsal dönüflüm için ge-
rekli olgular› ifade etmemektedir.
Devrim için gerekli olan olgu, ob-
jektif koflullar de¤il (çünkü emper-
yalist zincirin dünyay› sarmas›yla
objektif koflullar olgunlaflm›flt›r),
subjektif koflullar, yani devrim için
örgütlülü¤ün oluflmas› sorunudur. 

Marks ve Engels'in tekelci dö-
nem öncesi için tespit etti¤i ilk pro-
letarya devriminin, kapitalizmin en
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geliflmifl oldu¤u, demokrasinin ve
kültür seviyesinin en yüksek oldu¤u
ülkede olaca¤› teorisi, emperyalist
dönemde geçerlili¤ini yitirdi. 

Emperyalizm öncesinde, dev-
rimci durum tespiti yapabilmek
için, sömürge ve ba¤›ml› ülkelerde
kapitalizmin belli bir geliflmifllik
düzeyi koflul say›l›yordu. Fakat,
emperyalizmle birlikte, sömürge,
yeni-sömürge ülkelerde kapitaliz-
min az geliflmifl olmas›, devrimlerin
önünde engel olmaktan ç›km›flt›r.
Bu ülkelerde proletaryan›n ideoloji-
si temelinde kurulan devrimci bir
parti, köylülükle ittifak kurarak,
tüm emekçileri, ezilenleri önderli¤i
alt›nda toplayarak devrimi gerçek-
lefltirebilir. Nitekim bunun birçok
örne¤i yafland›. 

Emperyalizm öncesi dönemde,
kapitalizmin en çok geliflti¤i ülke-
ler, devrimin objektif koflullar›n›n
da en olgunlaflm›fl oldu¤u ülkeler
durumundayd›. Ama emperyalizm,
bu durumu de¤ifltirdi. Emperyaliz-
min bunal›m›, kendi ülkesinden
çok, sömürge ülkelerde daha fazla
hissedilir hale geldi. Baflka bir de-
yiflle, emperyalizm, bunal›m›n›n
yükünü, faturas›n›, hem ekonomik,
hem siyasal anlamda bu sömürge
ülkelere aktar›yordu. Emperyalizm,
bununla devrimin objektif koflulla-
r›n› da olgunlaflt›rm›fl oldu bu ülke-
lerde. Geçmiflten farkl› olarak, sö-
mürge ve ba¤›ml› ülkeler,  devrime
emperyalist ülkelerden daha yak›n
hale geldiler. 

Yaln›z burada bir sorun vard›;
devrimin objektif koflullar›n›n bu
flekilde olgunlaflmas›na karfl›n, dev-
rimci durumun oldu¤u ülkelerde o
güne kadar izlenen mücadele biçim-
leri, çal›flma tarz›, bu ülkelerin ko-
flullar›na uymuyordu. Yani daha ön-
ceki süreçte, objektif koflullar›n uy-
gun oldu¤u ülkelerde, subjektif ko-
flullar› haz›rlamak için uzun bir ev-
rim dönemi boyunca, bar›flç›l müca-
dele metodlar› esas al›n›yor, devri-
min subjektif koflullar› bu evrim dö-
neminde haz›rlan›yordu. Fakat bu
dönemde art›k bu mümkün de¤ildi.
Ne uzun bir evrim dönemi yaflama-

n›n, ne de bar›flç›l mücadele içinde
bunu sürdürmenin koflullar› vard›.
Bu koflullar› emperyalizm ve sö-
mürgelerdeki, yeni-sömürgelerdeki
iflbirlikçi iktidarlar yoketmiflti. O
halde, devrimin objektif koflullar›-
n›n oldu¤u bu ülkelerde, devrimin
subjektif koflullar›n› haz›rlamak için
bunun d›fl›nda yollar, yöntemler
bulmak zorundayd›lar. 

KKeemmaall:: Burada noktalayal›m
istersen sözünü etti¤in konuyu.
Çünkü, devrimin subjektif koflullar›
meselesine, objektif koflullar› net-
lefltirdikten sonra devam edelim.
Evet, madem ki Mahir’den yapt›¤›-
m›z al›nt›yla “devrimci durum” me-
selesini de gündeme getirmifl olduk,
oradan devam edelim. 

ÖÖzzlleemm:: fiimdi biz ddeevvrriimmccii
dduurruumm’dan ne kastediyoruz.

Devrimci durum, ppoolliittiikk iikkttiiddaa--
rr›› eellee ggeeççiirrmmeenniinn oobbjjeekkttiiff kkooflfluullllaa--
rr››nn››nn vvaarrll››¤¤››dd››rr. Nedir bu objektif
koflullar? Bunlar, mevcut çeliflkile-
rin devrimci yoldan çözülmesini
mümkün k›lacak koflullar›n varl›¤›-
d›r. Lenin, "Sosyalizm ve Savafl"
adl› kitab›nda "Marksistlere göre
devrim için elveriflli bir durum ol-
maks›z›n bir devrim olanaks›zd›r”
diyerek, devrimci durum ve onun
objektif koflullar›n› flöyle ortaya ko-
yuyor:

“Genel anlamda bir devrim du-
rumunun belirtileri nelerdir? fiu üç
ana belirtiyi s›ralarsak bizce yan›l-
m›fl olmay›z: 

11--)) Egemen s›n›flar için bir de¤i-
fliklik yap›lmaks›z›n egemenlikleri-
ni sürdürmek olanaks›z hale geldi¤i
zaman: "Üstteki s›n›flar" aras›nda
flu ya da bu flekilde bir bunal›m ol-
du¤u zaman; egemen s›n›f›n bir po-
litikas›ndaki bunal›m, ezilen s›n›f›n
hoflnutsuzluk ve k›rg›nl›klar›n›n or-
taya dökülmesini sa¤layacak bir ge-
dik açt›¤› zaman; bir devrimin ol-
mas› için ço¤u zaman "alttaki s›n›f-
lar›n" eski biçimde yaflamak "iste-
memeleri" yeterli de¤ildir; "üstteki
s›n›flar’’›n da eski biçimde "yaflaya-
maz duruma gelmeleri" gerekir. 

22--)) Ezilen s›n›flar›n s›k›nt›lar› ve
gereksinmeleri dayan›lmaz duruma
geldi¤i zaman; yukardaki nedenle-
rin sonucu olarak, "bar›flta" soyul-
malar›na hiç ses ç›karmadan katla-
nan ama ortal›¤›n kar›flt›¤› zaman-
larda hem bunal›m›n yaratt›¤› ko-
flullarla hem de bizzat "üstteki s›n›f-
lar"›n ba¤›ms›z tarihsel bir eyleme
sürüklenmeleriyle, y›¤›nlar›n faali-
yetinde oldukça büyük bir art›fl ol-
du¤u zaman. 

Yaln›zca tek tek gruplar ve parti-
ler de¤il, ayr› ss››nn››ffllaarr››nn iirraaddeessiinn--
ddeenn bbaa¤¤››mmss››zz oollaann bu nesnel de¤ifl-
meler olmaks›z›n, genel kural ola-
rak bir devrim olanaks›zd›r. Bu nes-
nel de¤iflikliklerin hepsine birden,
ddeevvrriimm dduurruummuu ddeenniillmmeekktteeddiirr.. ""
(syf. 114-115).

MMaazzlluumm:: Özlem arkadafl›m›-
z›n Lenin’den aktard›¤› bu bölüm,
Marksist-Leninist literatür aç›s›n-
dan son derece önemli bir bölüm-
dür. Bir devrimci hareketin ülkemiz
ne durumda, biz ne durumday›z, ne
yapmal›y›z sorular›n› do¤ru cevap-
lamas›, bu noktalar› do¤ru bir flekil-
de aç›kl›¤a kavuflturmas›yla müm-
kündür. Yaln›z bu maddeleri sayd›k-
tan sonra bunlardan yanl›fl sonuçlar
ç›kar›lmamas› aç›s›ndan flunu da
belirtelim ki, devrimci durum, adeta
bir reçete gibi veya kal›plaflm›fl, sta-
tik bir durum tespiti de¤ildir. Kufl-
kusuz ki asgari anlamda de¤iflmez
karakteristik yanlar› vard›r, fakat
ayn› zamanda bu özellikler kendi
içinde de¤iflkenlikler de içerir. Bu
anlamda devrimci durum bir “sü-
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reç” olarak kavranmal›d›r. 

Mesela diyelim ki, 2. maddede
“y›¤›n hareketleri”nden sözetmek-
tedir. Bu devrim durumu aç›s›ndan
önemli bir ölçüdür, fakat mutlak bir
ölçü müdür? Hay›r!

Oportünizm, tek ölçü olarak kitle
hareketlerini ald›¤› için s›k s›k “dev-
rimci dalga alçald›, kabard›” diye
tespitler yapar. Birkaç kitle eylemi-
ne bakarak devrimci durumun olup
olmad›¤›na karar verir. Oysa yukar›-
daki formülasyonu yapan Lenin,
mesela, 1. emperyalistler aras› savafl
döneminde, Avrupa ülkelerinin
birço¤unda önemli kitle hareketleri
olmamas›na, hatta genifl kitlelerin
burjuvazinin peflinden flovenist duy-
gularla emperyalist savafla sürüklen-
mesine karfl›n, Lenin, AAvvrruuppaa’’ddaa
ddeevvrriimmccii dduurruumm oldu¤u tespitini
yapar. Hatta bu devrimci durumun
varl›¤›n› inkar eden Kautsky ile flid-
detli tart›flmalara girer...  Demek is-
tedi¤im, bunlar›n tek bafl›na mutlak-
laflt›r›lmamas› gerekti¤idir. 

Yine Lenin’de mesela flöyle bir
tespit görmek mümkündür: “Bir
devrimci durum karfl›s›nda m›y›z,
de¤il miyiz? (...) Yan›t iktisadi olgu-
lar taraf›ndan veriliyor. Savafl tara-
f›ndan yarat›lm›fl evrensel açl›k ve
y›k›m." Burada görülece¤i gibi, kit-
le eylemleri olmamas›na karfl›n, aç-
l›k ve y›k›m›n devrimci durumla
yüzyüze olmak aç›s›ndan öne ç›kan
bir özellik niteli¤i kazand›¤›n› görü-
yoruz. Bu tür dönemlerde oportü-
nistler, reformistler “kitleler haz›r
de¤il, kitleler ayaklanm›fl de¤il, bu
nedenle devrimci durumdan sözedi-
lemez” diyerek, ihtilalci inisiyatif
gösterememelerinin suçunu kitlele-
re yüklerler. 

ÖÖzzlleemm:: Reformizmin, oportü-
nizmin s›radan eylemlerde bile “kit-
le haz›r de¤il” diyerek yan çizmesi
herhalde bu tarihi gelene¤in alt dü-
zeyde karikatürize bir devam› olsa
gerek... Neyse, bu flimdi konumuz
de¤il. Sonuç olarak bir özet yapa-
y›m isterseniz; ddeevvrriimmccii dduurruumm,,
eezzeennii ddee,, eezziilleennii ddee eettkkiilleeyyeenn,, iikkttii--
ddaarr›› ddeevvrriimmccii yyoollddaann eellee ggeeççiirrmmee--

nniinn oobbjjeekkttiiff kkooflfluullllaarr››nn›› oolluuflflttuurraann
bir krizin varl›¤› durumudur. Bu ne-
denle Lenin, devrimin olabilmesi
için y›¤›nlar›n ço¤unlu¤unun sosya-
list bilince ulaflmas› gerekti¤ini sa-
vunan reformizmin aksine, bir ülke-
de çeliflkileri yo¤unlaflt›ran devrim-
ci bir durumun var olup olmamas›n›
esas alm›flt›r. Bu durum varsa, kitle-
ler alternatif aray›fllar›na girecek,
ondan sonras›n› ise devrimci öncü-
nün politikalar›, öncülük yetene¤i
belirleyecektir. 

