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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

ﬁenay Hano¤lu, biraz önce
ﬂehit düﬂen yoldaﬂ› Gülsüman
Dönmez’i u¤urluyor...
Ondan d evrald›¤› b ayra¤› o
da b aﬂka k ad›n y oldaﬂlar›na
devredecek bir süre sonra...

Yitirdiklerimiz
7 Mart-13 Mart
1947 do¤umlu Koray
Do¤an, ODTÜ ö¤rencisiydi. Dev-Genç içinde
yer ald›. Bu süreçte
THKP-C’li oldu. Birçok
y›lg›n›n mücadeleden
kaçt›¤› 12 Mart faﬂizmi
KORAY DO⁄AN
koﬂullar›nda mücadelesini sürdürdü. Mahir Çayanlar’›n Maltepe Hapishanesi’nden firar etmesinden sonra da tereddütsüzce görev üstlenerek, onlara yer bulmaya, iliﬂkilerini sa¤lamaya çal›ﬂt›. Bu görevini yerine getirirken 8 Mart 1972’de Ankara’da
polis taraf›ndan kurulun pusuda katledildi.

5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer
alarak tecrite karﬂ› direniﬂin
bayra¤›n› 279 gün boyunca kararl›l›kla taﬂ›d›. 9 Mart
2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.

Yusuf KUTLU

Yusuf Kutlu, 1973’te Antakya’n›n Ekinci Beldesi’nde do¤du.
Arap Alevilerindendi. Mesle¤i oto boyac›s›yd›. Sömürüyü tan›y›p devrim mücadelesine kat›ld›. 1995’te tutukland›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bart›n’dayd›. Katliam›n ard›ndan Sincan F Tipi Hücreleri’ne at›ld›. Tutsakl›k
koﬂullar›ndaki 8 y›l boyunca direniﬂ saflar›nda sosyalizmi savunmaya devam etti.

ﬁenol ﬁENER

Zulmün kalbini
vurmaya giden
halk›m

dalgaland›rd›¤›
bayrak

Madenden
yükselen ç›¤l›¤›m

Selam sana
Yeniden
yaratman›n... ad›

Hücreme do¤an
güneﬂ

... Bin selam

Açl›kta ekme¤im

1998, Sakarya
Hapishanesi

Al kan›m›n

Yücel MARAL

Yavuz YAZLI

Ali Faik ÖZKAN

Grup Komutan› Yücel Maral, Ordu-Ünye, Çi¤dem Köyü
do¤umluydu. Mücadeleye 1988’de ‹stanbul’da Dev-Genç
saflar›nda kat›ld›. Karabüklü Yavuz Yazl›, mücadeleyle ‘92’de Demir-Çelik Fabrikas›’nda ç›rakl›k e¤itimindeyken tan›ﬂt›. Gerilla olmadan önce milis çal›ﬂmalar›nda yer
ald›. Kastamonu do¤umlu Ali Faik Özkan, mücadeleyle tan›ﬂal› fazla olmam›ﬂ, ‘93’ün Aral›k ay›nda gerillaya

Emekçiydiler, K ad›nd›lar...Mücadele içinde özgürleﬂtiler!
Erkek e gemen d üzen ü zerlerinde “ tahakküm” k urmaya k alk›nca,
“eﬂ” k ›l›¤›na b ürünmüﬂ o t ahakkümü d e p arçalay›p a tt›lar bir kenara;
yollar›na devam ettiler. Sosyalizm u¤runa ölümsüzleﬂtiler!

Sevgili kad›nlar ve genç k›zlar›m›z!
‹ﬂçi, köylü, memur, ö¤renci, ev kad›n›, yaratan ve üreten tüm emekçi
kad›nlar›m›z›n E mekçi K ad›nlar Günü’nü k utluyoruz.
Sevgili kad›nlar ve genç k›zlar›m›z!
8 Mart’ta, özgürlü¤ümüz ve eﬂitlik için ﬂehit düﬂen kad›n
yoldaﬂlar›m›z›n h uzurunda, S abolar’›n, G ülsümanlar’›n, Kevserler’in
yürüyüﬂünü z afere ulaﬂt›rmak için and içelim!

Tarih yazanlar›n

Bar›ﬂ ATALAY

‹rfan YEN‹LMEZ

kat›lm›ﬂt›. Bar›ﬂ Atalay, Merzifon Gümüﬂhac›köy’e
ba¤l› Korkut Köyü’ndendi, gerillaya kat›lmadan önce Gümüﬂhac›köy’de tütün emekçilerinin örgütlenmesinde yer
ald›.
‹rfan Yenilmez, 1988’de Uluda¤ Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. At›l›m y›llar›nda Do¤u Karadeniz Bölge
Sorumlulu¤u’nu üstlendi. 17 Nisan sonras› tutsakl›¤›n›n
ard›ndan ‘93’te gerillaya kat›ld›.
‹ﬂçi, köylü, ö¤renci birlikte büyütüyorlard› umudu; canlar›n› birlikte halklar› için, kurtuluﬂ için feda ettiler.

Yusuf KUTLU

5’inci ekipte yer ald›m. Tabii
bundan mutluyum. Ölüme gitmek nas›l sevindirir diye sorulabilir. Benim gibi insanlar halk›
için, vatan için ne isteyebilir? Biliyoruz ki IMF’nin “ﬂu yasay› ç›karmazsan
dolar yok”, “ﬂunu yapmazsan bu yok” sözleri hep gazetelerin baﬂ sayfalar›nda. Her ad›m baﬂ› bir NATO üssü kurulmuﬂ ülkemizde. Bush telefon
etti diye sevinen, göklere ç›kan bir anlay›ﬂ var. ‹ﬂçi memur, köylü; halk›m›z açl›¤a mahkum ediliyor. Yani ba¤›ms›z bir ülke istedi¤im için ölüme
gönüllü oldum. Mutlulu¤um da bu yüzden.

Kaleminden

Örgüt bask›s› diyorlar. Yüzlerce gönüllü arkadaﬂ›n aras›ndan beﬂinci
ekiplerde yer ald›m. Bunun için istemek gerek. Fedakarl›k ve emek gerek. Çünkü bu ölüme yolculuk. Dönüﬂü olmayan yolculuk. Ölümü, ayr›l›¤› çok seviyor de¤iliz. Ama en küçük bir talebin bile ezildi¤i, bir hakk›n
bile yok say›ld›¤› bir ülkede yaﬂ›yoruz... Taleplerimizi kabul ettirmek için
bir yol bu. Yani ne apartmandan atlama ne de köprüden.
Bu zorlu yolculukta neyle karﬂ›laﬂaca¤›m sürpriz de¤il... Ya murad›ma
erece¤im, ya da gazi olan yoldaﬂlar›m gibi geçmiﬂi olmayan, haf›zas› si-

Selam sana

Gözümün nuru

Tutsakl›kta
özgürlü¤üm

12 Mart 1994’te Ordu’nun Ünye ‹lçesi Ball›k Köyü
yak›nlar›ndaki Döﬂeme Ormanlar›’nda oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Y›ld›z ‹DMMA ö¤rencisiydi.
Anti-faﬂist mücadelede büyük bir kararl›l›k ve coﬂkuyla yer ald›. 8 Mart
1979’da kald›¤› eve polisin
yapt›¤› bask›n s›ras›nda rahats›zlanarak aram›zdan ayr›ld›.

Fatma Tokay
Köse

Kozlu ve Ere¤li Kömür ‹ﬂletmesi'ne ba¤l› iﬂçiler haklar›
için direniﬂe geçmiﬂlerdi.
Kozlu’daki direniﬂi bast›rmak üzere sald›ran
oliSat›lm›ﬂ TEPE
garﬂinin askeri güçleriyle iﬂçiler aras›nda ç›kan çat›ﬂmalarda, 11
Mart 1965 ‘te Sat›lm›ﬂ Tepe ve Mehmet Çavdar adl›
iki iﬂçi katledildi.
Mehmet ÇAVDAR

linmiﬂ sakatlar, yani “mezars›z ölüler” aras›nda olaca¤›m. Yaﬂamay› ölesiye seviyorum ve burada bulunan, direniﬂimizi soluyan herkes, inan›yorum ki benim kadar seviyor. Ancak 8 ay 4 mevsimdir insanca bir arada
yaﬂamak için ölüyoruz. Direnme hakk›m›z› kullan›yoruz.
... 8 ay, dile kolay... En saf, temiz, ç›kars›z ve hesaps›z yar›ﬂ›yoruz. Birbirimizin önüne geçmeye gayret ediyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. ...
Biz siyasi tutsa¤›z. Ba¤›ms›zl›k, adalet, eﬂitlik, demokrasi istiyoruz. Çocuklar›m›z aç olmas›n istiyoruz.... Bunun için ölüyoruz.
Ecevit “F tiplerini IMF istiyor” demiﬂti. Do¤ru. Emperyalizm Anadolu’da
devrimcili¤in bitmesini istiyor. Çünkü halk› örgütleyip emperyalizmi ülkemizden kovacak tek güç devrimciler. Asl›nda F tiplerinde ve devletin
tavr›ndaki as›l amaç da bu. Yani talepler meselesi ile s›n›rl› de¤il. Onlar;
yani emperyalistler ve iﬂbirlikçileri Anadolu’da devrim tehlikesini, devrimci hareketleri yok etmek istiyor. Bizse tam tersini istiyoruz.
... Umudu büyüttük ﬂu ana kadar. Kald› meyveleri toplamak. Umut diye bakanlar› fazla bekletmeyece¤im. “Yolun aç›k olsun” diyenlere sevgi
ve selamlar›m› yolluyorum. Hoﬂçakal›n, sevgiyle kal›n...

(Yukar›daki metin, Yusuf Kutlu’nun Va t a n Dergisi’nin 2 Temmuz
2001 tarihli 97. say›s›nda yay›nlanan röportaj›ndan al›nm›ﬂt›r.)
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Çanakkale
Katliam›
Davas›

19 Aral›k Ümraniye
Katliam› Davas›
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Saat: 09.00
Yer: Çanakkale 1. ACM.

Tarih: 3 Mart 2008
Saat: 09.45
Yer: Üsküdar 2. ACM.

(San›k Askerler)

Grup Yorum
2 Mart Pazar
Günü Saat
19.00’da
Maltepe Yayla
Sanat
Merkezi’nde
Sevenleriyle
Buluﬂuyor...

Yozlaﬂmaya, Fuhuﬂa,
Kumara,
Çeteleﬂmeye Karﬂ›

4. Geleneksel
F u t b o l Tu r n u v a s ›
2 Mart’ta
B a ﬂ l › y o r. . .
Kay›t ve Baﬂvuru ‹çin:
K a r a n f i l l e r K ü l t ü r Merkezi
Ba¤c›lar-‹ST.
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3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
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Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen / Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
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nsanl›¤›n özgürlük ve
eﬂitlik sevdas› çok eskidir.
Bask›n›n baﬂlay›p eﬂitli¤in
bozuldu¤u günden bu yana,
yeniden eﬂitlik ve özgürlü¤ün peﬂine düﬂmüﬂtür
insanl›k. Bu yüzden özgürlük, felsefenin ilk kavramlar›ndan biridir. Bu
ve günümüzde toplumsal yap›lar,
düﬂünceye inanm›ﬂt›r insan binlerce
do¤uﬂtan itibaren bir erke¤in sahip
y›ld›r. Romal› Hukukçu Dominitius
oldu¤u imkanlarla yetiﬂme hakk›n›,
Ulpianus, yaklaﬂ›k 1800 y›l önce
kad›nlar›n elinden alm›ﬂt›r. Kad›nlar
“‹nsan, özgür olarak do¤ar.” sözgenellikle zay›f, edilgen, erke¤e taleriyle insanl›¤›n özgürlü¤e inanc›n›
bi ve ona hizmet edecek bir kültürle
formülleﬂtirmiﬂtir.
yetiﬂtirilirler. Feodalizmden kapitae var ki, “‹nsan, özgür olarak
lizme kadar bu kültür özde fazla dedo¤ar” sözündeki “insan”dan,
¤iﬂmemiﬂtir. Dolay›s›yla, kad›n›n
yüzy›llar boyunca insanl›¤›n sadece
edilgenli¤i, zay›fl›¤›, kendisine bi e r k e k l e re iliﬂkin bir durum olarak
çilen iki nci s› n›f o lma ro l ü n ü k a anlaﬂ›lm›ﬂt›r. “Ademin kaburga kebul etmesi de, kad›n sorununun
mi¤inden halkedilmiﬂ” kad›n ne özb i r d i ¤ e r y a n › n › o l u ﬂ t u r u r. Bütün
gür do¤uyordu, ne de özgür yaﬂama
bunlar› çok yönlülü¤ü içinde görhakk› vard›. Binlerce y›l geçti böymek, kad›n sorununun çözümünde
le. Kad›n, kavgas›yla çi¤nenen onunas›l bir mücadele yürütmemiz gerunu ve çi¤nenen haklar›n› günderekti¤i aç›s›ndan önemlidir.
me getirdi. Mücadele ederek onuruüm sorunlarda oldu¤u gibi, kanu yüceltti, haklar›n› geniﬂletti. Fad›n sorununda da, iki temel ba kat “ k a d › n s o r u n u ” diye bir sorun
k›ﬂ aç›s› vard›r. Bunlardan biri,
varl›¤›n› sürdürmeye devam etti.
b u r j u v a i d e o l o j i s i n i n yans›mas›
u sorunun tek bir tan›m› yok.
olarak soruna bireyci çözümler aç›Herkes toplum içindeki yerine,
s›ndan yaklaﬂan bak›ﬂ aç›lar›, di¤eri
ideolojisine göre sorunu farkl› ﬂeise, proletarya ideolojisi çerçevesinkillerde tan›ml›yor. Dolay›s›yla herde sorunu tarihi kökleri ve günükesin kad›n sorununa iliﬂkin çözüm
müzdeki ba¤lant›lar›yla birlikte,
politikalar› da buna göre farkl›laﬂ›toplumdaki di¤er sorunlar›n bir paryor. “ K a d › n s o r u n u ” denildi¤inde,
ças› olarak kavrayan ve buna uygun
kimi kesimlerin akl›na ilk gelen, erolarak da gerçek çözümler üretebike¤in ve aﬂiret, tarikat biçimindeki
len bak›ﬂ aç›s›d›r.
feodal kal›nt›lar›n, gerici feodal küloruna burjuvazinin ideolojisi
türün kad›nlar üzerindeki bask›s› olçerçevesinde yaklaﬂan çarp›kmaktad›r. Kad›n sorunu bunlar› içel›klar›n
ortak noktas›, sorunun d ürir elbette, fakat sorunu tek baﬂ›na
z
e
n
d
e
n
k a y n a k l a n a n yan›n› görbu yan›yla ele almak eksiktir. Çünmemek veya görüp de gözlerden
kü kad›n sorunu, erke¤in, feodal yasaklamakt›r. Çarp›k bak›ﬂ aç›s› kenp›n›n bask›lar›n›n yan›nda, bizzat kapitalist düzenin kad›n üzerindeki sömürü ve kuﬂatmas›n›,
burjuvazinin sürdüregeldi¤i erSorunun sosyo-ekonomik
kek egemen zihniyeti, kad›n›n
kaynaklar›n› bir yana b›rakarak,
metalaﬂt›r›lmas›n› ve tüm bunla“feodal babalara” ya da “ailenin
r›n toplumsal yap› içinde yaratvicdans›z erkek üyelerine”... savaﬂ
t›¤› sonuçlar› da içeren daha boaçarlar. Oysa fark›nda olmazlar ki,
yutlu bir sorundur.
mevcut düzen, o feodal babalar›,
iny›llar›n birikimini içeren
gelenekleri, vicdans›zl›klar›,
ve biny›llard›r kökleﬂerek
zorunluluklar› her gün yeniden
gelen bir sorundan söz etti¤imiz
üretir.
asla unutulmamal›d›r. Geçmiﬂte
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‘Kad›n Sorunu’ndan
Kim Ne Anl›yor?
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GÜNDEM

disini, kimi zaman kad›n sorununun
meclisteki kad›n milletvekili say›s›n›n fazlalaﬂt›r›lmas› ile çözülece¤i
düﬂüncesinde, kimi zaman “ h a y d i
k › z l a r o k u l a ” kampanyalar›yla, kimi zaman “na mus ci na yet ine” karﬂ› kampanyalarla gösterir. Bunlarda
demokratik bir yan bulunabilir; fakat bu tür kampanyalar› yürütenler,
sorunun sosyo-ekonomik kaynaklar›n›, oligarﬂinin politikalar›n›n sonucu olan yanlar›n› tamamen bir yana b›rakarak, “ f e o d a l b a b a l a r a ” ya
da “ailenin vicdans›z erkek üyele r i n e ” veya tarihsellikten ve alt yap›dan kopart›lm›ﬂ olarak “gelenekl e re” savaﬂ açarlar. Oysa fark›nda
olmazlar ki, mevcut düzen, o feodal
babalar›, gelenekleri, vicdans›zl›klar›, zorunluluklar› h e r gün yeni d e n ü re t m e k t e d i r.
ad›n sorunu tek baﬂ›na k›zlar›m›z›n okutulmamas›, erken
yaﬂta evlendirilip eve hapsedilmeleri sorunu de¤ildir. Bunlar sonuçlard›r. Burjuva bak›ﬂ aç›s›, sorunun sistemden kaynaklanan yan›n› tart›ﬂmaz, tart›ﬂt›rmaz. Suçlu töre olur;
suçlu feodal abiler, babalar, eﬂler
olabilir, fakat “oligarﬂik sistem” masumdur. Oligarﬂik sistemin o aﬂiretleri, tarikatlar› ony›llard›r nas›l ve
neden yaﬂatt›¤› tart›ﬂ›lmaz. Oligarﬂik diktatörlük alt›ndaki vahﬂi kapitalist sömürü düzeninin kad›nlara
hangi ac›lar›, çaresizlikleri yaﬂatt›¤›,
kad›n›n nas›l metalaﬂt›r›ld›¤›,
parayla al›n›p sat›lan bir hale
getirildi¤i tart›ﬂma d›ﬂ›d›r.
iz, kad›n sorunu denildi¤inde as›l bunlar› tart›ﬂmal›y›z diyoruz. E¤er bir “kad›n
sorunu” varsa, bundan Do¤u’nun en ücra köyünde 13 k›z
çocuk babas› olup da çocuklar›n› okula göndermeyen yoksul
köylü kadar, k›z çocuklar›n›
Amerikalar’da okutan tekelci
burjuva aileleri de sorumludur.
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Bundan kad›nlar›m›z› eve ve türbana hapsetmek isteyen burjuva politikac› kadar, “laiklik” ad›na 13 milyona yak›n kad›n›m›z› eve hapseden, kad›nlar›n yüzde 20’sini okur
yazar bile yapamayan burjuva politikac›lar da sorumludur. Gelmiﬂ
geçmiﬂ tüm hükümetler sorumludur.
üzen kad›nlar›n ikinci s›n›f olma konumunu, sistem d›ﬂ›ndaki ne de nl e re ba¤larken, di¤er yandan kurtuluﬂ olarak da d ü z e n
içinde bir yer edinmeyi gösterir.
Düzenin hizmetine girerek, düzen içi statükolarda kendine bir
yer edinerek erke¤in bask›s›ndan k›smen kurtulmuﬂ kad›nlar
“ ö r n e k k a d › n ” olarak pazarlan›r. Bir kad›n milletvekili, bir
kad›n patron ya da düzen içinde
yükselmiﬂ baﬂka bir kad›n›n örnek al›nmas› istenir. Elbette
yoksul, ezilmiﬂ kad›nlar›n istisnalar d›ﬂ›nda kendilerine sunulan bu örneklere ulaﬂmas›n›n
maddi koﬂullar› zaten yoktur.
Fakat, bu durumda da, kad›n›n
eksikli¤i sistemde de¤il, kendisinde aramas› sa¤lan›r... Biz iﬂte bu
bak›ﬂ aç›s› karﬂ›s›nda da as›l kayna¤› gösterme ›srar›m›z› sürdürüyoruz.
ad›nlar› düzene karﬂ› mücadeleye yönlendirmek yerine, e r ke¤e karﬂ› mücadele’ye yönlendiren feminist anlay›ﬂlar, kad›n›, erke¤in egemenli¤inden kurtarmak için,
okula giden kad›n say›s›n›, bir iﬂte
çal›ﬂarak para kazanan kad›n say›s›n› art›rmay› “çözüm” olarak gösteren küçük, burjuva anlay›ﬂlar,
burjuvazinin ideolojisinden etkilenmiﬂlerdir. Bu tarz ak›mlar›n baﬂ›n›
çeken kesimler, düzenin kad›n stab a ﬂ k a l d › r a n” bir görütülerine “b
nümdedirler. Fakat gerçekte böyle
de¤ildir. Bu kesimler, genelde kad›n
haklar›n› savunurken de sistemin
çizdi¤i s›n›rlar› aﬂmamaya dikkat
ederler; bunu yaparken de kad›nlar›n dikkatlerini bask›n›n daha tali
unsurlar›na yönelten bir rol oynam›ﬂ olurlar. Böylece, düzene karﬂ›
mücadeleyle t o p l u m s a l k u r t u l u ﬂ a
yönelmesi gereken kad›n, yine sistem içinde tutulmuﬂ olur. Kad›nlar›n
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toplumsal bir devrimle yaratacaklar› dönüﬂümü hedeflemelerinin yerine, “ b i reys el kur tul uﬂ” hayalleri
konulur. Kad›nlar›n ufku daralt›l›r.
Ufku daralt›lan kad›n›n kurtuluﬂ
umudu azal›r ve kad›n, kendisini
ezen sistemle b a r › ﬂ › k olarak yaﬂamaya mahkum edilir. Düzen, kad›n›
ezmeye, aﬂa¤›lamaya, statükolar›
içinde hapsetmeye devam eder.
urjuvazinin sözcüleri “Türkiye
bölgenin en ça¤daﬂ ülkesi” na-

munu, ülke genelinin göstergesi say›yorlar ve bu yan›yla da “ça¤daﬂ”l›k safsatalar› içinde ülkemiz
kad›nlar›n›n gerçek durumundan,
sorunlar›ndan bihaberdirler.
ad›n sorununun muhtevas›, bugün faﬂizmde, tekellerin, toprak a¤alar›n›n oligarﬂik ikti dar›nd a cisimleﬂen “erkek egemen” anlay›ﬂ›, ekonomide, siyasette, sosyal ve
kültürel alanda t a s f i y e e t m e k t i r.
Bunun siyasal anlam› ise, oligarﬂik
güçleri, iktidardan uzaklaﬂt›rmak yani alaﬂa¤› etmektir. Evet,
kad›nlar›n çok çeﬂitli sorunlar›
ve talepleri var; bunlar›n içinde
Kad›n sorununun muhtevas›,
mevcut düzen s›n›rlar›nda çöbugün faﬂizmde, tekellerin, topzülebilir nitelikte sorunlar›n da
rak a¤alar›n›n oligarﬂik iktidar›noldu¤u muhakkakt›r. Fakat
da cisimleﬂen “erkek egemen”
bunlar, sorunun bütünü aç›s›nanlay›ﬂ›, ekonomide, siyasette,
dan ancak tali bir yönü oluﬂtusosyal ve kültürel alanda tasfiye
rabilir. Biz bu yüzden kad›nlar›etmektir. Bunun siyasal anlam›
m›za da erkeklerin himayesinde
ve onlar›n izniyle, onay›yla kaise, oligarﬂik güçleri, iktidardan
zan›lacak bir dünya de¤il, kendi
alaﬂa¤› etmektir.
kavgalar›yla kazanacaklar› bir
dünya hedefi sunuyoruz.
er Marksist-Leninist “ kakarat›n› s›k s›k tekrarlamaktan büd›nlar olmadan gerçek bir
yük zevk duyarlar. Fakat kendi burkitle hareketinden –ve gerçek bir
juva ölçüleri içinde bile asl›nda budevrimden– söz edilemeyece¤ini”
nun ötesindedirler. Kad›nlara çeﬂitli
bilir. Ve yine her Marksist-Leninist,
Avrupa ülkelerinden “bile” daha önkad›n›n kurtuluﬂunun toplumsal
ce oy hakk› verdikleriyle de övükurtuluﬂun d›ﬂ›nda mümkün olamanürler. Ama mesela, rakamlar gösteyaca¤›n› bilir. Bu anlay›ﬂla kad›nlariyor ki, ülkemiz yönetiminde kara yar›nlar›, uzak gelecekleri bekled›nlar›n temsil oran› sadece ve sameksizin bugünden mücadeleye, ördece yüzde 4.4. Ki bu oran ile de
gütlenmeye at›larak özgürleﬂmeye
Türkiye, kad›nlar›n yönetimde temdo¤ru kendileri aç›s›ndan en büyük
sili konusunda dünya s›ralamas›n›n
ad›m› atmalar›n› öneriyoruz. Bu
en alt basamaklar›nda yer al›yor. Bu
ad›m› att›ktan sonra, t ü m k a d › n l aoran, misal, Tayvan'da yüzde 21.4,
r › n v e t ü m h a l k › n k u r t u l u ﬂ u hedebir krall›k olan Ürdün'de bile yüzde
fiyle mücadeleye devam edece¤i7.9. Malezya'da da yüzde 13.1...
miz devrimci bir çizgide birleﬂmeyi
“Türkiye Malezya olur mu?” soruöneriyoruz. Kavgada özgürleﬂmek,
su revaçtayd› bir ara. Demek ki kasosyalizmle kurtulmak, tüm ezilen
d›nlar›n temsili aç›s›ndan ülkemiz
kad›nlar için mümkün olan tek kurMalezya’n›n bile gerisinde. Hangi
tuluﬂ yoludur. Bugünün dünyas›nda,
ça¤daﬂl›k? Bu rakamlar›n esasta somücadele ettikçe özgürleﬂece¤iz.
runun özü aç›s›ndan belirleyici bir
Yar›nlar için ise, sosyalizmin sa¤laönemi yoktur. Fakat düzenin kendi
yaca¤› eﬂitlik içinde, kad›n›n binleriç söylemiyle, kendi içindeki iddice y›ll›k kaderini ad›m ad›m de¤iﬂtialarla bile ne kadar çeliﬂki içinde olrece¤iz. Devrimci bir halk iktidar›du¤unu gösteriyor rakamlar. Burjun›n ve onun önderli¤inde inﬂa edileva, küçük, burjuva kesimler, sadece
cek sosyalizmin d›ﬂ›nda, kad›n sokendi etraflar›ndaki kad›n›n dururununa çözüm yoktur.
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Kad›nlar›m›za
Ça¤r›m›z:
‹ﬁÇ‹, KÖYLÜ, MEMUR...
Ö ⁄ R E N C ‹ , E V KADINI...
M Ü H E N D ‹ S , D O K TO R . . .
BAﬁI Ö RTÜLÜ VEYA AÇIK
ALEV‹ YA DA SÜNN‹,
T ÜR K , KÜ RT VEYA BAﬁ KA B‹R ULUSTAN
TÜM EMEKÇ‹
KADINLARIMIZ;
Sizleri, kurtuluﬂunuz için, çocuklar›n›z›n, halk›m›z›n kurtuluﬂu
için mücadeleye ça¤›r›yoruz...
Kad›nlar›m›z›n yeri ne resi olm a l › d › r ? P a t rona sorarsan›z, fazla hak tan›madan, erke¤in yar›s› kadar ücretle bir köle olarak çal›ﬂt›r›lmas› gereken eksik ak›ll› bir emekçidir. A¤aya sorarsan›z, sözden d›ﬂar› ç›kmamas› gereken eksik etek
biçaredir. AKP’ye sorarsan›z; tüm
kad›nlar bir ev eﬂyas› gibi, evlere
kapat›lmas› gereken insanlard›r.

Kad›nlar›m›z;
O n l a r a g ö re , k a d › n b i r i n s a n
de¤ildir. ‹nsanlar›n duygular›, sevgileri vard›r. Onlar›n dünyas›nda kad›n›n duygusuna, sevgisine yer yoktur. Cinsel keyifleri için haremler
kurar, kad›n› eve kapat›p kullan›rlar.
‹nsanlar eﬂittir. Onlar›n dünyas›nda kad›nlar erkeklerle eﬂit olamazlar.
Onlar, kad›n› erke¤i yoldan ç›karmak için yarat›lm›ﬂ bir ﬂeytan
olarak görmektedirler. Beyinleri,
binlerce y›l geride kalm›ﬂ, çürümüﬂ
beyinlerdir...

Baﬂlar› örtülü veya aç›k
tüm emekçi kad›nlar›m›z;
AKP ve gericili¤in her türünün
sizleri evlere hapsetmesine, toplumsal yaﬂamdan d›ﬂtalamas›na,
aﬂa¤›lamas›na izin vermemelisiniz!
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erteleyemeyece¤imiz görevimizdir.

Kad›nlar›m›z;

Kad › nl ar ›m ›z; u n u t u l m a m a l ›d › r ki; ister din, ister milliyetçilik
k›l›f›na geçirilmiﬂ olsun, faﬂizm,
tüm kad›nlar› aﬂa¤›l›yor, eziyor,
boyun e¤dirmeye çal›ﬂ›yor. Gerici
kuﬂatma, salt dinin etkisi alt›ndaki
kad›nlar için de¤il, bu ülkede yaﬂayan tüm kad›nlar için de geçerlidir.
Kimse, salt kendisini korumaya
çal›ﬂarak, bu sald›r› dalgas›ndan
kurtulamaz...
K u r t u l u ﬂ u n y o l u , birleﬂerek,
mücadele etmektir.
Bunun için, 8 Mart’›n y›ldönümünde, alanlarda, H Ö C ’ l ü K a d › nl a r ’›n saf›nda yerinizi almal›s›n›z .

Kad›nlar›m›z;
8 Mart’›n y›ldönümünde, kad›nlar›n alanlardaki kitlesel varl›¤›, bu
gerici sald›r›lara verilmiﬂ cayd›r›c›
bir cevap olacakt›r...

Kad›nlar›m›z;
Sizlere yönelik, ikinci büyük
sald›r› dalgas› kapita liz m in kad›n›
cinsel meta gören sald›r›lar›d›r.
Bu da, gericili¤in sald›r›lar› gibi, günceldir, gelecekteki bir tehlike de¤il, somut yaﬂanan bir gerçekliktir. Fuhuﬂ art›k oturdu¤umuz sokaklara, çocuklar›m›z›n gittikleri
okullara kadar girmiﬂtir.

Kad›nlar›m›z;
Kapitalizmin kad›n›, cinselli¤i
pazara sürülecek bir eﬂya parças›ndan farks›z gören, aﬂa¤›l›k sald›r›s›na da teslim olunmamal›d›r.
Bu sald›r›ya teslim olmak demek, kad›n›n onursuzlu¤a mahkum
edilmesine izin vermektir.
Çocuklar›m›z›, ailemizi bu ahlaks›zl›k batakl›¤›ndan korumak

Biliyoruz ki, ahlaks›zl›¤a karﬂ›
salt kendimizi koruyabilmek bile,
ancak ahlaks›zl›k batakl›¤›n› kurutmakla mümkündür.
Ahlaks›zl›¤›n, kad›nlar› fuhuﬂ
batakl›¤›nda yok eden çürümüﬂlü¤ün karﬂ›s›na, ancak örgütlenerek,
mücadele ederek dikilebiliriz.
Bunun için de yerimiz, 8 Mart
eylemlerinde HÖC’lü Kad›nlar’›n
yan›nda olmal›d›r.
Devrimciler o l a r a k , sizleri, kad›n› ezen kapitalist sömürüye, faﬂizme, fuhuﬂ pazarlar›nda kad›nlar›m›z›n aﬂa¤›lanmas›na, evde erke¤in her türlü ihtiyac›n› karﬂ›lamaya
mahkum eden “erkek egemen” köleleﬂtirmeye karﬂ› kavga etmeye
ça¤›r›yoruz.
Biliyoruz ki; insan, ancak üzerindeki bask›lara karﬂ› kavga alanlar›nda mücadele ederek onurunu
ve gelece¤ini kazanabilir.
Sizleri, onurlu bir yaﬂam› müc a d e l e e d e re k k a z a n m a y a ç a ¤ › r › yoruz!

Kad›nlar›m›z;
Bizleri karamsarl›¤a sürüklemeye çal›ﬂanlara de¤il, coﬂkulu bir
mücadele yolunu gösterenlere,
devrimcilere kulak vermeliyiz!
Kaderimizi, egemen s›n›flar›n,
gericilerin belirlemesine izin vermeyelim! Gelece¤imizi belirlemek
ellerimizdedir!
Gelece¤imiz 8 Martlar’da kavga
alanlar›ndad›r.

Tüm Emekçi
Kad›nlar›m›z;
Alanlarda H a k l a r ve Özgür l ü k l e r Cephesi (HÖC) kortejindeki yerimizi alal›m!
2 Mart 2008

Nas›l Köleleﬂtirildi?
Nas›l Özgürleﬂecek?
3
Yaz› dizimizin 3. bölümünde kad›nlar›n kapitalizm ve faﬂizm dönemindeki durumlar›n› ele
al›yoruz. Özellikle faﬂizmin kad›na bak›ﬂ aç›s›yla, ﬂeriatç›l›¤›n bak›ﬂ aç›s›ndaki benzerlikler, eminiz okurlar›m›z›n dikkatini çekecektir. Asl›nda bu yaz›n›n tamam›nda görülece¤i gibi, sömürücülerin hepsinin
kad›na bak›ﬂ aç›s› birbirinin benzeridir. Hepsi “erke¤i” kad›ndan üstün görmekte birbirleriyle yar›ﬂ halindedirler. Dönemin ihtiyaçlar›na göre, kad›na lay›k
gördükleri hapishanelerin ﬂekli de¤iﬂmiﬂ, ama
erkeklerin bu hapishanenin gardiyan› olmalar›
gerçe¤i hiç de¤iﬂmemiﬂtir.

“Eve hapsedilmiﬂ” kad›n kapitalistin iﬂine gelmezdi, kad›n›,
fabrikaya gelebilecek kadar özgürleﬂtirmeliydi.
Zaten burjuvaziye göre özgürlük
“emekçinin iﬂgücünü özgürce satmas›” demekti.
Kad›n›n özgürlü¤ü de onun özgürce evinden ç›k›p fabrikada çal›ﬂabilmesini sa¤layacak kadar bir

yarak erkeklerle eﬂit haklara sahip
olmak için örgütlenmeye baﬂlad›lar.
Burjuva devrimlerin ürünü olan ‹nsan Haklar› Bildirgeleri, tarih içindeki tüm ilericili¤ine ra¤men, kad›nlar›n haklar› noktas›nda geriydi
ve örgütlenmeye, mücadele etmeye
baﬂlayan kad›nlar, iﬂte bu nedenle
ayn› süreçte “ K a d › n H a k l a r › B i l d i risi”ni kaleme ald›lar.
Bildiride ﬂöyle deniyordu mesela: “Kad›n dara¤ac›na ç›kma hakk›na sahiptir, yarg›çlar kuruluna
yükselme hakk›na da sahip olmal›d›r. ” (Kad›n ve Marksizm, syf. 25)
Yukar›da da vurguland›¤› gibi,
kad›nlar›n meselesi ne sadece ücretin miktar›, ne de sadece mevki ma-

‘Kad›n dara¤ac›na ç›kma hakk›na sahiptir, yarg›çlar
kuruluna yükselme hakk›na da sahip olmal›d›r’
Burjuva devrim, devlet yap›lanmas›nda, ekonomide, kültürde feodalizmi tasfiye ederken, kad›nlar
üzerindeki feodal bask›ya da belli
ölçülerde son verdi. Ancak kad›nlar
cephesinden ele al›nd›¤›nda bu, süreklileﬂen bir dönüﬂüm olmad›.
Burjuvazi tarih içindeki ilerici
rolünü kaybetti¤i ölçüde, nas›l ki kimi yerlerde dini gericili¤i yeniden
güçlendirmiﬂse, ayn› ﬂekilde kad›nlara iliﬂkin feodal de¤erleri, e r k e k
egemen anlay›ﬂ› da, ya yeniden
hortlatm›ﬂ ya da hortlat›lmas›na yol
açm›ﬂt›r.
Burjuva demokratik devrimlere
ba¤l› geliﬂen haklar ve özgürlüklerden kad›nlar da de¤iﬂik boyutlarda
yararland›lar. Fakat kad›n›n toplumsal konumunun de¤iﬂmesi çok daha
baﬂka bir devrimi gerektiriyordu.
Bu anlamda, burjuva demokratik
devrimlerinin demokratikleﬂme ortam›nda da kad›n›n “ikinci s›n›f olma” durumu, k a t m e r l i biçimde
ezilmesi, k a t m e r l i biçimde sömürülmesi de¤iﬂmemiﬂ oldu.
Kad›n›n köleli¤inin biçiminde ki de¤iﬂiklik ise, kapitalizmin ihtiyaçlar› temelindeki bir de¤iﬂiklikti.
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özgürlüktü.
Kapitalizmin yükselme döneminde kad›n eme¤i, ucuz iﬂgücü olarak vahﬂice sömürüldü. Kad›nlar ve
çocuklar, günde 18 saate kadar uzayan sürelerde köle gibi çal›ﬂt›r›ld›lar.
Üstelik de erkekle ayn› süre çal›ﬂt›¤›, ayn› eme¤i harcad›¤› ve ayn› ürünü üretti¤i halde bile, erkekten daha
az ücrete mahkum edilmiﬂti. “Eﬂit
iﬂe eﬂit ücret” talebi, iﬂte bu dönemde, kad›nlar›n mücadelesinin en
önemli taleplerinden biri olarak öne
ç›kt›. Asl›nda istenen sadece ücret
meselesi de¤il, h a y a t › n h e r a l a n › nda eﬂitli¤in tan›nmas›yd›.

Örgütlenen kad›n,
eﬂitsizli¤in karﬂ›s›na
dikiliyor
Bu düﬂünce zaman içinde daha
da geliﬂti. Sonuçta, kad›n› fabrikaya
çeken burjuvazinin pek de istemedi¤i bir sonucu daha oldu bu sürecin.
Evinden ç›kan, toplumsal üretimde
yer alan kad›n, kendini vahﬂice sömüren bu koﬂullara karﬂ› mücadeleye de kat›ld›, hatta yer yer bu mücadelenin en önüne ç›k›p savaﬂt›.
Kad›nlar 1780-90’lardan baﬂla-

kamd›; onlar eﬂitlik istiyorlard›; evde, iﬂyerinde, hayat›n her alan›nda
eﬂitlik! Kad›nlar varolan tüm siyasi
haklar›n k a d › n e r k e k a y r › m › o l m a d a n herkese tan›nmas›n›, yönetime
kat›labilmeyi, siyasal örgütlenme
özgürlü¤ü istiyorlard›. Frans›z burjuva devriminin ateﬂi içinde kad›n
mücadelesi de geliﬂiyordu.
1888’de Washington’da Uluslararas› Kad›n Konseyi kuruldu. Örgütlenmelerin yayg›nlaﬂmas›, kad›n
haklar› meselesini birçok yerde
gündeme soktu. 1910'da Danimarka'da (Kopenhag), II. Enternasyonal
toplant›s›nda Amerika’da bir grevde
ölen emekçi kad›nlar›n an›s›na, her
8 Mart’›n Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü olarak kutlanmas› kararlaﬂt›r›ld›. 8 Martlar, emekçi kad›nlar›n
mücadelesine yeni bir güç ve mevzi
kazand›rd›.
Fakat iktidar› ele geçiren ve eﬂitlik, özgürlük idealini terk etmeye
baﬂlayan burjuvazi, bir süre sonra
kad›nlar›n taleplerine onlar›n derneklerini yasaklayarak, kad›n önderleri giyotinde katlederek cevap
verdi. Kad›nlar›n hakl› talepleri karﬂ›s›nda burjuvazinin ald›¤› bu tav›r,
asl›nda onun as›l s›n›fsal bak›ﬂ aç›-
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s›n› yans›t›yordu. Burjuvazi, sonraki
y›llarda kad›nlara birçok hakk› tan›mak zorunda kalsa da, asl›nda kad›n›n kendisine tabi olmas›n› dayatan
zihniyetini pek de terk etmedi.
Burjuvazi, feodalizmi y›karken,
dinin kilisede somutlanan siyasal
konumunu, yönetim otoritesini etkisizleﬂtirirken, dinin zihinlerdeki
otoritesine çok ciddi darbeler vurmam›ﬂt›. H›ristiyanl›¤›n ve müslümanl›¤›n “ tanr› kad›n› erkek için
yaratt›” hükmü, öylece duruyordu
mesela. Ve üstelik burjuvazinin ç›kard›¤› yasalar da bir ﬂekilde bu
hükmü pekiﬂtiriyordu. Mesela e rk e k l e re o y h a k k › t a n › y › p k a d › n a
b u h a k k › t a n › m a y a n y a s a l a r, iﬂte
bu gerici dini yaklaﬂ›mla özde farkl› de¤ildi. Bu noktada burjuvaziyle
din otoritelerinin fark› yoktu.
Kad›na seçme hakk›n› vermeyen
anlay›ﬂ seçilme hakk›n›n ise zaten
hiç sözünü bile etmezdi. Kad›n›n
yöneticilik yapmas›n› yasal olarak
engelleyen zihniyet de kad›n› ikinci
s›n›f gören, onu küçümseyen, kad›n› eksik ak›ll› sayan dini zihniyetten
farkl› de¤ildir.
N a p ol e o n K a nu n u olarak bilinen dünyan›n ilk medeni kanununda burjuvazi kad›na bak›ﬂ aç›s›n› ﬂu
cümlede ortaya koymuﬂtu: “Koca
kar›s›n› korumal›, kad›n ona itaat
etmelidir” ... ‹ncil’den ya da
Kur’an’dan bu anlay›ﬂa denk düﬂen
birçok ifade bulunabilir bilindi¤i gibi. Fakat kad›nlar feodalizme, dine,
burjuvazinin erkek egemen anlay›ﬂ›na boyun e¤mediler yine de.
Kad›nlar›n bu dönemlerdeki mücadeleleri, çal›ﬂma saatlerinin k›salt›lmas›, mesleki e¤itimi, fabrikalarda, atölyelerde erkeklerle eﬂit hiyerarﬂi kurulmas›, eﬂit iﬂe eﬂit ücret
verilmesi, çal›ﬂan kad›nlara kreﬂ
hakk› tan›nmas›, siyasal örgütlenme
ve dernek kurma hakk› verilmesi talepleriyle sürdü.
Ve iﬂte bu mücadelelerin sonucunda da oy hakk›, soyad›n› kullanma hakk› gibi haklar›, yasalar önünde eﬂitlik hakk› kabul edildi. Bu kazan›m, hiç kuﬂkusuz, kad›nlar›n tarihi ve toplumsal yaﬂamdaki yerleri
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Faﬂizm kad›n›
hapsediyor
Faﬂist Mussolini iktidar›, kad›nlar› üretimden
ve toplumsal yaﬂamdan kopart›p eve hapsetmek
için ad›m ad›m çeﬂitli yasalar› uygulamaya koyar:
20 Ocak 1927 tarihli kararname: Faﬂist sendikalarca kad›nlar›n ücretleri ayn› iﬂkolundaki erkek ücretlerinin y a r › s › n a indirilmiﬂtir.
30 Ocak 1927 kararnamesi: Kad›nlara liselerde edebiyat ve felsefe ders l eri nin okut ulma s› kesinlikle y a s a k l a n m › ﬂ t › r.
Kad›nlar›n e¤itimine karﬂ› yasal önlemler (1928): Kararnameyle, kad›nlar›n orta ö¤retim kurumlar›nda müdürlük yapmalar› yasaklanm›ﬂt›r. K›z ö¤rencilere i k i ka t ha rç ö de m e yü kü ml ü l ü ¤ü getirilmiﬂtir.
28 Kas›m 1933 kararnamesi: Devlet kurumlar›, eleman almak için aç›lacak s›navlarla ilgili ilanlarda k a d › n l a r › d › ﬂ a r d a t u t a c a k koﬂullar koymaya
yetkili k›l›nd›lar.
1 Eylül 1938 tarihli kararname: Kad›nlar›n, kamu görevlerindeki kadro
toplam›n›n ancak % 10’unu doldurabi le ce¤i kararlaﬂt›r›ld›.
*
Bu faﬂist politikalar sonucunda tahmin edilebilece¤i gibi, üretim ve toplumsal yaﬂam içindeki kad›nlar›n oran› her geçen gün azald›.
*
Henüz böyle yasalar ç›karacak durumda olmasalar da, AKP’nin ﬂeriatç›
kadrolar›n›n zihniyeti, Mussolini’nin zihniyetinden pek farkl› olmasa gerek
de¤il mi?
aç›s›ndan çok önemli de¤iﬂiklikleri
beraberinde getirdi. Fakat...

Ka¤›t üzerindeki eﬂitlik;
hayat›n içindeki
eﬂ i ts i zl ik !
Fakat, yasalar›n “ k a d › n e r k e k
e ﬂ i t t i r ” demesi, toplumsal yaﬂam
içinde bu eﬂitli¤in kurulmas› anlam›na gelmiyordu. Ka¤›t üzerinde
eﬂitli¤in sa¤lanmas›yla hayat›n içindeki eﬂitli¤in sa¤lanmas› aras›nda
uzun bir mesafe vard›. Kapitalizmin
dayatt›¤› eﬂitsizlikler, feodal kal›nt›lar, biny›llara uzanan gelenekler sistemli bir biçimde aﬂ›lmadan fiili
eﬂitlik sa¤lanamazd›. Nitekim sa¤lanamad›. Kapitalizm ve yeni sömürge ülkelerdeki faﬂizm, “erkek
egemen” anlay›ﬂ› sürekli yeniden
üreterek, feodal zihniyeti çok çeﬂitli
k›l›flar alt›nda sürdürüp güçlendirerek gerçek eﬂitli¤in önünde engel
olmaya devam ettiler.
Kapitalizm, eﬂit iﬂe eﬂit ücret ta-

lebini bile kabule yanaﬂmad›. Kalifiye iﬂler adeta kapal›yd› kad›nlara.
Kad›nlar›n ço¤u, herhangi bir vas›f
gerektirmeyen, ileri teknoloji istemeyen alanlarda çal›ﬂt›r›l›yorlard›.
Kad›nlar, ülke yönetiminde nüfuslar› ölçüsünde yer alamad›klar› gibi,
fabrikalarda, iﬂyerlerinde ve sendikalarda bile gerekti¤i gibi temsil
edilmiyorlar. Bu durum, bugün de
büyük ölçüde devam etmektedir.

H i t l e r ve Mussolini’nin
d›ﬂlanm›ﬂ kad›nlar›!
Kapitalizmin 1920’lerin sonlar›nda yaﬂad›¤› bunal›m, burjuva demokratik devrimlerin getirdi¤i hem
ekonomik, hem demokratik haklar›n yavaﬂ yavaﬂ budanmas›na yol
açt›. Tahmin edilece¤i gibi, bunal›m›n getirdi¤i iﬂsizlikten yoksulluktan en fazla etkilenenlerin baﬂ›nda
kad›nlar geliyordu. K›sa süre sonra
da tamamen d›ﬂlanacaklard› üretimden ve toplumsal yaﬂamdan. Çünkü
faﬂizm iﬂbaﬂ›na geliyordu; önce
2 Mart 2008

‹talya’da, ard›ndan Almanya’da iktidara gelen faﬂizm, aç›k bir k a d › n
d ü ﬂ m a n › ’yd›. Belki Yahudiler, komünistler gibi tüm kad›nlar› toplama kamp›na göndermedi faﬂizm,
çünkü bu maddeten mümkün de¤ildi, ama kad›na bak›ﬂ aç›s› di¤erlerine ne kadar düﬂmansa, öyle düﬂmancayd›.
Faﬂizmin kad›na yaklaﬂ›m›, asl›nda burjuvazinin zihninin derinliklerinde ne varsa aç›¤a ç›karm›ﬂt›r. Kad›nlar, faﬂizmde alenen aﬂa¤›lan›yordu. Aﬂa¤›lanma ise, “3K”
olarak adland›r›lan anlay›ﬂta somutlan›yordu. Hitler, kad›n›n iﬂlevini
“ k i n d , k u c h , k i rche ” olarak üç
baﬂl›kta özetlemiﬂti; yani “ çocuk,
mutfak ve kilise ”! Kad›n›n yeri,
konumu, görevi iﬂte bu üçü aras›nda
kalmal›yd›. Kad›n bol bol çocuk do¤urmal›, “üstün” Alman ›rk›n› ço¤altmal›yd›.
‹talya’n›n faﬂist devlet baﬂkan›
Mussolini’nin kad›nlara yönelik
aﬂa¤›lamas›, ﬂu sözlerinde gayet net
görünüyor:
“Size itiraf edeyim ki, kad›nlara
oy hakk› tan›may› düﬂünmüyorum.
Bir yarar› yok bunun. Almanya’da
ve ‹ngiltere’de kad›n seçmenler erkekler için oy kullan›yorlar. Böyle
olunca, ne anlad›m ben bundan?
(...) Kad›nlar›n Devlet iﬂlerine kat›lmalar› konusundaki kan›m her
türlü feminizme karﬂ› niteliktedir.
Elbet, kad›n bir köle olmamal›, ama
ona oy hakk› verirsem tefe koyarlar
beni. Bizim Devlet’imizde, kad›n
hesapta olmamal›d›r.” (Maria Antonietta Macciocchi; Faﬂizmin Analizi, Çev. Cemal Süreya)
Bir baﬂka zaman, neden kad›nlara oy hakk› vermedi¤ini soranlara
ﬂöyle diyor Mussolini: “ Birçok gezi
yapt›m, bunlar›n hiçbirinde benden
oy hakk› isteyen bir tek kad›na rastlam›ﬂ de¤ilim. ‹talyan kad›nlar›n›n
bütün onuru da buradad›r zaten. ”
(Agk.)
Kad›n›n kendini aﬂa¤›lamas›n›
“onurlu” bir davran›ﬂ olarak yücelterek demagoji yapmak, faﬂizmin
de, hem H›ristiyan, hem ‹slamiyet’in
ortak yanlar›ndan biridir. ﬁeriatç›lar
Say›: 141

da bugün kad›n›n kendini türbana,
çarﬂafa, hatta mümkünse burkaya
hapsetmesini ayn› cümlelerle övmektedirler. Ama biz ﬂimdi yine faﬂizmden devam edelim. Mussolini,
kad›na niye oy hakk› vermedi¤ini,
niye üretime ve yönetime katmad›¤›n› yine de bugünkü riyakar kad›n
düﬂmanlar›ndan daha aç›k ortaya
koyuyordu:
“ (...) Kad›n›n yüksek ya da aﬂa¤› bir varl›k olup olmad›¤› konusundaki tart›ﬂmalarla boﬂuna vakit yitirmeyelim:... Bu konuda ben daha
da kötümserim: Kad›nda, sözgelimi,
büyük bir sentez yetene¤i, bunun sonucu olarak da, gerçek bir tinsel yarat›ﬂ gücü bulunmad›¤› kan›s›nday›m.”
Hitler faﬂizmi de, kad›na karﬂ›
siyasetinde Mussolini’nin takipçisi
oldu. Mussolini’nin kad›nlar› ü ret i m d e n , o k u l l a r d a n , d e v l e t d a i rel e ri n d e n ad›m ad›m tasfiye etme
plan›n›n bir benzerini de Hitler uygulamaya soktu.
Hitler, 1932 seçimlerindeki bildirisinde “Kad›n›n ve erke¤in insan
soyunu sürdürme görevi, birlikte
çal›ﬂmadan daha önemlidir...” diyordu. Bunun pratikteki yans›mas›
ise Hitler iktidar oldu¤unda belli
olacakt›.
Hitler iktidar›, kad›nlar›n çal›ﬂma hayat›ndan ve toplumsal hayattan d›ﬂlanmas› için “devletin öncülük yapmas›” düﬂüncesinden hareketle daha ilk y›l›nda bir kararname
ç›kard›. 30 Haziran 1933 tarihli bu
kararnameyle, e v l i b ü t ü n k a d › n l a r ›
çal›ﬂt›klar› i ﬂ t e n ç › ka r› l d › l a r. Kararnameyle ayr›ca, otuz beﬂ yaﬂ›na
ulaﬂmam›ﬂ kad›nlara D›ﬂiﬂleri kuruluﬂlar›na girmek yasaklan›yor, devlet kurumlar›ndaki iﬂ baﬂvurular›nda, mutlak öncelik erkeklere tan›n›yordu. Hem kad›n›n hem erke¤in
çal›ﬂmas›n› önlemek için de faﬂizm
“zekice” bir yol bulmuﬂtu; “Ayn›
a i l e d e ç i f t ü c re t o l m a y a c a k ” t›.
Tüm dairelerde bir göreve atanmada, ödeneklerde erke¤e öncelik tan›nmas›, kararname gere¤iydi.
Faﬂizm, bir yandan Mussolini
gibi “ günümüzde, makina ve kad›n,

Bu da
oligarﬂinin
kad›na
verdi¤i
ev hapsi
cezas›!
T‹SK’in (Türkiye ‹ﬂveren Sendikalar› Konfederasyonu) yapt›¤› bir
de¤erlendirme, son bir y›lda 237 bin
kad›n›n emek gücü piyasas›ndan
ç › ka ra k e v ha n ›m › ol d u¤ un u , toplam ev kad›n› say›s›n›n 12 milyon
300 bine ulaﬂt›¤›n› gösteriyor.
Son bir y›lda 237 bin kad›n›n eve
hapsedilmesinde ﬂeriatç› yaﬂam tarz›
m›, yoksa iﬂten ç›karmalar m› belirleyici? Bunu tesPit edebilmek zor; fakat ikisinin de etkisinin oldu¤u kuﬂkusuz. Daha önemlisi, son bir y›ldaki rakam bir yana, 12 milyonu aﬂk›n
kad›n›n bu düzen taraf›ndan üretimden ve toplumsal yaﬂamdan d›ﬂtalanarak eve hapsedilmiﬂ olmas›d›r.
Sistemin bu sonucu yaratan ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar›n›n, Mussolini’nin amaçlar›yla so nuçta çak›ﬂt›¤› ortadad›r. Mussolini
bile belki bu kadar yüksek oranda
kad›n› evine hapsedememiﬂti. Ülkemizi yöneten faﬂist kadro, kad›n› aﬂa¤›lama konusunda faﬂist ﬂefleri geride b›rakm›ﬂt›r.
AKP’lilerin eve hapsedilen kad›nlar›n say›s›n› daha da art›rmak
için canla baﬂla çal›ﬂaca¤›na da hiç
ﬂüphe yoktur.

iﬂsizli¤in iki büyük nedenidir” deyip, kad›n›n görevi çocuk yapmakt›r düﬂüncesiyle, kad›n› üretim d›ﬂ›na mahkum ederken, onu çal›ﬂt›¤›
süre içinde yo¤un biçimde sömürmekten de geri kalmad›. Almanya
faﬂizmi, 2. Emperyalistler Aras›
Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n› baﬂlatt›ktan sonra, esir ald›¤› kad›nlar›, köle gibi
hem fabrikalarda, hem de evlerde
hizmetçi olarak kulland›.
- devam edecek-
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Kad›nlar›n Temel Sorunu
Sömürü Düzenidir
Kad›nlar›m›z›n yeri erkekten
sonrad›r. Bu, sömürü düzeninin bir
sonucudur. Sömürü düzenleri, kad›nlar› ikinci s›n›f konumunda görmekte, toplumsal yaﬂam› da buna
göre ﬂekillendirmektedir.
Dolay›s›yla, toplumun birçok
kesiminde de, kad›nlar›n yeri erkekten sonra gelir.
E¤itim olana¤› öncelikle erke¤indir.
Kad›n eme¤i erke¤inkinden yüzde 25 daha ucuzdur.
Kad›n, halen birçok bölgede, evde erke¤in kölesidir.
Kad›n, çocuk do¤urmas› gereken bir makinedir.
Belki hepsinden önemlisi, kad›nlar›m›z›n önemli bir bölümü bilincindeki gerili¤in tutsa¤›d›r.
Kad›nlar›n mücadelesi de, sistemin ve toplumsal yap›n›n kendisine
uygulad›¤› tüm bu bask›lara karﬂ›
olmal›d›r.
Kad›nlar›n önemli bir k›sm›,
üzerlerindeki bask›ya, do¤ru mücadele yöntemleriyle karﬂ› ç›kmak yerine, boyun e¤mekte, bask›y› kan›ksayarak do¤al karﬂ›lamakta ve hatta
bu kan›ksama, kendisi bask›n›n parças› haline gelecek kadar ileri gidebilmektedir.
Kad›n›n içine itildi¤i bu gerçeklik, tahlil etmemiz, çözümlememiz
ve kad›nlar›n üzerindeki bask›ya
karﬂ› mücadele ederken göz önünde
bulundurmam›z gereken bir durumdur.

‹kinci S›n›f Olma Rolünü
Kabul Eden Kad›n
Belli bir düﬂünce ve kültürle yetiﬂmiﬂ erkeklerin, kad›nlar› evlere
kapatmas›, kendisine köle haline
getirmeye çal›ﬂmas›n›n izah› daha
kolayd›r. Bununla birlikte, kad›n›n
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kendisini erke¤in kölesi olarak gördü¤ü, dini zeminde veya baﬂka biçimde kendileri üzerindeki bask›n›n
örgütlenmesinde rol ald›¤› örnekler
de az de¤ildir.
Örne¤in, ‹slam dininde var olan,
erke¤in birden fazla kad›nla evlenmesi kural› birçok kad›n taraf›ndan
da tevekkülle karﬂ›lanmakta, dinin
gere¤i olarak savunulmaktad›r.
Ya da “ e r k e k g e rekti¤inde ka d›n› dövmelidir” diyen kad›nlar›n,
kapitalist düzenin kad›n› cinsel meta olarak kullanmas›na raz› olan kad›nlar›n say›s›n›n da az olmad›¤› bilinmektedir.
Örne¤in, dinci düﬂüncelerin etkisi alt›ndaki kad›nlar›n birço¤u
“ E r k e k l e r k a d › n l a r üzerinde hâk i m d i r l e r ” söylemini, Kur’an’›n
bir buyru¤u olarak savunurlar.
Kad›nlar üzerinde egemenlik
kurmay› kendisine hak gören erkeklerin, kad›n erkek eﬂitli¤ine karﬂ›
ç›kmas›, konumlar›n› kaybetmek istememeleri ile izah edilebilir. Fakat
kad›n›n, ezilen, ikinci s›n›f olma konumunu kaybetmek istememesi
mümkün olabilir mi?
Kad›n›n, ezilmeyi tercih etmesi
sözkonusu de¤ildir, fakat, ezilmeye
karﬂ› ç›kmayan, erke¤in kad›n› ezmesini erke¤e hak olarak gören kad›n›n durumu tahlil edilmek durumundad›r.
Antalya Serbest Bölgesi’nde
Novamed fabrikas›nda çal›ﬂan bir
kad›n iﬂçi anlat›yor;
“ ‹ﬂyerinde çal›ﬂanlar›n yüzde
95'inin kad› n olmas› örgütl enmeyi
bi ra z z o rl a ﬂt › rd ›. De ¤e r ya rg› l a r›
n e de n iy le bi r k a d › n › i k n a e t m e k
iç in, kocas› n›, babas› n›, a¤abe yi ni ,
kay› npeder ini bazen de komﬂular› n › ik na e tme m iz g e re kti . ” ( 1 6 E y l ü l
2007 Radikal)
Bu durum kad›n›n, kendisine bi-

Ankara
çilen ikinci s›n›f olma rolüne boyun
e¤mesinin sonucudur. Fakat, mevcut toplumsal yap› içinde yad›rganacak bir durum de¤il, do¤al olan
ama de¤iﬂtirilmesi gerekendir.
Yine, k›zlar›n okula gönderilmemesi gerekti¤i düﬂüncesi, salt kimi
bölgelerdeki erke¤e ait bir düﬂünce
de¤ildir, “k› z çocu¤unun okumas›
g e re k m e z , o b i r e r k e k l e e v l e n i p
kocas›na iyi bir eﬂ olmal›d›r” düﬂüncesi, özellikle k›rsal bölgelerde
kad›na da önemli oranda benimsetilmiﬂ bir düﬂüncedir. Ya da, namus
kavram›n›n kad›na özel bir kavram
olarak alg›lanmas›, ülke yönetiminin kad›na göre bir iﬂ olmad›¤› düﬂüncesi, kad›n›n oturup ev iﬂlerini
yapmas› gerekti¤i gibi düﬂünceler
kimi kad›nlar içinde de kabul gören
düﬂüncelerdir.
Çeliﬂkili gibi görünen bu durum,
gerçekte, “ k a d › n s o r u n u ”nu anlatan en çarp›c› yanlardan birisidir.
Kad›n, salt ezilmekle kalmaz, ayn›
zamanda kendisini ezen mekanizman›n parças› haline getirilerek, bu
mekanizmaya karﬂ› ç›kmas› da engellenir.
Toplumsal yap›, bir yandan kad›n üzerinde bask› uygularken, ayn›
zamanda kad›nda bir kiﬂilik de ﬂekillendirir. Dolay›s›yla, kad›na yak›ﬂt›r›lan gerilikler, kad›n›n genlerinde var olan de¤il, kendisine içinde yaﬂad›klar› toplumsal yap› taraf›ndan kazand›r›lan özelliklerdir.
Zay›f, edilgen, erke¤in korumas›na
muhtaç, erke¤in sözünden ç›kmayan, itaatkar kad›n kimli¤i böyle ortaya ç›kmaktad›r.
Bu durum kad›n›, düzenin çeﬂitli
kesimlerinin kullanmas›na aç›k hale
getirmektedir. Din tüccar› AKP gibileri kad›n›, dini bask›n›n, burjuva-
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zi kad›n› cinsel sömürünün, feodalizm kad›n› feodal bask›n›n yay›lmas›nda ve kurumlaﬂt›r›lmas›nda
kullanabilmektedir.
Bu aç›dan kad›n sorunu, bir yan›yla da kad›n›n bu kesimlerin denetiminden, etkisi alt›ndan kurtar›larak, özgürlü¤ü ve kurtuluﬂu için
mücadeleye kat›lmas› sorunudur.