KKeemmaall:: Evet, sohbetimizin bu
bölümünde esas olarak objektif ko-
flullar üzerinde durduk. Önümüzde-
ki bölüm, subjektif koflullar ve
Che’nin yöntemi üzerinde daha ge-
nifl duraca¤›z. Ben toparlarken, flu-
nu da belirteyim: Objektif, subjektif
koflullar tart›flmas›, özünde bir fleyin
gerekli olup olmad›¤›, yerinde olup
olmad›¤› tart›flmas›d›r. Bu nedenle
de mücadele biçimlerinden örgüt-
lenme biçimlerine, propagandadan
çal›flma tarz›na kadar devrimci mü-
cadelenin tüm alanlar›n›n nas›l bi-
çimlenece¤i, objektif ve subjektif
koflullara göre belirlenir. Bu anlam-
da da mesela örgütlenme üzerine bir
tart›flma, mesela mücadele biçimle-
ri üzerine bir tart›flma, esas›nda ül-
kemizdeki “devrimci durum” olup
olmad›¤›, ülkemizdeki objektif ko-
flullar›n neler oldu¤u tart›flmas›d›r. 

Bizim gibi ülkelerde reformiz-

min temelleri de devrimci durumun
süreklili¤ini görmemek veya gör-
mek istememekle oluflur. Biraz ön-
ce de belirtti¤im gibi, izlenecek mü-
cadele biçimleri, çal›flma tarz›, ör-
güt biçimleri bu nneessnneell oollgguunnuunn
varl›¤›na göre biçimlenir. Ülkede
devrimci durum var iken, ona uy-
gun düflmeyen taktik, politika ve ör-
gütlenmeler, devrimci olamaz. Re-
formizmin taktiklerinin, yöntemle-
rinin, kulland›¤› araçlar›n yanl›fll›¤›
ve yetersizli¤i, reformist yönetici
kadrolar›n kiflisel yetersizliklerinin,
beceriksizliklerinin de¤il, bu duru-
mun sonucudur. Reformizm, ülke-
deki nesnel durumu do¤ru tespit et-
medi¤inden, ülke gerçe¤inden kop-
makta, bu nedenle de bu gerçekten
kopuk olarak üretti¤i her fley müca-
delenin ihtiyaçlar›n› karfl›layama-
maktad›r. 

Ayn› sorun farkl› biçimde refor-
mizm d›fl›ndaki çeflitli siyasi hare-
ketleri de etkiler. “Devrimci durum”
tespiti yap›p, onun gerektirdi¤i te-
mel mücadeleyi sözde savunmakla
yetinip, pratikte hayata geçirmemek
de ayn› flekilde ülke gerçe¤inden
kopmay›, mücadelenin ihtiyaçlar›na
cevap vermemeyi beraberinde geti-
rir. Sonuçta onlar›n durumu da re-
formizmden farks›z hale gelir. Bu-
gün sola bakt›¤›n›zda ülkemizde ob-
jektif koflullar aç›s›ndan devrimci
durumun flu veya bu ölçüde oldu¤u-
nu tespit eden kimi gruplarla, dev-
rimci durumdan, devrim hedefinden
tümüyle uzaklaflm›fl reformist grup-
lar›n prati¤inin birbirinden neredey-
se ffaarrkkss››zz olmas›n›n aç›klamas› da
buradad›r. “Devrimci durum” tespiti
yapmalar›na karfl›n, reformizm cep-
hesinde yeral›rlar. Çünkü devrimci
çizgi ile reformist çizgi aras›ndaki
ayr›m, sadece teorik tespitlerde de-
¤il, bizzat prati¤in kendisinde göste-
rir kendisini. Ülkemizde devrimci
bir durumun oldu¤unu söyleyen,
devrimin objektif koflullar›n›n esas
olarak varoldu¤unu tespit eden her-
kesin yapaca¤› tek fley; bar›flç›l ol-
mayan mücadeleyi temel olan poli-
tik çizgiyi izlemektir... 

Sevgili okurlar›m›z, haftaya bu-
luflmak üzere flimdilik hoflçakal›n. 

Say›: 129 39TEOR‹

....Objektif,
subjektif ko-
flullar tart›fl-
mas›, özünde

bir fleyin gerekli olup ol-
mad›¤›, yerinde olup ol-
mad›¤› tart›flmas›d›r. Bu
nedenle de mücadele bi-
çimlerinden örgütlenme
biçimlerine, propaganda-
dan çal›flma tarz›na ka-
dar devrimci mücadele-
nin tüm alanlar›n›n nas›l
biçimlenece¤i, objektif ve
subjektif koflullara göre
belirlenir. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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Zaman, yaflam›n ak›fl›d›r. O ak›-
fl›n h›zl› veya yavafl olmas›, o ak›fl›n
do¤ru bir kanalda olup olmamas›,
bizim zamanla aram›zda kurdu¤u-
muz iliflkiye ba¤l›d›r. Herkesin
muhtemelen duymufl olaca¤› bir bil-
mece vard›r: “Kaybetti¤imizde bir
daha hiç bulamayaca¤›m›z fley ne-
dir?” 

San›r›z cevap hemen geldi akl›-
n›za: Zaman!

Zaman, tarihi olarak bizden ya-
nad›r. Ama güncel olarak hep yet-
mez bize. E¤er onu do¤ru kullan-
may›, do¤ru yönetmeyi baflaram›-
yorsak, “zaman”, bir ssoorruunnaa dönüfl-
meye bafllar. Bu durumda “zaman
sorunu” ço¤unlukla iki biçimde
karfl›m›za ç›kar. BBiirriinncciissii;; zama-
n›nda yap›lmayan ifllerdir, ki orada
ertelemecilik oldu¤unu gösterir.
‹‹kkiinncciissii;; zaman “bulamamak”t›r.
Ki, bu da orada bir plans›zl›k oldu-
¤unun göstergesidir.  

Kimi zaman “keflke günler 24
saat de¤il de daha uzun olsa...” de-
nir. Bir bak›ma zaman karfl›s›nda
çaresizli¤in ifadesidir bu deyifl. Bi-
limsel olarak bu mümkün ola-
mayaca¤›na göre, çözümü baflka
türlü bulmak zorunday›z. Zaman
geçip gittikten sonra “kkeeflflkkee”ler
hiçbir fley ifade etmez. 

Ertelemecilik, çok çeflitli biçim-
lerde, bazen aç›k, bazen ise örtük
olarak s›kl›kla karfl›lafl›lan sorunlar-
dan biridir. 

Örne¤in bir toplant› yap›l›r. Top-
lant›n›n ne zaman bafllayaca¤› da,
bafllad›ktan sonra ne zaman bitece¤i
de belli de¤ildir. Laf laf› açar, top-
lant› uzar. Konuflulanlar önemsiz
meseleler de olmayabilir, mutlaka
konuflulmas› gereken konular da
olabilir, ama bu, toplant›lar›n ne za-
man bitece¤inin belli olmamas›n›,
her toplant›n›n mutlaka sarkmas›n›

aç›klayan bir ggeerreekkççee olamaz yine
de. Çünkü, sarkan, uzayan her top-
lant›, baflka bir iflin ertelenmesi de-
mektir. Herhangi bir toplant›ya ge-
ciken kifli, kkaaçç kkiiflfliinniinn,, kkaaçç iiflfliinnii er-
telemesine yolaçt›¤›n› belki de hiç
akl›na bile getirmiyordur. Ertelenen
ifllerin birikmesinin tek sonucu var-
d›r: O ifllerin ne o gün, ne daha son-
ra, ne de baflka bir zaman, hiç yap›l-
mamas›d›r! ‹fllerin ertelendi¤i o
“gelecek zaman”lar, ya hiç gelmez,
ya da ifl iflten geçtikten sonra gelir. 

““DDaahhaa ssoonnrraa yyaappaarr››mm””,, ““flfluu iiflfl
ggeeççttiikktteenn ssoonnrraa bbaakkaarr››mm”” diye son-
raya b›rak›lan kaç iflin hhiiçç yyaapp››llmmaa--
ddaann kald›¤›na herkes kendi prati-
¤inden örnekler bulabilir. Hep gele-
ce¤e ertelemenin bir s›n›r› yoktur
çünkü. 

Ertelenen her ifl, bize o an için
zaman kazand›r›yor gibi gözükür
ancak, durum ttaamm tteerrssiiddiirr;; ertele-
nen her ifl, zziinncciirrlleemmee olarak zaman
kay›plar›na yol açar; kifli olarak, bi-
rim olarak geliflme h›z›m›z› keser.
Çünkü ertelenen her ifl, ““yyaarr››nn””
üüzzeerriinnddeekkii yyüükküü aarrtt››rr››rr.. Yar›nlar›n
yükü artt›kça, yük, alt›ndan kalk›la-
maz hale gelir ve sürekli olarak ya-
vafllayan, aksayan geliflme, bir nok-
tadan sonra iyice t›kan›r. Bu nokta-
da kendine güvensizli¤in, moral bo-
zukluklar›n›n geliflece¤i aç›kt›r. Bu
ise, iflleri iyice karmakar›fl›k ede-
cektir. 

Zaman›nda yapmam›z gerekir-
ken yapmad›¤›m›z, yerine getirme-
di¤imiz en büyü¤ünden en küçü¤ü-
ne bütün ifllerin yaratt›¤› sorunlar
yaln›zca kendimizle de s›n›rl› de¤il-
dir. Nerede olursak olal›m, hangi fa-
aliyeti hayata geçirmeye çal›fl›rsak
çal›flal›m, o bütün olarak devrim
mücadelesine hizmet eder. ÖÖrrggüü--
ttüünn bbiirr ppaarrççaass›› oollaarraakk,, flu veya bu

ifli yerine getirmemifl, bir görevi
yapmam›fl olmak, zincirleme olarak
önce birimimizdeki di¤er insanlar›
ve faaliyetleri, giderek di¤er alanla-
r› ve birimleri de etkiler. Bu etki,
ço¤u zaman do¤rudan görünmez
belki. Ama unutulmamal›d›r ki, öörr--
ggüüttsseell ffaaaalliiyyeett,, ttüümm aallaannllaarr››,, bbii--
rriimmlleerrii,, ttüümm kkaaddrroo vvee ttaarraaffttaarrllaa--
rr››yyllaa bbiirr bbüüttüünn oolluuflflttuurruurr.. Bu an-
lamda kimse, benim flu veya bu ifli
ertelemem örgütü etkilemez diye
düflünmemeli. 

EErrtteelleemmeecciillii¤¤iinn hhaakkll›› bbiirr
ggeerreekkççeessii oollaabbiilliirr mmii??
Ertelemecilik, kendine sürekli

“ikna edici”, “hakl›”, “mazur gö-
rülecek” gerekçeler bulur. Hep bir
fleyler yap›l›yordur, bu do¤rudur da
ço¤u zaman, ama ortada o “yo¤un
prati¤e” denk düflecek bir sonuç
yoktur. Öyleyse bu noktada sorma-
m›z, sorgulamam›z gereken bir so-
run oldu¤u aç›kt›r. Neden erteliyo-
ruz, neden gecikiyoruz, bunlar› sor-
mad›¤›m›zda, sorunu aflmak da
mümkün olmayacakt›r. 

Ertelenen iflin ne oldu¤u, ertele-
mecili¤in özü bak›m›ndan pek far-
ketmez; ertelenen, biriyle yap›lmas›
gereken bir konuflma, yap›lmas› ge-
reken bir toplant›, da¤›t›lmas› gere-
ken dergi, yap›lmas› gereken bir
eylem, okunmas› gereken bir kitap,
yap›lmas› gereken bir araflt›rma, flu
veya bu pratik için bulunmas› gere-
ken bir malzeme... her fley olabilir.
Bunlar›n hepsi, neticede bizim dev-
rimci faaliyetimizin bir parças›d›r-
lar. Ertelenen hangisi olursa olsun,
bu faaliyete bir zarard›r. 

Ertelemecilikte, as›l olarak hiç
gözden kaç›r›lmamas› gereken nok-
tu fludur; ertelemecilik, bütün iflle-
rin zziinncciirrlleemmee olarak aksamas›na,
oradaki faaliyetlerin zaman sorunu
içinde bo¤ulmas›na yolaçar. Çözü-
mü, planl›, programl› olmakt›r. Er-
telemecilik zaten, ço¤u kez de plan-
s›zl›¤›n sonucudur. 

Ertelemecili¤in nedenlerinden
biri plans›zl›k, programs›zl›k ise,
bir di¤eri eemmeekk harcamaktan
kaçmakt›r. Daha aç›k bir deyiflle

EErrtteelleemmeecciilliikk vvee
ZZaammaann SSoorruunnuu



tteemmbbeelllliikkttiirr.. 

Ertelemeye neden olarak flu veya
bu gerekçe gösterilse de, asl›nda o
ifli yapmak zor gelmifltir. Zaman›
baflka bir fleye -muhtemelen küçük
burjuva özlemlere- harcamak daha
“çekici” gelmifltir. Ertelemecilikle-
rin bir ço¤unda kkaayyttaarrmmaacc››ll››kk var-
d›r. Yar›na b›raksam bbiirr flfleeyy oollmmaazz
kkoollaayycc››ll››¤¤›› vard›r. Bu kolayc›l›k,
önemsemezlik de¤ifltirilmedi¤inde,
kayna¤›na inilmedi¤inde bu küçük
ertelemecilikler, giderek bir çal›flma
biçimine, yaflam tarz›na dönüflür.
Asl›nda bu düflünce tarz› ve yaflam
biçimi, bizzat ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn ddüüflfl--
mmaann››dd››rr.. Bu tarz, fark›nda olunma-
sa da devrimcili¤i bir flekilde kemi-
rir. Halka, devrime lay›k olmak, bir
sosyalist olmak, tembelliklerimizle,
ertelemeciliklerimizle olacak fley
de¤ildir. 

Ertelemecili¤i, daha da vahim bir
soruna dönüfltüren, bunu gerekçeler-
le mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaayyaa çal›flmakt›r. ‹n-
sanlar, önce kendi kafalar›nda neden
ertelediklerinin, yapmad›klar›n›n te-
orisini yapar, bu teoriyle kendini ik-
na eder ve sonra da onu “kararl›l›k-
la(!)” savunmaya bafllar. O iflin yap›-
lamayaca¤›n›n, ertelenmek zorunda
oldu¤unun kan›tlar› serilir bir bir.
Böyle yapan bir devrimciye önerile-
cek tek fley fludur: E¤er, ertelemeci-
li¤e kan›tlar bulmaya kafa yoruldu-
¤u kadar, “bu ifli, bu görevi nas›l ye-
rine getirebilirim” diye kafa yoru-
lursa, ihtimaldir ki, ertelenen o iflle-
ri, zaman›nda yapabilmenin yollar›,
yöntemleri bulunabilecektir. 

Kuflkusuz, zaman zaman bizi
aflan nesnellikler, örgütsel öncelik-
lerimizi de¤ifltirecek zorunluluklar
olabilir. Fakat, bbiirriinncciissii,, bunlar hiç-
bir zaman, yayg›n, sürekli bir du-
rum oluflturmazlar. Dolay›s›yla, sü-
rekli bir ertelemecili¤in aç›klamas›
bunlar olamaz. ‹‹kkiinncciissii,, bu nesnel-
li¤e ve zorunluluklara karfl›n, her
devrimci nesnelli¤i aflma iradesiyle
hareket etmek durumundad›r. 

Ertelemecili¤in bir baflka nede-
ni, devrimci faaliyete mmeemmuurr zziihh--
nniiyyeettiiyyllee bakmakt›r. Yapt›¤›, yapa-
bilece¤ini düflündü¤ü ifllerle kendi-

ni s›n›rlayan bir devrimci, daha faz-
las› için kendini zorlamayacak,
önüne ç›kan her ek ifli, her yeni gö-
revi,  bir yük say›p erteleme e¤ili-
minde olacakt›r. Ertelemecili¤in en
klasik aç›klamas› da, “pratik koflufl-
turmaca” içinde zaman bulamama-
d›r. “Zaman sorunu”nu ortadan kal-
d›rmak için, en baflta planl› ve prog-
raml› çal›flmay› her ne olursa olsun,
hayata geçirmek zorunday›z. Yet-
mez, kifli olarak, birim olarak ddaahhaa
hh››zzll›› ççaall››flflmmaayy››,, ddaahhaa hh››zzll›› ddüüflflüünn--
mmeeyyii,, ddaahhaa hh››zzll›› öörrggüüttlleennmmeeyyii ö¤-
renmek zorunday›z. 

EErrtteelleemmeecciilliikkttee ddee 
““ddüüzzeenn”” ggiizzlliiddiirr
As›l neden, küçük-burjuva öz-

lem ve yaflam al›flkanl›klar›d›r. Yer-
yüzünde emeksiz bir yaflam, sadece
burjuvalar için geçerlidir; ki onlar›n
bile, kendi ç›karlar› için farkl› bi-
çimde de olsa, ifllerini takip ettikleri
ortadad›r. Ben yapmay›m, baflkalar›
yaps›n veya yap›lmas›n kals›n, diye
düflünmek,  küçük burjuva bohem,
boflvermifl yaflam özlemlerini yans›-
t›r. Elbette bu al›flkanl›klar›n orta-
dan kad›r›lmas› da bir “zaman” so-
runu olabilir. Ancak bu al›flkanl›kla-
r›n kaynaklar›na yönelinmedi¤inde,
bu al›flkanl›klara, düflünme biçimi-
ne savafl aç›lmad›¤›nda, yaflam›m›-
za devrimci çal›flma tarz›n› hakim
k›lmak mümkün de¤ildir.

Büyük hedefleri olmayan, iddia-
l› olmayan bir devrimci, yeni görev-
leri, ek iflleri istemez. Onlar karfl›la-
r›na ç›kt›¤›nda, ilk f›rsatta, ilk ma-
zerette ertelemeye yönelirler. Bu
durum, bu ruh hali, hantall›klar›n ve
dolay›s›yla ertelemeciliklerin de en
önemli kaynaklar›ndan biridir. So-
run burada, o kiflinin kendi içindeki

düzen devrim çat›flmas›n› sona er-
dirmemifl olmas›ndad›r. Daha kötü-
sü, sürekli ertelemecilikte ›srar
eden, bu çat›flmada a¤›rl›¤›n› dü-
zenden yana koyuyor demektir. 

Devrimci çal›flma tarz›n›n ol-
mazsa olmaz› olarak görece¤imiz
yanlar vard›r; ppllaannll›› olmak, hheeddeeff--
lleerrii olmak bunlar›n bafl›nda gelir.
Önümüze kk››ssaa--oorrttaa--uuzzuunn vvaaddeellii
hheeddeefflleerr koyar›z, buna uygun plan
ve programlar yapar›z. E¤er neyi ne
zaman yapaca¤›m›z belliyse, plan-
l›ysa, mesela üç ay sonra yapmay›
düflündü¤ümüz bir ifl de “ertelen-
mifl” bir ifl de¤ildir art›k. Neyin ne
zaman yap›laca¤›, ne zaman yap›l-
mayaca¤› bellidir. 

Hedefleri, buna uygun program›
olmayan bir birimde, her fley ““ggüünnüü
bbiirrlliikk”” gidiyor, o birimin yönetici-
leri, sadece ““ggüünnüü kkuurrttaarrmmaayyaa””
bak›yor demektir. 

Yukar›da sözünü etti¤imiz türde
zorunluluklar yaratan ani, beklen-
medik geliflmelerin de plan ve prog-
ram›z› bozmas›na izin vermemeli-
yiz. Sorun bu noktada bir disiplin
sorunu olarak karfl›m›za ç›kar. Di-
siplin daha genifl anlamda devrimci
faaliyetin ve yaflam›m›z›n bütününü
etkileyen bir olgu olarak ayr›ca ele
al›nabilir, fakat tart›flt›¤›m›z sorun
özelinde de belirleyicidir. Program
ç›kar›yor, plan yap›yor ama o prog-
ram› hayata geçirecek disiplini gös-
teremiyorsak, pp rrooggrraammllaarr››nn ddaa bbiirr
aannllaamm›› kkaallmmaazz.. 

Demek ki, hem programl› ve
hem disiplinli bir çal›flma, “zaman
sorunu”nun çözümü için ön flartlar›-
m›zd›r. Zaman› do¤ru kullanmak,
harcad›¤›m›z emek ve zamandan
azami sonucu almak için de önemli-
dir. Bafllan›p bitirilemeyen ifllerde,
onca emek ve zaman harcanmas›na
ra¤men sonuç al›namayan çal›flma-
larda “neden böyle oldu?” diye sor-
gulad›¤›m›zda karfl›m›za yine za-
man›n hesaps›zca, cömertçe kulla-
n›lmas› ve kendi disiplinsizli¤imiz,
programs›zl›¤›m›z ç›kar. 

Program yoksa, vveerriimmlliilliikk vvee
ssoonnuuçç aall››cc››ll››kk da yoktur. Arada baz›
sonuçlar ortaya ç›ksa da bunlar ken-

Say›: 129 41ERTELEMEC‹L‹K

“Kifli olarak,
birim olarak

daha h›zl› çal›flmay›,
daha h›zl› düflünmeyi,

daha h›zl›
örgütlenmeyi

ö¤renmek
zorunday›z”
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dili¤indendir, kal›c›l›¤› flüpheli so-
nuçlard›r. Devrimci görevlerimizi
yerine getirmenin öncelikli koflulu,
yyaaflflaamm ttaarrzz››nn›› vvee ddüüflflüünnmmee bbiiççiimmii--
nnii ddeevvrriimmcciilleeflflttiirrmmeekkttiirr. Bu, sade-
ce zaman sorunu aç›s›ndan de¤il,
esas›nda karfl› karfl›ya kalabilece¤i-
miz hemen tüm sorunlar aç›s›ndan
belirleyici bir yand›r. Küçük burju-
va al›flkanl›klar, özlemler, tembel-
likler oldu¤u sürece, her fley “teo-
rik” kalacak, bir türlü prati¤e geçiri-
lemeyecektir çünkü. 

Zaman› hoyratça kullanmak,
ddeevvrriimmccii iiddddiiaayyaa,, ssoorruummlluulluu¤¤aa,,
eemmeekkççiillii¤¤ee denk düflmez. Düzenin
karfl›s›nda alternatif olma iddias›,
çok büyük bir iddiad›r. Büyük id-
dialar, büyük sorumluluklar, haya-
t›n her an›n› coflkuyla, inançla,
emekle örmeyi gerektirir. Kitleleri
daha fazla örgütlemek, devrimci
propaganday› daha genifl kesimlere
ulaflt›rmak, daha çok örgütlülük ya-
ratmak, ancak zzaammaannllaa yyaarr››flfl››rrccaass››--

nnaa davranmakla mümkündür. 