Evden Kurtulup,
Sömürü Çark›n›n
‹çinde Ezilen Kad›n
Ülkemizde kad›nlar›n yaﬂad›¤›
sorunlar›n bir yan›n›, kad›nlar›n evlerine kapat›lmas›n›n oluﬂturdu¤u
do¤rudur. ‹slam dini ve feodal kültür, kad›n› evde kullan›lacak bir eﬂya haline getirir.
Fakat bu duruma duyulan tepki,
kad›n sorununun çözümünü, kad›n›n eme¤ini kapitalizmin hizmetine
sokmas›nda gören, baﬂka yanl›ﬂ bir
anlay›ﬂ› geliﬂtirmiﬂtir.
Kuﬂkusuz, kad›n› evde erke¤in
kölesi olmaktan ç›karmak gerekir,
fakat erke¤in kölesi olmaktan ç›kan
kad›n, patronlar›n kölesi oldu¤unda
da, üzerindeki bask›dan kurtulmuﬂ
olmaz. Dolay›s›yla, kad›n›n üretim

faaliyetinin içinde yer almas› ancak
sosyalist bir üretim sözkonusu oldu¤unda, kad›n sorununun çözümüne
hizmet edebilir.
Yine, Antalya’daki Novamed
fabrikas›nda direniﬂ örgütleyen kad›n iﬂçiler, üzerlerindeki bask›lar›;
“ﬁeflerimiz, 'yeme¤inizi yer yemez
yat›n uyuyun. Eﬂiniz le hafta sonla r› birlik te olurs unuz . En erjinizi iﬂe
saklay›n diyordu” sözleriyle anlat›yorlard›.
Emeklerini sömüren patronlar,
kad›nl›k onurlar›n› da k›r›yordu.
Bu anlat›m, ülkemizde emekçi
kad›nlar›n yaﬂad›klar› sorunlar› anlatan bir örnektir.
Emekçi kad›nlar›n hemen hiçbir
ihtiyaçlar› karﬂ›lanmaz. Onlar, hamileliklerinde, do¤umun hemen arkas›ndan, sa¤l›k sorunlar›n› bir kenara b›rakarak, kölece çal›ﬂmak zorunda b›rak›l›rlar. Çal›ﬂt›klar› yerlerde kreﬂ de ço¤unlukla olmaz,
olan da ihtiyac› karﬂ›lamaktan uzakt›r. Çocuklar›n›n bak›m›n› önemsemeden çal›ﬂmak zorundad›rlar.
Bu sa¤l›ks›z koﬂullarda çal›ﬂmaya mahkum edildikleri için, evlilik
ve do¤um, kad›n iﬂçilerin iﬂten ayr›lma nedenlerinin yüzde 70'ini,

patronlar›n iﬂten ç›karma nedenlerinin de yüzde 20'sini oluﬂturmaktad›r.
Ülkemizdeki kad›nlar›n çal›ﬂma
oranlar› ﬂöyledir:
Devlet memurlar›n›n yüzde
33.96's›, ö¤retmenlerin yüzde 44’ü,
üniversitelerde görevli ö¤retim üyelerinin yüzde 39.7’si, doktorlar›n ve
eczac›lar›n yüzde 38.4’ü, diﬂ hekimlerinin yüzde 40.2’si kad›nd›r.
“Hizmet sektörü”nde kad›n iﬂgücü
oran› yüzde 57.5, tar›m d›ﬂ› iﬂçi
olarak yüzde 25’tir.
Yine, Uluslararas› Hür Sendikalar Konfederasyonu (CISL)’nun
aç›klamalar›na göre, çal›ﬂan kad›nlar›n oran›n›n artmas›na karﬂ›n,
dünyada yoksulluk içinde yaﬂayan
insanlar›n yüzde 70'ini kad›nlar
oluﬂturmaktad›r. 2003'te dünyada
bir iﬂte çal›ﬂan 2.8 milyar insan›n
1.1 milyar›n›n (yüzde 39'u) kad›n
oldu¤u belirtilmektedir.
Örne¤in, bu çal›ﬂma oranlar›na
paralel olarak, kad›n sorununun
azald›¤› söylenemez. Dolay›s›yla,
bu rakamlar kad›n erkek eﬂitli¤inde
al›nan mesafeyi göstermiyor, fakat
kapitalizmin kad›n eme¤ini de, ﬂu

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
8
Mart
1857’de New
York’ta dokuma atölyelerinde vahﬂice sömürülen kad›n
iﬂçiler, a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto için
greve baﬂlad›lar. Grevi kanla
bast›ran patronlar ve onlar›n devleti 129 kad›n› katlettiler. O gün, direniﬂ örgütleyerek haklar›n› istedikleri için katledilen dokuma iﬂçisi
kad›nlar, tüm kad›nlar›n mücadelesinin yolunu açt›lar.
Sosyalist Enternasyonal, 1910
y›l›nda yapt›¤› toplant›da, New
York’lu iﬂçilerin an›s›na, 8 Mart’›,
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Dünya Emekçi Kad›nlar Günü olarak kabul etti¤ini ilan etti. Ve o
günden itibaren 8 Martlar, sosyalist
kad›nlar›n öncülü¤ünde, baﬂta kad›nlar›n üzerindeki bask›lar olmak
üzere, her türlü bask› ve sömürüye
karﬂ› kavgan›n bayra¤›n›n yükseltildi¤i günler oldu.
Sonra, aradan 67 y›l geçtikten
sonra, 16 Aral›k 1977'de Birleﬂmiﬂ
Milletler’de al›nan bir kararla, 8
Mart, "Dünya Kad›nlar Günü" olarak ilan edildi.
Bu karar› alanlar›n önemli bir
bölümü, 8 Mart 1857'de emekçi kad›nlar›n kan›n› ak›tanlard›. Emperyalistlerin genel politikas›d›r,
emekçi ve ezen ayr›m› çerçevesinde geliﬂen mücadeleden hoﬂlan-

mazlar.
Milliyetler,
cinsiyetler, dini
inançlar zemininde halklar parçalan›p birbirlerine karﬂ› savaﬂabilirler,
fakat s›n›fsal zemindeki ayr›ﬂmalar›n hedefinde kendi düzenleri olaca¤› için s›n›fsal zemindeki ayr›ﬂmalara düﬂmand›rlar.
Bunun içindir ki, 1 May›s’› bahar bayram› yaparak içinden “iﬂçi
b a y r a m › ” kelimesini atmak isterler, 8 Mart’›n içeri¤inden de
“emekçi” kelimesini ç›karmak isterler.
Elbette, Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, s›rf BM karar ald› diye,
" D ü n y a K a d › n l a r G ü n ü "ne dönüﬂemezdi. Emekçi kad›nlar 8
Mart’›n içeri¤inin boﬂalt›lmas›na
mücadeleleriyle izin vermediler ve
izin vermeyecekler.
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ya da bu düzeyde sömürü mekanizmas›n›n içine çekti¤ini gösteriyor.
Kad›n›n emek gücünün sömürü sistemi içinde kullan›lmas›, kad›n sorununu çözmeye hizmet etmiyor.
Düzene karﬂ› mücadele etmeyen
kad›n, devletin kad›nlara yönelik
sald›r›lar› karﬂ›s›nda da sessizdir.
Gözalt›nda polislerin tecavüzüne
u¤ram›ﬂ say›s›z devrimci-demokrat
veya adli nedenlerle gözalt›na al›nm›ﬂ kad›n vard›r.
Düzene karﬂ› mücadele etme cüreti olmad›¤›nda, devletin kad›n
kimli¤ine karﬂ› bu sald›r›lar›na karﬂ› da sessiz kal›nm›ﬂ, bu sald›r›lar
görmezden gelinebilmiﬂtir.

Cehalete Mahkum
Edilen Kad›n
Kad›nlar›n sorunlar›n› çözmek
yerine, üzerini küllemeye çal›ﬂma
yöntemlerinden birisi, k›zlar› okula
gönderme kampanyalar›d›r.
Halkla adeta alay eden bu kampanyalar›n, kad›nlar›n e¤itim oran›n› art›rmas› sözkonusu de¤ildir. Fakat ne zaman kad›nlar›n e¤itim haklar›n›n olmad›¤› gündeme gelse,
burjuvazi bir “ h a y d i k › z l a r o k u l a ”
kampanyas› örgütleyerek, sorunun
üzerini örter.
Örne¤in, Baﬂbakanl›k Kad›n›n
Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan raporda
verilen rakamlara göre; 2003 y›l›
itibariyle, T ü r k i y e ' d e kad›nlar›n
yüzde 50'si ilkokul mezunu, yüz de 20'si ise halen okuma yazma
bilmemektedir. Buna karﬂ›l›k sadece yüzde 3,7’si üniversite e¤itimi alm›ﬂt›r.
Kad›nlar›n e¤itim görmesinin
önündeki engellerle mücadele et-
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mek yerine göz boyaman›n sonucu
bu rakamlard›r. Oysa, kaba bir gözle bak›ld›¤›nda bile, e¤itimsizli¤in
nedenlerinin baﬂta yoksulluk, dini
gericilik, devletin e¤itim için gerekli alt yap›y› sa¤lamamas› gibi nedenler görülebilir. Fakat oligarﬂik
düzen, bu nedenleri ortadan kald›rmaz, tersine pekiﬂtiren ad›mlar atar.
Yoksulluk her geçen gün büyüyorsa, gericili¤in büyütülmesi AKP iktidar›n›n bilinçli politikas› durumunda ise, e¤itim sisteminde yap›lan her yeni düzenleme, e¤itimi
yoksullar için daha zor ulaﬂ›labilir
bir ayr›cal›k haline getiriyorsa, bu
düzenin egemenlerinin zaten kad›nlar›n e¤itim oran›n› yükseltmek diye bir sorunlar›n›n olmad›¤› ortadad›r.

B i re y s e l K u r t u l u ﬂ a
Yönelen Kad›n
Bireysel kurtuluﬂ aray›ﬂ›na giren
kad›n, sistemin ve erke¤in bask›s›ndan kaçmaya çal›ﬂ›rken tersine bu
bask›n›n tam ortas›na düﬂmektedir.
Kapitalizm, kad›na kurtuluﬂu,
yöntemi ne olursa olsun para sahibi
olmakta gösterir. Kapitalizmin kitlelere sundu¤u örneklerde “ p a r a s ›
olan kad›n güçlü kad›nd›r”!
Sistemin kad›na para kazanma
yolu olarak sundu¤u seçenekler de,
elbette ki oldukça s›n›rl›d›r. Bu seçeneklerin baﬂ›nda geleni ise kad›n›n vücudunu kapitalizmin pazar›na
sunmas›d›r.
Kapitalizm kad›n vücudunu, pazarlamada, reklamlarda, sinemada,
fuhuﬂ sektöründe s›n›rs›z olarak
kullan›r.
Kendini kapitalizmin pazar›na
sunmuﬂ kad›nlar, sözde “kurtulmuﬂ” kad›nlard›r. Elbette, gerçek
tersini göstermektedir. Evde erke¤in hizmetine sunulmuﬂ kad›n, kapitalist pazara ç›kt›¤›nda, bir erke¤in de¤il ama bir sistemin hizmetindedir. Art›k, erkeklerden dayak yemenin, aﬂa¤›lanman›n, bir eﬂya gibi
kullan›lman›n yan›nda sistemin bask›s›n› da görmektedir. Bunun karﬂ›l›¤›nda ellerine geçen para, kiﬂilik-

lerindeki tahribat› geri getirmeye elbette ki, yetmez.
90’l› y›llarda, kad›nlar›n bask›dan kurtulmas›n›n yolu, özgür kad›n olmakta gösteriliyordu. Kad›n
erke¤e, feodal aile yap›s›na baﬂkald›rd›¤›nda özgürleﬂecekti. “ Ö z g ü r
k a d › n ” halen kitlelere gösterilen örneklerdendir.
Özgür kad›n›n özelli¤i, tüm toplumsal de¤erleri reddederek, her istedi¤ini “ ö z g ü r l ü k ” ad›na yapan,
s›n›r tan›madan her f›rsat› tüketmek
için de¤erlendiren kad›nd›r. “Özgür
kad›n”, kapitalizmin tüketim kültürüne denk düﬂen, ayn› zamanda, tüketme olana¤› elde etmek için kendisini kapitalizmin hizmetine sunmakta tereddüt etmeyen, de¤erlerini
yok ederek, bunun önündeki engelleri kald›rm›ﬂ olan kad›nd›r.
Bu düﬂünceler de, ailesinin feodal bask›s›ndan kurtulman›n yolunu
zengin bir erkekle evlenmekte gören kad›n›n bak›ﬂ aç›s›ndan farkl›
de¤ildir. Bu bak›ﬂ aç›s› da kurtuluﬂu
düzenin zenginliklerine ulaﬂmakta
gören, ona sahip olmak için kendini
düzenin hizmetine sokmaya haz›r
bak›ﬂ aç›s›d›r.
Bireysel kurtuluﬂ hayali, kapitalizmin toplumun her kesiminde
yayg›nlaﬂt›rd›¤› bir kültürdür. Kad›nlar›n bir k›sm› da bu kültürün etkisi alt›nda kal›r. Bencillik, bireycilik, kendini kurtarmaya çal›ﬂmak,
toplumun bütününün yaﬂad›¤› sorunlara karﬂ› duyars›zl›k, sömürü
düzenlerinin yetiﬂtirdi¤i zay›f kiﬂilikle bütünleﬂen düﬂünce ve davran›ﬂ tarzlar›d›r.
Kad›n›n mücadelesinin baﬂlang›ç noktalar›ndan birisi de, kendisine, egemen s›n›flar›n yak›ﬂt›rd›¤› bu
kimli¤i reddetmek olmal›d›r.
Ç›kar›lmas› gereken sonuç, kad›n sorununa karﬂ› mücadelenin,
ayn› zamanda düzenin kad›na lay›k
gördü¤ü bireyci, bencil kad›n kimli¤ine karﬂ› mücadele oldu¤udur. Kad›nlar›n dikkatleri, düzenin kendilerine sundu¤u kad›n tiplerinden,
devrimin önlerine koydu¤u düzene
karﬂ› mücadele eden kad›na çevrilebilmelidir.
2 Mart 2008

“B‹ZLER ÜLKEM‹ZE SAH‹P ÇIKIYORUZ”
Devrimciler bulunduklar›
her ortamda emperyalizmi teﬂhir
ederken mücadele yolunu da ortaya
koyuyor. Ve Amerika’n›n gerçek yüzünü gören herkes saf›n› belirleme
sorumlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›ya kal›yor.
Ya halklar›n yan›nda ya da halklar›n
karﬂ›s›nda olma tercihlerine zorlan›yor.
Devrimciler kap› kap› anlat›yorlar
halka kurtuluﬂun yolunu. “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” slogan›yla yine yollarda, halk›n oldu¤u her yerde
HÖC’lüler vard›.
(((

HÖC’lüler “Tüm halklar›n katili
Amerika’d›r. Sessiz kalmayal›m. Ba¤›ms›z bir ülke için birleﬂelim” ça¤r›lar›yla A d a n a’daki çal›ﬂmalar›na devam ediyorlar. 23 ﬁubat günü Adana’n›n ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde bir
saatte yaklaﬂ›k 1500 bildiri da¤›tan
HÖC’lüler megafondan yapt›klar›
konuﬂmalarla kampanyay› halka anlatt›lar. Bildiri da¤›t›m›n ard›ndan ﬁakirpaﬂa Caddesi üzerinde bulunan

Beﬂevler Kavﬂa¤›’nda “Ortak Düﬂman Amerika’d›r-HÖC” pankart›
açarak bir aç›klama yapt›lar. K›z›l
bayraklar› taﬂ›yan HÖC’lüler “Katil
ABD Ülkemizden Defol, Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi” sloganlar›
atarak ve Amerikan bayra¤› yakarak
ABD’ye olan öfke dile getirdiler.
Adana Gençlik Derne¤i, ayda bir
pazar günleri etkinlik düzenlemeye
devam ediyor. 24 ﬁubat günü dernek
binas›nda yap›lan etkinlikte konuﬂan
Adana Gençlik Derne¤i müzik grubu
çal›ﬂan› Emrah Ala “neden ABD tüm
dünya halklar›n›n Ortak Düﬂman›’d›r”
sorusuna cevap vererek “Bizler ülkemize sahip ç›k›yoruz” dedi. 35 kiﬂinin
kat›ld›¤› etkinlik halaylarla sona erdi.

Kampanyan›n Sesi
Yay›l›yor
Bildiri da¤›t›mlar›, afiﬂlemeler,
kuﬂlamalar ‹s t a nb u l’un merkezi yerlerinde ve emekçi mahallelerinde sürüyor. 20 ﬁubat günü Bak›rköy Özgürlük Meydan›’nda biraraya gelen
HÖC’lüler ana cadde boyunca kam-

‹zmir

‹stanbul

Ankara

‹stanbul

panya bildirilerini
da¤›tarak ABD’yi
teﬂhir eden konuﬂmalar yapt›lar. Polisin ablukas› alt›nda yap›lan bildiri da¤›t›m›nda
2000 bildiri da¤›t›ld›.
23 ﬁubat’ta ise Mecidiyeköy
Meydan›’nda 18 kiﬂinin kat›l›m›yla
bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Mecidiyeköy’den Osmanbey’e kadar devam
eden bildiri da¤›t›m›nda bir saat içinde 2000 adet bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.
Gülsuyu Heykel Meydan›’nda 20
ﬁubat’ta iﬂçi, ö¤renci, emekçi her kesime bildiri da¤›tan HÖC’lüler Dolmabahçe eylemine ça¤r› yapt›lar. Kimi iﬂçiler HÖC’lülerin yan›na gelerek,
‘biz de da¤›tabilir miyiz’ deyip da¤›t›ma yard›m ettiler. 21 ﬁubat günü de
Camii Dura¤› ve Çiftlik Soka¤›’nda
“Ortak Düﬂman Amerika'd›r-HÖC”
yaz›lamalar›n›n yap›ld›¤› görüldü.
23 ﬁubat sabah› Gazi’de HÖC’lü
Murat ﬁahin "Ortak Düﬂman Amerika’d›r" kuﬂlamas› yapt›¤› gerekçesiyle "sivil" polislerin sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›r›ya direnen ﬁahin’i arabaya
bindirmeye çal›ﬂan polis çevredeki
halk›n tepkisini çekti. Polis halka biber gaz› s›karak da¤›tmaya çal›ﬂt›. Etraftan toplananlar› gören polisler
HÖC’lüyü apar topar gözalt›na al›p
karakola götürdüler. Murat ﬁahin 2
saat sonra 70 YTL para cezas› kesilerek serbest b›rak›ld›.
HÖC’lüler Ba¤c›lar Y›ld›ztepe
‹nönü Mahallesi’nde ev toplant›lar›
düzenledi ve kad›nlara kampanyay›
anlatt›lar. 22 ﬁubat günü 12 kad›n›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂen toplant›da Ortak Düﬂman Amerika belgeseli seyrettirildi. Dolmabahçe eylemine ça¤r›
yap›l›rken 8 Mart’›n önemi üzerine
sohbetler de gerçekleﬂtirildi.
Avc›lar Meydan’da da “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” bildirileri da¤›t›ld›. 23 ﬁubat’ta saat 15:00’da 22
HÖC’lünün kat›l›m›yla gerçekleﬂen
da¤›t›mda 3 bin bildiri da¤›t›ld›.

(((

Ank ar a’da ﬁirintepe Mahallesi NATO Yolu Caddesi üzeri, Çöplük, Tuzluçay›r’da, Dikmen Sinan Caddesi, ‹lker, Sokullu ve Keklik’te 21 ﬁubat gü-
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ra¤› yak›ld›.
(((

nü “Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
afiﬂlemeleri ve kuﬂlamalar› yap›ld›.
26 ﬁubat’ta da NATO Yolu Caddesi
ve Tuzluçay›r’da kuﬂlamalar yap›ld›.
(((

HÖC’lüler ‹z m i r Yamanlar’da
meﬂaleli yürüyüﬂ düzenleyerek emperyalizme karﬂ› öfkelerini dile getirdiler. 24 ﬁubat günü eski Tansaﬂ
önünden baﬂlayan meﬂaleli yürüyüﬂte hep bir a¤›zdan “Halk›m›z
Saflara Hesap Sormaya” sloganlar›
hayk›r›ld›. 35 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ pazar yerinde son buldu.
HÖC’lülere halk da balkonlara ve
kahvehanelerin önüne ç›karak alk›ﬂlar› ile destek verdi.
Yurdagül Gümüﬂ’ün yapt›¤›
aç›klaman›n ard›ndan Amerika bay-

Samsun

Samsun’dan yükseldi bu kez ba¤›ms›zl›¤›n türküleri. 22 ﬁubat’ta ‹dil
Kültür Merkezi’nin Samsun’da düzenledi¤i Ortak Düﬂman Amerika’d›r
konserine kat›lan 1200 kiﬂi coﬂkulu
bir etkinlik yaﬂad›. Konser öncesinde,
efendilerine toz kondurmayan “Arama karar›” ile konserin yap›laca¤› salona gelen iﬂbirlikçi polisler “d›ﬂar›
ç›kmayacaklar›n›(?)” söylediler. Özel
güvenli¤in bulundu¤u, ç›kmalar› gerekti¤i söylenmesine ra¤men polis
keyfi bir ﬂekilde dayatmas›n› sürdürdü. Bunun üzerine kap›da biriken kitleye bu keyfiyet anlat›ld›. Kitlenin
protesto alk›ﬂlar› ve “polis d›ﬂar›” slo-
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Ant a l ya Gençlik Derne¤i üyeleri de
19 ﬁubat’ta Akdeniz Üniversitesi’nde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” isimli bir foto¤raf sergisi
açarak kampanyan›n sesini ö¤rencilere ulaﬂt›rd›lar. K›z›lderililer’den
Irakl›lar’a, Amerika’n›n kanl› tarihinin anlat›ld›¤› sergide Amerika’n›n ülkeleri iﬂgal edip talan etmesi ve halklar› katletmesi foto¤raflarla ve yap›lan sohbetlerle anlat›ld›. 1 hafta boyunca saat
12.00’den 16.00’ya kadar aç›k kalan sergiyi birçok ö¤renci izledi.
(((

H a t a y Temel Haklar, 23 ﬁubat
günü dernek binas›nda bir söyleﬂi
düzenledi. 15 kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂide Temel Haklar üyesi Enis Aras
yapt›¤› konuﬂmada halklar›n emperyalizme boyun e¤meyece¤ini söyledi. Samanda¤ ilçe Merkezi’nde 25
ﬁubat günü 7 farkl› yere "Ortak
Düﬂman Amerika’d›r-HÖC” yaz›la-

malar› yap›ld›. 28 ﬁubat’ta da afiﬂler yap›ld›.

“Slogan›n›z Çok Do¤ru”
B u rsa sokaklar›nda yap›lan afiﬂlemeler de kampanyan›n duyurusunu yapt›. 21 ﬁubat günü Arabayata¤› ve Devlet Malzeme Ofisi bölgelerinde, 22 ﬁubat günü ise Santral
Garaj ve Fomara bölgelerinde yap›lan afiﬂlemelere halk ilgi göstererek
“Slogan›n›z çok do¤ru. Kolay gelsin” sözleriyle deste¤ini dile getirdi.
Ayr›ca 25 ﬁubat Heykel giriﬂinde
26 ﬁubat günü ise Eski Fakülte bölgesinde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” pankartlar› as›ld›.
(((

Ortak Düﬂman Amerika’d›r kampanyas›n›n çal›ﬂmalar› Eskiﬂeh i r’de
yap›lan afiﬂlemelerle de sürüyor. 23
ﬁubat günü Gültepe Mahallesi ve
Çarﬂ› merkezinde Amerikan emperyalizmi afiﬂlerle ve yap›lan kuﬂlamalarla teﬂhir ediliyor. HÖC’lüler 24
ﬁubat’ta Gültepe Mahallesi’nde bil-

Bu Savaﬂ Emperyalizme Dünyay›
Dar Edene Kadar Sürecek
ganlar› sonucu polis d›ﬂar› ç›kmak zorunda kald›.
Konser boyunca ba¤›ms›zl›¤›n dile
getirildi¤i sloganlar hiç susmad›. Bu
etkinlikte önceki etkinliklerden farkl›
olarak birçok Karadenizli sanatç› vard›. Samsunlu Sanatç› Ercan Ayd›n, yine Karadenizli sanatç›lardan Bayar
ﬁahin ve Erdal Bayrako¤lu sahne ald›.
Karadenizliler hemﬂerilerinin türküleriyle horona durdular, tulum eﬂli¤inde
“Hemﬂin” oynayarak ellerini Amerika’ya karﬂ› tutuﬂturdular.
‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg emekçileri oyunlar›n› sergilerken hemen ard›ndan gösterilen dia
gösterimi oyunla bir uyum içindeydi.
Oyunda Doktor Kevserler anlat›l›rken
dia gösteriminde Doktor Kevserler’in
neden bir zorunluluk oldu¤u gerçe¤i
gözler önüne serildi.
Yo¤un alk›ﬂlar eﬂli¤inde sahne

alan Suavi yapt›¤› konuﬂmalarla coﬂkuyu art›r›rken konuﬂmas› s›k s›k sloganlarla kesildi. En son Grup Yorum
buluﬂtu Samsunlular’la.Yorum’un
türkülerine tüm kitle kat›l›rken ülkemiz ba¤›ms›z, halk›m›z özgür olana
kadar bu sesin hiç susmayaca¤›n› hayk›r›r gibiydi.
Yaklaﬂ›k alt› saat süren gecenin ard›ndan 1200 kiﬂi hep bir a¤›zdan Gün
Do¤du Marﬂ›’n› söyleyerek salondan
ayr›ld›. Etkinlik boyunca anti-emperyalist sanatç›lar da kitle kadar heyecanl› ve coﬂkuluydu.

“‹syan›m›z ABD
Emperyalizminedir”
‹stanbul’daki etkinli¤in ard›ndan
Anadolu’ya yol alm›ﬂlard› anti-emperyalist sanatç›lar. Adana, ‹zmir, Antalya, Ankara, Bursa, Samsun halk›yla
birlikte hayk›rm›ﬂlard› emperyalizme,
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HÖC’ün baﬂlatm›ﬂ oldu¤u, ülkemizin her yan›ndan yükselen “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” sesine Tr a ky a K › r klar eli’nden de ses kat›ld›.
20 ﬁubat günü K›rklareli merkez,

Pazar yeri ve Çarﬂ›da yap›lan bildiri
da¤›t›mlar›nda yaklaﬂ›k üç saat içerisinde 1750 bildiri halka ulaﬂt›r›ld›.
K›rklareli polisi halk›n kampanyaya
deste¤ini engellemeye çal›ﬂt›. Polis
bildiri da¤›tan HÖC’lü Onur Atl›türk, Bülent Uluada ve Necmi Uçar’›
önce “hakk›n›zda ihbar var” diyerek
karakola götürmek istedi. Daha
sonra da savc›l›ktan izin gerekli diyerek savc›l›¤a götürmeye çal›ﬂt›.
Polisin engellemelerine karﬂ› halka
kampanyan›n amac›n› anlatan
HÖC’lülere halktan destek geldi.
Bildirileri bizde istiyoruz diyen
halk›n tavr› polisin engellemelerini
de boﬂa ç›kard›.
Savc›l›k da bildirilerin her yerde
da¤›t›labilece¤ini belirtti. HÖC’lüler
adliye içinde ve adliye önünde de
bildirilerini da¤›tt›lar.
HÖC’lüler yaklaﬂ›k 6 ayd›r maaﬂlar›n› alamayan ‹lmer Tekstil iﬂçilerini de ziyaret edip Ortak Düﬂman
Amerika’d›r kampanyas›n› anlatarak sömürünün, yoksullu¤un kayna-

halklar›n katledilmesine olan tepkilerini. Bu kampanyan›n son konseri 24
ﬁubat’ta Malatya’da gerçekleﬂtirildi.
Malatya’da Renkli Dü¤ün Salonu’nda 24 ﬁubat günü yap›lan konsere polisin her türlü tahammülsüzlü¤üne ra¤men yaklaﬂ›k 1500 kat›ld›.
Emperyalizme duyulan öfke konser alan›nda as›lan pankartlardan resimlere, türkülerden sloganlara kadar
her karede hakimdi. Yap›lan konuﬂmalarda halklar› katleden ortak düﬂman Amerika’ya birleﬂme ça¤r›s› yap›l›rken etkinli¤e kat›lanlar alk›ﬂlar
ve “Kahrolsun Amerika” slogan›yla
desteklerini hayk›rd›lar.
Nurettin Güleç de kat›lm›ﬂt› antiemperyalistlerin konserine ve ‘Amerika Katil Katil’ diyen sesini Malatya
halk›n›n sesiyle birleﬂtirmeye gelmiﬂti. Kampanyan›n baﬂ›ndan beri
her ilde, her ad›m›nda olan Erdal
Bayrako¤lu, Suavi, ‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg emekçileri ve
Grup Yorum sahne ald›lar birer birer.
Kolektif bir eme¤in güzelli¤iydi her
etkinli¤e yans›yan. Malatya’da bu

güzellik halk›n coﬂkusuyla birleﬂmiﬂti bir kez daha.
Elbistan ve Malatya hapishanelerindeki özgür tutsaklar yollad›klar›
mesajlarla ba¤›ms›zl›k mücadelesinin
güzelli¤ini anlatt›lar. Suavi “‹syan›m›z ABD emperyalizminedir. Gün ortak düﬂmana karﬂ› birleﬂme, faﬂizme
karﬂ› örgütlenme günüdür. Gün faﬂizmi ülkemizden kovma günüdür” diyerek coﬂkulu türküleriyle kitleye seslendi.
Sonra Grup Yorum’un “Dolmabahçe’ de yüzlerce kiﬂi ortak düﬂman
Amerika’d›r diye hayk›r›yor. T›pk› 6.
Filo’ya karﬂ› yap›lan eylem gibi. Bu
savaﬂ emperyalizme dünyay› dar
edene kadar sürecek bir savaﬂ. Mahirler’den, Denizler’den devrald›k
mücadeleyi ve bugün de yar›n da devam ettirece¤iz” sözleri yo¤un alk›ﬂ
ald›.
“Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede, Kevser M›rzak Ölümsüzdür” ve umudun sloganlar›n›n at›ld›¤›
konserde sürekli halay çekildi. Saat

diri da¤›t›mlar› ve kuﬂlamalarla çal›ﬂmalar›na devam ettiler.
(((

Di y a rb a k › r Dicle Gençlik Derne¤i
de 23 ﬁubat günü “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” kampanyas› çerçevesinde emperyalizm konulu bir seminer düzenledi. 40 kiﬂinin kat›ld›¤›
seminerde konuﬂan Ali Alvano¤lu,
Emrah Ördek ve Salih Esmer yapt›klar› konuﬂmalarla emperyalizmin
tarihsel sürecine de¤indiler.
Söyleﬂinin ard›ndan Dicle Gençlik Derne¤i Müzik Grubu Arapça,
Kürtçe, Türkçe söyledi¤i türkülerle
gelenleri coﬂturdu.

Polisin Provokasyon
Çabas›na Trakya
Esnaf›ndan Cevap

Say›: 141

Antalya

¤›n›n ABD ve iﬂbirlikçisi AKP oldu¤unu söylediler. ‹ﬂçiler kampanyay›
desteklediklerini belirttiler.
Buna karﬂ›l›k polisin rahats›zl›¤›
da devam etti. 21 ﬁubat günü Babaeski’de kurulan pazarda sabah saatlerinde K›rklareli ve Babaeski TEM
ekipleri esnaf› gezerek gün içerisinde bildiri da¤›t›laca¤›n›, esnaf›nda
buna göz yummamas›n› söyleyerek
provokasyon çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Bildirileri ve içeri¤ini ö¤renen esnaflar ise bildirinin do¤ru oldu¤unu
ve ortak düﬂman›n Amerika oldu¤unu söylediler ve polise bunu inkar
etmek vatan hainli¤idir dediler. Esnaflar polise tepki olarak da¤›t›lan
bildirileri tezgah üzerine koydular
ve herkese okutturdular.

Malatya

24.00’te sona eren etkinli¤in ard›ndan
anti-emperyalist sanatç›lar baﬂar›l› bir
konsere daha imza att›.
**
Konserden önce polisler taraf›ndan konserin bas›laca¤› gibi spekülasyonlar yay›larak, Malatya Valili¤i’nden izinli olmas›na ra¤men konser duyurusunun yap›ld›¤› pankartlar
polisler taraf›ndan indirilerek kat›l›m
engellenmeye çal›ﬂ›ld›. Ancak polisin tüm çabalar›na ra¤men yaklaﬂ›k
1500 kiﬂi konsere kat›larak polislere
de gereken cevab› verdi.
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Dolmabahçe’den 40 Y›ld›r Ayn› Ses Yükseliyor

Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye
Dolmabahçe’deydik en gür sesimizle ve k›z›l bayraklar›m›zla. Dolmabahçe’deydik Amerika’y› kahredecek olan öfkemiz ve kararl›l›¤›m›zla. Türkiye halklar›n›n, devrimcilerinin anti-emperyalist mücadelesinin sembolü haline gelen tarihi
bir yerdir Dolmabahçe. 1968’lerden itibaren tarihe yaz›lan onurlu
bir sayfad›r. Bu sayfada, Ya n k e e
Go Home slogan›yla düﬂman askerlerinin denize döküldü¤ü ve bu ülkeden kovuldu¤u yaz›l›d›r. Amerikan emperyalizmine duyulan öfkenin, kinin hayk›r›ld›¤› yerdir.
Devrimciler, 40 y›l sonra ayn›
mücadele ruhuyla, ayn› bilinçle
Amerika’n›n halk›m›z›n düﬂman›
oldu¤unu, Amerikan emperyalizminin iﬂbirlikçilerinin yüzüne hayk›rmak için Dolmabahçe’de topland›.