Tüm dünya devrim mücadeleleri
tan›kt›r ki, devrimciler ifllerini hep
s›n›rl› imkanlarla ve s›n›rl› zaman-
lar içinde yapmak zorundad›rlar.
Bu, mücadelenin tabiat› gere¤i böy-
ledir biraz da. Devrimcinin gelifl-
mesini, kadrolaflmas›n› tan›mlarken
kulland›¤›m›z, “günün 24 saatini
devrime adamak” kavram›, iflte bir
yan›yla da böyle bir zorunluluktan
do¤mufltur. Bu kavram, devrim mü-
cadelesinde zaman›n önemine iflaret
eder. Emperyalizmin kuflatmas›, fa-
flizmin bask›lar› alt›nda, sömürü ve
zulüm durmaks›z›n katmerleflirken,
genifl imkanlar, genifl zamanlar ol-
maz, olamaz. Bir devrimci aç›s›n-
dan bofla harcanacak bir emek, bofla
harcanacak bir an, israft›r, devrim
yürüyüflünü yavafllatmakt›r. S›n›flar
mücadelesi aç›s›ndan bu zorunlulu-
¤un aç›klamas› fludur; bu mücadele
bbooflfllluukk ttaann››mmaayyaann bir mücadeledir.
Erteledi¤imiz her ifl ise, asl›nda bir

boflluk b›rakmakt›r. Ertelemelerin
ço¤almas›, süreklileflmesi, kitle ça-
l›flmas›n›n, devrimci propaganda-
n›n, örgütlenme faaliyetlerinin yete-
rince ve gerekli h›zda yap›lamamas›
demektir. O halde bizim b›rakt›¤›-
m›z bu bofllu¤u, burjuvazinin çeflitli
güçlerinin dolduraca¤› bafltan belli-
dir. 

Öyleyse, ertelemecilik, burjuva-
ziye karfl› savafl›m›zda, kendi cep-
hemizde, kendi ellerimizle bir gedik
açmak demektir ki; bu kendi dev-
rimci ideallerimizi inkard›r. O ide-
allere alenen zarar vermektir. Öy-
leyse “zaman bize de¤il biz zamana
hükmedece¤iz.” Zaman›n sürükle-
di¤i bir yaflama de¤il, zaman› prog-
ramlayan bir tarza sahip olaca¤›z.
Ertelemelerimizle burjuvazinin s›-
zaca¤› gedikler açmayacak, tersine,
zaman› tarihsel anlamda oldu¤u gi-
bi, güncel aç›dan da lehimize kulla-
narak onu bir silaha dönüfltürece¤iz. 

MLKP DAVASI BAfiLADI
8 Eylül 2006 tarihinde MLKP'ye

yönelik yap›lan 'Gaye Operasyonu'
kapsam›nda gözalt›na al›narak, tutuk-
lanan 23 kiflinin mahkemesi  ‹stanbul
10. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Dava dosyas›na 8 ay süreyle konulan
'gizlilik' karar› nedeni ile dosyay› ince-
leyemediklerini söyleyen san›klar sa-
vunma için ek süre talebinde bulundu-

lar. Siyasi savunma yapan At›l›m Gazetesi eski yazarlar›ndan
Ziya Ulusoy ise,  s›n›r ötesi operasyonun çözüm olamayaca¤›-
n› dile getirdi. Daha sonra sözalan Seyfi Polat ise savunmas›n-
da "bu dava ile ilgili karar› tarih ve halk›m›z verecektir" söz-
lerine yer verdi. San›klar›n tutukluluk hallerinin devam›na ka-
rar veren mahkeme heyeti duruflmay› ileri bir tarihe erteledi.

ESP ve destek veren DKÖ’ler Befliktafl Barbaros Meyda-
n›’nda yapt›klar› aç›klamada “Adalet ve Özgürlük ‹stiyoruz”
pankart› aç›p “Adalet ‹stiyoruz, Umut Dimdik Ayakta, 10 Ey-
lül Tutsaklar›na Özgürlük” sloganlar› atarak tutuklular›n
özgürlüklerini istediler. 

***

‘Tutsak Gazetecilere Özgürlük’ talebiyle Haluk Gerger,
Vedat Türkali, Mihri Belli ve Sevim Belli de 25 Ekim günü
‹HD ‹stanbul fiubesi’nde 128 ayd›n ad›na bir aç›klama yapa-
rak tutuklu gazetecilere özgürlük istediler. Bas›n toplant›s›nda
sözalan ayd›nlar 26 Eylül’de görülecek dava için kat›l›m ça¤-
r›s›nda bulundular. 

YÜRÜYÜfi’Ü ENGELLEME 
ÇABALARI SÜRÜYOR...

26 Ekim günü Antakya Serinyol’da dergi da¤›t›m›
yapan okurumuz Sertan ‹laslan sivil bir otodan inen
resmi ve sivil jandarmalar taraf›ndan dövülerek gözal-
t›na al›nd›. ‹laslan ayn› gün savc›l›¤a ç›kar›lmadan
serbest b›rak›ld›. 

Yürüyüfl okurlar› 27 Ekim günü Ankara
Dikmen’de de sat›fl yaparken polisin kimlik kontro-
lü bahanesiyle engelleme çabalar›na ra¤men,
da¤›t›mlar›n› yapt›lar.

‹zmir Narl›dere de 28 Ekim günü yap›lan dergi da-
¤›t›m›nda halka yap›lan megafonlu duyurularda AKP
iktidar›n›n Halk Anayasas› Tasla¤›’n› toplatarak dü-
flüncelere tahammülsüzlü¤ünü gösterdi¤i söylendi.

Baz ‹‹stasyonuna 
Karfl› ÇÇ›kmak SSuç!

Adana’n›n Denizli/ Narl›ca Mahallesi’nde kurulan
baz istasyonuna karfl› Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat
Derne¤i öncülü¤ünde yap›lan “Mahallemizde Baz ‹s-
tasyonu ‹stemiyoruz” çal›flmas› yapan dernek çal›flan›
Hasan Kutlu afifl asarken sivil polis ekiplerince durdu-
rularak zorla gözalt›na al›nd›. 30 Ekim günü gözalt›na
al›nan Hasan Kutlu daha sonra serbest b›rak›ld›.



Son günlerde elektirikten suya,
ulafl›mdan ekme¤e yap›lan zamlar,
‹stanbul’da yoksul halk›m›z›n yafla-
d›¤› gecekondu mahallelerinde pro-
testo edilerek eylemler yap›ld›.

1 May›s Mahallesi’nde 28 Ekim
günü saat 14.00’de gerçeklefltirilen
eylemde “Zamlar Geri Al›ns›n-Te-
mel Haklar Federasyonu/Anadolu
Temel Haklar” yaz›l› pankart açan
Temel Haklar üyeleri Mustafa Ke-
mal Caddesi’nde topland›lar. “Zam-
lar Geri Al›ns›n, Yoksulluk Kader
De¤ildir, Halk›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” sloganlar›, alk›fllar ve ›sl›k-
larla bafllayan eylemde yap›lan
konuflmada “Yoksulluk sistemin bi-
ze bir dayatmas›d›r. Yoksullaflt›r›la-
rak bu ülkede, bu düzende yeriniz
yok deniyor bizlere. Oysa ki bu ül-
kenin halk› olarak, bu ülkeye emek
harcayanlar, al›nteri dökenler olarak
bu ülkede yaflamay› en çok hak
edenler bizleriz. Biz halk›z. Yoksul-

l u ¤ u m u -
zun kader
olmad›¤›-
n› bilerek
d i y o r u z
ki; yap›-
lan zamlar
geri al›n-
ma l ›d › r ”
denildi.  

Bu SSömürüye 
Dur Demeliyiz!

28 Ekim günü Temel Haklar Fe-
derasyonu üyeleri taraf›ndan Ba¤c›-
lar Yenimahalle Ahmet Kabakl›
Caddesi üzerinde bulunan Barbaros
F›r›n› önünde saat 15.00’te gerçek-
lefltirilen eylem alk›fllarla bafllad›.
Temel Haklar Federasyonu üyesi
yaklafl›k 70 kifli “Elektri¤e, Ulafl›-
ma, Suya Zam Bu Sömürüye Dur
Demeliyiz! Zamlar Geri Çekilsin!”
pankart› aç›lan eylemde s›k s›k
“Zamlar Geri Çekilsin, Zamlara Aç-
l›¤a Yoksullu¤a Son, ‹nsanca Yafla-

mak ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›. Ba-
s›n aç›klamas›nda zamlar›n IMF
program› do¤rultusunda yap›ld›¤›
anlat›ld›. Hatun Gül Aygün taraf›n-
dan okunan bas›n aç›klamas›nda bu
ülkede açl›k s›n›r›n›n 657 YTL,
yoksulluk s›n›r›n›n 2 bin 141 YTL
olmas›na ra¤men asgari ücretin 419
YTL oldu¤u hat›rlat›larak “Ba¤›m-
s›zl›¤› olmayan bir ülkenin hükü-
metinin icraatlar› bundan baflkas›

olamaz. Ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmifl bir
ülkenin hükümeti halk için de¤il,
emperyalist tekeller için politikalar
belirler, kararlar al›r. Açl›¤a, yok-
sullu¤a, sefalete dur demek için, in-
sanca yaflayabilece¤imiz ba¤›ms›z
ve demokratik bir ülke için biraraya
gelmekten baflka çare yoktur” söz-
leriyle mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
Aç›klama at›lan sloganlarla son bul-
du. 

Yoksullu¤a KKarfl› 
Gücümüz BBirli¤imizdir!

Gülsuyu Temel Haklar Derne¤i
de 28 Ekim günü zamlar›n geri çe-
kilmesi talebiyle bir eylem gerçek-
lefltirdi. Saat 17.30’da yap›lan ey-
lemde “Zamlar Geri Çekilsin – Te-
mel Haklar Federasyonu / Gülsuyu
Temel Haklar” yaz›l› bir pankart
aç›ld›. Yap›lan bas›n aç›klamas›nda,
son dönemde yarat›lan flovenist
kampanyayla halk›n yoksullu¤una
olan tepkisinin halklararas› düfl-
manl›¤a yönlendirildi¤i ve böyle bir
gündem yarat›larak ard arda zamlar
yap›ld›¤› vurguland›. Suya, elektri-
¤e, ulafl›ma ve tüm tüketim mallar›-

na ya-
p › l a n
zamlar-
la hal-
k›n en
t e m e l
ihtiyaçlar›n› bile karfl›layamaz du-
ruma getirildi¤i belirtilen aç›klama-
da “Zama Zulme Son, Yoksullu¤a
Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir” slo-
ganlar› at›ld›. Aç›klama, zamlar›n
geri çekilmesi talebini daha yüksek
sesle hayk›rma ça¤r›s›yla bitirildi. 

Zam, ZZulüm, ‹‹flkence 
‹flte AAKP!

Okmeydan›’nda da halk›n yok-
sullu¤unu büyüten zamlar yap›lan
eylemle  protesto edildi. 

28 Ekim günü Okmeydan› Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen eylem yürü-
yüflle bafllad›.  Saat 19:00'da Ok-
meydan› Dikilitafl Park'›nda birara-
ya gelen Temel Haklar üyeleri bura-
dan yürüyüfle bafllad›. Okmeydan›
Sa¤l›k Oca¤›’na kadar devam eden
yürüyüfl boyunca  "Zamlara ve Yok-
sullu¤a Karfl› Gücümüz Birli¤imiz-
dir - Temel Haklar Federasyonu /
Okmeydan› Temel Haklar" yaz›l›
pankart tafl›nd› ve s›k s›k "Zam Zu-
lüm ‹flkence ‹flte AKP, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Zamlara Son" sloganla-
r› at›ld›. Yürüyüfl sonunda Sa¤l›k
Oca¤›’n›n önünde yap›lan bas›n
aç›klamas›nda “AKP iktidar› yok-
sullu¤umuzu büyütmeye devam
ediyor” denildi. Örgütlülü¤ün öne-
minin vurguland›¤› aç›klama flöyle
bitirildi: “Yap›lan zamlara, yaflam
koflullar›m›z›n zorlaflt›r›lmas›na,
evlerimizin y›k›lmas›na, ücretleri-
mizin düflürülmesine, iflsizli¤e karfl›
örgütlenmeliyiz." 