‹ﬂgalci emperyalizmin
askerleri o larak g eldiler.
‹ﬂbirlikçi, u ﬂak i ktidarlar›n, k arﬂ›lar›nda s us p us
duran g örüntülerine
al›ﬂm›ﬂlard›. Fakat, davulla, zurnayla de¤il,
ba¤›ms›zl›k isteyen
devrimcilerin y umruklar›yla k arﬂ›land›lar.
Geldikleri gibi döndüler
denize...
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Tarih 15 Temmuz
1968’di. Amerikan donanmas› 6. Filo ‹stanbul'a gelmiﬂ, Dolmabahçe'ye demirlemiﬂti.
Gençlik
Dolmabahçe'de bir protesto gösterisi düzenledi. Polis
gösteri sonras›nda ‹TÜ
Ö¤renci Yurdu’nu basarak, Vedat Demircio¤lu'nun da aralar›nda bulundu¤u ö¤rencileri iﬂkence yaparak gözalt›na ald›. Demircio¤lu iﬂkenceyle
katledildi. Bunun üzerine Taksim'de
toplanan gençlik Dolmabahçe'de
bulunan Yankee'lerden botlara binerek kaçamayanlar› döverek denize
döktüler.
Ve bu sefer tarih ﬁubat 1969’du.
Yine Amerikan 6. Filo’su ‹stanbul’a
gelmiﬂti. Gençli¤in 6. Filo’ya karﬂ›
protesto eylemlerine, gerici faﬂistler
sald›rd›lar. Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdo¤an, emperyalizmin uﬂa¤›
bu güruhlar taraf›ndan b›çaklanarak
katledildiler.
Esaret alt›ndaki bir ülkenin ba¤›ms›zl›k mücadelesi o ülkenin
onurudur. Dolmabahçe, ony›llar öncesinde ba¤›ms›zl›k isteyen onurlu
seslerle yank›lanm›ﬂt›, o gün bu
gündür susmayan bu ses, 24 ﬁubat’ta yine Dolmabahçe’de yank›land›.
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k
mücadelesini, tüm emperyalist kuﬂatmalara karﬂ›n y›llard›r kesintisiz
sürdüren devrimciler “ O r t a k D ü ﬂ m a n A m e r i k a ’d › r” slogan›yla düzenledikleri kampanyan›n ﬂiar›n›,
24 ﬁubat’ta, kampanyalar›n›n anlam›na en uygun yerlerden birinde
hayk›rd›lar.
“ Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” sloganlar›,
flamalar›, dövizleri ve “ O r t a k D ü ﬂ m a n A m e r i k a ’d › r” pankartlar›yla
eylem yapan Haklar ve Özgürlükler

Onlar, yaﬂl›s› genci kad›n
ve çocu¤uyla A nadolu
halk›d›r... O nlar, bu
ülkenin gelece¤i için ayn›
safta b irleﬂmiﬂ örgütlü b ir
güçtür.
Anadolumuz, b ir gün
ba¤›ms›z olacaksa,
halk›m›z b ir gün ö zgür
olacaksa, kuﬂkumuz yok,
onlar›n y ürüdü¤ü y oldan
olacakt›r...
Cephesi üyeleri Yankee Go Home
demeye devam edeceklerini vurgulad›lar.
HÖC’lülerin, Amerika’n›n düﬂman›m›z oldu¤unu hayk›ran, dolay›s›yla “ O r t a k D ü ﬂ m a n ”a karﬂ›
yükselen seslerine, on y›llar›n eskitemedi¤i devrimciler Mihri Belli ve
Sevim Belli, Sanatç› Avni Sa¤lam,
Sanatç› Enver Çelik, Yazar Güngör
Gençay da eyleme kat›larak destek
verdiler.
Bir ülkenin ezilen halklar›n›,
baﬂka hangi nokta ba¤›ms›zl›k talebi kadar coﬂkuyla bir araya getirebilir?.. O r t a k D ü ﬂ m a n A m e r i k a ’d›r
slogan› bu nedenle halk içinde en
fazla destek bulan sloganlardan birisi olmuﬂtur. Hele ki, ba¤›ms›zl›¤›m›z› elimizden alan düﬂman, ayn›
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zamanda dünya halklar›n›n da baﬂ
düﬂman› Amerikan emperyalizmi
ise, bu slogan›n at›ld›¤› alanlar›n
yaﬂl›, genç, çocuk, kad›n-erkek doldurulmas› kaç›n›lmaz oland›r.
Bu iddiayla, Saat 13.00’te topland› HÖC’lüler Dolmabahçe’de. O
gün 500 kiﬂiydiler, 500 binleri de
Amerika’n›n karﬂ›s›na dikecekleri
günlerin gelece¤i bilinciyle att›lar
sloganlar›n›.
Eylemde, HÖC ad›na Nurzet
Günal’›n okudu¤u aç›klamada;
Amerikan emperyalizminin kanl›
tarihinden bahsedilerek, “ 40 y›l önce oldu¤u gibi bugün d e b u r a d a
Ya n k e e l e r ’i kovdu¤umuz Dolma b a h ç e ’d e b i r ke z d a h a ha yk › r › y or u z . O r t a k D ü ﬂ m a n A m e r i k a ’d › r
Birleﬂelim” denildi.
Aç›klama, “ O r t a k D ü ﬂ m a n
A m e r i k a ’d › r, K a h rolsun A m e r i k a

Yaﬂas›n Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” sloganlar›yla karﬂ›lan›rken, okunan
“ S a n a B i r S › r Söyleyece¤im ” ﬂiiri
Irak halk›n›n Amerika’ya olan öfkesini de HÖC’ün eylemine taﬂ›d›.
Eyleme, ‹dil Tiyatro Atölyesi de,
Türkiye iktidar›n›n iﬂbirlikçili¤ini ve
ülkemizi as›l yönetenin Amerika oldu¤unu gösteren, “ A m e ri k a’ya Çüﬂ
De” isimli tiyatro oyunu ile kat›ld›.
Grup Yorum Korosu da eylemde
yerini alarak “ A m e r i k a K a t i l K a til ” , “ Biz Va r › z ” , “ G ü n d o ¤ d u ” ,
“ Hakl›y›z Kazanaca¤›z ” marﬂlar›n› seslendirdi. Grup Yorum
Korosu’nun söyledi¤i türkülerle
omuz omuza halaylar›n çekildi¤i
eylemde, kitle kararl›l›¤›n›, coﬂkusunu Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›
eﬂli¤inde askeri disiplinle yapt›¤›
yürüyüﬂe yans›tt›.
Marﬂlar boyunca havaya kalkan

s›k›l› yumruklar, Filistinli küçük generallerin emperyalizme karﬂ› taﬂ
f›rlatt›¤› yumruklard›. Kad›n› erke¤iyle, genci yaﬂl›s›yla Irak halk›n›n
silahlar›n› kuﬂanan yumruklard›. 6.
Filo’nun askerlerini denize döken,
Ba¤›ms›z Türkiye’yi simgeleyen k›z›l bayraklar› dalgaland›ran yumruklard›.
Kimi zaman, milyonlar›n gözlerinden ›rakta yaz›lmaya baﬂlan›r tarih. Ve giderek milyonlar›n dikkatlerini toplar üzerinde. Ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen sesimiz de
böyledir. Kuﬂkumuz yoktur ki, bu
ses milyonlar›n sesi haline, milyonlar›n s›k›l› yumru¤u haline de gelecektir.
Ezilen halklar yumruk gibi birbirlerine kenetlendiklerinde, bu s›k›l› yumruk emperyalizmi yerle bir
edecektir.
yac›m›zd›r” sözleriyle ba¤›ms›zl›¤›n
önemini anlatt›.

Ankara ve Trakya’da Panel

zümü ba¤›ms›zl›klar›ndad›r. Panelde
yapt›¤› konuﬂmada bu gerçekli¤e de¤inen Av. Özgür Y›lmaz, “Amerika’ya kin duymak gerekir” diyerek
Amerika’n›n dayatt›¤› kültürün yoz,
bireyci bir kültür oldu¤unu, Amerika’ya karﬂ› mücadele etmenin
o kültüre karﬂ› da mücadele
etmek oldu¤unu dile getirdi.

ÇÖZÜM BA⁄IMSIZLIKTA
Emperyalizme karﬂ› mücadelenin
yükseltilmesi gereklili¤i Ankara’da
Ç›¤ Gösteri Merkezi’nde yap›lan panelle bir kez daha tart›ﬂ›ld›. 24 ﬁubat
günü Semiha Eyilik’in yönetti¤i panele yüz kiﬂi kat›ld›.

Beko: Üsler kald›r›lmal›d›r
Emperyalizmi sald›rgan dünya
iktidar› olarak nitelendiren Genel ‹ﬂ
Genel Sekreteri Kani Beko ülkemizdeki ABD üslerinin kald›r›lmas›,
IMF Dünya Bankas› politikalar›n›n
terk edilmesi, ABD kaynakl› uluslararas› spekülatif sermayenin yönlendirilmesinden ç›k›lmas› gerekti¤ini
belirtti.

Av. Y›lmaz: Çözüm ba¤›ms›zl›kta
Halklar›n sorunlar›n›n köklü çö-
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Dr. Bakkalc›:
Cheney de kovulmal›

Bakkalc›, ABD politikalar›n›n insana de¤er vermedi¤ini, düﬂman›n onbinlerce kilometre uzakta olmad›¤›n› bu düﬂman›n kendi topraklar›m›zda yaﬂad›¤›n› dile getirerek 6.
Filo’yu denize döken gençleriyle gurur duyan bir ülkede yaﬂad›¤›m›z›,
mart ay›nda Türkiye’ye gelecek olan
Dick Cheney’in de ayn› ﬂekilde kovulmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Ça¤lar: Ba¤›ms›zl›¤›m›z›
yeniden kazanmal›y›z
“Kürt halk›n›n hakl› mücadelesini bast›rmak için yap›lan söylemlerden olan ‘ortak düﬂman PKK’dir’
söylemi yanl›ﬂt›r, ortak düﬂman
Amerika’d›r” diyen HÖC Temsilcisi
Ali Sinan Ça¤lar “kaybetti¤imiz ba¤›ms›zl›¤› yeniden kazanmam›z ihti-

Trakya’da da panel
düzenlendi
24 ﬁubat günü Trakya Kültür
Merkezi taraf›ndan "Ortak Düﬂman
Amerika’d›r" konulu panel düzenlendi. Kültür merkezi toplant› salonunda yap›lan panel Amerikan emperyalizminin kanl› ve sald›rgan yüzünü gösteren slayt gösterimiyle
baﬂlad›.
60 kiﬂinin kat›ld›¤› panelde konuﬂma yapan ÇHD Genel Sekreteri
Av. Selçuk Koza¤açl› Amerika'n›n
istatistiksel tahlilini yap›p bugün gelinen noktada neden "ortak düﬂman"
olarak görülmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Emperyalizmin zulmünden kurtulmak için en baﬂta toplumun bu konuda ayd›nlat›lmas› gerekti¤ine de¤inen Köy Koop Baﬂkan› Erdo¤an
Kantürer'in ard›ndan, Elektrik Mühendisi Kemal Yayl›m "Ölüm Satranc›" baﬂl›kl› makalesini okuyarak baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda emperyalizme
karﬂ› mücadelede yarat›c› yöntemler
bulunmas› gerekti¤inden bahsetti.

ORTAK DÜﬁMAN
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Arçelik Bayii, Türkiye’yi satmaya devam ediyor
“Alo Alo A r a r › m
B u r a s › Tu r k e y A n k a r a
B a y C a r t e r ’› Sorar›m
Beyaz Saray M› Ora?
B u r a d a S a t › l › k B i r Yu r t Va r
Kim Ve re c e k Ç o k P a r a ”
Yukar›daki sözler, 1970’li y›llar-da söylenen bir türküye aittir. Y›l
2008 oldu, fakat satma politikas›n-da bir de¤iﬂiklik yok.
Bir tüccar edas›nda ülkeyi pazar-layan, geçmiﬂin A rçel i k Ba yii si
Ta y y i p E r d o ¤ a n ve ekibi, son ola-rak da 22 ﬁubat’ta T E K E L’i satt›-lar. T E K E L s i g a r a b ö l ü m ü n ü sa-t›n alan bir Amerikan ﬂirketi olan
A me ri c a n Tobacco oldu.
Yine sat›ﬂ›n ad› özelleﬂtirmeydi.
Özelleﬂtirme, halk›n vergileriyle
eme¤iyle kurulmuﬂ olan devlet ku-rumlar›n›n, emperyalist ve iﬂbirlikçi
tekellere peﬂkeﬂ çekilmesinin ad›d›r.
TEKEL’in sat›ﬂ›, ülkemizin tab-losunu özetleyen bir görüntü yarat-t›. ‹ﬂbirlikçiler, TEKEL’i emperya-list tekellere peﬂkeﬂ çekiyor,
TEKEL iﬂçileri buna karﬂ› direniﬂ
örgütlüyor, polis iﬂçilere sald›r›yor-du.
‹ktidar Amerika’n›n iktidar›, po-lis Amerikan tekellerinin ç›karlar›-n›n savunucusu, her ikisi halka ve
iﬂçilere düﬂmanlar. TEKEL’in sat›l-d›¤› günün özeti budur.
TEKEL’in özelleﬂtirilmesine
karﬂ› ülkenin çeﬂitli yerlerinde
TEKEL iﬂçileri eylemler yapt›lar.
‹st a nbul ’da, H at a y ' d a, S a ms u n ’ d a , Tok a t ’ t a , A d an a ’da, Bit lis ’te TEKEL sigara fabrikalar› ön-lerinde, AKP il binalar› önlerinde ve
T E K E L’in sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤› Ank a r a Hil t o n O t eli ’nin önünde top-lanan iﬂçilerin protesto gösterileri-nin ço¤una polis sald›rd›, iﬂçileri
joplad›, üzerlerine su s›kt›, çok say›-da iﬂçiyi yaralad› ve ‹stanbul’daki
gösteride 12 iﬂçi gözalt›na al›nd›. ‹s-tanbul’daki iﬂçiler, gözalt›lar›n ser-best b›rak›lmas› için oturma eylemi
yapt›lar ve eylemlerini iﬂçilerin b›-rak›laca¤› sözü üzerine bitirdiler.
Ankara’daki iﬂçiler gösterilerini
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Sald›rd› s ermayenin u ﬂaklar›; iﬂçi bir yana,
bayrak b ir yana; TEKEL Amerikan Tobacco’ya!
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›
önünde sürdürürken üzerlerine eksi
30 derecede panzerlerden su s›k›ld›.

‹ﬂb i rlik çinin Vicd an› ve
Ulusal Bayr a¤› Yok t u r
CHP Milletvekili Mehmet Sevi-gen, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay’a
ﬂöyle sordu: “ N a zi ler bi le ins a n lara -30 derecede tazyikli su ile iﬂken ce yap mad› l a r. Siz ger çek ten
bun u n f a rk›nda de¤il misiniz, yoksa bilerek mi yap›yorsunuz?”
Her ﬂeyin fark›ndalar elbette;
havan›n -30 derece oldu¤unun da,
s›kt›klar›n›n tazyikli su oldu¤unun
da fark›ndalar. Dahas›, bunun Nazi-ler’’den geri kalmayan bir zulüm
yöntemi oldu¤unun da fark›ndalar.
Elinde Türk bayra¤› taﬂ›yordu
bir TEKEL iﬂçisi. O bayrak için öle-cek bir iﬂçiydi muhtemelen. Ama
AKP’nin polisinin s›kt›¤› tazyikli
su, iﬂçiyi bir yana, bayra¤› bir yana
savurup att›.
Neydi TEKEL iﬂçilerinin suçu?
TEKEL’in özelleﬂtirilmesine karﬂ›
ç›k›yorlard› ve sadece sözle karﬂ›
ç›kman›n ötesinde eylemleriyle bu-nu önlemeye çal›ﬂ›yorlard›. Demok-ratik, yasal bir hakt› zaten yapt›kla-r›. Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›
önünde oturuyorlard›. Öfkeliydiler.
Kararl›yd›lar. AKP bunun da fark›n-dayd›.
Ve AKP fark›ndayd› ki, iﬂçilerin
bu mücadelelerle en küçük bir so-nuç almas› bile, tüm iﬂçi s›n›f›na,

tüm emekçilere moral verecek, dire-niﬂ azmini büyütecekti.
‹ﬂte bunun için sald›rd›lar vahﬂi-ce. Ders vermek istediler iﬂçilere...
Fark›nda olunmayan, tesadüfi
olan hiçbir ﬂey yok bu meselede.
Hak-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salim Us-lu da polisin iﬂçilere gösterdi¤i tep-kinin “yersiz, gereksiz ve haks›z”
oldu¤unu bildirmiﬂ yapt›¤› aç›kla-mada. Bizce en az polisin sald›r›s›
kadar Salim Uslu’nun aç›klamas› da
“ y e r s i z , g e r ek si z!”
AKP’yi destekleyen hiç kimse-nin bu sald›r›ya karﬂ› eleﬂtirisi tutar-l› olamaz. Tam tersine bu sald›r›dan
sadece AKP hükümeti de¤il, tüm
AKP destekçileri sorumludur.

N a s › l M ü c a d e l e Edi l mez
TEKEL’in sat›ﬂ› bir kez daha,
özelleﬂtirmeye karﬂ› nas›l mücadele
edilemeyece¤ini gösteren bir örnek
oldu. TEKEL’in özelleﬂtirilece¤i
gün, sendikalar iﬂçileri harekete ge-çirerek eylem yapmaya baﬂlad›lar.
Kuﬂkusuz bir günlük veya birkaç
günlük eylemler, özelleﬂtirmeyi en-gellemeyi baﬂaramazlar.
Örne¤in, Tek G›da-‹ﬂ üyesi iﬂçi-ler ihalenin duyulmas› üzerine hare-kete geçiyor, fabrikalara kapanma
karar› ihale bittikten sonra al›n›yor,
Tek G›da-‹ﬂ Orta Anadolu Bölge
Baﬂkan› “Al kol lü iç ki l e rde düﬂ t ü¤üm ü z h a t a ya düﬂ me ye ce ¤iz” di-yor. Hatay ﬁube Baﬂkan› ise, “bb u
iﬂin dah a R e k ab e t K ur u l u v a r,
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Ö z e l l eﬂ t i r m e Ü s t K u r u l u v a r ”
aç›klamas› yap›yor.
Oysa, devletin özelleﬂtirme poli-tikas› yeni de¤il. ‹lk özelleﬂtirilen
yer TEKEL de¤il, fakat sendikalar
ancak iﬂ bittikten sonra harekete ge-çiyorlar. Göstermelik olmaktan öte-ye gitmeyen tepkilerle sorun da
gündemden ç›kar›l›yor.

Tekellere Güvence
‹ﬂçiye Güvencesizlik
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkan›
Metin Kilci, iﬂçiler için firmalarla
yap›lm›ﬂ bir anlaﬂma olmad›¤›n›,
herhangi bir taahhütün sözkonusu
olmad›¤›n› belirtti.
Yani TEKEL’in yeni patronu iﬂ-çilere istedi¤i ücreti dayatabilir, is--

tedi¤ini iﬂten ç›karabilir, istedi¤i ça-l›ﬂma koﬂullar›n› dayatabilir.
Özelleﬂtirme ad›yla yap›lan sa-t›ﬂlarda, ihaleye girecek olan tekel-lere öyle koﬂullar sa¤lan›yor ki, iﬂ-çilerin iﬂ garantileri ve çal›ﬂma ko-ﬂullar›na iliﬂkin bir güvence bile
aranm›yor. Bu sat›ﬂlarla iﬂsizler or-dusu da biraz daha büyüyor.

AKP Sald›rd› TEKEL ‹ﬂçileri Direndi
TEKEL sigara fabrikalar›n›n 22
ﬁubat günü yap›lan ihale ile Amerikan ﬁirketi British American Tabacco’ya (BAT) peﬂkeﬂ çekilmesinin ard›ndan TEKEL iﬂçileri, çeﬂitli ﬂehirlerde yapt›klar› eylemlerle protestolar›n› sürdürüyor.
‹stanbul'da AKP ‹l binas› önüne
siyah çelenk b›rakarak özelleﬂtirmeyi protesto etmek isteyen iﬂçilere polis sald›rd›. 23 ﬁubat günü gerçekleﬂen eyleme polisin biber gaz› ve
coplarla sald›r›s› s›ras›nda 2 iﬂçi yaralanarak hastaneye kald›r›l›rken 12
iﬂçi de gözalt›na al›nd›. Polisin sald›r›s›na oturma eylemi yaparak “‹ﬂçiye
De¤il IMF’ye Barikat” sloganlar›yla
direnen TEKEL iﬂçilerine polis ikinci kez sald›rarak onlarca iﬂçinin yaralanmas›na, baz› iﬂçilerin bayg›nl›k
geçirmesine neden oldu. Burada yap›lan konuﬂmalarda iﬂçiler fabrikalara kapand›klar›n› aç›klad›lar. Arkadaﬂlar›n›n b›rak›lmas› için bir süre
oturma eylemi yapan TEKEL iﬂçileri ard›ndan Cevizli'ye giderek fabrikalar›na kapanma eylemi baﬂlatt›lar.
Ankara'da ise iﬂçiler ihalenin yap›ld›¤› Hilton Otel önündeydi. ‹hale
yap›ld›¤› s›rada özelleﬂtirmeyi protesto eden iﬂçiler önce AKP ‹l binas›
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önüne ard›ndan da ihalenin yap›ld›¤›
otel önüne siyah çelenk b›rakarak
AKP’nin özelleﬂtirme politikas›na
teslim olmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Otel önüne barikat kuran polis iﬂçileri yaklaﬂt›rmazken iﬂçiler ad›na yap›lan aç›klamada “‹ﬂyerlerini terk etmeyece¤iz, ölümüne direnece¤iz,
biz bu iﬂe baﬂ koyduk” denildi.
Samsun’da da iﬂçilere polis sald›r›s› gerçekleﬂti. AKP önüne siyah çelenk b›rakmak isteyen iﬂçilerin önüne barikat kuran polis iﬂçilere sald›rd›. ‹halenin baﬂlad›¤›n›n duyulmas›yla AKP binas›na girmek isteyen
iﬂçilere polisin biber gaz› ve coplarla sald›rd›¤› eylemde iﬂçiler de oturma eylemiyle sald›r›ya direndiler.
“IMF’nin ‹tleri Satt›rmay›z K‹T’leri” sloganlar› atan iﬂçiler eylemin ard›ndan fabrikalar›na kapanacaklar›n›
aç›klayarak fabrikalar›na gittiler. Polis sald›r›s›nda yaralanan bir iﬂçinin
de hastaneye kald›r›ld›¤› ö¤renildi.
Tokat’ta da iﬂçiler Tek G›da-‹ﬂ
Sendikas› önünden AKP ‹l binas›na
kadar yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdiler. Sloganlarla yürüyen iﬂçiler yolu trafi¤e
kapatarak özelleﬂtirmelere karﬂ› direniﬂte kararl› olduklar›n› hayk›rd›lar. Polisin zaman zaman iﬂçilere yönelik sald›r›s›n›n gerçekleﬂti¤i eylem sonunda iﬂçiler fabrikalar›na giderek fabrikaya kapanma eylemine
baﬂlad›klar›n› söylediler.
Bitlis ve Adana’da da AKP binalar›n›n önlerinde yap›lan eylemlerde
siyah çelenk b›rak›larak “AKP ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma” sloganlar›
at›ld›.
Adana’da da özelleﬂtirme karar›na karﬂ› TEKEL iﬂçileri fabrika

önünde çad›r kurdular. 24 ﬁubat günü de Büyükﬂehir Belediyesi önünden TEKEL Fabrikas›’na kadar "TEKEL ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir" sloganlar›yla yürüyüﬂ yaparak fabrika önüne gelen devrimci demokrat kurumlar burada TEKEL iﬂçileri taraf›ndan
sloganlar ve alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Eylemde yap›lan konuﬂmalarda
özelleﬂtirmeye karﬂ› direnilmesi gerekti¤i vurguland›.
Tokat’ta da fabrikalar›nda direniﬂte olan iﬂçilerin 25 ﬁubat günü
gerçekleﬂtirdi¤i eylemde yap›lan
aç›klamada direniﬂin sürece¤i belirtildi. Eylem sonunda direniﬂ ateﬂi
yakan yaklaﬂ›k 1000 iﬂçi TEKEL’in
özelleﬂtirilmesi durdurulana kadar
bu ateﬂi yakacaklar›n› ve fabrikalar›nda direnmeye devam edeceklerini
aç›klad›lar.

Emeklerinin Karﬂ›l›¤›
‹çin Grevdeler
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›’nda örgütlü
olan, A n t G › d a ( F o r a Z e y t i n
F a b r i k a s › ) iﬂçileri toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›, patronun düﬂük ücretle çal›ﬂmaya
zorlamas› üzerine 22 ﬁubat’ta greve ç›kt›lar.
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› Ege Bölge
Baﬂkan Yard›mc›s› Gürsel Köse, Fora
Zeytin Fabrikas›’nda 2003 y›l›nda örgütlenip, 2004 y›l›nda yetki için baﬂvurduklar›n›, ancak konunun yarg›ya taﬂ›nd›¤› için 2 y›l hukuki mücadele verdiklerini anlatt›. Greve çeﬂitli kitle örgütleri ve sendikalar da destek verdiler.
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Tersanelerde Kölelik Düzenini
Sürdürmek ‹çin Sald›rd›lar!
Sald›r›yorlar, ç ünkü
biliyorlar ki, büyüyecek her
direniﬂ soygun düzenlerine
vurulmuﬂ b ir darbe o lacakt›r.
AKP iktidar› sermaye için büyük
bir rant alan› olarak gördü¤ü tersanelerde iﬂçi katliamlar›na karﬂ› sesini yükselten, hakk›n› arayan emekçilere sald›rd›. AKP iktidar› patronlar›n kar h›rs› için iﬂçilerin hayat›n›n
hiçe say›ld›¤› Tuzla’da iﬂçilerin yaﬂanan ölümlere sessiz kalmas›n› istiyor. ‹ﬂçilerin hakl›, demokratik talepleri için örgütlenmesinin önünü
kesmeye çal›ﬂ›yor, aç›kcas› Tuzla’n›n baﬂka yerler için “kötü örnek”
olmas›n› istemiyor.
27 ﬁubat günü greve ç›kan
D‹SK-Limter ‹ﬂ üyesi iﬂçiler sabah
saat 06.00’dan itibaren Tersane bölgesine giden yolu kapatarak “Tersane ‹ﬂçisi Köle De¤ildir” dediler. Polisin müdahalesine oturma eylemiyle
cevap veren iﬂçiler ve sendika yöneticileri polisin gaz bombal› coplu
sald›r›s›yla gözalt›na al›nd›lar. 86 ki-

Arçelik ‹ﬂçileri
Direniﬂte
22 ﬁubat’ta Nakliyat-‹ﬂ Sendikas›
üyeleri, ‹stanbul Taksim Divan Oteli
önünde bir eylem yaparak Koç Holding-Arçelik'in taﬂeronlaﬂma politikalar›na boyun e¤meyeceklerini aç›klad›lar.
Aç›klama yapan Nakliyat-‹ﬂ Genel
Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu 50
gündür iﬂçilerin kar k›ﬂ, ya¤mur çamur
demeden Çay›rova'da bulunan Arçelik
tesisleri önünde, emeklerine ve sendikalar›na sahip ç›kmak için direndiklerini ve sonuna kadar direneceklerini belirtti. Küçükosmano¤lu bas›n›n direniﬂlerini vermemesini de eleﬂtirerek, seslerinin duyurulmas› için destek istedi.
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ﬂinin gözalt›na al›nd›¤› sald›r›n›n ard›ndan yüzlerce iﬂçi arkadaﬂlar›n›n
gözalt›na al›nd›¤› yolu pankartlar ve
sloganlarla trafi¤e kapatarak sald›r›ya karﬂ› kararl›l›klar›n› hayk›rd›lar.
Polis sald›r›s›nda 15 iﬂçinin yaralan›p hastaneye kald›r›ld›¤› aç›klan›rken saat 11.00’e do¤ru yaklaﬂ›k
1000 iﬂçinin topland›¤› Tuzla Gemi
önünde yol trafi¤e kapat›larak tersanelerde yaﬂanan iﬂçi katliamlar› protesto edildi.
Ayn› saatlerde D‹SK taraf›ndan
D‹SK Genel Baﬂkanı Süleyman Çelebi ve yönetim kurulu üyelerinin
katıld›¤› ''oturma grevi" baﬂlad›.
“Katil G‹SB‹R Hesap Verecek, Yaﬂas›n Tersane Direniﬂimiz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme D‹SK’e ba¤l› di¤er sendikalar ve aralar›nda Temel
Haklar Federasyonu ve Grup Yorum’un da oldu¤u birçok demokratik
kurum da destek verdi. Yap›lan konuﬂmalarda polisin sald›r›s› protesto
edilerek gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›, iﬂçilerin taleplerinin kabul edilmesi istendi.
Oturma eyleminde konuﬂan
D‹SK Genel Baﬂkanı Süleyman Çelebi çalıﬂma koﬂulları düzeltilene

dek eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti. Çalıﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik'in "Bu ideolojik
bir eylemdir" sözlerine tepki gösteren Çelebi “‹nsanca yaﬂam, insanca
çalıﬂma koﬂulları bizim ideolojimizidir" dedi. Eyleme destek veren herkese teﬂekkür eden Çelebi, sabaha
kadar sürecek olan "oturma grevi"ne
kurulacak çadırlarda devam edeceklerini söyledi.
Bu arada sabah saatlerinde polisin müdahalesiyle gözaltına alınan
iﬂçi ve sendikacılar da ayn› gün serbest bırakıldı.
28 ﬁubat günü oturma grevinin
devam etti¤i saatlerde patron örgütü
G‹SB‹R’le görüﬂen D‹SK Genel
Baﬂkan› Süleyman Çelebi ve Limter‹ﬂ Genel Baﬂkan› Cem Dinç G‹SB‹R’e taleplerini kabul etmesi için
bir hafta süre tan›d›lar.
Saat 11.00 s›ralar›nda oturma eylemi sona ererken iﬂçilere, emekçilere aç›klama yapan Çelebi ve Dinç
görüﬂmeyi aktararak talepleri kabul
edilene kadar emekten yana tüm
güçleri kendilerine destek olmaya
ça¤›rd›lar.
Eylem halaylarla sona erdi.

Yörsan ‹ﬂçilerine Deste¤e Polis Engeli
Türk-‹ﬂ ‹zmir Temsilcili¤i 22
ﬁubat’ta yapt›¤› eylemle Yörsan’da
iﬂten at›lan 402 iﬂçinin direniﬂine
destek verdi. Türk-‹ﬂ Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakç› eylemde
yapt›¤› aç›klamada “Son 4 y›ld a
ü l k e mi z d e a n a y a s a l h a k k › n › k u l l a n a r a k s e n d i k a ya üye olan 25
bin iﬂ çi iﬂinden at›l d›. Sendi k a s›z,
si g o rt a s›z ka r › n t o klu¤un a ç a l›ﬂt› r › lan iﬂçi le r i n s a y› s› gün geç t i kç e a r t m a kt a d › r. Ölüml e r de v a m
et m e kte d i r ” dedi. Yörsan iﬂçilerini desteklediklerini de sözlerine
ekleyen Kundakç›, “ B u gün mo r a l
v e d e s t e k z i y a r et i y a p a r a k , s e n di ka üye si iﬂ çi le r imi zin ha z › rla-

d› ¤› g› d a p a k e t le r i ni de di r eniﬂ teki iﬂ çi le r i mi ze ve r ece¤iz” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan destek
amac›yla haz›rlad›klar› paketleri
direniﬂteki iﬂçilere götürmeye çal›ﬂan ‹zmir Türk-‹ﬂ bölge temsilcileri ve sendika yöneticileri Yörsan
iﬂçilerine ulaﬂt›klar›nda polis engeli ile karﬂ›laﬂt›lar, getirdikleri paketlerin iﬂçilere verilmesini engelleyen polis Türk-‹ﬂ bölge temsilcileri ve sendika yöneticilerine biber
gaz› ve coplarla sald›rd›.
AKP iktidar›n›n direnen ve birbiriyle dayan›ﬂma içinde olan iﬂçilere tahammülü yoktur. Bu sald›r›
da bunun göstergesidir.
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de iﬂ gü ven li ¤i ne ayk› r › ç a l› ﬂ a nl a r v a rd›.
- ‹ﬂ yerler i nin 21'i
sos yal gü venl ik ku r um u n a b i l d i r i l m e m iﬂ.
So r u : Peki tüm
bunlar› bile bile çal›ﬂma koﬂullar› 'fevka lade güzel', “Al›nan önem leri be¤endim” diyerek iﬂçileri ve halk› aldatman›n ad›, halk düﬂmanl›¤›, iﬂçi
düﬂmanl›¤› de¤ilse nedir?

Tersane De¤il
Köle Havzas›
Çal›ﬂma Bakan› Faruk Çelik, 7
Eylül 2007’de tersaneleri gezmiﬂ ve
ﬂöyle demiﬂti: “Al› n a n ö n e m le r i
be¤endim.”
Onun ziyaretinden önceki iki
hafta içinde 54 tersane iﬂçisi katledilmiﬂti. Onun önlemleri be¤endi¤ini aç›klamas›ndan bu yana sadece 6
ay geçti. Be¤enilen önlemler, öldürmeye devam ediyor. San›yoruz ki,
bakan hala be¤enmeye devam ediyor!
ﬁimdi de, Çal›ﬂma Bakanl›¤›
yetkilileri, AKP’li Zafer Üskül ve 6
AKP milletvekili, CHP heyeti Tuzla
tersanelerindeler... Üskül yapt›¤›
aç›klamada, " ç a l›ﬂ m a la r › d ö r t k o ld a n b a ﬂ l a t m › ﬂ d u r u m d a y ›z. Herk e s i n d i k k a t i n i b u r a ya çek mek isti yo r u z ' ' diyor. Sanki bir kitle örgütü temsilcisi konuﬂuyor. Sen önce
kendi partinin dikkatini çeksene!
Hepsi tersanelere y›¤›ld›lar, fakat hiçbirisinin derdi iﬂçilerin çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi de¤il.
Bu oyunda AKP iktidar› ve patronlar yaln›z de¤il, burjuva bas›n da
hizmetlerindedir. Örne¤in Mil li yet
21 ﬁubat’ta konuyla ilgili haberine
“ Tuz l a ’ d a M ü fet tiﬂ Ha r ek a t› çok
s› k› de ne t i m b a ﬂ l› y o r...” baﬂl›¤›n›
atm›ﬂ. ﬁimdiye kadar neden önlem
al›nmad›¤›n› sormak yerine, halen
tepkilerin önüne geçmeye çal›ﬂ›yor.
Baﬂta AKP iktidar› olmak üzere,
TBMM’deki tüm düzen partileri bu
iﬂçi ölümlerinden birinci dereceden
sorumludurlar. Bunu gizleyemezler.