Aç›klaman›n sonunda ayn› gün
Özgür Yurttafl Giriflimi’nin s›n›r
ötesi operasyonlar› protesto etmek
için yapmak istedi¤i bas›n aç›kla-
mas›na yap›lan polis sald›r›s› ve ar-
d›ndan saatlerce polisin mahallede
insan av›na ç›kmas› da protesto
edildi.

Say›: 129 43ZAM PROTESTO

ZAMLAR GGER‹ AALINSIN!
Yoksulluk Kader De¤ildir!
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Telekom iflçileri-
nin grevi 20’li gün-
lere geldi. ‹flçiler
d i r e n i fl l e r i n i
k a r a r l › l › k l a
sürdürürken iflveren
ve burjuva medya
direnifli k›rmak için
oyunlar›na devam
ediyor. Bu sald›r›lar
karfl›s›nda devrimci-
ler, DKÖ’ler de
Telekom iflçilerini yaln›z
b›rakm›yor. 

***

Telekom iflçilerine 26 Ekim
günü Adana Temel Haklar tara-
f›ndan destek ziyaretinde bulu-
nuldu. Ziyaret s›ras›nda Grev
Sözcüsü Dilek Da¤l›, Temel
Haklar çal›flanlar›na  yaflad›klar›
s›k›nt›lar› anlatt›. Telekom’da
herkesin ayn› ifli yapt›¤›, ayn›
süredir çal›flt›klar› halde bir grup
memurun 800 YTL, bir grubun
1500 YTL bir grubun ise 85000
YTL ücret ald›¤›n›  eflit ifle eflit
ücret istediklerini belirtti. “Ama-
c›m›z sadece ücret de¤il eme¤i-
mize sayg› göstermelerini istiyo-
ruz” diyen Telekom emekçilerine
Adana Temel Haklar da yan›n›z-
day›z diyerek destek olacaklar›n›
belirtti. 

***

TT‹‹YYDD--DDEERR’’ddeenn TTeelleekkoomm
‹‹flflççiilleerriinnee DDeesstteekk ZZiiyyaarreettii

Lüleburgaz’da bir süredir
kurulufl çal›flmalar›n› sürdüren
ve henüz giriflim aflamas›nda
olan Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Derne¤i (T‹YD-
DER) 28 Ekim günü Lüleburgaz
Telekom'da grevde olan iflçilere
destek ziyareti gerçeklefltirdi. Zi-
yarette yap›lan sohbetlerde iflve-
renin çeflitli yöntemlerle grevi
k›rmaya çal›flt›¤› belirtilerek
“T‹YD-DER olarak Telekom ifl-
çilerinin onurlu direnifllerinin ya-

n›nday›z ve deste¤i-
miz sürekli olacakt›r”
denildi. 

GGRRUUPP YYOORRUUMM TTeelleekkoomm
‹‹flflççiilleerriinnii ZZiiyyaarreett EEttttii

Telekom iflçilerinin grevinin
18. günü olan 2 Kas›m’da
Telekom’un ‹stanbul Gayrettepe
binas› önünde bekleyen iflçileri
ziyaret eden Grup Yorum direnifl
türkülerini iflçilerle beraber söyle-
di.

Grup Yorum üyesi ‹nan Alt›n
yapt›¤› konuflmada “sizler direne-
rek haklar›m›z› almay› ö¤retiyor-
sunuz. Çeflitli demagojilerle gre-
vinizi k›rmaya çal›fl›yorlar. Bu di-
reniflinizin zaferle sonlanaca¤›n›
biliyoruz” diyerek desteklerini
sunarken iflçiler “Telekom ‹flçisi
Yaln›z De¤ildir, Yaflas›n Onurlu
Mücadelemiz, Direne Direne Ka-
zanaca¤›z” sloganlar›yla Yorum’u
büyük bir coflkuyla karfl›lad›.

‹flçiler ad›na konuflan Yener
Ünal “biz biliyoruz ki iflçi s›n›f›
yaln›z de¤ildir. ‹flçi s›n›f›n›n
dostlar› var. Bu dostlar› burada
görmek bizi mutlu ediyor” dedi. 

Konuflmalar›n ard›ndan Grup
Yorum üyeleri Gelki fiafaklar
Tutuflsun, ‹nsan Pazar›, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z gibi türkü ve marfl-
lardan oluflan küçük bir dinleti
verdi. Yorum’un türküleriyle ha-
laya duran iflçiler marfl ve türkü-
lere efllik ettiler. Grev günlü¤üne
destek mesaj›n› yazan Grup Yo-
rum üyelerini iflçiler de alk›fl ve
sloganlar›yla u¤urlad›lar. 

“ARTIK YYETER
ÖLMEK ‹‹STEM‹YORUZ”

Tersane iflçileri ifl cinayetleri, tafleron-
laflt›rma, ücretlerinin ödenmemesi ve si-
gortas›z çal›flma gibi hak gasplar›n› pro-
testo etmek için 28 Ekim günü Galatasa-
ray Lisesi önünde bir bas›n aç›klamas›
yapt›. 

Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanan
iflçiler Galatasaray Lisesi önüne kadar yü-
rüyüfl yapt›lar. “‹fl Cinayetine Kurban Git-
ti Sorumlu G‹SP‹R, Art›k Yeter Ölmek ‹s-
temiyoruz” yaz›l› pankartlar açan iflçiler
“Tersane ‹flçisi Köle De¤ildir, Tersaneler
Cehennem ‹flçiler Köle Kalmayacak” slo-
ganlar›yla öfkelerini hayk›rd›lar. 

Sloganlarla Galatasaray Lisesi önüne
gelen kitle, burada bas›n aç›klamas› yapt›.
‹flçiler ad›na T‹B-DER Baflkan› Zeynel Ni-
hadio¤lu’nun yapt›¤› aç›klamada birçok
iflçinin ifl güvenli¤i sa¤lanmad›¤› için öl-
dü¤ünü belirtti. Bunun son örne¤inin
Hasan Macar oldu¤unu söyleyen Nihadi-
o¤lu, tersane iflçilerinin haklar› için müca-
dele etmeye devam edeceklerini belirtti.
Eyleme  ÇHD’li avukatlar da destek verdi.
Eylem s›ras›nda faflist bir grup provokas-
yon yaratmaya çal›fl›rken iflçiler haftaya
ayn› yerde eylem yapacaklar›n› belirttiler.

NNOOVVAAMMEEDD’’llii KKaadd››nnllaarraa
DDeesstteekk 

Novamed iflçileriyle dayan›flma eylem--
leri ‹stanbul ve Ankara’da toplanan imza--
lar›n meclise ve Novamed yönetimine
gönderilmesiyle sürüyor.  30 Ekim günü
saat 13.30’da Novamed Greviyle Dayan›fl--
ma Kad›n Platformu grevde olan kad›n ifl--
çilerin isteklerinin karfl›lanmas› talebiyle
toplad›klar› imzalar›, Galatasaray Postane--
si’nden  Novamed Genel Müdürlü¤ü’ne
gönderdi.

Novamed greviyle dayan›flmak için
yap›lan bir baflka eylem de Ankara’da
K›z›lay PTT önündeydi. Ankara Kad›n
Platformu ve Petrol-‹fl üyesi kad›nlar
taraf›ndan 30 Ekim günü saat 14.00’de
gerçeklefltirilen eylemde toplanan 1300
imza Novamed Fabrikas› yönetimine ve
TBMM'ye gönderildi. Eylem ‘Novamed
Kad›nlar› Yaln›z De¤ildir’ sloganlar› ile
son buldu. 

TELEKOM ‹fiÇ‹LER‹ 
YALNIZ DE⁄‹LD‹R



H a t › r l a n a -
cakt›r, Belçi-
ka’da görülen
DHKP-C Dava-
s›’n›n 27-29 Ey-
lül’deki durufl-

malar›nda; DHKP-C’lilerin
avukatlar›, Anvers Temyiz
Mahkemesi’nde görülen dava-
n›n alt mahkemede görülmesi
gerekti¤i, Türkiye’den davaya
iliflkin dosyalar›n getirtilmesi
ve Türkiye’nin davada müdahil
olmaktan ç›kart›lmas›n› talep
etmifllerdi. Avukatlar, Türki-
ye’nin davaya müdahil olabil-
mesi için, san›klar›n Türkiye’ye
bire bir zarar vermifl olmas› ge-
rekti¤ini vurgulam›fllar, mahke-
me bu konularda karar almak
için duruflmay› ertelemiflti.

Davan›n; 26 Ekim’de An-
vers Temyiz Mahkemesi'nde
görülen duruflmas›nda; heyet,
avukatlar›n taleplerini reddede-
rek, yarg›laman›n ayn› mahke-
mede devam edece¤ini, TTüürrkkii--

yyee’’nniinn mmaahhkkeemmeeyyee mmüüddaahhiill
oollaarraakk kkaatt››llaaccaa¤¤››nn››, duruflma-
n›n ise 8 Kas›m 2007 tarihinde
bafllayaca¤›n› karara ba¤lad›. 

Musa Aflo¤lu, fiükriye Akar
ile Bahar Kimyongür’ün de ka-
t›ld›¤› duruflman›n ard›ndan ka-
rara iliflkin olarak DHKP-C
Davas› san›klar›n›n avukatlar›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
davan›n Temyiz Mahkemesi’ne
gönderilmesinin hukuki olarak
yanl›fl oldu¤unu belirttiler. 

Elbette, sorun mahkemenin
yanl›fl karar vermesi de¤il,
mahkeme savc›s›, tüm durufl-
malarda aç›k düflmanl›¤›n› ve
Türkiye faflizminden yana tav-
r›n› bugüne kadar göstermifltir.
Davaya, Türkiye faflizminin
müdahilli¤inin kabul edilmesi-
nin baflka bir anlam› yoktur. 

Sözkonusu olan Belçika’n›n
emperyalist ç›karlar›d›r ve
DHKP-C Davas›’ndaki tav›rla-
r›n› da bu flekillendirmektedir.

Say›: 129 45YURTDIfiI

AABBDD''ddee ‹‹flflggaall KKaarrflfl››tt››
PPrrootteessttoollaarr

ABD’nin çeflitli kentlerinde iflgal
karfl›t› gösteriler düzenlendi. San Fran-
cisco Kenti’ndeki gösteride binlerce ki-
fli, Irak’ta iflgalin sona erdirilmesi ça¤r›-
s›nda bulundu. 30 bin kiflinin kat›ld›¤›
gösteride, eylemciler, "Wall Street Zen-
ginlefliyor, Irakl›lar Ölüyor" slogan›yla
yürüyüfl yapt›lar.

New York’taki gösteride, baz› protes-
tocular›n Guantanamo Üssü’ndeki tut-
saklara giydirilen turuncu tulumlar› giy-
dikleri ve temsilen kafes içinde bir tutsa-
¤› tafl›d›klar› görüldü. Chicago’daki gös-
teriye de 5 bin kiflinin kat›ld›¤› aç›klan-
d›. Seattle’da ise gösteri yapan binlerce
kifliye Irak’ta savaflm›fl bir grup asker de
kat›ld›.

AAmmsstteerrddaamm:: PPoolliissee
tteeppkkiilleerr ssüürrüüyyoorr

Zihinsel özürlü Fas kökenli Bilal B.
isimli gencin 14 Ekim’de polis karako-
lunda öldürülmesi, baflkent Amsterdam
banliyölerinde halk›n tepkisine neden
oldu.

Polis Bilal B.’nin ‹slami çevrelerle
iliflkisi oldu¤unu iddia ederek, katletme-
sini meflrulaflt›rmaya çal›fl›rken, bu du-
rum polisin katletmekteki kast›n› da ele
vermektedir.

HHiinnddiissttaann:: TToopprraakkss››zz
KKööyyllüülleerriinn GGöösstteerriissii

Hindistan'da topraks›z köylülerin du-
rumuna dikkati çekmek için bir ay önce,
Gavalior flehrinden yürüyüfle bafllayan
on binlerce yoksul, 300 km’lik yürüyüfl
sonunda baflkent Yeni Delhi'de eylemle-
rine son verdi. Yürüyüfle yaklafl›k 27 bin
protestocu kat›ld›.

'Bize su verin, toprak verin' diye slo-
gan atan protestocular, özel ekonomi
bölgelerinin oluflturulmas› türünden pro-
jeler kapsam›nda çiftçilerin topraklar›n-
dan zorla sürüldükleri veya topraklar›na
de¤erinin alt›nda parayla el konuldu-
¤unu ileri sürüyorlar.

Belçika’n›n Faflizmle ‹flbirli¤i

Faflist sald›-
r›lar, provokas-

yonlar, linç giriflimleri bizzat ik-
tidar taraf›ndan örgütlenip, ül-
kenin dört bir yan›na yay›l›rken;
yurt d›fl›nda da birçok ülkede
benzer sald›r›lar yafland›.

28 Ekim Pazar günü Ber-
lin’de yaflananlara iliflkin Ana-
dolu Federasyonu Berlin Tem-
silcili¤i ve IKAD (Irkç›l›¤a
Karfl› Mücadele Derne¤i) ortak
bir aç›klama yaparak; “Bizler
Anadolu halklar› ac›s›yla tatl›-
s›yla bin y›ldan bu yana ayn›
topraklar üzerinde yaflayarak
oluflan kardeflli¤imizin bozul-
mas›na izin vermemeliyiz” ça¤-
r›s› yapt›.

Yaflanan olaylar›, ABD em-

peryalizminin ve iflbirlikçileri-
nin halklar› bölüp, parçalamaya
yönelik politikalar›n›n bir par-
ças› olarak düflünmek gerekti-
¤inin ifade edildi¤i aç›klamada
flu görüfllere yer verildi; 

“Halk›m›z; hangi dinden ve
milliyetten olursak olal›m, hal-
k›n halktan baflka dostu yoktur.
Halklar›n zenginliklerini ya¤-
malayan açgözlü alçaklar sade-
ce ve sadece kendi ç›karlar›n›
düflünürler. 

Berlin’de yaflayan göçmen
kardefllerimiz; provokasyonlara
gelmeyelim, faflist propaganda-
lara kanmayal›m, kanan insan-
lar›m›z› uyaral›m. Halklar›m›-
z›n kardeflli¤inin zehirlenmesi-
ne izin vermeyelim.”

Anadolu FFederasyonu
Halka BBirlik ÇÇa¤r›s› YYapt›

KKIISSAA...... KKIISSAA...... KKIISSAA......



fiovenizmin flaha kald›r›ld›¤›
günler yaflan›yor ülkemizde. Fa-
flizm, Kürtler’e karfl› flovenizmi k›fl-
k›rt›rken, “vatan, millet” söylemle-
rini dillerinden düflürmüyor. Fakat
bu “vatan, millet” söylemlerinin ül-
kemizdeki emperyalist iflgale ve sö-
mürüye, bu iflgalin ve sömürünün
ülkemizdeki iflbirlikçileri ordu ve
tekellere karfl› kullan›lmamas› bir
çeliflki olarak görünmektedir. Fakat
bu bir çeliflki de¤il, faflizmin karak-
teristik özelli¤idir. Çünkü, faflizm
tarihi boyunca hep emperyalist ve
iflbirlikçi tekellerin hizmetinde ol-
mufltur. 

‹flte, Bulgaristan’›n Naziler tara-
f›ndan iflgali y›llar› da böyle olmufl-
tur. Vatan, millet söylemini dillerin-
den düflürmeyen, milliyetçi, burjuva
partiler Naziler’le ülkelerinin iflga-
linde iflbirli¤i yaparken, Bulgar
devrimciler ülkelerinin ba¤›ms›zl›¤›
için hem Naziler’e ve hem de Bul-
gar iflbirlikçilerine karfl› savafl›rlar.

Bulgaristan’da 9 Haziran 1923
y›l›nda faflist bir askeri darbe yaflan-
m›fl ve Bulgaristan’›n seçilmifl hü-
kümeti olan Bulgaristan Halk Çiftçi
Birli¤i hükümeti devrilmifltir. Dar-
beyi gerçeklefltirenler, Bulgaristan
Büyük Burjuvazisi ve Halkç› Uyu-
flum (Naroden Sgovor) ad›ndaki fa-
flist örgüt, “Gizli Askeri Birlik” is-
miyle örgütlenmifl faflist askerler ve
saray (çar)’d›r.

Tüm faflist iktidarlarda oldu¤u
gibi, bu darbeciler de ilk ifl olarak
1924 y›l›nda ““DDeevvlleettii KKoorruummaa YYaa--
ssaass››”” ad› alt›nda bir yasa yapar,
""kkeennddii aammaaççllaarr››nnaa uullaaflflmmaakk iiççiinn
ssiillaahhll›› eeyylleemmii öörrggüüttlleeyyeenn yyaa ddaa yyaa--
ppaann,, zzoorr kkuullllaannaann vvee tteerröörr hhaarreekkeett--
lleerriinnddee bbuulluunnaann yyaa ddaa ggiizzllii yyaann kkuu--
rruulluuflflllaarr oolluuflflttuurraann hheerr ttüürrllüü ttoopp--
lluummssaall,, ssiiyyaassii vvee eekkoonnoommiikk öörrggüütt
vvee ggrruuppllaaflflmmaallaarr"" yasaklan›r, yasa
Mart 1925’te daha da geniflletilerek
tüm ilerici örgütler ve bas›n üzerin-
deki bask›lar art›r›l›r.

Bu faflist iktidar,
1931 y›l›nda seçimleri
kaybeder, fakat 1934
y›l›nda tekrar darbe
yaparak iktidar koltu-

¤una oturur. ‹ktidardaki bu faflist
darbecilerin Nazi iflgalindeki tavr›
ise Bulgaristan’›n Naziler taraf›n-
dan iflgal edilmesinde iflbirlikçilik
yapmak olur.

Di¤er yandan, Bulgaristan Ko-
münist Partisi önderli¤inde kurulan
VV aa tt aa nn
CC ee pp --
hheessii,
i fl ç i
v e
köy-
l ü
k i t -
lele-
ri ve
ö r -
gü t -
l ü -
l ük -
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n i ,
ü l -
k e -
d e k i
tüm an-
ti-faflist güçleri
bünyesinde toplar.
Vatan Cephesi,
hem Nazi iflgaline
karfl› ve hem de ül-
ke içindeki Nazi
iflbirlikçisi faflist
güçlere karfl› sava-
flarak, Bulgaris-
tan’›n ba¤›ms›zl›k mücadelesini yü-
rütmektedir.

HH
Faflist iktidar, bu Vatan Cephe-

si’nin çal›flmalar›n›n yay›lmas›na
daha fazla seyirci kalamaz ve sald›-
r›ya geçer. Salt iktidardaki güçleri
de¤il, di¤er faflist kesimleri de kam-
panyaya karfl› devrimcilerin ve hal-
k›n üzerine sürer. ‹lk olarak Rat-
nik’ler (mücahitler) ve Lejyonerler
ileri sürülür. O günkü dünya koflul-
lar›nda henüz iktidar güçlerinin bile
ihtiyatl› davrand›¤› koflullarda, bu

ulusalc› geçinen kesimler Nazi Al-
manyas›’na ba¤l›l›klar›n›, ““nnaassyyoo--
nnaall ssoossyyaalliisstt üüllkküüccüü”” olduklar›n›
saklamamaktad›rlar.

Bunlardan hemen sonra, burjuva
gazeteleri de, gizlice Bulgar ve ya-
banc› gericili¤in deste¤ini de arka-
lar›na alarak kampanyaya karfl› ta-
v›r al›r ve devam›nda polisin tutuk-
lamalar› da gecikmez. Art›k iktidar
kendi tavr›n› da ortaya koymakta-
d›r. Tutukevleri t›kl›m t›kl›m doldu-

rulur, k›fllalar, askeri depolar ve
okullar da tutukevine dönüfltürülür.
Bafllang›çta hükümetin kini, eylemi
örgütleyenlere ve aktif olarak çal›-
flanlara karfl› iken, daha sonralar›,
Sovyet önerisini desteklemek için
imza veren ya da bu yönde konufl-
ma yapan herkes polisin hedefi olur. 

Hitlerci Almanya da tav›r almak-
ta gecikmez. Hitler, 1941 y›l›n›n
Ocak ay›nda Bulgaristan Baflbakan›
Bogdan Filov’u Salzburg’da gizli
bir görüflme yapmak için ça¤›r›r.
Hemen tüm Avrupa’y› iflgali alt›na
alm›fl faflist diktatör, Bulgaristan’›n
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

FFaaflfliizzmm,, kkeennddii 
üüllkkeessiinnddeekkii iiflflggaalliinn
iiflflbbiirrlliikkççiissiiddiirr



derhal Üçlü Pakt’a kat›lmas›n› iste-
di¤ini ültimatom verircesine bildi-
rir. Ard›ndan l Mart 1941 tarihinde
Bulgaristan’›n Üçlü Pakt’a resmen
kat›ld›¤›n› gösteren anlaflma imza-
lan›r. ‹flbirlikçilik süreci resmi ola-
rak bafllam›flt›r.

Bundan sonraki y›llar; Nazi-
ler’in Bulgaristan’dan sökülüp at›l-
d›¤› döneme kadar, Naziler’in Bul-
garistan’› faflist iktidar ve di¤er fa-
flist güçlerden destek alarak iflgal al-
t›nda tuttu¤u y›llar olarak geçmifltir.
Di¤er yandan ise, ayn› y›llar Bulgar
halk›n›n Vatan Cephesi öncülü¤ün-
de Naziler’e karfl› savafl›yla geçer.
Sovyet halklar›n›n Naziler’e karfl›
savafl› da Bulgaristan ve di¤er ülke-
lerdeki, Naziler’e karfl› direnifli et-
kileyecektir.

‹flgalcilere ve iflbirlikçilerine
karfl› uzun mücadele süreci sonu-
cunda Bulgar halk› zafer günlerini
de yaflar.

HH
Bulgaristan’› sarsan günler 26

A¤ustos 1944’te bafllar. Günün ilk
saatlerinde Bulgaristan Komünist
Partisi Merkez Komitesi 4 No’lu
genelgeyi yay›nlar. Bu genelge dev-
rimin atefl sinyalidir.

Ayn› dönemde faflist Nazi ordu-
su da, K›z›lordu karfl›s›nda gerile-
meye devam etmektedir.

Nazi iflbirlikçileri için y›k›m
bafllam›flt›r. O günlere kadar Nazi-
ler’in gönüllü iflbirlikçili¤ini yapan
faflist iktidar, 26 A¤ustos’ta, bir bil-
diriyle SSCB ile faflist Almanya
karfl›s›nda ""ttaamm yyaannss››zzll››kk"" politika-
s›n› ilan eder.

Bildiriye göre, Bulgaristan top-
raklar›nda bulunan bütün Alman as-
kerlerinin ülkeyi boflaltmalar› iste-
nir. S›rbistan’da Naziler’in iflgal gü-
cü olarak bulunan Bulgar birlikleri-
nin geri çekilece¤i aç›klan›r.