Tersaneler Avrupa Birincisi
Dünya Beﬂincisi
Tuzla tersaneleri gemi inﬂa sipariﬂinde Avrupa birincisi ve dünya
beﬂincisi imiﬂ.
Peki acaba “ t e rsa ne de ölüm”
s›ralamas› yap›ld›¤›nda, Tuzla kaSay›: 141

ç›nc› s›rada gelir?
Devleti iﬂin bu k›sm› ilgilendirmiyor, fakat bu s›ralamada da dünyada birinci olsa gerek. Bakan›n ﬂu
aç›klamas› da bunun kan›t› olsa gerek; “5-10 ge mi ya p a bi lecek ka p asi tede olan yerl e r, 20 ge mi si p a r i ﬂi
al› y o r. Bir a n ö n ce bunla r› tesli me
yo ¤ u n l a ﬂ›n c a b a z› ﬂey l e r i h m a l
edi li y o r.”
Bu sipariﬂleri en ucuza maledebilmek için de 3 b i n k a d r olu iﬂçiye
karﬂ›l›k 18 bin ta ﬂe r on iﬂ çi çal›ﬂt›r›lmas›na göz yumuluyor.
Bakan›n aç›klamalar› devam
ediyor; “ Bir olumsuz olay ol du diye, siz tersanelerin tü mü n ü k apatamazs›n›z.”
Bakana göre, iﬂçilerin ölümleri
“ b i r olumsuz olay”, önemsiz bir
teferruatt›r. ‹ﬂçiler öldü diye tersanelerin rant›ndan k›sacak de¤iller.
Ve bak›n Çelik’e göre iﬂçilerin
ölümleri neden abart›l›yormuﬂ: “Gemi inﬂa sektörü çok h›zl› büyüdü.
B u ndan baz› d›ﬂ güçler rahats›z.”
Bu söylemler ortada iken, tersanelerdeki çal›ﬂma koﬂullar›n›n bakan›n bilgisi d›ﬂ›nda oldu¤u düﬂünülebilir mi?
Korkuyor ki, tersanelerde ayn›
kölelik koﬂullar›n› sürdüremeyecekler, klasik “d›ﬂ güç l e r ” demagojisine baﬂvurarak, tepkileri bast›rmak
istiyor.

Yasalara Uygun Tersane Yok
Faruk Çelik kendini savunmaya
çal›ﬂ›yor, fakat aç›klamalar› suç itiraf› gibidir. Çelik ﬂunlar› söylüyor;
- Ben ba k a n o l d u ¤ u m d a t e r s ane ler i d e ne ti me git tim ve 'fevk al a de gü zel' de dim.
- Gez d i ¤ i m i k i t e r s a n e v a r d › ,
o r a la r › n k o ﬂul la r› iyiy di, bi li y o rdum ki, gezmedi ¤i m i z t e rsane l e r-

‹ﬂçi Ölümlerinin Cezas›
Devlete Ödenen Para
Ölümler üzerine, Çal›ﬂma Bakanl›¤› müfettiﬂleri, 2 milyon 161
bin YTL idari para cezas› kesmiﬂler.
Peki ölen iﬂçiler?
Bu nas›l bir cezaland›rma anlay›ﬂ›d›r ki, iﬂçilerin ölümlerinin as›l
sorumlular›n›n kasalar›na ceza görüntüsüyle para ak›yor. Bu “söz de
ce z a ”n›n patronlar için bir cayd›r›c›l›¤› olmad›¤› gibi, suç orta¤› iktidar için de ödül oluyor. Patronlar›n
ödedikleri bu paray› iﬂçilerden ç›karacak olmalar› da cabas›d›r.

Köle Havzas›nda Ölümlerin
Kayd› Da Yok
Bakanl›¤›n aç›klamalar›n›n çarp›c› noktalar›ndan ikisi de ﬂöyledir:
“ B az› ölümler, Cumh u riyet sav c›l›klar›na bile haber verilmeden ailelerin r›zas›y la kapat›l›yor.” Do¤rusu kapatt›r›l›yor olmal›yd›.
Ve bakanl›k diyor ki; “ 38 iﬂyer i n d e ki 8 bin 965 ih lal le il gi li
C u mh u r i yet Savc›l› ¤›’nn a s u ç d uyur us u nd a b ulun u l m u ﬂ .” Peki ne
yapt›n›z, hiçbir ﬂey... Asl›nda Tuzla’da tersane havzas› de¤il, devletin
yasalar›na tabi olmayan bir köle
havzas› sözkonusudur.
‹ﬂçilerin bir de¤erinin olmad›¤›,
ölen iﬂçilerin cenazelerine bile sayg› gösterilmeyen, iﬂçi ölümlerinin
bir hayvan›n ölümü kadar bile
önemsenmedi¤i bir köle havzas›d›r.
AKP iktidar›n›n ve patronlar›n tek
korkular› iﬂçilerin bu kölelik koﬂullar›na isyan etmeleridir ve çabalar›
bunu engellemeye yöneliktir.

EMEK

21

19 Aral›k Bayrampaﬂa Katliam› Davas›
rak engellendi.
Eyüp Cumhuriyet
Savc›s› Ali ‹hsan Demirel’in, haklar›nda
soruﬂturma izni istedi¤i, operasyona
fiilen kat›lan jandarma görevlilerinden 74’ünün ifadelerinin al›nmas›n›, valilik soruﬂturma izni vermeyerek engelledi.
Dönemin Bayrampaﬂa Cezaevi
Tabur Komutan› olan Yarbay Dursun Ertu¤rul, mahkemede ifade vermeye gelmedi, talimatla verdi¤i ifadesinde, “ b i z t u t u k l u l a r a k a r ﬂ ›
g ü ç k u l l a n m a d › k ” dedi. Avukatlara, soru sorma olana¤› tan›nmad›¤›
için, gerçekler bu yalan›n arkas›na
gizlenmeye çal›ﬂ›ld›.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›, aleni ﬂekilde
mahkemenin istedi¤i belgeyi “sizi
ilgilendirmez” anlam›na gelecek
tarzda, “ i s t e n e n e m r i n y a r g › l a m a y› etkileyecek mahiyette olmad› ¤›” gerekçesiyle vermedi.
Tablonun gösterdi¤i bir yarg›lama de¤il, bir yarg›lama oyunudur.
Katliamc›lar yedi y›ld›r ellerini kollar›n› sallayarak gezmektedir. Katliamc›lar›n baﬂlar›ndan, Sami Türk,
Saadettin Tantan ve di¤erleri, TV
programlar›nda boy göstermekte,
Ali Suat Ertosun gibi ödüllendirilmektedirler. Türkiye, suçlular›n
yarg›lanmay›p ödül ald›klar›, ortal›kta gezdikleri bir ülkedir.

11. Kez Hakim De¤iﬂikli¤i!
19-22 Aral›k 2000 “ B a y r a m p a ﬂa Hapishanesi katliam davas›”na, 22 ﬁubat’ta devam edildi.
Gerçekte ise, davaya bir kez giren
hakim bir daha giremedi¤i için, davan›n devam edilecek “önceki du r u ﬂ m a l a r ” aﬂamas› da yok gibidir.
ﬁimdiye kadar davay› iki kez üst
üste takip edebilen hakim say›s›
yaln›zc a iki’dir. Hemen tüm hakimler bir duruﬂmaya girdikten sonra, davay› b›rakt› ya da b›rakt›r›ld›lar. 22 ﬁubat’taki duruﬂmada da, yeni bir hakim de¤iﬂikli¤i ile karﬂ›laﬂ›ld›. Böylece 7 y›lda 11. kez hakim
de¤iﬂikli¤i yap›lm›ﬂ oldu.
Aç›k bir katliam var ortada, katliam›n üzerini örtemiyorlar, fakat
her duruﬂma bir hakim de¤iﬂikli¤i
yap›larak, dosyan›n yürümesi için
karar alan, hakim ve savc›lar görevden al›narak, davan›n ilerlemesi engelleniyor. Katledilen tutsaklar›n
san›k yap›ld›¤› davada, katliam›n
gerçek sorumlular›n›n aç›¤a ç›kmas› da böylece engelleniyor.
Hakimlerin, savc›lar›n neden ve
nas›l davadan uzaklaﬂt›r›ld›klar›na
birkaç örnek verelim.
2 Aral›k 2001’de Eyüp Savc›s›
Cafer Koman, “ B a y r a m p a ﬂ a ’ d a
alt› kad›n›n diri diri yak›ld›¤›n›,
t u t s a k l a r › n k u r ﬂ u n l a n d › ¤ › n › ” söyleyen Adli T›p Bilirkiﬂi Raporu’nu
dikkate alarak, hapishanede inceleme yapm›ﬂt›. Savc›, incelemeye iliﬂkin tuttu¤u tutanakla jandarman›n
raporlar›n›n yalan oldu¤unu göstermiﬂti. Bunun üzerine, dönemin
Adalet Bakan› Sami T ü r k t a r af › n d a n d e r h a l g ö re v d e n a l › n a r a k ,
S a k a r y a ’ y a s ü r g ü n edilmiﬂti.
25 Aral›k 2006’daki duruﬂmada,
mahkeme, duruﬂmalar›n daha büyük bir salonda yap›lmas› talebini
kabul edip karara ba¤larken, 19
Aral›k’tan önce tutsaklarla görüﬂen
“ a r a b u l u c u ” heyette yer alanlar›n
tan›k olarak dinlenmesine de karar
vermiﬂti. Bu karar› alan hakim de,
bir daha duruﬂmaya giremedi.
14 Eylül 2007’deki duruﬂmada,
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Adalet Bakanl›¤›
aç›klamal›d›r; kim, neden
durmadan de¤iﬂtiriyor bu
hakimleri?.. Neyi gizlemeye,
neyi engellemeye
çal›ﬂ›yorsunuz?..
Diri diri yakt›¤›n›z›,
mahkeme salonlar›ndaki
manevralar›n›zla
gizleyemezsiniz!
avukat›n talebi üzerine, dönemin
Bayrampaﬂa Hapishanesi d›ﬂ güvenli¤inden sorumlu, istihbarat subay› Yüzbaﬂ› Zeki Bingöl’ün hapishaneye ve katliama iliﬂkin yazd›¤›
Bayrampaﬂa Cezaevi Gerçe¤i isimli
k i t a b › n incelenmesi karar› al›nm›ﬂt›. O heyet de, duruﬂmalarda
yok art›k.
“Peki ne oldu? Kitap ‹ncelendi
m i ? ” sorusunun cevab› “nas›l ince lensin? Hiçbir hakim ald›¤› kar a r l a r › d e v a m e t t i re m i y o r k i ! ”
olacakt›r.
Hakimlerin birden fazla duruﬂmaya girememesinin, savc›lar›n görevden al›nmas›n›n yan›nda, mahkemelerin soruﬂturma yürütme çabalar› baﬂka yöntemlerle de fiili ola-

“Koridorlara Akan Kan
Bu Ülkenin Ba¤›ms›zl›¤› ‹çindir!”
22 ﬁubat’ta görülen duruﬂmaya,
baﬂka bir dosyadan Tekirda¤ Hapishanesi’nde tutsak olan Kenan Günyel ve Serdar Karaçelik ile tutuksuz
san›klar Gülizar Kesici ve Mehmet
Güvel kat›ld›.
Duruﬂma öncesi adliye önünde
bas›n aç›klamas› yapan TAYAD’l›lar “19-22 A r a l › k K a t l i a m c › l a r ›
Ya r g › l a n s › n” pankart› açt›lar. “1922 A ra l › k K a t l i a m c › l a r› Ya r g › l a n s›n, Ad al et ‹s ti yoruz ” sloganlar›
atan TAYAD’l›lar ad›na Mehmet
Güvel’in okudu¤u aç›klamada “bir
ka tlia m y ap› lm ›ﬂt› r ve h er za man k i
gibi bu katli am›n üstü kapat› lmaya
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d eli ll er k ar art ›lm ay a ça l›ﬂ › l›y o r.
Suçlular bizzat katliam› yapanlar,
katliam emrini verenler, katliam›n
propagandas›n › yapan medya, kat l ia mda de li ll er i kar ar t maya ve kat liam›n üst ünü örtmeye çal› ﬂan sa v c › l a r, h a k i m l e r, y a r g › ç l a r d › r. 19
Aral›k katliamc›lar› yarg›lans›n,
hesap versinler” denildi.
Günyel ve Karaçelik “Yaﬂas›n 19
A r a l › k D i reniﬂimiz” sloganlar›yla
adliyeye girdiler. Mahkeme hakimi
bütün duruﬂmalarda oldu¤u gibi bu
duruﬂmada da de¤iﬂmiﬂti. Avukatlar›n “ n e d e n b u m a h k e m e n i n y a r g › c› yok” sorusunu, bir davan›n 11 hakim de¤iﬂtirmesi do¤al bir olaym›ﬂ
gibi “ b i l m i y or um e me k l i o l m uﬂ t u r
h e r h a l d e ” ﬂeklinde cevaplad›. Tutuklu yarg›lanan Serdar Karaçelik ve
Kenan Günyel meslekleri sorusuna
“ de vri mc i l i k” cevab› verdikten sonra, Karaçelik davaya iliﬂkin savunmas›n› okudu.
Savunmas›nda, Zeki Bingöl’ün
kitab›nda katliam›n aç›k bir ﬂekilde

HÖC Ne Demiﬂti:
‘GÖRECE⁄‹Z!’
“ Katliama kat›lan birisinin anl a t › m l a r › b u n l a r. Olay› en yak›nd a n g ö re n v e y a ﬂ a y a n k i ﬂ i n i n a n lat›mlar›. Hangi vicdan sahibi bu
anlat›mlar› görmezden gelir?
Adalet Bakanl›¤›’n›n
tecriti kabul eden ve hafifletilmesini içeren genelgesinin üzerinden bir
y›l geçti¤i halde, F Tipi hapishanelerde tecrit sürüyor. Tecritin yan›nda
kimi F Tipi hapishanelerde, keyfi
uygulamalara yenileri ekleniyor.
Tekirda¤ F tipi hapishanesindeki
keyfiliklerin yeni örne¤i, tutsaklar
taraf›ndan verilen hiçbir dilekçenin

anlat›ld›¤›n› söyleyen Karaçelik, 7 y›ld›r süren bu hukuk
komedisine son verilmesini
istedi. Karaçelik, 19 Aral›k
katliam operasyonunun bu ülkenin gerçek vatanseverlerini,
iﬂbirlikçili¤e karﬂ› gelenleri
ortadan kald›rma operasyonu
oldu¤unu söyleyerek, “Bu gerçek
bilindi¤i için kurﬂunlar bombalar
alt›nda direnildi. Bunun için F›rat
Tavuk Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye sloganlar›yla ölümsüzleﬂti” dedi.
Karaçelik mahkemenin hukuksuzlu¤una ve mahkeme baﬂkan›n›n
sürekli de¤iﬂmesine de¤indi¤i savunmas›nda, “19 A r a l › k k a t l i a m
operasyonunda yer alan tüm katlia m c › l a r y a r g › l a n m a l › d › r ” talebini
belirtti. Karaçelik savunmas›n› “ B u g ü n b u r a d a y a r g › l a n m a s › g e re k e n
iﬂbirlikçi politikalar› uygulayanl a r d › r. Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z T ü rkiye!” sözleriyle bitirdi.
Kenan Günyel de, sözlerine Karaçelik’in okudu¤u savunmaya kat›ld›¤›n› söyleyerek baﬂlad›. “ G e r ç e k l e r e r y a d a g e ç o r t a y a ç › k a r. 19
Aral›k operasyonunda da gerçekl e r aç›¤a ç›km›ﬂt›r. 19 A r a l › k k a t l i am c ›l ar › h alk ta ra f› n d an un u t u l-

m a d › u n u t u l m a y a c a k ” dedi.
Duruﬂmada gazeteci yazar Oral
Çal›ﬂlar da tan›k olarak dinlendi.
Dönemin Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk ile yapt›klar› görüﬂmeleri
anlatan Çal›ﬂlar, tutuklular›n ‘insan
haklar›na uygun düzenlemeler yap›ld›¤›nda açl›k grevini b›rakmay› de¤erlendiririz’ dedi¤ini söyledi. “ B ak a n F tip i ceza ev le ri n e n ak li n 6 ay
e r t e l e n e c e ¤ i n i s ö y l e mi ﬂ t i , s ö z ü n d e
durmad›. Bu operasyonu yapan ki ﬂiler hakk›nda soruﬂturma aç›lma mas›n› hay retle k arﬂ›l›yo ru m. Daha
sonra ç›kan raporlar bilirkiﬂi rapo ru sa v c ›l › k i n ce l em e si b u o p er a sy o nun devlet güç ler inin aç ›kla d› ¤› gi bi olmad›¤›n› kan›tlad›” diyen Çal›ﬂlar operasyonun yap›lmas› için
Hikmet Sami Türk’e devlet içindeki
baz› kurum ve kiﬂilerin bask› yapt›¤›n› gördüklerini söyledi.
San›k avukatlar› Ömer Kavili,
Oya Aslan, Taylan Tanay ve Güçlü
Sevimli “bu davada h›zla beraat karar› verilmesi ve san›klardan da özür dilenmesini” istedi. Duruﬂma, 18 Temmuz’a ertelenirken avukatlar›n Zeki
Bingöl’ün kitab›nda ad› geçen Dursun Ertu¤rul'un bir sonraki duruﬂmaya sorgu için getirilmesi talebi mahkeme taraf›ndan reddedildi.

Savc› ve hâkimler ﬂimdi ne yapa caklar? Bu anlat›mlar› da di¤er
delilleri görmezden geldikleri gibi
görmezden mi gelecekler? Ne ya pacaklar? Peki, biz adalete nas›l
güvenece¤iz? A d a l e t " a d i l " o l m a yacaksa bizlerin güvenli¤ini nas›l
sa¤layacak? Yo k s a b a ﬂ k a b i r i l e r i nin güvenli¤i mi korunmaya çal›-

ﬂ›l›yo r? Bunun için te krar suç duy u r u s u n d a b u l u n u y o r u z . Ve görece¤iz. ﬁimdi ne yapacaklar? Bu
ülkede A d a l e t v a r m› yok mu tek r a r g ö rece¤iz? Ya da kimin için
v a r yine görece¤iz? ‹zleyece¤i z ve
bekl eye ce ¤i z . . . ”
2 Ey lü l 2 0 07
H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi
mas›, hapishane yönetimlerinin istediklerinde yasal zorunluluklar› da, bir kenara b›rakarak tecrit ve bask›y› sürdüreceklerini göstermektedir. Tutsaklar F Tipi hapishanelerin aç›ld›¤›
günden bu yana, tecritte tutsaklar›n
hiçbir hakk›n›n olmad›¤›n› anlat›yorlar. Tecritin mant›¤›nda devletin
herhangi bir zorunlulu¤unun olmamas› vard›r.

F Tipi’nde Keyfi Uygulama

Say›: 141

iﬂleme konulmamas› oldu. Hapishane idaresi, kendilerine verilen dilekçeleri çöpe at›yorlar. Hiçbir numara
vermiyorlar. Pratikte her hangi bir
iﬂlevi olmasa da, tutsaklara tan›nan
hak arama yollar›, hemen hemen
“dilekçe verme hakk›” ile s›n›rl›
idi.. Dilekçelerin iﬂleme konulma-
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lar›n gelece¤i için
tarihsel önemdedir. B u n l a r d a n
b irincisi, K ü b a
devrimini baﬂl a t m a k a r a r › d › r.
Castro’nun
önderli¤inde gerçekleﬂen Küba
devrimi, emperyalizme karﬂ› gerilla savaﬂlar›n›
teﬂvik eden, halklara devrime, kur-

Halklar Sana Minnettar
Devrim Sana Minnettar
Sosyalizm Sana Minnettar
Küba devriminin önderlerinden
Castro, Küba’n›n son seçimlerinde
yaﬂl›l›¤› nedeniyle aday olmad›.
Dünyan›n yüzlerce ülkesi var ve
hepsinde bugüne kadar görevini b›rakan yüzlerce devlet baﬂkan› oldu.
Ama hiçbiri dünyada Fidel’de oldu¤u gibi bir yank› yaratmad›.
Çünkü sözkonusu olan Küba’n›n
devlet baﬂkan›yd›. Sözkonusu olan,
sosyalizmin onuru ve gururu olan
bir ülkenin, sosyalizmin onuru ve
gururu olan lideriydi.
Emperyalist, kapitalist ülkeler,
s›k s›k onun için “ d i k t a t ö r ” dediler, fakat bu onun dünya halklar›n›n
gözündeki yerini sarsmad›. Evet, O,
halklar› sömüren ve zulmedenlere
karﬂ› diktatördü, fakat Küba halk›
ve dünya halklar› için hep sevgili
Fidel oldu.
Fidel’in halklar›n mücadelesine
katk›lar› büyüktür. Fidel’in önderli¤indeki Küba, halklar için hep bir
ilham ve onur kayna¤› olmuﬂ, halklar Küba’dan direnme, mücadele etme gücü alm›ﬂlard›r.
Fakat Fidel’in mücadele yaﬂam›nda ald›¤› kararlardan ikisi, halk-
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tuluﬂa yürüme güveni aﬂ›layan bir
rol oynam›ﬂt›r.
Küba, yoksul bir ülkedir, fakat
Castro ve Che önderli¤indeki Küba
ayn› zamanda, dünya halklar› için
fedakarl›k yapan, elindeki olanaklar› dünya halklar› ile paylaﬂan bir Küba’d›r. Castro’nun Küba’s›, Küba
halk›n›n kurtuluﬂuna önderlik etmenin yan›nda, dünya halklar›n›n kurtuluﬂ mücadelelerine benzeri pek
görülmeyen bir destek sunmuﬂtur.
‹kincisi ise, ‘90’lar›n baﬂlar›nda
emperyalizmin sosyalizme yönelik
sald›r›lar›na karﬂ›, “ Teslim Olmak t a n s a Aday› B a t › r › r › m ” kararl›l›¤›yla oynad›¤› roldür.
Amerika baﬂta olmak üzere emperyalizm, dünyadaki sosyalist ülkelere karﬂ› sald›r›lar›nda, birçok
ülkede baﬂar› kazan›rken, yan› baﬂ›nda Castro’nun “ Teslim Olmak t a n s a Aday› B a t › r › r › m ” sesi karﬂ›s›nda çaresizdi. Castro’nun bu sesi,
emperyalizmin tarihsel zaferini ilan
edenlere karﬂ›, “Sosyalizm ölmez,
iﬂte Küba’da halen yaﬂ›yor” deme
olana¤› sa¤layan somut bir örnekti.
Baﬂta Latin Amerika olmak üzere, dünya halklar› emperyalizme

karﬂ› örgütlenip, savaﬂ›rken, Castro
ve Küba’dan da güç ald›lar.
Bunlar unutulmaz önemdedir.
Castro, Amerikan ve di¤er emperyalist ülke baﬂkanlar›n›n, ölmesi
için dua etti¤i, dünya halklar›n›n ise
daha uzun ömür diledikleri bir önder oldu.
Emperyalist efendiler, her gün
Fidel’siz bir dünya hayaliyle uyuyup uyan›yorlard›. Fakat, Fidel ölmedi ve anlamad›klar› Fidel’in hiç
ölmeyece¤i idi. Fidel, sosyalizmle
özdeﬂleﬂmiﬂ, yaﬂam›n› sosyalizme
ve dünya halklar›na adam›ﬂ bir önderdir. Dünya halklar› böylesi önderleri unutmaz, unutmayacakt›r.
Bin y›llar öncesinden halklar›n mücadelesine önderlik etmiﬂ isimler,
Spartaküs’ten, Bedrettinler’e, Zapatalar’a kadar unutulmuﬂ önder yoktur. Halklar tarihin sayfalar›n› sat›r
sat›r kar›ﬂt›rarak, böylesi önderleri
bulup yaﬂat›rlar... Fidel, salt bugün
de¤il, halklar var oldu¤u sürece yaﬂayacakt›r. ‹ﬂ t e b u , m a t e ry a l i s t b a k›ﬂ aç›s›yla ölümsüzlüktür!

Castro’dan Emperyalistlere
Son Cevap:
“Evet kat›l›yorum. De¤i ﬂim gerekiyor ama ABD' d e. ”
Castro’nun devlet baﬂkanl›¤› görevi için, yeniden aday olmamas›,
emperyalist cephede sevinçle karﬂ›land›, “ K ü b a ’ y a d e m o k r a s i ” isteyen aç›klamalar için adeta s›raya
girdiler. ‹stedikleri sosyalizmin bu
kalesinin y›k›lmas› idi.
Emperyalist efendilerin yan›nda
“de¤iﬂim” isteyenler de vard›. Bunlar›n içinde dikkat çekici olanlardan
biri de Uluslararas› Af Örgütü’nün
aç›klamas›yd›:
“ Yeni liderlik bu ﬂans› reform lara baﬂlam a k için kullanmal›” diye bir aç›klama yapm›ﬂt› Af Örgütü.
Castro’nun devlet baﬂkanl›¤›n›
b›rakmas›n›n neye ve kime göre bir
“ﬂans” oldu¤u aç›k. Bu durumda,
sorulmas› gereken “Küba’ya kimin
gözüyle bak›yor Uluslararas› Af Örgütü?” sorusudur.
2 Mart 2008

Di¤er yandan Castro yapt›¤› aç›klama ile Küba’da sosyalizmin y›k›lmas› hayali kuranlara gereken cevab›
verdi. Castro, tersine ABD’nin emperyalist politikalar›n› de¤iﬂtirmesi
gerekti¤ini, ABD'ye, uzun dönemli
politikas›n› de¤iﬂtirmesi ça¤r›s› yaparak ifade etti.
Castro, Komünist Parti yay›n organ› Granma'da yer alan makalesinde; emekliye ayr›laca¤›n› aç›klad›ktan sonra kendisine izin vererek en az
10 gün yazmamaya karar verdi¤ini,
ancak de¤iﬂim ç›¤›rtkanl›klar› karﬂ›s›nda, " da ha fa z l a s e ss i z ka l a ma d› ¤ › n › ", görevden ayr›lmas›na dünya
genelinden gelen tepkilerin ve Küba'da rejim de¤iﬂimi gerekti¤i yönündeki yorumlar›n, bunlara karﬂ›
"ideolojik olarak ateﬂ açmas›n›"
gerektirdi¤ini belirtti. Fidel Castro,
"ABD baﬂkanl›k yar›ﬂ›ndaki tüm
adaylar›n utanç verici durumlar›n›
izlerken keyif ald›m. A r d › a r d › n a
hepsi, kendilerini, tek bir oyu riske
atmamak için Küba'yla ilgili acilen
b i r yorum yapmak zorunda hissett i l e r. K o ro halinde 'de¤iﬂim, de¤i ﬂim, de¤iﬂim' diye feryat ettiler.
E v e t k a t › l › y o r u m . D e ¤ i ﬂ i m g e reki y o r a m a ABD'de..." dedi. Castro,
Avrupa ülkelerinin de ABD'nin bask›s›yla Küba'da rejim de¤iﬂimi gerekti¤i yolunda aç›klama yapt›klar›n›
belirterek, bu ülkelerin ça¤r›lar›na da
cevap verdi.
Emperyalist ülkeler iﬂtahla Küba’da sosyalizmin y›k›lmas›n› bekliyorlar. Elbette ki, bu beklentileri tek
baﬂ›na Küba’y› da pazarlar›na katmak için de¤ildir, onlar›n as›l beklentileri, Küba’n›n dünyada oynad›¤›
devrimci rolün son bulmas›, sosyalizm umutlar›n›n bitmesidir.
Fidel yapt›klar›yla, halklar için
büyük bir mücadele miras› yaratm›ﬂt›r. Bu miras›n salt Küba halk› taraf›ndan de¤il, dünya halklar› taraf›ndan sürdürülece¤ini emperyalist
efendilere hat›rlat›yoruz. Sosyalizmin yok oldu¤unu göremeyecekler,
fakat emin olabilirler ki, dünya halklar› emperyalist sistemi bir gün yerle
bir edecektir. Bu hiç sevmedikleri bilimin gösterdi¤i sonuçtur.
Say›: 141

‘Baﬂkomutandan mesaj’
Sevgili yurttaﬂlar,
Uzun y›llar boyunca Devlet Baﬂkanl›¤› makam›n› iﬂgal etmenin
onurunu yaﬂad›m. 15 ﬁubat 1976’da
Sosyalist Anayasa... seçme hakk›
olan halk›n, yüzde 95’inden fazlas›n›n onay›yla kabul edilmiﬂti. ‹lk
Ulusal Meclis ayn› sene 2 Aral›k’ta
kuruldu; sonra da Devlet Konseyi’ni
ve Devlet Baﬂkan›’n› seçti... Her zaman halk›n ezici ço¤unlu¤unun deste¤iyle devrimci çal›ﬂmay› ilerletecek yetkilere sahip oldum.
...baz› yabanc›lar, 31 Temmuz
2006’da Devlet Konseyi Baﬂkanl›¤›’ndan geçici istifam›n ve bu görevi
Birinci Devlet Baﬂkan Yard›mc›s›
Raul Castro Ruz’a b›rak›ﬂ›m›n nihai
oldu¤unu düﬂündüler. Ancak ... Raul
ile Parti ve Devlet liderli¤inin di¤er
kadrolar›, kötü sa¤l›k durumuma karﬂ›n beni kamu yaﬂam›n›n d›ﬂ›nda görmeye istekli de¤illerdi.
... sa¤l›¤›mdan bahsederken
umutlar›n yeﬂermesini önlemek konusunda fazlas›yla dikkatliydim,
çünkü bunun aksi bir son, savaﬂ›n
ortas›ndaki halk›m›z için yaralay›c›
olurdu... “‹yil eﬂ me min riskl erden
azade olmad›¤›n›” tekrarlay›p durdum. Dile¤im görevlerimi son nefesime kadar sürdürebilmekti. Ancak
elimden gelen bu kadar.
Devrimimizin kaderi üzerinde
belirleyici önem taﬂ›yan nice kararlar›n al›naca¤› parlamentoya, beni
vekil seçerek onurland›ran çok sevgili yurttaﬂlar›ma diyorum ki; Devlet Konseyi Baﬂkanl›¤› ve Baﬂkomutanl›k görevlerine asla talip olmayaca¤›m ve bu görevleri kabul etmeyece¤im, tekrarl›yorum, asla talip olmayaca¤›m ve bu görevleri kabul etmeyece¤im.
Aﬂa¤›da 17 Aral›k 2007’de
Randy’ye yaz›lm›ﬂ mektuptan kimi paragraflar v a r :
“Ortalamada 12 y›ll›k e¤itim seviyesine ve bir milyon üniversite
mezununa sahip olan ve tüm vatandaﬂlar›na hiçbir ﬂekilde ayr›mc›l›¤a

u¤ramadan e¤itim alma olana¤›n›
gerçekten sunan Küba toplumunun
güncel sorunlar›na verilecek yan›tlar›n, her somut soru için bir satranç
oyunundakinden daha fazla de¤iﬂken
gerektirdi¤ini düﬂünüyorum.”
“Benim temel görevim, makam›ma yap›ﬂmak ya da genç insanlar›n
önünü kesmek de¤il, mütevaz› de¤eri içinde yaﬂama ayr›cal›¤›na sahip oldu¤um özel dönemden gelen,
kendi deneyimim ve fikirlerimle
katk›da bulunmak.”
8 Ocak 2008 tarihli mektupt a n : “…Birleﬂik oyun s›k› bir destekçisiyim, çünkü bu bize eski sosyalist blok ülkelerinden tek bir aday›n portresini kopyalama e¤iliminden kaç›nma olana¤› sa¤lad›. Sosyalizmi kurmaya dönük bu ilk giriﬂime
derin sayg› duyuyorum; biz de onun
sayesinde seçti¤imiz yolda ilerleme
ﬂans›n› elde ettik.”
“… Asla unutmay›n ki, tüm dünyan›n ﬂan› bir m›s›r tanesine s›¤ar.”
Neyse ki, Devrimimiz hâlâ eski
tüfek kadrolara ve sürecin ilk aﬂamalar›nda çok genç olanlara güvenebilir...
Yol her zaman zor olacak ve herkesin ak›ll› çabalar›n› gerektirecek...
Her zaman olabilece¤in en kötüsüne
haz›r olmal›y›z. Baﬂar›l›yken mütevaz› oldu¤umuz kadar, güç durumdayken de sa¤lam durma ilkemizi
unutamay›z. Yenmemiz gereken
hasm›m›z fazlas›yla güçlü; ancak
yar›m yüzy›l boyunca kendimizden
uzak tutmay› baﬂard›k.
Size veda etmiyorum. Tek dile¤im fikirler savaﬂ›nda bir asker olarak çarp›ﬂmak. “Fidel Yoldaﬂ›n Görüﬂleri” baﬂl›¤› alt›nda yaz› yazmaya
devam edece¤im. Elinizin alt›ndaki
silahlara bir yenisi daha eklenmiﬂ
olacak. Belki sesimi duyarlar. Dikkatli olmal›y›m.
Teﬂekkür ederim.
F i d e l C a s t ro R u z
18 ﬁubat 20 08, 17:30
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Kuzey Irak’tan Kosova’ya
G Kuzey Irak’ta UKKTH
gerçekleﬂmiﬂse, Kosova’da
gerçekleﬂenin ad› ne?
G Devrimcilerin Kuzey Irak’taki
Kürt milliyetçili¤inin politikalar › n a b i r ﬂey deme hakk› yoksa,
Haﬂim Ta çi’ye de bir ﬂey denile meyecek mi?
G Emperyalizme s›rt›n› yaslay›p
ba¤›ms›zl›k ilan eden iﬂbirlikçi lik, eleﬂtiriden muaf m› say›lacak
art›k?
G Ulusal kurtuluﬂ için “meﬂru”
görülen iﬂbirlikçili¤in, “sosyal
kurtuluﬂ” için de meﬂru
g ö r ü l m e s i g e re k m e z m i ?
G Halklara ba¤›ms›zl›k için emperyalizmle iﬂbirli¤i yap›labilece ¤ini söyleyenler, demokrasi için
de emperyalizmle iﬂbirli¤i yap›la bilece¤ini savunmak zorundad›rl a r. N i t e k i m , b u n u s a v u n a n l a r d a
v a r.
G Emperyalizmle iﬂbirli¤ini her
k o ﬂ u l d a m a h k u m e t m e y e n l e r,
yanl›ﬂlardan, savrulmalardan
kurtulamazlar!
Yürüyüﬂ’ün birkaç hafta önceki
say›lar›nda Uluslar›n Kendi Kaderlerini Tayin Hakk› üzerinde geniﬂçe
durulmuﬂtu. Kosova’daki “ba¤›ms›zl›k”, konuyu bir kez daha güncelleﬂtirmiﬂ ve UKKTH’ye daha sa¤l›kl› bir bak›ﬂ aç›s› için f›rsat yaratm›ﬂ oldu.