Fakat, iktidar mevcut durumun
zorunluluklar›n›n yan›nda, Nazi-
ler’le iliflkilerini de gözden ç›kara-
mamakta, tekrar Sovyetler Birli-
¤i’nin yenilece¤i, Naziler’le iflbirli-
¤i halinde iflgali sürdürecekleri gün-
leri düfllemektedir. Bu nedenle Hit-

ler’e bir telgraf göndererek, ""flfliimmddii--
yyee kkaaddaarr ssüürrddüürrüülleenn vvee ggeelleecceekkttee
ddee ssüürrddüürrüülleecceekk oollaann ddoossttlluukk vvee iiçç--
tteenn iiflflbbiirrllii¤¤ii aadd››nnaa"" kendilerini an-
lay›flla karfl›lamas›n›, zor durumda
olduklar›n› iletirler.

Nazi iflbirlikçisi iktidar›n gücünü
kaybetmesi üzerine, burjuvazi ikti-
dar›n› Hitler’le iflbirlikçi olarak is-
mi geçmemifl isimlerle yeniden kur-
may› dener ve yeni Bakanlar Kuru-
lu’nu ilan eder. 

Fakat di¤er yandan Naziler tam
olarak Bulgaristan’dan çekilme ka-
rar› vermifl de¤illerdir. Hitler, Ro-
manya ve Yunanistan’daki birlikle-
rini çekebilece¤i bir "bar›nak" ola-
rak Bulgaristan’› elde tutmay›, bu
amac›na faflist harekete kurdurmay›
planlad›¤› yeni bir hükümet ve or-
dunun faflizan kesimlerinin yard›-
m›yla ulaflmay› istemekte, bunun
haz›rl›klar›n› yapmaktad›r. A¤ustos
sonlar›nda ve eylül bafllar›nda z›rhl›
tugay›n tank alaylar› ve motorize
topçular›, Bulgaristan’a yerleflmifl
olan Hitlerci askeri birlikler ve az›l›
faflist hareket gizli ve yo¤un bir fa-
aliyet içine girerler. Tüm bunlar
Hitler ve di¤er faflist güçlerin bir
hükümet darbesine haz›rland›klar›n›
aç›kça göstermektedir. Bu engellen-
melidir.

Vatan Cephesi, h›zl› ve ani bir
darbe indirerek, faflizmi engelleme-
li ve iktidar› ele geçirmelidir. 

Ayaklanma bafllat›l›r ve 3, 4 ve 5
Eylül günleri, ayaklanma genifller
ve giderek bütün ülkeyi sarar. 

6 Eylül’de önce tramvay iflçileri-
nin grevi patlak verir. Ard›ndan Sof-
ya’n›n yüzlerce sanayi kuruluflunda
çal›flan iflçiler, tekstil, deri, madeni
eflya, kimya, a¤aç iflleme iflçileri
greve ve gösterilere bafllar. Önce,
Hitler’in askeri karargah› önündeki
sokaklar dolup taflar ve ‹çiflleri Ba-
kan›’n›n do¤rudan yönetti¤i polis
güçleri y›¤›nsal tutuklamalarda bu-
lunur, Hitler’in askerleri gösterici-
lerin üzerine atefl açar. 

Y›¤›nsal gösteriler, toplant›lar,
grevler, mitingler her yerde silahl›
eyleme dönüflür. Ayaklanan halka
yard›m etmek için da¤larda bulunan

halk kurtulufl ordusu birlikleri da¤-
lardan h›zla inerek düflman›n daya-
nak noktalar›n› dövmeye bafllar.

Ayaklananlar, toplama kamplar›-
n› ve hapishaneleri basar, binlerce
tutsak halk savaflç›s› özgürlü¤üne
kavuflturulur.

Demiryollar› çal›flanlar›n›n gre-
ve geçmesi amac›yla, merkez de-
miryolu istasyonu önündeki alanda
miting düzenlenir. Miting silahl› ça-
t›flmaya dönüflür. 

Savafl sonlara do¤ru gelmifl fa-
flist iktidar›n direnme gücü k›r›lm›fl,
faflist düzenin sonu gelmifltir. 

9 Eylül’de zafer haberi tüm ül-
keye yay›l›r. Hoparlörlerdeki ses,
“‹ktidar Vatan Cephesi’nin eline
geçti!" diye müjdelemektedir. Koca
kent uykudan uyan›r.

Binlerce ve binlerce kad›n er-
kek, kara kara tüten fabrikalar›n, ifl-
letmelerin iflçileri birdenbire her
gün gidip geldikleri yollardan ç›kar-
lar, kendiliklerinden grup grup top-
lanarak, dalga dalga coflarak bafl-
kentin merkezine akmaya bafllarlar.
Ellerinde k›z›l bayraklar, ulusal
bayraklar. Büyüklü-küçüklü pan-
kartlarda acele acele yaz›lm›fl "Fa-
flizme ölüm, halka özgürlük!", "Ya-
flas›n Vatan Cephesi iktidar›!", "Hit-
lerci canavara ölüm!" sloganlar›
vard›r...

Bulgaristan’da halk için yaflam
yeni bafllamaktad›r.

Say›: 129 47TAR‹H
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Sabah Gazetesi’nden
bir haber bafll›¤›:

“‹flte AB’nin 82 sayfa-
l›k yeni Türkiye ilerleme
Raporu: Güneydo¤u’yu
PKK geri b›rakt›.” (1 Ka-
s›m 2007)

Do¤ru söze ne
denir!

Zaten PKK
yokken, Gü-
neydo¤u’nun
her taraf› fab-
rika doluydu.
Kifli bafl›na milli
gelir, o zaman Ba-
t›’n›n befl kat› kadard›...
Güneydo¤u’nun tüm fle-
hirlerinde Kürtçe e¤itim
veren ünversiteler vard›.
Bilgisayarl› e¤itime geçil-
miflti çoktan. Hastalanan
her Güneydo¤ulu an›nda
ücretsiz sa¤l›k hizmetine
ulaflabiliyordu. Evsiz tek
bir Kürt yoktu. Güneydo-
¤u’nun en ücra mezralar›
bile elektri¤e, suya bulafl›k

makinas›na, plazma
TV’lere kavuflmufl-
tu.. her evin önünde

bir lüks oto vard›. K›saca-
s›, PKK yokken, yedikleri
önlerinde, yemedikleri ar-
kalar›ndayd› Güneydo¤u
halk›n›n. 

Sonra iflte bak›n ne ha-
le gelmifl!.. 

Sadece Güneydo¤u
mu?

Hay›r, asl›n-
da, ‹ç Anado-
lu’nun Kara-
deniz’in yok-
sullu¤undan

tutun da Afri-
ka’n›n, Asya’n›n

yoksullu¤una kadar
hepsi “örgüt ifli.” Bu örgüt-
ler, ulusal, sosyal kurtulufl
deyip ortaya ç›kmasalar,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm deyip savaflma-
salar, dünyada ne yoksul-
luk olacak, ne eflitsizlik...

Tamam tamam, bu ka-
dar saçmal›k yeter diyor-
sunuz belki, ama ne yapa-
l›m; AB öyle diyor!

Girme flflu aalçak-

lar›n hhizmetine

Konma ssinek

gibi ppislik

üstüne

‹ki ggünde bbir

somun yye,

ne oolur

Yüre¤inin

kan›n› iiç dde

boyun ee¤me

Ömer HHayyam

BAM TELİ çizgiler

AAKKPP GGüünnllüü¤¤üü:: RReecceepp aattmmaayyaa ddeevvaamm eeddeerr::
Yarat›lan› severiz, yaratandan ötürü. 

Bizim ülkemizde özgürlük sorunu diye bir fley yok ki, bu-
nu konufluyor, istismar ediyorlar..

Bat›da özgürlükler noktas›nda ne varsa, do¤uda da o...
Kuzeyde ne varsa, güneyde de o...” 

O kadar!

değin elerm Hayrola?!
Seferberlik yafl› yükseltil-

mifl. Hayrola, 3. cihan harbi
mi ç›k›yor, Kore’ye veya
K›br›s’a yeni sefer mi var?
Yoksa, Dersim’e ya da
Diyarbak›r’a m›? Yoksa
hapishaneler gibi hayata m›
döndürülecek ülkemin flehir-
leri, köyleri ve mezralar›?

Cevap ver Genelkurmay;
bu seferberlik niye?

ÖZÜRLÜ
SÖZLER

- Aktivist!

AAttmmaa RReecceepp’’iinn bbaakkaann››
ZZaaffeerr ÇÇaa¤¤llaayyaann diyor ki:
“Irak’taki 4 milyar dolarl›k müteah-
hitlik hizmeti, flehidimizin bir damla
kan›na feda olsun”...

Yahu ha bire feda oluyor da biz bu
feda olmay› neden hiç göremiyoruz,
neden sizin feda olsunlar hep lafta
kal›yor?

Yanl›fl mmesaj!
Baflbakan esir al›nan as-

kerin ailesine “baflsa¤l›¤›
mesaj›” çekti... Onlar›n dü-
zenleri için savaflt›rd›klar›
askerlere gösterdi¤i özen
bu kadar olur iflte...  Ölen
asker de olsa yoksulun Er-
do¤anlar için de¤eri kulla-
nabildikleri yere kadard›r.

Bush’a hiç yanl›fl dosya
gönderdi mi acaba?..

AB’nin tersi   dönmüfl 
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...Susurlukçu Sami Hofltan, 15
y›l hapis cezas› ald›¤› davadan
zaman afl›m› nedeniyle kurtuldu. 
Sami Hofltan’›n da aralar›nda
bulundu¤u 10 kiflilik çetenin uyuflturucu ticareti
yapt›¤› aç›kt›. Mahkeme 15 y›l hapis cezas› verdi.
Ancak Yarg›tay bozdu. 31 Ekim günü yap›lan
duruflmada, savc›, suçun 1992’de ifllendi¤ini, yasada
öngörülen zaman afl›m› süresinin doldu¤unu söyleye-
rek davan›n ortadan kald›r›lmas›n› talep etti. ‹stanbul 9.
A¤›r Ceza Mahkemesi de iste¤i yerinde bularak davay›
ortadan kald›rd›.

Ne güzel adalet de¤il mi?
Çete kur, uyuflturucu ticareti yap, sonra, davan bir

türlü sonuçlanmas›n ve zaman afl›m›ndan kurtul.. Bu
zaman afl›m› nedense hep iflkencecilerin, infazc›lar›n,
Susurlukçular’›n, uyuflturucu tacirlerinin, mafyac›lar›n
ifline yar›yor. Siz hiç zaman afl›m›ndan davas› ortadan
kald›r›lan bir devrimci duydunuz mu?

Zaman AAfl›m›

YYaarrgg››nn››nn ‘‘SS››nn››rröötteessii’’ ooppeerraassyyoonnuu
Talabani’nin yarg›lanmas› için Kartal Savc›l›¤›’na

bir baflvuru yap›lm›fl. 

Kartal Savc›l›¤› dosyay› Diyarbak›r Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na göndermifl. 

O da ‹stanbul’da görevlendirilecek özel bir savc›ya
havale etmifl..  

Ne mi oluyor? Memleketimizin s›n›rötesi operasy-
onuna hakimlerimiz savc›lar›m›z da kendi cephelerin-
den kat›larak, Talabani’yi ““TTüürrkkiiyyee’’nniinn bbüüttüünnllüü¤¤üünnüü
bboozzmmaakkttaann”” yarg›lamaya soyunuyorlar. Bizim savc› ve
hakimler çok yavuzdur!

Yolsuzlar Resepsiyonu
Enerji yolsuzlu¤undan gözalt›na

al›nan ve hakk›nda yurtd›fl›na ç›k›fl
yasa¤› konulan Limak Holding Pat-
ronu Nihat Özdemir, Abdullah
Gül’ün Çankaya Köflkü’nde verdi¤i resepsiyona kat›l-
m›fl. 

Acaba Gül onunla tokalafl›rken, “Nihatç›¤›m, iyi
götürmüflsünüz mal›, ama bari aç›k vermeseydiniz” mi
dedi acaba?

Köflk’te onu a¤›rlamaktan mutluluk ve onur duydu-
¤unu da söyledi mi?

Enerji yolsuzu Nihat’a konulan yurtd›fl›na ç›kma
yasa¤› da anlams›z olmufl, bizim ülkemizde enerji yol-
suzlar› yurtd›fl›na kaçmazlarki zaten, onlar bu düzenin
köflklerinde a¤›rlanmaya lay›kt›r!

“Halk ‹çin Üreten Bir Ozand› ”
Halk ozan› Feyzullah Ç›nar, 24 Ekim günü, PSAKD

Çi¤li fiubesi’nde an›ld›. 

24 Ekim 1983'te yitirdi¤imiz Feyzullah Ç›nar an›s›na
düzenlenen etkinlikte, Feyzullah Ç›nar’›n türkülerini halk
için üreten bir ozan oldu¤u anlat›ld›. 1950 y›l›nda türkü
söylemeye bafllayan Ç›nar’›n, yaflam› sürecince alevi de-
yiflleri ve toplumcu türkü sözleri nedeniyle hapse de gir-
di¤i belirtilen etkinli¤e k›z› Hüsniye Ç›nar da kat›larak,
babas›n›n sanatç› kimli¤ini ve an›lar›n› anlatt›. 

fiiir dinletisinin sonunda halk ozan› Feyzullah Ç›nar'›n
türküleri söylendi. Grup Yaren’in müzik dinletisiyle
program sona erdi.

KIZILARIK KÜLTÜR MERKEZ‹ AÇILDI
Antalya’da bir süredir kurulufl çal›flmalar›n› sürdüren

K›z›lar›k Kültür Merkezi 28 Ekim’de aç›ld›. Ahmet
Arif’in “Anadolu” fliirinin okunmas›yla saat 15.00’te bafl-
layan aç›l›flta K›z›lar›k Kültür Merkezi ad›na söz alan
Selda Bulut halk kültürüne sahip ç›kmak gerekti¤ini dile
getirdi. Halk kültürünü korumak için kültür merkezini aç-
t›klar›n› söyleyen Bulut konuflmas›nda uyuflturucu kulla-
n›m›n›n ilkokul seviyesine indi¤ini, komflunun komfluyu
tan›mad›¤›n› dile getirerek “Bir yandan gençlerimiz
uyuflturucu tehdidi alt›ndayken, mahallede yol, imar so-
runu, çeteleflme gibi sorunlar›m›z var. Bunlar› hep birlik-
te, daha kolay aflabiliriz” sözleriyle sorunlar› ve çözümle-
ri ortaya koydu. Halk›n kendi yerini sahiplenmesiyle so-
run de¤il çözüm üretilebilece¤inin alt›n› çizen Bulut
“Kültür Merkezimiz mahalle halk› olarak sorunlar›m›z›
çözmek için bir araya gelece¤imiz bir çat› olacakt›r” de-
di. 70 kiflinin kat›ld›¤› aç›l›flta mahalle halk›na yap›lacak
kurslar ve çal›flmalar hakk›nda bilgi verildi.

Trakya Kültür Merkezi’nde 
Coflkulu Kültür Etkinli¤i 

Trakya Kültür Merkez (TKM)’de kültür gecelerinden
biri daha 28 Ekim tarihinde gerçeklefltirildi. Saat 20.30'da
kültür merkezi çal›flan› Onur Ertekin’in yapt›¤› konufl-
mayla bafllayan etkinlikte TKM'nin aç›lmas›n›n üstünden
yaklafl›k alt› ayl›k bir zaman geçti¤ini ve bu süre içerisin-
de karfl›lafl›lan onca zorlu¤a ve bask›ya ra¤men çal›flma-
lar›na devam ettiklerini, çal›flmalar›n›n bundan sonraki
dönemlerde de artarak devam edece¤i söylendi. 

Kültür merkezinin faaliyetlerinin anlat›ld›¤› konuflma-
n›n ard›ndan TKM müzik grubu bir konser verdi.
TKM’nin ba¤lama kursu mezunlar›n›n da k›sa dinletiler
verdi¤i etkinlik Naz›m Hikmet'tin ''Vatan Haini'' fliirinin
okunmas›yla sürdü. Gece çekilen coflku dolu halaylarla
saat 22.30 sona erdi.
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Hepimizin gözleri önünde, Kaz
Da¤lar› emperyalist tekellerle iflbir-
likçileri taraf›ndan, alt›n aramak
için delik deflik ediliyor. Emperya-
list sistem para d›fl›nda, kar d›fl›nda
bir fley düflünemiyor. Tüm zengin-
likleri paraya çevirmeye çal›fl›yor. 

Enerji Bakanl›¤›’ndan al›nan
onayla, bölgede flu an için toplam
10 firman›n 36 noktada arama çal›fl-
mas› yapt›¤› biliniyor. Ya¤malanan
bu ormanl›k alanla birlikte,
Çanakkale’deki Kaz Da¤lar›’nda
900 çeflit bitki örtüsü ile birlikte
dünyan›n ikinci büyük oksijen kay-
na¤› da yokedilmektedir. 

Kaz Da¤lar› ülkemizdeki do¤a
ya¤mas›n›n ilki de¤il, geçmiflte
Bergama’da alt›n arama çal›flmalar›
için siyanür kullan›m› gündeme gel-
mifl ve Bergama köylüleri buna kar-
fl› uzun bir mücadele yürütmüfllerdi.

Bugün de Kaz Da¤lar› üzerinde
tart›flma yürütülürken, BBeelleekk oorr--
mmaannllaarr››nn››nn nas›l ya¤malan›p biti-
rildi¤i ortaya ç›kt›. Antalya Be-
lek’teki ya¤mada bir golf sahas›
için 500 bin a¤aç kesildi. Belek or-
man›nda 45 otel bulunuyor ve her
otel en az 100 dönümlük alandan
olufluyor.

Belek’teki ya¤man›n ortaya ç›k›-
fl›ndan sadece iki gün sonra da Tu-
rizm Bakanl›¤›’n›n Manavgat ‹lçe-
si’ndeki SSoorrgguunn oorrmmaann››nn›› da tekel-
lere peflkefl çekme karar› ald›¤› aç›-
¤a ç›kt›. 600 hektarl›k Sorgun orma-
n› da golf sahalar› ve oteller için çe-
flitli flirketlere tahsis edildi. ‹nflaatlar
sürüyor.

Bugün gündemde bunlar var, ki-
mi zaman ‹stanbul’un ormanl›k
alanlar›n›n nas›l villalar için, kimi
zaman oteller için, kimi zaman alt›n
veya baflka maden aramak için ya¤-
maland›¤› gündeme gelir.

Dönem dönem gündeme gelen-

ler gerçekte ya¤man›n sadece orta-
ya ç›kan k›s›mlar›d›r ve bütünü çok
daha fazlad›r. Fakat tüm bu ya¤ma-
lara karfl› etkili bir mücadele yürü-
tülememektedir ki, ya¤ma sürüyor
ve do¤al zenginliklerimizi yok edi-
yorlar.

Bugün Kaz Oa¤lar›’ndaki ya¤-
maya karfl› kimi kitle örgütleri ile
birlikte bölgenin köylüleri mücade-
le yürütüyorlar. 

Enerji Bakan› Hilmi Güler ise,
bu ya¤maya karfl› ç›kan kitle örgüt-
leri ve köylüleri ““ÜÜllkkeemmiizziinn aalltt››nn
zzeennggiinnllii¤¤iinnee mmüüssaaaaddee eettmmeekk iissttee--
mmeeyyeenn dd››flfl kkaayynnaakkll›› ggrruuppllaarr››nn eett--
kkiinnllii¤¤ii”” demagojisi ile etkisizlefltir-
meye çal›fl›yor. Oligarflinin ony›l-
lard›r sürdürdü¤ü politika de¤iflmi-
yor, e¤er vatanseverseniz, ülkenizin
ya¤malanmas›na karfl› ç›k›yorsan›z,
oligarflinin iflbirlikçili¤ine karfl› ta-
v›r al›yorsan›z, oligarflinin kendi ifl-
birlikçili¤ini gizlemek için baflvur-
du¤u ilk demagoji “d›fl güçler” de-
magojisidir.

Elbette, bu mücadele önemlidir,
demokratik bir talebin gündeme ge-
tirilmesi yan›yla bir etkisi de ola-
cakt›r. Fakat ülkemizdeki ya¤man›n
boyutlar› düflünüldü¤ünde, bu tek
tek ve zay›f güçlerle yürütülen mü-
cadelenin etkisiz kalaca¤› aç›kt›r.

Her bölgedeki zenginliklerimi-
zin sahiplenilmesi sadece birkaç de-
mokratik kuruluflun özel ilgi alan›n-
da kal›rsa veya o bölgenin birkaç
köyüne kal›rsa, bu mücadele sonuç
alamayaca¤› gibi halk›n emperyalist
tekellere karfl› mücadelesini geliflti-
ren bir rol de oynayamayacakt›r.

Sonuç almak için, bu mücadele-
yi daha genifl kesimlerin kat›ld›¤›,
dolay›s›yla daha genifl demokratik
taleplerin gündeme getirildi¤i bir
mücadele fleklinde yürütmek gerek-
mektedir.

Dahas›, bu mücadeleyi emperya-
lizmin ülkemizdeki tüm ya¤malar›-
na karfl› bir mücadeleye dönüfltür-
mek, anti-emperyalist bir mücade-
leye dönüfltürmek de etkisini art›ra-
cakt›r. Fakat tüm bunlar›n ötesinde,
emperyalist tekellerin ya¤mas›na
nas›l bakt›¤›m›z temel sorundur.
Olay› salt ormanlar›m›z›n ya¤ma-
lanmas› çerçevesinde ele almak bu
mücadelenin zay›f yan›n› olufltur-
makta, bölgesel s›n›rl› bir mücadele
olarak kalmas›na neden olmaktad›r.

Ormanlar›m›z›n ya¤malanmas›
bizlere, emperyalist tekellere ülke-
mizin do¤al zenginliklerinin de na-
s›l peflkefl çekildi¤ini, nas›l bir avuç
tekelin ç›karlar› için yokedildi¤ini
göstermektedir. 

Bu temel noktay› Kaz da¤lar›n›n
veya ülkemizin baflka zenginlikleri-
nin ya¤malanmas›na karfl› mücade-
lenin slogan› aras›na katabilmek,
emperyalist tekellerin iflbirlikçisi
güçlerin, ya¤mac›lar›n, talanc›lar›n
teflhirini bu zeminde yapmak, soru-
nu genel olarak halka maledebilme-
nin de yolu olabilecektir.

Böyle düflünüldü¤ünde, Hilmi
Gülerler’in; iflbirlikçiliklerini, ya¤-
mac›l›klar›n›, ülkemizi satt›klar›n›
gizlemek ve bunu yaparken önleri-
ne ç›kan engelleri ortadan kald›r-
mak için baflvurduklar›, “d›fl kay-
nakl› gruplar›n etkinli¤i” demagoji-
si de daha kolayl›kla etkisizleflebile-
cek, gerçekte kimlerin d›fl kaynakl›
güçler oldu¤u net olarak gözler
önüne serilebilecektir.

Kaz DDa¤lar›’n› KKimler
Ya¤mal›yor? YYa¤maya
Nas›l SSon VVerece¤iz?

Ülkemizin her yan›n› bekleyen Kaz
Da¤lar›’n›n, Belek ormanlar›n›n ak›beti-

dir. Bu ya¤ma mekanizmas›, Berga-
ma’da da baflka yerlerde de ayn› flekil-
de çal›flt›. Topra¤›n›, suyunu, gelece¤i-
ni korumak isteyenlerin birlikte müca-

delesi iflte bunun için zorunludur. 