Türkiye solu, Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›na ne diyor?
Bilindi¤i gibi, Türkiye solunun
baz› kesimleri, Barzani-Talabani iﬂbirlikçili¤inin sonucu olarak ortaya
ç›kan Kuzey Irak’taki geliﬂmeleri,
olumlu karﬂ›lam›ﬂ, bu durumu
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk› olarak de¤erlendirenler olmuﬂtu. Kuzey Irak’taki mevcut statüko, “ K ü r t l e r i n d e v l e t l e ﬂ m e s i ”
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olarak adland›r›l›rken, bu geliﬂmelerin emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde meydana geldi¤i ise, adeta görmezden gelinmiﬂti.
Kosova, bu de¤erlendirmeleri
yapanlar›n önüne yeni bir soru ç›karm›ﬂt›r: Kuzey Irak’ta Kürt milliyetçili¤inin iﬂbirlikçi politikalar› sonucunda
sa¤lanan
geliﬂmeyi
“ ol um l u ” olarak de¤erlendirenler,
kendi içlerinde tutarl› olmak için
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›na da
olumlu yaklaﬂmak zorundad›rlar.
E¤er Kuzey Irak’taki durum bir k a zan›msa, Kosova’ya da k a z a n › m
demek zorundad›rlar. E¤er Kuzey
Irak’taki statüko, Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk› (UKKTH)
ise, Arnavutlar’›n Kosova’daki ba¤›ms›z devlet ilan› da Uluslar›n
Kendi Kaderini Tayin Hakk›’d›r!
Barzani-Talabani iﬂbirlikçili¤ini
UKKTH olarak de¤erlendirenler,
bu k›yas› yapmak zorundad›rlar.

Yeni bir kavram: ‹ﬂgal
alt›nda ba¤›ms›zl›k!
Yaz›m›z›n geliﬂimi içinde görülece¤i gibi, Kosova ile Irak Kürdistan›’n›n geliﬂiminde son derece çarp›c› benzerlikler var. (Ki bu benzerlikler içine Do¤u Timor’un ba¤›ms›zl›k süreci de, Afganistan’daki
Kuzey ‹ttifak›’n›n üstlendi¤i rol de
kat›labilir.)
1-) Benzerliklerden ilki, her iki
sürecin de “iﬂgal alt›nda” yaﬂanm›ﬂ
olmas›d›r. Kuzey Irak’taki Kürtler’in “özgürleﬂmesi”, Amerikan
tanklar›n›n Irak’› iﬂgal etmesiyle,
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›k süreci de
yine ayn› ﬂekilde NATO güçlerinin
iﬂgaliyle baﬂlam›ﬂt›r. Ve bu durum,
dünya siyasal literatürüne yeni bir
kavram da hediye etmiﬂtir: ‹ﬂgal al t›nda ba¤›ms›zl›k!
Bu yeni kavram, esas›nda kavram›n kendisinin yani ba¤›ms›zl›k
kavram›n›n ÖZÜNÜ ‹NKAR üzerine ﬂekillenen bir kavramd›r.
Özün inkar edildi¤i yerde, her

Mesut Barzani, Celal Talabani,
Haﬂim Taci; emperyalizmin
himayesinde i ktidar
koltuklar›na o turdular. Kim
tayin etti ﬂimdi onlar›n o
koltuklara o turmas›n›; kendi
halklar› m›, emperyalizm mi?
Ve o koltuklarda, kime hizmet
ediyorlar ﬂimdi; kendi
halklar›na m›, emperyalizme mi?
ﬂey çarp›klaﬂ›r; ba¤›ms›zl›k nedir,
bir ulusal kurtuluﬂ hareketinin özellikleri nelerdir, Uluslar›n Kendi Kaderlerini Tayin Hakk› nas›l olur, bütün bunlar belirsizleﬂir.
2-) Benzerliklere devam edelim:
Arnavutlar’›n kurtuluﬂunu hedefledi¤ini iddia eden, ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verdi¤ini söyleyen
UÇK, “Miloseviç diktatörlü¤ü”ne
karﬂ› emperyalist güçlerin müdahale etmesi ça¤r›s›nda bulunmuﬂtu.
Kürt milliyetçilerinin “Saddam dik tatörlü¤üne karﬂ›” yapt›klar› müdahale ça¤r›s›n›n biçimi ve gerekçeleri ayn›yd›... Afganistan’da Kuzey
‹ttifak›’n›n ABD’ye “siz yukar›dan
bombalay›n, biz aﬂa¤›dan...” sözleriyle yapt›¤› ça¤r›daki benzerli¤i de
ekleyin bunlara.
3-) ‹ﬂgalcileri alk›ﬂlamakta da
benzerdiler. Emperyalist askeri gücün Kosova’ya giriﬂi de, Kuzey
Irak’a giriﬂi gibi oldu. KDP ve KYB
önderli¤inin Amerikan tanklar›n› alk›ﬂlatmas›na benzer ﬂekilde, UÇK
yönetimi de, Arnavutlar’› soka¤a
dökerek emperyalistleri alk›ﬂlatt›rd›.
4-) Arnavut milliyetçili¤i Kosova’da, Kürt milliyetçili¤i Irak’ta,
emperyalist iﬂgali hem kolaylaﬂt› r a n , hem m e ﬂ r u l a ﬂ t › r a n bir rol üstlendiler. Arnavut milliyetçili¤inin
örgütü olan Kosova Kurtuluﬂ Ordusu (UÇK), Amerikan emperyalizmi
taraf›ndan desteklenmiﬂ, bizzat
ABD taraf›ndan silahland›r›lm›ﬂ bir
örgüttü. Öyle ki, ço¤u eleman›,
Amerika’daki Arnavut göçmenler
aras›ndan seçilip e¤itilmiﬂtir. Yugoslavya’ya karﬂ› sald›r›n›n baﬂ›n-
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dan itibaren UÇK’n›n NATO ve
ABD ile iliﬂkisi vard›. KDP ve
KYB’nin 1991 Körfez sald›r›s› öncesinden baﬂlayarak ABD’yle iliﬂki
içinde oldu¤u gibi.
Kuruluﬂu aç›s›ndan Kuzey
Irak’taki KDP ve KYP kuﬂkusuz ki
farkl› bir tarihe sahiptirler. Bu tarih,
Kürdistan’› parçalara bölenlere karﬂ› uzun bir mücadele tarihidir, Kürt
halk›n›n onbinlerce ﬂehit verdi¤i bir
tarihtir. Ve ne yaz›k ki bu tarih farkl›l›¤›na ra¤men, emperyalist iﬂgallerde, UÇK ile ayn› rolü üstlenmiﬂler, ayn› iﬂbirlikçilik batakl›¤›na
batm›ﬂlard›r.
Peki ne içindi tüm bunlar?
Tüm bunlar, iﬂgal alt›nda bir
“ba¤›ms›zl›k” elde etmek içindi sadece. O kadar.
‹ﬂgal alt›nda ba¤›ms›zl›k, bir
ulus için, ne kadar o n u r v e g u r u r
vericidir?.. Bugün için Kuzey
Irak’taki ve Kosova’daki milliyetçi
örgütlerin yönetim kademeleri olsun, buralardaki sömürücü s›n›flar
olsun, mevcut “ba¤›ms›zl›k”tan
memnundurlar kuﬂkusuz. Ama biliyoruz ki, tarih, bu dönem için Kosova’da ve Kuzey Irak’ta onur ve gurur verici sayfalar yazm›yor.

‹ﬂbirlikçilikle demokrasi ve
özgürlük yan yana olmaz!
Kosova, emperyalistlerin iﬂgaliyle “S›rp zulmü”nden kurtuldu(!).
Kosova’da emperyalizmin ﬂemsiyesi alt›nda UÇK iktidar oldu.
UÇK iktidar›, gerçek niteli¤ini
iktidar olur olmaz S›rplar’a ve Çingeneler’e yönelik sald›r›lar› baﬂlatarak gösterdi. “Etnik sald›r›”ya maruz kalan Arnavutlar, iktidar olunca
kendileri “etnik bask›” uyguluyordu... Kuzey Irak’taki Kürt milliyetçili¤inin Türkmenler’e veya Araplar’a karﬂ› bask›da bulunmas› gibi...
Arnavut milliyetçili¤i, Kosova’daki di¤er halklar› istemezken,
Kürt milliyetçili¤i de Kuzey Irak’ta
kendi çap›nda ilhak ve asimilasyon
peﬂindeydi. Her iki milliyetçilik de,
di¤er halklara karﬂ› sergiledikleri bu
hoﬂgörüsüzlü¤e karﬂ›n, iﬂgalcilere
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“Ne güzel, Kürtçe ö¤renim
veren b ir üniversite v ar
Kuzey I rak’ta ( Ama ü niversiteyi her an k apatabilecek
yetkiye sahip bir iﬂgalci de
var)! Ne güzel, kendi bayraklar›n› t akabiliyorlar
kurumlar›na ( Ama K ürt
yetkililer, A merikan b ayra¤›
önünde e tmek z orundalar
yeminlerini) Ne güzel,
Kürtçe televizyon, gazeteler
var (Ama o Kürtçeyle, o
gazetelerde A merikan
iﬂgaline karﬂ› savaﬂal›m
ça¤r›s›n› yapamazs›n›z)!
(Amerikan ‹mparatorlu¤u,
Milliyetçilik ve Demokrasi, Syf. 102,
Haziran Yay›nc›l›k)

karﬂ› son derece “hoﬂgörülü”ydüler.
UÇK, Kosova’da bulunan Amerikal›lar’a, Frans›zlar’a, Almanlar’a,
‹talyanlar’a, ‹ngilizler’e, Ruslar’a
" b u r a d a n g i d i n” demezken, Kürt
milliyetçili¤i de Amerikal›lar’a gidin demek bir yana “gitmeyin” diyordu. Her iki durumda da iﬂgalcilerin ﬂemsiyesi alt›nda bir “millilik”,
iﬂgalciye s›rt›n› yaslayan bir “milli yetçilik” sözkonusudur.
Düﬂünün, bugün Kosova Devlet
Baﬂkan› olan Haﬂim Taçi, daha düne kadar kontrgerilla katliamlar› örgütleyen biriydi.
Emperyalizmin Yugoslavya’ya
müdahale gerekçeleri aras›nda “Racak Katliam›” olarak bilinen oldukça öne ç›km›ﬂt›. 15 Ocak 1999’da
Racak’ta, onlarca Arnavut katledilmiﬂ ve hemen ard›ndan katliam›n
failinin “Miloseviç yanl›s› S›rp l a r ” oldu¤u ilan edilmiﬂti. Fakat
gerçek daha sonra aç›¤a ç›kacakt›.
Katliam› S›rplar gerçekleﬂtirmemiﬂti ve ﬂüphelerin üzerinde topland›¤›
fail de U Ç K ’dan baﬂkas› de¤ildi.
Emperyalizm iﬂbirlikçisi bir milliyetçili¤in, kontrgerilla yöntemlerine baﬂvurmas› hiç ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildi
elbette. Daha önceki bir yaz›m›zda

belirtildi¤i gibi, “ Sanki UÇK, milli y etçili ¤in tü m mel anet lerin i gö ster mek için kurulmuﬂ bir örgüttü.”
UÇK k›sa bir dönem “terörist
örgüt” olarak da ilan edildi emperyalistler taraf›ndan. Kosova’ya yerleﬂen emperyalist güçler, zaman zaman UÇK pürüz ç›kard›kça, ona
haddini bildirecek operasyonlar
yapt›lar. UÇK binalar›n› bas›p, yöneticilerini tutuklad›lar. UÇK’n›n
atad›¤› görevliler kovuldu. UÇK
emperyalizme sadakatini kan›tlad›kça, aralar›ndaki bu tür sorunlar
da “halloldu!”
Kuzey Irak’ta da yaﬂanan benzer
geliﬂmeler hat›rlanacakt›r. ‹ﬂbirlikçili¤in kural›, sadakatini kan›tlamakt›r. ‹ﬂte UÇK, bunu kan›tlad›¤›
noktada, emperyalistler taraf›ndan
terfi ettirildi. Sadece UÇK'l›lardan
NAT O 'ya ba¤l › muhaf›z birlikleri
kuruldu. Kosova’daki iktidar ad›m
ad›m devredildi UÇK’ya ve bugünkü noktaya gelindi.
ﬁimdi bu duruma Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk› m› diyece¤iz?

Yanl›ﬂ hesap Ba¤dat’tan
döner: ‹ﬂbirlikçiler,
emperyalizmin ittifak›d›rlar!
‹ﬂbirlikçilikte “ulusun ç›kar›na”
bir yan görenler, Barzani’nin
ABD’yle iﬂbirli¤ini çok sürdürmeyece¤ine dair kehanetlerde bulunanlar, kuﬂku yok ki, bugün Barzani-Talabani çizgisinin Kandil’e yönelik operasyonlara izin vermesini
ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›l›yorlar.
Kuzey Irak’taki iﬂbirlikçili¤in
dünya halklar›na da, Kürt ulusal
mücadelesine de verdi¤i zarar› görmek istemeyenler, milliyetçi bak›ﬂ
aç›s›n›n veya pragmatizmin sonucu
bu iﬂbirli¤ini meﬂrulaﬂt›ranlar, Barzani ve Talabaniler’in Amerika ile
birlikte Türkiye oligarﬂisine bombalama ve sald›r› iznini vermelerini de
d e ¤ e r l e n d i r m e k zorundad›rlar.
E n b a ﬂ t a d a s o r u l m a s › g e re k e n
s o r u ﬂ u d u r : Bu nas›l bir, “Ulusun
Kendi Kaderini Tayin Hakk›”d›r ki,
ayn› ulusun bir baﬂka parças›na karﬂ› katliamc› bir politikaya onay ve-
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rebilmektedir?.. Kuzey Irak’ta olup
bitenleri UKKTH olarak de¤erlendirenler, bir ulusun iradesiyle, emperyalizmin himayesi alt›na girmiﬂ
iki milliyetçi örgütün iradesini ayn›laﬂt›r›p ayn›laﬂt›rmad›klar›n› kendilerine yeniden sormal›d›rlar.
Bugün hala Barzani’ye, Talabani’ye “ulusal yükümlülüklerini” yerine getirmeleri ça¤r›s› yap›l›yor?
Hangi ulusal yükümlülük? Yeni sömürge bir ülkenin yöneticileri ne kadar “milli” ise, art›k onlar da o kadar
millidirler, fazlas› de¤il. Bu anlamda, Barzani’ye, Talabani’ye yönelik
iﬂbirlikçili¤i görmezden gelen her
sesleniﬂ, beyhude bir sesleniﬂtir.
UÇK da, Kuzey Irak’taki benzerleri gibi, emperyalist iﬂgalden bir süre sonra Kosova’da “kolluk gücü”
görevini yerine getirmeye baﬂlam›ﬂt›. ﬁimdi UÇK veya KDP’yle, KYP,
ilerici, demokrat örgütleri “terörist
örgüt” olarak, onlar›n mücadelelerini
“terör” olarak ilan ediyorlar. ‹ﬂbirlikçinin karakterine uygun olan da budur. Bunda ﬂaﬂ›lacak, yan›lacak bir
ﬂey yoktur. ﬁaﬂ›ran ve yan›lanlar,
emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin “özgürleﬂme, ba¤›ms›zl›k, devletleﬂme”
olarak adland›rd›klar› geliﬂmelerin
emperyalizme tabi olma oldu¤unu
anlamamakta ›srar edenlerdir.

Emperyalizmin “ulusal
haklara” sayg›s›!
Emperyalizmin Kuzey Irak’a
‘özerklik” tan›y›p, Kürtler’in “devletleﬂmesi”nin yolunu açarken, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› teﬂvik ederken, “Uluslar›n Kendi Kaderlerini
Tayin Hakk›” noktas›nda bir kayg›s›n›n olmad›¤›n›n en iyi kan›t› yine
Arnavutlar’d›r.
Yugoslavya’y› bölüp parçalamak
için en küçük ulusal az›nl›klar›n bile
“özerklik” ya da “ayr›lma hakk›”n›n
kararl› savunucusu kesilen emperyalizm, bölgeye yerleﬂmesine paralel
olarak politika de¤iﬂtirdi.
A r n a v u t l a r ’›n
Kosova’daki
“etnik bask›dan kurtar›lmas›” ve
“ayr› devlet” kurma hakk›n› savunan emperyalizm, 2001’de Makedonya’da patlak veren çat›ﬂmalarda,
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Bir yanda A merikan
bayra¤›, b ir yanda Kosova...
Arnavut h alk›ndan ABD’ye
ve AB’ye “minnet” duymas›
isteniyor; ABD’ye ve AB’ye
karﬂ› d uyulmas› g ereken tek
ﬂey nefret ve lanettir oysa.
Çünkü o nlar, halklara i yi
güzel ve do¤ru hiçbir ﬂey
bahﬂetmezler. E¤er bir ﬂey
veriyorlarsa, bu y aln›zca
kendi ç ›karlar›na u ygun
düﬂtü¤ü i çindir.
Makedonya nüfusunun d ö r t t e b i r i ni oluﬂturan A r n a v u t l a r’›n ulusal
haklar›n› istemelerini ise desteklemedi. Tersine, Makedonya iktidar›ndan yana tav›r tak›nd›.
Arnavutlar’›n S›rb›stan’dan ayr›lmas› emperyalist ç›karlara uygundu, ama Makedonya’da emperyalist ç›kar, farkl› tecelli etmiﬂti.
Oradaki Arnavutlar, nüfusun dörtte
birini de oluﬂtursalar, istekleri emperyalizmin ç›karlar›na denk düﬂmedi¤i için o hakka sahip olamayacaklard›.
Emperyalizmin “ulusal haklar›”
duruma göre savunup, duruma göre
savunmamas›n›n bir baﬂka örne¤i
Do¤u Timor’dur. Bu örne¤i de k›saca da olsa özetlersek, emperyalizmin ulusal taleplere sayg›s›, ulusal
sorunlar› “çözmekteki” anlay›ﬂ› daha net anlaﬂ›lacak.
Do¤u Timor uzun bir dönem Portekiz sömürgesiydi, ABD’nin umurunda de¤ildi. Sonra, y›llarca Endonezya taraf›ndan ilhak edildi. Bu
kans›z bir ilhak da de¤ildi. Endonezya’n›n Do¤u Timor’u ilhak›, 200 bin
Timorlu’nun katledilmesiyle gerçekleﬂtirildi ve ne ABD’nin, ne öteki
emperyalistlerin bu katliama karﬂ›
hiçbir itiraz› olmad›. Çünkü o zaman
ilhak operasyonunu ve katliam› gerçekleﬂtiren Endonezya’n›n faﬂist
diktatörü Suharto’ydu ve Suharto da

emperyalizmin has adam›yd›.
1990’larda Suharto halk›n mücadelesini durduramaz hale gelince,
emperyalizm Suharto’yu gözden ç›kard› ve beraberinde de Endonezya’y› “bbölme” politikas›n› devreye
soktu.
Endonezya’daki sosyalistler y›llar önce dünyan›n tan›k oldu¤u en
büyük katliamlardan biriyle tasfiye
edilmiﬂlerdi. 1990’lardaki Endonezya muhalefetinin niteli¤i ise
a¤›rl›kl› olarak milliyetçi ve dinci
(mezhepçi) nitelikte idi. Bu ise, emperyalizmin “böl-yönet” politikalar›
için zeminin son derece elveriﬂli olmas› anlam›na geliyordu.
O güne kadar “tek parça” olarak
sömürdü¤ü Endonezya’y› ﬂimdi bölüp parçalayarak sömürüsünü devam ettirecekti. ‹ﬂte bu noktada Do¤u Timor’un ba¤›ms›zl›¤›n› desteklemek emperyalist bir politika olarak belirlendi.
Do¤u Timor Ba¤›ms›zl›k Cephesi (Fretilin) Lideri Xanana Gusmao
da iﬂte bu noktada UÇK ve Haﬂim
Taçi’nin, Barzani ve Talabani’nin
oynad›¤› rolü üstlenerek emperyalist müdahalenin yolunu açt›. Gusmao, “Birleﬂmiﬂ Milletler öncülü¤ünde askeri birliklerin bölgeye
gönderilmesini” istedi.
Bir “davet” olduktan sonra, gerisi emperyalizm için kolayd›.
*
Nitekim, bugün Do¤u Timor ba¤›ms›z! Irak Kürdistan’› halen özgür ve ayn› zamanda ba¤›ms›z devlet yolunda. Kosova da art›k ba¤›ms›z! Do¤u Timor’daki milliyetçi lider Gusmao, ul usla raras › iﬂ gal gü cü askerlerinin korumas› alt›nda
döndü¤ü ülkesinde en üstteki koltuklardan birinin sahibi. Ta l a b a n i
Irak’›n Cumhurbaﬂkan›, Barzani
bölgenin baﬂkan›, Haﬂim Taçi de
Kosova Baﬂbakan›!
Peki halklar! Onlar özgür mü,
o n l a r h ü r iradeleriyle ülkenin yö netimine kat›l›yorlar m › ?
Ve baﬂtaki sorumuzu tekrarlayarak noktalayal›m; Kuzey Irak’›
UKKTH olarak de¤erlendirenler,
ﬂimdi Kosova’ya ne diyecek?
2 Mart 2008

Sevgili okurlar›m›z, merhaba. Bildi¤iniz gibi geçen hafta
yeni bir “devlet” kat›ld› dünya
devletlerinin aras›na: Kosova.
Bu devlet, ne kadar ve nas›l bir
devlet, ne kadar ba¤›ms›z bir
devlet, bunlar tart›ﬂma konusu.
Ki bu sohbetimizde bir yan›yla
da bunu ele alaca¤›z. As›l konumuz ise ﬂu; yeni bir milliyetçilik
anlay›ﬂ› geçerli k›l›nmaya ve yeni
bir “ba¤›ms›zl›k” tan›m› kabul ettirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu
milliyetçili¤in milliyetçili¤in tarihsel anlam› ve rolüyle, bu ba¤›ms›zl›¤›n ise gerçek
anlamda ba¤›ms›zl›kla
ilgisi yok elbette.

›n
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‹çind R‹
TEO

Konu: Ba¤›ms›zl›k
ve Milliyetçilik

söyleyebiliriz ki; ba¤›ms›zl›k savunulmadan, ba¤›ms›zl›k için
anti-emperyalist bir tutum ve
mücadele içinde olmadan sosyalist olunamaz.

K e m a l : Asl›nda Özlem
bence ele ald›¤›m›z bu konunun
en önemli yan›n› vurgulam›ﬂ oldu. Evet, Özlem’in dedi¤i gibi,
ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› hemen
hiç eksik olmad› geçen yüzy›l
boyunca. Bu savaﬂlar
karﬂ›s›nda emperyalizm
ise tüm ulusalc› talepleri
mücadeleleri bast›rmaya
çal›ﬂt›.
Fakat
1980’lerin
sonlar›ndan itibaren karﬂ›m›za farkl› bir tablo
ç›kt›. Yüzy›ld›r ulusal talepleri bast›rmaya çal›ﬂan emperyalizm,
birçok bölgede milliyetçili¤i k›ﬂk›rtan, çeﬂitli ülkeler içinde birarada
yaﬂayan uluslar›n ayr›lmas›n› savunan bir politika izlemeye baﬂlad›.
ﬁimdi burada ﬂunu soral›m; bu
de¤iﬂimin nedeni neydi, daha do¤rusu bu, emperyalizm aç›s›ndan
gerçek bir de¤iﬂim miydi?

Ba¤›ms›zl›k bir ‘moda’ de¤il;
halklar›n kurtuluﬂu için
vazgeçilmez bir hedeftir!

Bir ülkenin ba¤›ms›z olmas› gerçek anlamda ne demektir? En baﬂta bu soruyu cevaplamak gerekiyor. Denilebilir ki,
böyle bir soruyu sormak bile gereksizdir; fakat ba¤›ms›zl›¤›n alabildi¤ine içinin boﬂalt›ld›¤› günümüzde,
onun bir b a y r a k t a n i b a ret olmad› ¤›n› ortaya koymak, ayd›nlardan
halka kadar her kesime anlatmak
devrimciler aç›s›ndan zorunlu olmuﬂtur. Anlatabilmek için donan›m›m›z› tamamlamal›y›z ve bu sohbetimiz de buna hizmet edecek elbette. ﬁimdi önce sömürgecili¤in tarihsel geçmiﬂini k›saca görelim, ondan sonra günümüzle devam edelim. Buyur Özlem.

Özlem: Ba¤›ms›zl›k, emperyalizmle birlikte, tüm dünya halklar›n›n öncelikli sorunlar›ndan biri olmuﬂtur. Çünkü, emperyalizm, tüm
di¤er özelliklerinin yan›s›ra, sömürgeciliktir. Sömürgecilik emperyalizmle birlikte varolmuﬂ ve bugüne
kadar da süregelmiﬂtir. Ancak sömürgecilik bu tarihi süreç boyunca
birçok biçim alm›ﬂt›r. Sömürge, yar›-sömürge, manda, yeni-sömürge
gibi kavramlar da iﬂte bu farkl› biçimleri ifade ederler.
Ta m s ö m ü r g e l e r, ya aç›k olarak
askeri anlamda iﬂgal edilmiﬂ ya da
daha fazlas› gerekmedi¤i için sembolik bir askeri iﬂgal gücüyle yetinilmekle birlikte, tamamen iﬂgalciSay›: 141

lerin atad›¤› kiﬂilerce yönetilen ülkelerdi. Ya r › - s ö m ü r g e l e r i n birço¤u, görünüﬂte siyasal ba¤›ms›zl›¤›
olan, ama mali ve d i pl o ma t i k anlamda (baﬂka deyiﬂle ekonomide ve
d›ﬂ politikada) ba¤›ml› durumdayd›lar. Yar› sömürgelerde askeri iﬂgal
ülkenin özellikle s›n›r ve liman bölgelerinde olurken, zaman zaman emperyalizme karﬂ› ciddi bir mücadelenin olmad›¤› koﬂullarda- bu iﬂgal sembolik biçimlere de dönüﬂebiliyordu.
Ye n i - s ö m ü r g e c i l i k l e birlikte,
ba¤›ms›zl›k görünürde güçlendirilmiﬂ, sözkonusu ülkelerde milli bir
marﬂ, bir bayrak, milli s›n›rlar yan›nda, ülkenin yönetiminin kendisi
taraf›ndan belirlendi¤i görünümü
yaratan bir sistem kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Fakat yeni-sömürgecilik,
tüm bu görünümüne ra¤men, ülkelerin ekonomik, siyasal ve askeri
anlamda emperyalizmin egemenli¤i
alt›nda tutulmas› demekti.
Sömürgecili¤in hangi biçimleri
ve hangi dönem olursa olsun, bütün
bu süreçlerde emperyalizme karﬂ›
ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› hiç eksik
olmad›. Çünkü, ba¤›ms›zl›k, halklar›n kurtuluﬂunun olmazsa olmaz koﬂullar›ndan biriydi. Bu dün de böyleydi, bugün de. Bugün biz de halklar›m›z›n kurtuluﬂunu “ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm” olarak formüle ediyoruz. Bu anlamda ﬂunu da

Mazlum : Bu de¤iﬂimin nedenini, de¤iﬂimin gündeme geldi¤i sürecin özelliklerine bakarsak daha iyi
anlar›z. Bu dönem, emperyalizmin
sosyalist sistemi y›kt›¤› ve y›k›nt›lardan arta kalan tüm ülkeleri ele
geçirmeye soyundu¤u dönemdir.
Emperyalizm, bir yandan geçmiﬂte
sosyalist sistem içinde yer alan ülkeleri kendi pazar› haline dönüﬂtürmek, di¤er yandan sosyalist sistemin varl›¤› koﬂullar›nda o güne kadar emperyalizme boyun e¤memiﬂ
ülkelere boyun e¤dirmek için politikalar geliﬂtirdi.
Emperyalizm, “yeni dünya düzeni” ad› alt›nda, ard›ndan “küreselleﬂme” dayatmas›yla, tüm ülkeleri
kendi düzenine boyun e¤meye zorlad›. Bu dayatmadan sonuç alman›n
en “kestirme” yollar›ndan biri, ülkeleri emperyalist dayatmaya direnemeyecek ölçüde zay›flatmakt›.
Balkanlar’da, Orta Asya’da bunun öncelikli yolu, milliyetçilik te -
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melinde çat›ﬂmalar› körüklemekten
geçiyordu. Emperyalizm bu amaçla
çok aç›k ve çok yo¤un bir ﬂekilde
milliyetçili¤i, etnik ve dinsel ayr›l›klar› k›ﬂk›rtt›. Halklar aras›nda çözülmüﬂ veya çözüm yoluna girmiﬂ
eski çeliﬂki ve çat›ﬂmalar adeta
hortlat›ld›. Belli bölgelerde ortal›¤›
milliyetçi çat›ﬂmalar kaplad›.
Emperyalizm, bu dönemde “ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›”n› devrimci,
ilerici muhtevas›ndan uzaklaﬂt›rarak, iﬂbirlikçi milliyetçili¤i öne ç›kararak kulland›¤› bir araca dönüﬂtürdü. Milliyetçilik art›k bu bölgelerde “emperyalizmin yedek gü c ü ” rolünü oynamaya baﬂlad›.
Bu k›ﬂk›rtmalar sonucunda eski
SSCB içindeki ülkeler ve Yugoslavya, kelimenin gerçek anlam›yla “rahat yutulabilecek” lokmalara bölündü ve emperyalizm bu lokmalar› birer birer yuttu. Emperyalistler bu
lokmalar› yutarken, sanki o güne
kadar “etnik bask›” alt›nda tutulan
uluslar›n haklar›n›, ba¤›ms›zl›klar›n› savunuyormuﬂ gibi de bir görünüm verdi kendisine.

K e m a l : Emperyalizmin “ulusal haklara” sahip ç›kan bu görünümü, çeﬂitli kesimlerin “emperyalizmin de¤iﬂti¤i” düﬂüncesinin de kan›tlar›ndan biriydi. Emperyalizmin
de¤iﬂti¤i düﬂüncesini kabul ederek
olaylara bakarsan›z, milliyetçili¤in
k›ﬂk›rt›lmas›nda da “olumlu” bir
yan görebilirsiniz. Ama k›sa sürede
görülen ﬂu oldu; emperyalizmin
“etnik temizli¤i önleme”, “ulusal
bask›y› önleme” gibi politikalar›,
çeﬂitli uluslar›n ayr› devlet olmas›n›
savunmas›, hep sözkonusu bölgelere müdahalelerde bulunmas›n› meﬂrulaﬂt›rmaya yöneliktir.
Gerçi emperyalizmin “böl-yönet” politikas› çok eskidir. 1990’l›
y›llardaki bu politikas›n›n esas› da
“halklar›n birleﬂmesi yerine parça lanma s›n›, daya nıﬂma iç inde olma s› yerine düﬂmanlaﬂmasını iste yen” klasik emperyalist yöntemdi.
Fakat emperyalizmin bu eski bölparçala-yönet politikas›, ﬂimdi geçmiﬂte eﬂi pek görülmemiﬂ bir milliyetçilik k›ﬂk›rt›c›l›¤›yla sürdürülü-
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yordu.
Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de, emperyalizmin yeryüzünün her köﬂesini kendi “ m ü d a hale alan›” olarak görmeye baﬂlamas›d›r. Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Sekreter Kofi Annan’›n a¤z›ndan
dile getirilen “ ul usa l s› n›rl ar› n a rt›k insani müdahalenin önünde
engel olamayaca¤›” tezi, bu yeni
politikan›n özlü bir ifadesiydi. Belli
kesimlerin “emperyalizmin de¤iﬂti¤i, art›k ülkelere insan haklar› temelinde müdahale etti¤i” teorisi, en
baﬂta emperyalizmin bu pervas›z tahakküm politikas›n› görememekti.
Oysa emperyalizm, 1800’lerin
sonlar›ndan bugüne kadarki tarihinde hiç olmad›¤› kadar sald›rgan bir
politikay› uyguluyordu. Her ülkeye
müdahale edilmesi dünyaya meﬂru
gösteriliyordu.
Emperyalizm hangi ülkelere müdahale edebilirdi diye sorulacak
olursa, cevab› “tüm ülkelere” diye
verilebilirdi ancak. Mesela “ s u ç a
e¤ilimli devletler”e müdahale edilebilir diyordu “uluslararas› kurum”lar. Peki kimdi bu “suça e¤ilimli devletler”? Bu da, emperyalizme boyun e¤meyen her devlet olabilirdi. “Terörist ülkeler”e, “teröre
destek veren ülkeler”e, “ﬂer ekseni” olan ülkelere, “insani müdahale” yap›labilirdi. K›sacas›, emperyalizmle çat›ﬂan her ülke, emperyalist
müdahalenin hedefiydi.
Emperyalist müdahaleler, askeri
aç›k iﬂgaller dahi, sürekli olarak
“dünya bar›ﬂ›, insan haklar›, etnik
temizli¤in önlenmesi, özgürlük, de-

Bütün bu
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emperyalizme
karﬂ› ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar› hiç
eksik olmad›. Çünkü,
ba¤›ms›zl›k, halklar›n
kurtuluﬂunun olmazsa
olmaz koﬂullar›ndan
biriydi. Bu dün de
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mokrasi getirmek” gibi ulvi amaçlarla gerekçelendirildi.
Hatta “dinsel özgürlü¤ün” sa¤lanmas› bile emperyalist müdahalenin gerekçelerinden biri olarak ilan
edildi. Mesela, 1999’da ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yine çeﬂitli “ülkeler”i
ard arda s›ralayan bir liste yay›nlayarak bunlar› dinsel özgürlükleri ihlal etmekle suçlam›ﬂ ve “ekonomik
yapt›r›m” uygulamakla tehdit etmiﬂti. ABD’nin yapt›r›mla tehdit etÇ i n , Afga ti¤i ülkeler listesinde “Ç
nistan, Burma, ‹ran, Irak, S›rbist a n v e S u d a n” vard›.
Emperyalizmin önünde diz çökmeyenlere karﬂ› bombalamalara, iﬂgallere, ambargolara baﬂvurmak,
emperyalist dünya nezdinde meﬂruydu ve tüm güçleriyle, halklara da
bunu dayatmak ve kabul ettirmek
istiyorlard›. ‹ﬂte milliyetçili¤in içeri¤inde en küçük bir “millilik” b›rak›lmamas›, ba¤›ms›zl›¤›n içinin tamamen boﬂalt›lmas›, bu amaca paralel geliﬂtiriliyordu.

Özlem: Emperyalizmin hangi
“ulusal” talebi destekleyip, hangisini desteklemeyece¤i tamamen kendi ç›karlar›na göre belirlenir. ‹ster
Kosova’ya bakal›m, ister Do¤u Timor’a, isterse de Kuzey Irak’a; hepsinde görece¤imiz budur.
Emperyalizmin iﬂine yaramayacaksa, kimsenin ba¤›ms›zl›k ve
devlet kurma hakk› yoktur. Eski
SSCB üyesi ülkeler sözkonusu oldu¤unda ve yine son olarak Kosova’da “ ba ¤ › ms › z l › k dü ﬂ kü nü ” kesilen emperyalistlerin liderlerinden
Clinton, 1999’da ülkemizi ziyareti
s›ras›nda aynen ﬂöyle demiﬂti: “ H e r
isteyene ba¤›ms›z devlet hakk› verirsek, ulus devletler küçülür, bu
k ü ç ü l m e e k o n o m i k g e l i ﬂm e y e z a rar verir.” (1 Ekim 1999, Milliyet)
Bu sözler, emperyalizmin ulusal
talepler konusundaki bak›ﬂ aç›s›n›
gayet net yans›t›yor. Öyle her isteyene ba¤›ms›z devlet hakk› yok!
Burada emperyalizme dair bilinenlerin de¤iﬂti¤ine dair de bir emare
yoktur. Clinton’un sözünü etti¤i
emperyalist ölçüler net; ba¤›ms›zl›k
2 Mart 2008

meselesine, emperyalist ekonomi ye yarar› veya zarar› aç›s›ndan,
emperyalist tahakkümü zay›flat›p
zay›flatmad›¤› aç›s›ndan bak›yor.
Dünyay› kendi pazar alan› olarak
gören emperyal zihniyet, pazarlar›n›n “ba¤›ms›z” olup olmayaca¤›n›,
hatta hangi ülkenin kimin taraf›ndan ve nas›l bir rejimle yönetilece¤ini belirleme hakk›n› da kendinde
görüyor. Y›llarca “Saddam’› de¤iﬂtirin” diye Irak halk›na ça¤r›lar
yapt›lar, Irak halk› onlar› dinlemeyince(!), o de¤iﬂikli¤i bizzat gerçekleﬂtirmek için Irak’› iﬂgal ettiler. Ayn› ça¤r›y› Yu g o s l a v y a ’ d a n ‹ r a n ’ a
Venezuella’ya kadar birçok ülke
için de yapmad›lar m›? Hala da yapmaya devam etmiyorlar m›?
Kuﬂku yok ki ba¤›ms›zl›k ve ayr› devlet kurma konusunda tüm
halklar›n kendi kaderini belirleme
hakk› vard›r. Kimse emperyalizme
böyle bir hakk› vermemiﬂtir ama
bugünkü dünya düzeni içinde emperyalizm Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk›n› adeta gasbetmiﬂ ve
kendi kullan›m alan›na alm›ﬂt›r.
Uluslar›n kaderlerini de ben tayin
ederim, ayr› devlet kurup kurmamalar›na ben karar veririm diyor emperyalizm.

Maz lum : Kimilerinin birçok
“hikmet” keﬂfettikleri emperyalizmin “küreselleﬂme” politikalar› da
bunu gerektirir zaten. Küreselleﬂme, asl›nda dünya çap›nda bir kuﬂatma ve dayatmad›r.
Amerikan emperyalizminin “küreselleﬂme”den ne anlad›¤›n›n en
aç›k belgelerinden birisi 1992 ﬁubat›’nda aç›klanan “1994-1999 Y›llar›
‹çin Savunma Planlama Rehbe r i ”dir. Pentagon, Ulusal Güvenlik
Konseyi, ABD baﬂkan dan›ﬂmanlar›
taraf›ndan haz›rland›¤› belirtilen bu
“rehber”de ﬂöyle deniyordu:
“‹lk amac›m›z... Sovyetler Birli¤i [gibi] yeni bir rakibin ortaya ç›kmas›n› engellemektir. Bu ... kaynaklar› küresel bir güç oluﬂumuna yeterli bir düﬂman gücün bir bölgeyi
egemenli¤i alt›na almas›n› engellemeye çal›ﬂmam›z› gerektirir. Bu bölgeler Bat› Avrupa, Do¤u Asya, eski
Say›: 141

S o v y e t l er Bi r l i ¤ i t o p r a k l a r › v e G ü neybat› Asya’d›r... Potansiyel rakiplerimizi daha geniﬂ bir bölgesel
ve küresel role soyundurmaktan
cayd›rmak için kurdu¤umuz mekanizmalar› korumal›y›z...”
Dünya art›k “global bir köy” diye pazarlanan politika, bu “köy”de
mutlak bir emperyalist egemenli¤i
de meﬂrulaﬂt›ran politikad›r. Emperyalistler aras›ndaki egemenlik de
tart›ﬂmas›z Amerikan emperyalizminde olmal›d›r. ABD’nin kavramlaﬂt›rd›¤› yeni dünya düzeninin, küreselleﬂmenin, globalizmin, k›sacas›, ortaya att›klar› hangi kavram› ele
al›rsan›z al›n, özü budur.
2002’de ABD taraf›ndan aç›klanan “ U l u s a l G ü v e n l i k S t r a t e j i si”yle bu emperyalist politika daha
kesin ve resmi hale getirildi.
ABD’nin “Savunma planlama
rehberi”ndeki ﬂu sözlere tekrar dönmekte yarar var: Deniliyor ki,
“amac›m›z... daha önce Sovyetler
Birli¤i taraf›ndan ileri sürülen bir
tarzda yeni bir rakibin ortaya ç›kmas›n› engellemektir...”
Bu sözlerde emperyalizmin ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n
yeniden yükseliﬂinden, yeniden
SSCB gibi ülkelerin, sosyalist bir
sistemin oluﬂmas›ndan duyulan korku görülüyor. Bu korku, ideolojik
mekanizmalar›yla “elveda proletarya” sözünü yayg›nlaﬂt›ran, “s›n›flar
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ama bugünkü dünya düzeni içinde emperyalizm
Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk›n› adeta
gasbetmiﬂ ve kendi kullan›m alan›na alm›ﬂt›r.
t›n
Haya ki
e
d
‹çin
‹
TEOR

mücadelesi dönemi, devrimler dönemi kapand›” propagandas› yapan
emperyalizmin, proletaryan›n ölmedi¤inin, devrimler döneminin kapanmad›¤›n›n pekala fark›nda oldu¤unu da gösterir. Ki, bu da 21. yüzy›l›n da “emperyalizm ve devrimler
ça¤› olmaya” devam edece¤inin bir
baﬂka göstergesidir.

Özlem: ‹ﬂte bu da ba¤›ms›zl›¤›n da yine halklar›n gündeminde
ve hedefinde olmaya devam edece¤ini gösterir. Zaten olmas› da gerekir. Ama elbette içi boﬂalt›lm›ﬂ haliyle de¤il. Küreselleﬂme konusundaki saçmal›klardan ikisi ﬂuydu mesela:
“Küreselleﬂme, din, dil, ›rk, güç
tan›m›yor... aksine bunlar› sentez
yap›p, bunlarla güçleniyor”...
“Küresel dünyay› kimse yönetmiyor... san›ld›¤›n›n aksine Amerika
gücünü ekonomisinden de¤il çok
kültürlülü¤ünden al›yor”...
Bunlar “internet geldi her ﬂey
de¤iﬂti” düﬂüncesinin cazibesine
kendini fazla kapt›rm›ﬂ, art›k dünyan›n internet üzerinden yönetildi¤ini veya yönetilebilece¤ini düﬂünmeye baﬂlam›ﬂ, internetin gücüyle
emperyalizmin aﬂ›labilece¤i hayalleri kuran s›¤l›klar›n eseri olan düﬂüncelerdir. “Dünyay› kimse yönetmiyor” demek, yaﬂad›¤›n dünyadan
habersiz olmaktan baﬂka bir anlama
gelmez.
Dünyay› do¤ru tan›mlamaktan
ve de¤erlendirmekten uzak olanlar,
do¤al olarak da “emperyalizm, sömürgecilik ve ba¤›ms›zl›k” konusunda da yan›lg›lara, sapmalara en
aç›k kesimi oluﬂturdular. “Günümüzde ba¤›ms›zl›¤›n modas› geçti,
art›k ba¤›ms›zl›k yok, karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k var” türünden teoriler en
çok bu kesimler üzerinde etkisini
gösterdi ve bunlar, gerçekten de art›k ba¤›ms›zl›¤›n mümkün ve gerekli olmad›¤›n› düﬂünmeye baﬂlad›lar.
Oysa ba¤›ms›zl›k, hem gerekli
ve zorunlu, hem de mümkündü.
Çünkü, emperyalist yeni sömürgecilik, kendini daha da pekiﬂtirerek,
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daha da ac›mas›z biçimde sürüyor.

Kemal: Evet, daha önceki bir
sohbetimizde de vurgulad›¤›m›z gibi, emperyalizmin kendini daha
güçlü hissetti¤i, dolay›s›yla da daha
pervas›z davrand›¤› günümüzde,
emperyalizm yeni-sömürgecili¤in o
klasik özerk yanlar›n› buduyor, görünürdeki ba¤›ms›zl›¤› da alabildi¤ine daralt›yor.
Bugün emperyalizme ba¤›ml›l›k, adeta Amerikan ve Avrupa emperyalizminin bir ‘eeyaleti’ olma durumuna dönüﬂtürülmektedir. Amerika’n›n m›, Avrupa’n›n m› eyaleti
olundu¤u, duruma, ülkeye göre de¤iﬂse de, neticede emperyalistlerin
yeni-sömürge ülkeye aç›kça “eyalet” muamelesi yapt›klar›, kar›ﬂmad›k, müdahale etmedik hemen hiçbir ﬂeyin kalmad›¤› aç›kça görülen
bir gerçektir. Amerikan büyükelçileri ve AB temsilcileri, özellikle
2000’li y›llarda “kap› arkas›ndaki”
rollerini daha göz önüne taﬂ›yarak
sömürge valisi gibi faaliyet yürütmeye baﬂlad›lar.
Yönetimler, emperyalistlerin bir
ﬂekilde iﬂin içinde oldu¤u mekanizmalarla belirlenmektedir. Bu nedenle, iktidara aday olan düzen güçleri,
meydanlara ç›k›p kendilerini halka
onaylatmadan önce, Amerika’ya gidip oraya kendilerini be¤endirmeye
çal›ﬂ›yorlar.
Elbette, bu noktada ﬂu yan›lg›ya
düﬂmemek gerekir; vatan›n sat›lmas›, sadece, özelleﬂtirmelerle çeﬂitli
kuruluﬂlar›n emperyalist tekellere
sat›lmas›, emperyalistlere toprak sat›lmas› demek de¤ildir. Evet, bu da
sömürgecili¤in ya¤ma ve talan›nda
yeni bir boyuttur; fakat bundan önce de bu sanayi kuruluﬂlar› üzerinde, topraklar›m›z üzerinde emperyalist denetim ve yönetim yine söz
konusuydu. Keza, emperyalizmin
tahakkümünü sadece bugün alenileﬂen yönlerden ibaret görmemek gerek. Bu da emperyalizmin bugünkü
pervas›zl›¤›n›n sonucudur, ama ba¤›ms›zl›¤›m›z› yok eden sadece
IMF memuru Cotarelliler’in veya
Ross Wilson gibi Amerikan büyükelçilerinin aç›k müdahaleleri de-
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¤ildir. Müdahale, ister aç›k, ister kapal› kap›lar ard›nda olsun, ba¤›ml›l›k ba¤›ml›l›kt›r.

Ö z l e m : Asl›nda bu noktada
birkaç örnek vermek de iyi olur diye düﬂünüyorum. Bugün ortal›kta
“ulusalc›” diye gezinenlerin itirazlar› hep bu tür biçimsel ba¤›ml›l›k
iliﬂkilerinedir. Oysa bir ikili anlaﬂmadaki, halka pek aç›klanmayan bir
tek madde bile ba¤›ms›zl›¤› yok etmeye yeter. Nitekim ülkemizde
böyle olmuﬂtur.
Bugüne kadarki sistemi ba¤›ms›zl›k olarak görenler, gerçek anlamda ba¤›ms›zl›¤› tahayyül bile
edemez, dolay›s›yla tutarl›, kendi iç
bütünlü¤ü olan bir ba¤›ms›zl›k anlay›ﬂ›n› savunamazlar. Bu anlamda,
ülkemizin ba¤›ml›l›¤›n›n yeni olmad›¤›n›, ta 1940’lara uzand›¤›n› birkaç örnekle gösterelim.
Baﬂta Amerikan emperyalizmi
olmak üzere, emperyalistlerle yap›lan yüzlerce anlaﬂman›n hemen her
maddesi, ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›ran bir muhtevaya sahiptir. Emperyalist devletlerle, tekellerle kurulan ortakl›klar da, ba¤›ms›zl›¤›
ortadan kald›ran bir muhtevaya sahiptir. Çünkü emperyalistler, sömürge ve yeni-sömürgelerle eﬂit bir
iliﬂkiye asla yanaﬂmazlar.
IMF’nin dayatmalar›yla ç›kar›lan “Uluslararas› Tahkim” gibi yaBa¤›ms›zl›k,
vatan
topraklar›
üzerinde,
halk›n kaderi üzerinde,
emperyalist devletlerin
söz ve karar hakk›n›n
olmamas›d›r. Bugüne
kadar ki sistemi ba¤›ms›zl›k olarak görenler,
gerçek anlamda ba¤›ms›zl›¤› tahayyül bile edemez, dolay›s›yla tutarl›,
kendi iç bütünlü¤ü olan
bir ba¤›ms›zl›k anlay›ﬂ›n› savunamazlar.
t›n
Haya ki
e
‹çind ‹
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salar, ba¤›ms›zl›¤› resmen de r a f a
k a l d › r a n yasalard›r.
Mesela, daha 1940’lar›n ikinci
yar›s›nda Amerika’yla yap›lan ilk
anlaﬂmalarda Amerikan emperyalizminin Türkiye’ye dayat›p kabul
ettirdikleri koﬂullardan baz›lar› ﬂunlard›:
1- Türkiye’nin ABD savaﬂ sanayine müﬂteri olmas›.
2- A¤›r sanayiyi b›rak›p, tar›m
sanayine öncelik verilmesi.
3- Türkiye’nin yabanc› mallara
kap›s›n› açmas›.
Bu maddeler ülkemizin sömürgeleﬂtirilmesi döneminde yap›lan
ilk anlaﬂmalard›r. Buna ba¤l› olarak
mesela Amerikan borç ve ba¤›ﬂ›n›n
büyük bölümünü da¤›tan “ ‹ m p o r t E x p o r t B a n k ”›n kredi verirken öne
sürdü¤ü resmi koﬂullar aras›nda da
ﬂunlar yer alabiliyordu:
1- Verilen borç ülkedeki Amerikan sermayesi ile rekabete yol açabilecek alanlarda kullan›lmayacak.
... 3- Borcun geri ülkelerde yaratt›¤› gelir, Amerikan mallar›n›n
i t h a l i n d e k u l l a n › l a c a k!
Bir örnek daha aktaray›m son
olarak: ABD ile 22 May›s 1947 y›l›nda yap›lan askeri bir ikili anlaﬂman›n maddelerinden biri ﬂöyledir:
“Türkiye’ye verilen ABD silah,
araç ve gereçleri, Birleﬂik Amerika
Baﬂkan›’n›n bilgi ve onay› olmaks›z›n hiçbir biçimde amaç d›ﬂ› kullan›lamayacakt›r.”
ﬁimdi, b u m a d d e l e r d e n b i r te kine bile imza atan bir ülkenin art›k
ba¤›ms›zl›ktan söz edemeyece¤i
bellidir. Bu anlaﬂmalar› yap›p, bu
yasalar› ç›karanlar›n hala ülkemizin
ba¤›ms›z oldu¤unu iddia etmeleri,
bir riyakarl›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu noktada “günümüzde ba¤›ms›zl›¤›n modas› geçti, art›k ba¤›ms›zl›k yok, karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k
var” diyenler, emperyalist sistem
aç›s›ndan daha tutarl›d›rlar. Evet,
emperyalist sistem içinde gerçekten
de hiçbir ülke ba¤›ms›z olamaz.

M a z l u m: ﬁimdi ﬂunu belirtelim: B a ¤› ms › z l › k, va t a n t o pr a kl a r ›
2 Mart 2008

üzerinde, halk›n kaderi üzerinde,
emperyalist devletlerin söz ve ka r a r hakk›n›n olmamas›, olamam a s › d › r. Sömürge bir ülke için ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmak, sadece ulusal bayrak ve ulusal bir marﬂ sahibi
olmak de¤il; ekonomik, siyasi, ask e r i , k ü l t ü re l, so sy a l, he r a l a n d a
emperyalizmin egemenli¤ine son
vermektedir.
Ülkemizin b a ¤ › m s › z oldu¤u,
halk›n emperyalizme karﬂ› tepkilerini yumuﬂatmak için en s›k baﬂvurulan yalanlardan biridir. Diyelim
ki, bir iﬂkence, infaz davas› olur,
emperyalistler bunlara iliﬂkin bir
kaç söz söylediler mi, ülkemizi yönetenler hemen “iç iﬂlerimize kar›ﬂ›l›yor” söylemine sar›l›rlar. Ba¤›ms›z bir ülke oldu¤umuzu(!) hat›rlarlar. Ama IMF ekonomiye müdahale etti¤inde, NATO orduya müdahale etti¤inde “iç iﬂlerimiz” diye
bir ﬂey sözkonusu de¤ildir. Bu bile,
“ba¤›ms›zl›k”, “iç iﬂlerimiz” konusunda bu kavramlar› istismar etmenin d›ﬂ›nda, böyle bir de¤ere sahip
olmad›klar›n› gösterir.
Oligarﬂi, hala 1920’lerin baﬂ›nda
emperyalist iﬂgale karﬂ› verilen
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› istismar etmekte, onun sonucunda kurulan ba¤›ms›z devletin hala sürdü¤ü imaj›n›
yaratarak mevcut durumu gizlemektedir. Ne özüyle, ne biçimiyle
pek bir ilgileri kalmad›¤› halde,
“ A t a t ü r k ç ü l ü ¤ ü ” dillerinden düﬂürmemelerinin de nedenlerinden
biri budur. “ A t a t ü r k ç ü ” görünmek,
hem ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n›, hem kendilerinin emperyalizm iﬂbirlikçisi oldu¤unu gizlemenin en kolay ve garantili yolu-

dur.
Ülkemizi emperyalizme ba¤›ml›
hale getirenlerin istisnas›z hepsi
“Atatürkçü” geçinenlerdir. Yukar›da
da belirtildi¤i gibi, bu süreç eskilere
uzan›r; o kadar ki, 1930’lar›n sonlar›ndan itibaren emperyalizme tavizler verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Yani yeniden ba¤›ml›laﬂma süreci, san›ld›¤›
gibi Menderesler’le baﬂlamad›. ‹nönü liderli¤indeki CHP iktidar› o yola girmiﬂti fakat ne emperyalizm, ne
‹nönü iktidar› bu noktada cüretli de¤ildi, olam›yorlard›. Menderesler’le
birlikte, ki bu ayn› zamanda bir karﬂ›-devrimdi, emperyalizme ba¤›ml›l›k, ülkemizin yeni statüsü olarak
belirlenmiﬂ oldu. Ülkemiz emperyalist paktlara üye yap›ld›. Topraklar›m›zda emperyalist üsler kuruldu.
Emperyalizme ba¤›ml›l›k derinleﬂip pekiﬂtikçe, “millilik” ha m a s e t i d e o k a d a r a r t t › . Mesela,
uluslararas› tahkim gibi, mahkemelerin yarg›lama yetkisini bile emperyalistlere b›rakan bir anlaﬂma,
iktidarda milliyetçili¤i kimseye ve
birbirlerine bile b›rakmayan MHP
ve DSP gibi iki parti varken imzaland›. Bu yaln›z ülkemize özgü bir
durum olmay›p, emperyalizme ba¤›ml› hemen tüm yeni-sömürgelerde gözlenen karakteristik bir durumdur. Ba¤›ml›l›k derinleﬂince,
vatan millet söylemi daha yüksek
sesle ba¤›r›l›r olur.

Kemal: Sohbetimizi yavaﬂ yavaﬂ toparlay›p noktalayal›m isterseniz. 1990’lar›n ve 2000’li y›llar›n
örnekleri bize gösterdi ki, çarp›t›lm›ﬂ, emperyalizm iﬂbirlikçili¤ine
dönüﬂtürülmüﬂ bir milliyetçilik,

halklar›n ç›karlar›na uygun de¤ildir.
Böyle bir milliyetçilik, uluslar›n
ulusal taleplerini de karﬂ›layacak bir
milliyetçilik de¤ildir. Buna ba¤l›
olarak, iﬂbirlikçi milliyetçili¤in sözünü etti¤i ba¤›ms›zl›¤›n gerçek anlamda bir ba¤›ms›zl›kla ilgisi yoktur. Ba¤›ms›zl›¤›n bu türü, tamamen
emperyalizmin ﬂemsiyesi alt›ndad›r.
‹ﬂbirlikçilik, ba¤›ms›zl›k olmayan
bir durumu kendi halk›na ba¤›ms›zl›k diye yutturma politikas›d›r. Emperyalizme karﬂ› savaﬂ›lmadan ba¤›ms›zl›k kazan›lmaz. Ba¤›ms›zl›¤›
isteyen ve salt istemekle kalmay›p
bunun için savaﬂan, sadece devrimcilerdir. Bizim baﬂ›nda da sonunda
da ortaya koyaca¤›m›z siyasal sonuç ﬂudur: Ba¤›ms›zl›k, emperyalizmin icazetiyle kazan›labilecek bir
ﬂey de¤ildir; tam tersine, ba¤›ml›l›k
olgusu zaten e m p e r y a l i z m e b a ¤›ml›l›k ﬂeklinde gerçekleﬂti¤inden,
ba¤›ms›zl›k da ancak emperyalizme
karﬂ› savaﬂlarla kazan›labilir.
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, ﬂunu
hiç unutmayal›m ki, sömürücü egemen s›n›flar, ç›karlar›n›, niyetlerini
ço¤u zaman kavramlar› çarp›tarak
onlar›n arkas›na gizlerler. Bu anlamda mesela “Kosova art›k ba¤›ms›z” diye bir haber duydu¤umuzda,
“falan ülke art›k özgür” diye okudu¤umuzda, bunlar› sorgulayaca¤›z. De¤ilse, emperyalist medyan›n
etki alan›na girilir, onlar›n kavramlar›yla düﬂünülmeye baﬂlan›r... Evet
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, bu konularda inan›yoruz ki, dikkatli, duyarl›s›n›z, bir sonraki sohbetimizde buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

Chavez: “ Kosova tehlikeli bir örnek ”
Venezuela Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Venezuela’n›n Kosova'n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mad›¤› belirtildi.
Chavez, Venezuela Bakanlar Kurulu toplant›s› s›ras›nda yapt›¤› ve televizyondan yay›nlanan
konuﬂmas›nda, Kosova'n›n ba¤›ms›zl›k ilan›n› ABD
m ü d a h a l e s i n i n b i r p a r ç a s › olarak de¤erlendirerek,
Kosova'n›n, S›rbistan'dan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesine

Say›: 141

uzanan sürecin
ABD bask›s›yla
ﬂekillendi¤ini ve bu durumu protesto ettiklerini anlatt›.
Chavez, konuﬂmas›n›n bir bölümünde de ''Bu kabul
edilemez. Tüm dünya için gerçekten tehlikeli bir örnek.
Kaç tane savaﬂ› baﬂlatabilece¤ini de bilmiyorum'' diye
ekledi. Amerikan iﬂbirlikçisi, NATO’nun tetikçisi,
kontrgerilla tarz› eylemler yapan UÇK’dan “ba¤›ms›z
bir devlet” yarat›l›yorsa, elbette orada ciddi bir tehlike
mevcuttur.
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Yaﬂam›m›z› sürdürebilmek için,
yemek, içmek, giyinmek, bar›nmak, ulaﬂ›m araçlar›na binmek gibi zorunluluklarla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Maddi olanaklar›m›z ölçüsünde
çeﬂitli ürünleri, araçlar› alarak bu
ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›lar›z. As›l olarak tüketicisi oldu¤umuz bu kullan›m eﬂyalar›n›n, üretim süreciyle,
do¤rudan içinde de¤ilsek pek de
ilgilenmeyiz. Ve tüketti¤imiz bu eﬂyalar›, üzerinde hiç eme¤i olmayan burjuvalar›n isimleriyle tan›r›z.
Örne¤in “bu suyu Sabanc› üreti yor”, “bu binay› ENKA holding in ﬂa et miﬂ”, “bu araban›n montaj›n›
Koç yap›yor” denir.
Oysa, ürettikleri kendilerinin
isimleriyle an›lmasa da, tüm bu
kullan›m malzemelerinin üretimini gerçekleﬂtiren bir s›n›f vard›r, ki,
ad› “proletar ya”d›r.
“ P r o l e t a r y a ” k i ml er e d e n i r ?
P r o l e t a r ya kelimesinin, eski
Roma’da en yoksul en alt kesime
verilen isim olan “ P roletarius”tan
geldi¤i san›lmaktad›r.
Engels, proletaryay› ﬂöyle tan›mlamaktad›r: “ P roletar ya... hiçb ir ür e t im ara c ›na sa hi p ol m am a lar› yüzünden yaﬂayabilmek için
emek güçlerini satmak zor unda
olan moder n emekçiler s›n›f›d›r.”
Burada proletarya olarak ifade
edilen emekçi s›n›f, belli bir üretim
a r a c› n › k u l l a n a r a k me t a ü r e t e n ,
yani do¤r u d a n s a n a y i i ü r e t i m i
içinde yer alan ve ar t›-de¤er üreten ücretli iﬂçiler s›n›f›d›r. Proletaryay› di¤er emekçilerden ay›ran
temel nokta da buras›d›r. De¤ilse,
iﬂçi s›n›f› kategorisi tek baﬂ›na daha az ücretle çal›ﬂmak ve yoksullukla izah edilemez.
Zaman zaman emekçi ile proletarya kelimelerinin ikisi de ayn›
anlama geliyormuﬂ gibi kullan›labilmektedir. Oysa ikisi ayn› anlama gelmezler. “Emekçi” daha geniﬂ kesimleri, üretim sürecinde
eme¤i ile yer alan, dolay›s›yla, yaﬂam›n› eme¤i ile kazanan tüm kesimleri içine alan bir kavramd›r.
Bugün günlük dilimizde kulland›¤›m›z iﬂçi s›n›f› kavram› ise çok
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daha genel bir tan›mlamad›r ve
do¤rudan üretim faaliyeti içinde
olmayan ama iﬂgücünü satarak
belli bir iﬂi de yapan emekçi kesimleri de kapsar. Örne¤in; temizlik iﬂçileri, hizmet iﬂkolunda çal›ﬂan iﬂçiler gibi.
P roletar yan›n do¤uﬂu da burjuvazinin do¤uﬂu gibi, feodal toplum
içinde olmuﬂtur. Kapitalizm, feodalizme karﬂ› güçlenip, giderek
üretim süreçlerinde daha belirleyici olmaya baﬂlad›kça, feodalizmin
denetimindeki toprakta çal›ﬂan
serfleri, topraklar› ellerinden al›nm›ﬂ köylülü¤ü, iﬂsiz zanaatkarlar›
zanaat atölyelerinde ve giderek
üretimin yo¤unlaﬂmas›yla birlikte
büyük kapitalist iﬂletmelerde çal› ﬂan iﬂçiler haline getirdi.
‹ﬂçiye dönüﬂen serfler, böylece
feodal beyli¤in egemenli¤inden
kurtularak, seyahat etme ve hangi
iﬂte çal›ﬂaca¤›na karar verme özgürlü¤ünü de kazand›. Fakat bu
“özgürlük” daha çok ka¤›t üzerinde kalan bir özgürlük oldu. Çünkü,
yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için
emeklerini satmaktan baﬂka ﬂanslar› olmayan iﬂçiler de, burjuvazinin kendilerine dayatt›¤› koﬂullarda çal›ﬂmay› kabul etmek zorunda
kal›rlar.
Sanayi devrimi, toplumsal iliﬂkilerde, büyük de¤iﬂiklikleri ortaya
ç›kard›. Makine kullan›m›na geçiﬂin hemen görülen sonucu, sanayi
iﬂçileri y›¤›n›n ortaya ç›k›ﬂ›, proletaryan›n s›n›f olarak h›zla oluﬂmas›, köylülü¤ün ortadan kalkmas›
ya da küçülmesi oldu.
Üretimin yo¤unlaﬂmas› ve toplumsallaﬂmas›yla birlikte, büyük
y›¤›nlar halinde bu üretim alanlar›nda toplanan iﬂçiler, yaﬂam ve
çal›ﬂma koﬂullar›, sorunlar› ortak-

laﬂan ve kurtuluﬂlar› birlikte mücadelede olan bir s›n›f›, iﬂçi s›n›f›n›
oluﬂturdular. Bu s›n›f, kapitalizmin
geliﬂmesine paralel olarak, giderek bilinçlenmeye baﬂlad›. Feodalizme karﬂ› mücadelede burjuvaziyi destekleyen iﬂçi s›n›f›, burjuvazinin iktidar› ele geçirmesinden sonra, art›k sosyalist düzeni kurmak
için burjuvaziye karﬂ› savaﬂ›ma giriﬂti. Böylece kapitalist toplumun
tem el çeliﬂ k isi, eg emen s ›n ›f o lan
b u rju vazi ile, ezile n s ›n ›f › o luﬂ t u ran p r o l e t a r y a a r a s › n d a k i ç e l i ﬂ k i
olarak ﬂekill endi.
Ezen ve ezilen çeliﬂkisi, emek
sömürüsü ve emek sömürüsüne
karﬂ› mücadele, ilk s›n›fl› toplumlardan günümüze kadar süregelmiﬂtir. Köleler, emeklerini sömüren köle sahiplerine karﬂ›; yoksul
köylüler, feodal beylere karﬂ› savaﬂm›ﬂlard›r. Fakat, ezilenlerin yürüttü¤ü bu savaﬂlar, yeni bir toplum yarat›rken, sömürüyü ortadan
kald›rmay› baﬂaramam›ﬂlar, ancak
sömürünün biçiminin de¤iﬂmesini
sa¤lam›ﬂlard›. Çünkü, henüz s ömürüye son ver mek için gerekli
üretim koﬂullar› olgunlaﬂmam›ﬂt›.
P r ol e t a r ya is e, y ür üt tü ¤ü s av a ﬂ › m l a sö m ü r ü y ü o r t ad an kal d›r a cak tek s›n›ft›r. Çünkü, büyük sanayi iﬂletmelerinde biºr arada çal›ﬂma, iﬂçileri örgütlenmeye itti, s›n›f dayan›ﬂmas› kökenini buradan
ald›. Proletaryan›n yaﬂam koﬂullar›, onu en üstün devrimci bir s›n›f
haline getirdi. Bu nedenle o, kapitalist toplumu y›karak, yerine sosyalist toplumu kurduktan sonra,
yeni bir sömürücü s›n›f›n egemenli¤ine izin vermeden, s›n›fs›z-sömürüsüz bir toplumun inﬂaas›na
giriﬂir.
Marks, proletaryan›n sömürü
düzenlerine son verecek s›n›f oldu¤unu 1844'te “Hegel'in hukuk felsefesinin eleﬂtirisine katk›” adl› yaz›s›nda ﬂöyle anlat›r: “ P roletar ya,
bugüne dek varolagelen dünya düzeninin da¤›l›ﬂ›n› haber vermekle
kendi varl›¤›n›n s›rr›n› aç›klamaktan baﬂka bir ﬂey yapmamaktad›r,
çünkü proletar ya o dünya düzeninin da¤›l›ﬂ›n›n ta kendisidir. ”

Dink’i Vuranlar Hesap Verecek!

Hrant Dink’i katledenlerin yarg›land›¤› davan›n 4. duruﬂmas›na
25 ﬁubat’ta Beﬂiktaﬂ 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
Hrant Dink’in katledilmesini protesto etmek ve adalet talebiyle Beﬂiktaﬂ Barbaros Meydan›’nda toplanan
yaklaﬂ›k 1000 kiﬂilik kitle, “Hrant
Dink ‹çin Adalet” slogan› att›lar.
"Hrant ‹çin Adalet ‹çin" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde Türkçe, Kürt-

çe, Ermenice ‘ H r a n t ‹ ç i n Adalet
‹çin’ dövizleri taﬂ›nd›. Kitle ad›na
Sanatç› ﬁevval Sam’›n okudu¤u
aç›klamada, " c i n a y e t s o n r a s › n d a
yap›lan soruﬂturman›n sa¤l›kl›
yürütüldü¤ünden devletin de ﬂüph e s i v a r k i , ‹ ç i ﬂ l e r i B a k a n›, yeni
mü fe t t iﬂ l e r g ö revlendirdi ” denildi.
Sam, “ niçin yeniden ve yeniden
i n c e l e m e l e r g e re k i y o r ? N i ç i n b u
s o r u ﬂ t u r m a l a r hakk›yla ve lay› k › y l a y ü r ü t ü l e m i y o r? ” diye sorarak, Hrant’›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› istedi.
Aç›klama " H r a n t D i n k ' i Vu r a n l a r H e s a p Ve recek, Faﬂizmi

yönlendiren çete, d›ﬂar›da
hala faaliyetlerine devam
ediyor... Savc›l›¤a yalan
yanl›ﬂ yönlendirme mektuplar geliyor, bir kiﬂi gazete gazete dolaﬂ›p kamuoyunu yanl›ﬂ yönlendirmeye çal›ﬂ›yor” dedi.
Mahkeme heyeti, reddi hakim
talebinin Diyarbak›r A¤›r Ceza
Mahkemesi'ne gönderilmesine karar
vererek, duruﬂmay› 17 Mart tarihine
erteledi.

Malatya Davas›nda
Reddi Hakim Talebi
Malatya Zirve katliam› davas›n›n
3. duruﬂmas› 24 ﬁubat’ta yap›ld›.
Duruﬂmaya Emre Günayd›n ve di¤er tutuklu san›klar kat›ld›.
Davada müdahil avukatlar, davayla ilgileri olmad›¤› için, dava
dosyas›nda yer alan H›ristiyan inanc›na sahip kiﬂilerin isimlerinin can
güvenlikleri nedeniyle dosyadan ç›kar›lmas›n› istediler. Ayr›ca avukatlar duruﬂmalar›n kameraya kaydedilmesine iliﬂkin taleplerinin reddedilmesinden dolay›, mahkemenin taraf oldu¤unu söyleyerek, “reddi hakim” talebinde bulundular.
Müdahil avukatlardan Özkan
Yücel Soylu, “ Bu san›klar› suça

‹zmir ÇHD: Azmettiricisi
Meçhul Dönemini Yaﬂ›yoruz
Zirve Yay›nevi davas›na iliﬂkin
23 ﬁubat’ta yaz›l› bas›n aç›klamas›
yapan ÇHD ‹zmir ﬁubesi, art›k faili
meçhul cinayetler döneminin yerini
“azmettiricisi meçhul cinayetler”
dönemine b›rakt›¤›, Hrant Dink’in

BES: Yarg›da Adalet ‹stiyoruz!
BES üyesi adliye çal›ﬂan› emekçiler Ankara’da Adalet Bakanl›¤›
önünde yapt›klar› eylemle sorunlar›n›n görmezden gelindi¤ini dile getirdiler. 26 ﬁubat günü yap›lan eylemde emekçiler alk›ﬂlarla “Yarg›da
Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›yla haSay›: 141

kim ve savc›lara yönelik iyileﬂtirmelerin tüm yarg› emekçilerine yap›lmas›n› talep ettiler.
Eylemde aç›klama yapan Ankara BES 1 No’lu ﬁube Baﬂkan› Fikret Arslan “Bizler yarg› emekçileri
olarak kamuda ücret adaletsizli¤i-

Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Hepi m i z H ra nt'›z Hepimiz Ermeniyiz”
sloganlar›yla son buldu.
Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin
Yavuz, Mustafa Öztürk, Ahmet ‹skender ve Ersin Yolcu isimli san›klar›n sorguland›¤› duruﬂmada, katillerin avukat› Fuat Turgut duruﬂmada “ k u d u z E r m e n i l e r ” diyerek,
Ermeni halk›na hakaret etti. Mahkeme heyeti, faﬂist katiller ve avukatlar› karﬂ›s›nda ne kadar engin bir
hoﬂgörüye sahip oldu¤unu, Turgut’un mahkeme salonundan ç›kar›lmas› talebini reddederek gösterdi.
katilinin 17 yaﬂ›nda bir san›k, Zirve
Yay›nevi’nde ellerinde b›çaklarla
beﬂ gencin ortada oldu¤unu ancak
silahlar› ve b›çaklar› o ellere tutuﬂturup cinayet iﬂletenlerin ortada
olmad›¤› belirtildi.
Aç›klamada; “ M a l a t y a k a t l i am›n›n, üç-beﬂ kendini bilmezin
iﬂi oldu¤una bizleri inand›ramay a n l a r, gerçe¤i buland›rmaya yönelik oyunlar›na devam etmekted i r l e r ” denildi.
Aç›klamada, müdahil avukatlar›n›n iletiﬂiminin deﬂifre edilmesi, görev ald›klar› siyasi dava bilgilerinin
bas›na verilmesi, savc›l›¤a müdahil
avukatlardan Orhan Kemal Cengiz’in
“cinayetin azmettiricisi” oldu¤una
dair ihbar mektuplar› gönderilmesinin
bu oyunun parças› oldu¤u belirtilerek,
ÇHD ‹zmir ﬁubesi, “davan›n
takipçisidir” denildi.
nin giderilmesini, herkese insanca
yaﬂamay› sa¤layacak bir ücret verilmesini istiyoruz. Yarg› çal›ﬂanlar›n›n sorunlar› ve ekonomik koﬂullar›n iyileﬂtirilmesi söz konusu oldu¤unda hükümetlerin akl›na sadece hakim ve savc›lar gelmekte ve
tüm iyileﬂtirmeler hakim ve savc›lar için yap›lmaktad›r" diyerek yarg› emekçilerinin yok say›ld›¤›n› dile getirdi.
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35

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
e
y
e
r
Ne
Bu yol
çözümsüzlük yoludur!
23 ﬁubat sabah› yeni bir katliam
seferberli¤ini duyurdu gazete ve televizyonlar. Gazeteciler bir kez daha gazeteci olduklar›n› unutmuﬂ, savaﬂ ve katliam davullar› çal›yorlard›. Kan kusuyordu manﬂetler:
- Terör yuvas›na k›ﬂ bask›n›
(Milliyet, 23 ﬁubat)
- Karak›ﬂta güneﬂ do¤du (Hürriyet, 23 ﬁubat)
- Mehmetçik Kuzey Irak’ta hain
av›nda... (Hürriyet, 23 ﬁubat)
- Temizlik harekat› (Türkiye, 23
ﬁubat)
“Temizledikleri” insand›. Temizledikleri, ulusal haklar› için mücadele eden bir halkt›.
Gün gün bilançolar yay›nlad›lar;
yüzlerce yurtseveri katlettiklerini
ilan ettiler manﬂetlerden. Kan döktükçe sevinçlerinden yerlerinde duramaz oldular.
Kuzey Irak’taki Kandil bölgesine yönelik bu kara harekat›, 25. s›n›r ötesi harekatt›.
Harekat üzerine tart›ﬂmalar sürüyor. Ordu ne sonuç alacak, ne zaman gelecek, hedeflenen nedir?
Tart›ﬂmalar›n üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› yer, AKP iktidar›n›n Amerika’dan Kuzey Irak’a sald›r› onay›
alman›n karﬂ›l›¤›nda, ne verdi¤i
üzerine yo¤unlaﬂ›yor. Tayyip Erdo¤an inkar etse de, herkes biliyor ki,
Amerikan emperyalizminin icazeti
d›ﬂ›nda TSK’n›n Kuzey Irak’a ad›m
atmas› bile mümkün de¤ildir.
Ordunun ne zaman çekilece¤i
sorusu Abdullah Gül’e de, Radyo
Televizyon Gazetecileri Derne¤i
yöneticilerini kabulü s›ras›nda soruluyor, Gül, ﬂu cevab› veriyordu:
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SINIR ÖTES‹

“Bunlar askeri politik konulard›r. O
aç›dan bunlar çok aç›k konuﬂulmaz... Herkes bilmeli ki, bu iﬂin sorumlular›n›n bildi¤i, aç›klanmayan,
aç›klan›rsa zarar verebilecek baz›
konular vard›r. ”
Irak’a giden heyet ad›na Baﬂbakanl›k Baﬂdan›ﬂman› Ahmet Davuto¤lu taraf›ndan 27 ﬁubat’ta Irak’ta
yap›lan bas›n toplant›s›nda da ayn›
konuya iliﬂkin “terörist üsler imha
edilmedikçe geri çekilme için zaman belirlememiz söz konusu de¤ildir” aç›klamas› yap›ld›. Oligarﬂi iﬂgalini olabildi¤ince uzatmay› istemektedir.
AKP iktidar› ve ABD emperyalizminin anlaﬂmalar›n›n ayr›nt›lar›
henüz bilinmiyor, fakat görünen bir
yan vard›r ki, AKP iktidar›, Kürt
halk›n›n ulusal taleplerini bast›rmak
için, BOP’ta daha fazla ABD’nin
hizmetine girmiﬂtir. Bu pazarl›kta
oligarﬂi de, Amerikan emperyalizmi
de memnundur. Emperyalist ve iﬂbirlikçinin pazarl›¤›ndan zarar gören, Kürt’ü, Türk’ü ile halk›m›zd›r.

ABD’nin hilekar
manevralar›
ABD Savunma Bakanl›¤› Pentagon’un sözcüsü Bryan Whitman,
“ T ü r k h ü k ü m e t i n d e n b u h a re k â t ›
s o n u ç l a n d › r m a s › n › i s t e d i k l e r i n i ”,
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› sözcüsü Sean
McCormack “ T ü r k i y e ’ d e n h a rek â t › m ü m k ü n o l d u ¤ u k a d a r çab u k s o n a e r d i r m e s i ” n i istediklerini söyledi. Bush da operasyonun bir
an önce bitirilmesi gerekti¤i aç›klamas›n› yapt›.
Operasyona onay ve destek veren Amerikan emperyalizmi, bir

yandan operasyona destek ve istihbarat vererek Türkiye oligarﬂisini
idare ederken, di¤er yandan, operasyonu bitirmek isteyen bir görüntü ile Talabani, Barzaniler’i de kendisinden uzaklaﬂt›rm›yor.
Amerikan emperyalizmi, ikiyüzlü aç›klamalarla, bir operasyona
destek vererek, bir operasyonun bitirilmesi aç›klamalar› yaparak, sonuç olarak, Ortado¤u’daki iﬂbirlikçilerini kendi egemenlik politikalar›na hizmet edecek tarzda hareket
ettiriyor. Avrupa Birli¤i de Amerikan emperyalizminin politikalar›
çerçevesinde yapt›¤› aç›klama ile,
“orant›s›z güç kullan›lmamas›n›”
isterken, BM de, “ülke s›n›rlar›na
sayg› gösterilsin” dedi. Katliamc›l›¤a onay, ince diplomasi içinde meﬂrulaﬂt›r›l›yor.
Operasyonun bitirilmesi aç›klamalar›na paralel olarak, ABD Savunma Bakan› Robert Gates’in
aç›klamas› tabloyu pekiﬂtirdi. Gates, Amerika’n›n Türkiye’den Afganistan’a çat›ﬂma bölgelerine gönderilmek üzere askeri güç isteyecekleri, ‹ran’a karﬂ› daha sert tav›r al›nmas› isteklerinde bulunacaklar›n›
aç›klad›.
Kuzey Irak’a sald›r›y› alk›ﬂlayanlar, Amerikan emperyalizmi ile
iﬂbirlikçilik iliﬂkilerini alk›ﬂlamaktad›rlar. Milliyetçi, muhafazakar,
sosyal demokrat görünümlüsü, hepsi Kürt halk›n›n katledilmesi karﬂ›l›¤›nda iﬂbirlikçilik ve uﬂakl›¤a,
TSK’n›n ABD emperyalizminin Ortado¤u politikalar›n›n emrine verilmesine raz›d›rlar. Yüzlerden maskeler indiriliyor, iﬂbirlikçi suratlar
Kürt halk›na yönelik katliam izni
karﬂ›l›¤›nda Amerika’n›n karﬂ›s›nda
haz›rola geçiyorlar.

KDP-KYB milliyetçili¤inin
kendi halk›na ihaneti ve
diplomasi manevralar›
Federal Kürdistan Bölge Parlamentosu, sald›r›n›n üzerinden alt›
gün geçtikten sonra ancak toplanarak operasyonu “iﬂgal” olarak tan›mlad›. Bölge Parlamentosu
1997’de kendi bölgelerinde kurulan
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TSK’n›n kulland›¤› 4 askeri üssün
de kapat›lmas›n› istedi. Ne var ki,
bu iste¤in ötesinde, üstelik “harekat›n Federal Kürdistan Bölgesi’nin kazan›mlar›n› hedefledi¤i”
belirtilmesine ra¤men, sald›r›ya
karﬂ› kararl› bir tav›r sözkonusu de¤ildi Parlamento aç›klamas›nda.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Baﬂbakan› Nêçirvan Barzani’nin
aç›klamas› da, pragmatizmin, uzlaﬂmac›l›¤›n nas›l kendi halk›n›n katledilmesi karﬂ›s›nda bir kay›ts›zl›¤a
dönüﬂebildi¤inin örne¤i olarak geçecek tarihe.
Diyor ki Barzani: “PKK’ye karﬂ› yürütülen operasyonu anl›yoruz.
Ancak köprülerin ve sivil yap›lar›n
vurulmas›, bizde operasyonun
PKK’ye karﬂ› de¤il de bize karﬂ› yap›ld›¤› hissi uyand›rd›... PKK’nin
terörist eylemlerini k›n›yoruz. Tür-

kiye’nin geçmiﬂten beri bize yapt›¤›
iyiliklerini unutmad›k...”
Dün, Araplar›, direnen Sünnileri
ve ﬁiileri katledebilirsiniz diyen
Kürt milliyetçili¤i, bugün bizim d›ﬂ›m›zdaki Kürtleri de katledebilirsiniz diyor. ‹ﬂte bizim “milliyetçilik
olmayan milliyetçilik” tan›m›yla
anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z buydu.
Kendi ulusunun katledilmesine
onay veren bir tavr›n “millilik”le
uzak yak›n bir ilgisi olamaz. Neçirvan Barzani: “Türkiye’nin teröre
karﬂ› mücadele hakk›n› anlay›ﬂla
karﬂ›l›yoruz” diyor. Daha dün kendiniz de “terör” kategorisinde de¤il
miydiniz?
Bu durum, Kuzey Irak’taki Kürt
milliyetçili¤inin tavr›n› Uluslar›n
Kendi Kaderini Tayin Hakk› olarak
adland›rman›n isabetsizli¤ini de bir
kez daha gösteriyor; çünkü burada

“ulusal bir kader” düﬂüncesi yoktur, o ulusun sadece bir k›sm›n›n
p r a g m a t i z m i vard›r.
‹ﬂbirlikçili¤in bir baﬂka temsilcisi ise Talabani. KYP lideri ve Irak
Cumhurbaﬂkan› Talabani, kendi
halk› üzerine, güya kendisinin yönetimindeki topraklara bombalar
ya¤arken Abdullah Gül’ün davetini
kabul etti¤ini ve en uygun zamanda
Türkiye’ye gidece¤ini aç›klarken,
PDK D›ﬂiliﬂkiler sorumlusu Safin
Dizayi, “ﬂu anda Türkiye’nin iﬂgalci konumunda oldu¤unu, dolay›s›yla Talabani’nin Türkiye’ye gitmemesini beklediklerini” belirtti. Bunlar “diplomatik” manevralar olmaktan ileriye geçmeyecek niyet ve taleplerdir; gizlenmeye çal›ﬂ›lan ama
art›k gizlenemez halde olan kendi
halk›n› bile s›rt›ndan vuran bir iﬂbirlikçiliktir.

Sorunlar / Çözümler
Kara harekat›n› da
yapt›n›z! Sonra?
“Kürtlerin kalbini kazanman›n tam zaman›” diye
yazd› gazeteci M. Ali Birand. S›n›r ötesi kara harekat›
sürerken, bombalar ya¤d›r›l›p insanlar katledilirken
yazd› bunlar›.
Birçok yazar da bu askeri harekat›n bir “Güneydo¤u
paketi’yle tamamlanmas›” gerekti¤ini yaz›yor.
Bu kadar m› insanl›ktan uzaklar? Hadi bunu bir yana b›rakt›k, bu kadar da m› gerçekçilikten uzaklar? Halka yabanc›, Kürt sorununu anlamaktan uzak, devletin ve
ﬂovenizmin esiri olmuﬂ gazeteci-ayd›nlar, bu görüﬂleriyle havanda su dövüyorlar.
Kürtleri katlederken “Kürtlerin kalbini kazanman›n
tam zaman›” diye yazabilmek aymazl›¤› ve tutars›zl›¤›,
ancak devletçi ve ﬂovenist kafan›n bir ürünü olabilir.
Tutars›zl›k o kadar bariz ki, M. Ali Birand, ayn› yaz›s›nda “Hala Kürtleri tam anlam›yla içimize sindiremiyoruz. Bu ülkenin ortak sahibi oldu¤umuzu kabullenemiyoruz” diye de yaz›yor.
Oysa “baﬂar›l› operasyon” diye yazd›¤› operasyonun, tam da “bu ülkenin ortak sahibi oldu¤umuzu kabullenememenin” sonucu oldu¤unu göremiyor. Oligarﬂi
Kürtleri içine sindirmeyip, sadece sindirmek ve sindireSay›: 141

rek ilhak› sürdürmek istedi¤i için ony›llard›r bunca isyan ve katliam yaﬂand›.
Kürt sorunu, sebepleri ve sonuçlar›yla
son derece aç›k ve anlaﬂ›l›r bir sorundur.
Sorunu anlamamakta, görmemekte ›srar
edenler veya gördükleri halde 80 küsur y›ll›k politikadan baﬂka “alternatif” düﬂünmeyenler, 25 de¤il, 125 s›n›r ötesi operasyon daha yapmak zorunda kalacaklar ve
daha önemlisi, hiçbirinden de istedikleri sonucu alamayacaklard›r.
Katliamc› politikada tam bir ittifak içinde olan AKP
ve Genelkurmay, çeﬂitli kesimlerin s›n›r ötesi sald›r›ya
deste¤ini alabilmek için “askeri harekat› takiben Güneydo¤u’ya yönelik bir paket aç›laca¤›” beklentisini
yay›yorlar. Böyle bir paket, bugüne kadar haz›rlanan
birçok “Güneydo¤u” paketinden farkl› olmayacak, hak
k›r›nt›lar›ndan öteye bir ﬂey içermeyecektir. Fakat bugün hak k›r›nt›lar› daha esas olarak oligarﬂinin gündeminde de¤ildir. ‹ m h a e t m e k , k a t l i a m l a r l a y › l d › r m a k ,
itirafç›l›¤›, piﬂmanl›¤› dayatmak ve ‹slamc›l›k teme l i n d e K ü r t y u r t s e v e r taban› ele geçirmek politikas›,
oligarﬂinin bugünkü politikas›n›n özetidir. Haklar ve özgürlükler, Kürt halk›n›n talepleri, gündemlerinde yoktur. Defalarca tekrarlanan “terörü yok edece¤iz” k›s›r
döngüsü içinde, defalarca iflas etmiﬂ politikalarda ›srar
edilmektedir. 25. kez s›n›r ötesi sald›r› yapmak zorunda
kalmak, bu ›srar›n sonucudur ve bu inkar, imha ve asimilasyonda ›srar edildi¤i sürece de, yukar›da dedi¤imiz
gibi, 125. s›n›r ötesi sald›r›y› da yapmak zorunda kalacaklar ve sistemleri en sonunda hiç kuﬂku yok ki, kendi
baﬂlar›na y›k›lacakt›r.

SORUN/ÇÖZÜM
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OPERASYONLAR
DURDURULSUN!
S›n›r ötesi operasyonlar›n karadan baﬂlat›lmas› yap›lan eylemlerle
protesto edilirken operasyonlar›n
bir an önce durdurulmas› istendi.
23 ﬁubat’ta DTP il binas› önünde
yaklaﬂ›k 400 kiﬂinin kat›ld›¤› DTP,
EMEP, EHP, ESP, KÖZ, ODAK,
Teori ve Politika, SODAP ve
TÖP’ün düzenledi¤i, KESK ﬁubeler Platformu, HÖC ve ‹HD’nin de
destek verdi¤i aç›klamada "Operasyonlar Durdurulsun" pankart› aç›l›rken demokratik kitle örgütleri "Katil Erdo¤an" sloganlar› atarak operasyonun durdurulmas›n› istedi.
Saat 15.00’te yap›lan aç›klamay›
okuyan DTP ‹l Baﬂkan Yard›mc›s›
Dursun Y›ld›z, Türkiye'nin 25'inci
kez Irak topraklar›na girdi¤ini dile
getirdi¤i aç›klamas›nda “ABD uﬂa¤›
AKP hükümetinin s›n›r ötesi harekat› ile birlikte iyice yükseltilen ﬂoven sald›rganl›k, görünüﬂte PKK
ﬂahs›nda Kürtler’i gösterse bile
Türk’ü ve Kürt’üyle, Laz’›, Çer-

kes’i, Ermeni’si,
Rum’uyla tüm iﬂçi
ve emekçiler bu
sald›r›lar›n hedef
tahtas›ndad›r” sözlerine yer verdi.

***
DTP Diyarbak›r ‹l Örgütü ise,
operasyonu protesto amac›yla Diyarbak›r'da kitlesel bir yürüyüﬂ düzenledi ve bas›n aç›klamas› yapt›.
Kitle operasyona tepkisini sloganlarla gösterdi. 25 ﬁubat günü yap›lan yürüyüﬂe on binlerce kiﬂi kat›l›rken yürüyüﬂte polis taraf›ndan kurﬂunlanarak katledilen Yahya Menekﬂe’nin resminin bulundu¤u pankart taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ’ün ard›ndan
Belediye Konukevi önünde toplan›ld›. Burada yap›lan konuﬂmalarla
s›n›r ötesi operasyonlara son verilmesi ça¤r›s› yap›ld›.
A¤r›'n›n Do¤ubeyaz›t ‹lçesi'nde
de, Türkiye'nin Güney Kürdistan'a
yönelik karadan baﬂlatt›¤› harekat›
protesto eden yaklaﬂ›k 20 bin kiﬂi yürüyüﬂü geçti. Yürüyüﬂ s›ras›nda AKP
binas› tahrip edilirken, kitle ile polis
aras›nda sokak çat›ﬂmalar› yaﬂand›.
Van’da ise binlerce kiﬂiyle yap›lan eyleme polis sald›rd›. Cumhuriyet Caddesi'nden Maraﬂ Caddesi'nde
bulunan AK Parti il binas›na kadar
“Katil Erdo¤an” sloganlar›yla yürüyüﬂ yapan kitle burada da sloganlarla operasyonun durdurulmas›n› istedi. Kitlenin da¤›lmas› s›ras›nda sald›ran polis onlarca kiﬂiyi gözalt›na
ald›, yaralanmas›na neden oldu.

DERS‹M’DE HAKLARIMIZ PANEL‹
Dersim’de Tunceli Barosu taraf›ndan 23 ﬁubat günü “Haklar›m›z” konulu bir panel düzenlendi. Belediye Konferans Salonu’nda 80 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen panelde Av. Özgür
Ulaﬂ Kaplan, yapt›¤› konuﬂmada panelin yasal mevzuatlar hakk›nda bilgi verme amac› taﬂ›d›¤›n› hat›rlatarak Dersim genelinde yasal haklar›n çeﬂitli nedenlerle gasbedildi¤ini ve barolar›n
bu konuda üstüne düﬂeni yapmaya çal›ﬂt›¤›n› belirtti.
Av. Bar›ﬂ Y›ld›r›m, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nden
notlar okuyarak yaﬂama hakk›, afiﬂ asma, dernek kurma, bas›n
aç›klamas› yapma hakk› gibi konulara de¤indi. Av. Adnan Çetin
ise tüketici haklar› ile ilgili bilgi verdi.
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ÇHD’li Avukatlar
Operasyonlar›n
Durdurulmas›n› ‹stedi
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
üyesi avukatlar AKP iktidar›n›n
ald›¤› kararla Genelkurmay’›n
baﬂlatt›¤› s›n›r ötesi operasyona
duyduklar› öfkeyi Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar› bir aç›klamayla dile getirdiler.
26 ﬁubat günü ‹stanbul Barosu
önünde toplanan 80 ÇHD üyesi
avukat, Galatasaray Lisesi önüne
kadar “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› atarak yürüdü. Eylemde ÇHD ad›na aç›klamay›
okuyan Av. Nazan Yaman “Vatan›
savunmak ad›na s›n›r ötesi operasyon yapt›klar›n› söylüyorlar” derken bunun bir aldatmaca oldu¤unu
belirtti.
Av. Nazan Yaman’›n ard›ndan
Av. Ebru Timtik Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an’›n do¤um günü oldu¤unu
hat›rlatarak Baﬂbakan’a gönderecekleri mektubu okuyup ve Baﬂbakan’›n kendisinin savaﬂa gitmesi için askerlikte tak›lan künyeyi
O’na hediye olarak göndereceklerini söyledi. Ard›ndan avukatlar
Galatasaray Postanesi’nden Baﬂbakan’a mektubu yollad›lar.

ELAZI⁄’DA TUTUKLAMA
24 ﬁubat günü saat 12.00’da Elaz›¤ Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i üyesi Hüseyin Çelik dernek binas› önünde zorla gözalt›na al›nd›.
Gözalt› s›ras›nda dernek çevresi sivil ve
resmi polislerce ablukaya al›n›rken gözalt›
nedeni olarak “kesinleﬂmiﬂ cezas›” oldu¤u
söylenerek avukat›n›n gelmesi beklenmeden
gözalt›na al›nd›. Hüseyin Çelik 25 ﬁubat
günü tutuklanarak Elaz›¤ Hapishanesi’ne
götürüldü.
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Sa¤l›k ve Güvenli
Gelecek ‹stiyoruz!
28 ﬁubat Perﬂembe günü saat
12.00’de Haydarpaﬂa Numune Hastanesi Poliklinikleri önünde toplanmaya baﬂlayan iﬂçi, memur, ö¤renci, emekli, yüzlerce kiﬂi gelece¤ine
sahip ç›kmak için yan yana geldiler.
En önde “Sa¤l›¤›m›z›-Eme¤imiziGelece¤imizi IMF Vekilleri’ne Yedirmeyece¤iz Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu” yaz›l› bir
pankart açan emekçiler yürüyüﬂ boyunca “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Yürüyüﬂ boyunca çevrede toplanan halka bildiriler da¤›tan ve neden yürüdüklerini anlatan platform
sözcüleri SSGSS yasas› ç›karsa
hangi haklar›n›n gasbedilece¤ini
duyurdular. Ücretsiz sa¤l›k, ücretsiz
e¤itimin her vatandaﬂ›n hakk› oldu¤una vurgu yap›lan konuﬂmalarda
‘biz karﬂ› ç›karsak AKP bu yasay›
ç›karamaz’ denildi.
Kad›köy ‹skelesi’ne ulaﬂ›ld›¤›nda eyleme kat›lanlar›n say›s› daha
da artarken eyleme HÖC’lüler de
“Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek ‹stiyo-

ruz, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”
dövizleriyle
kat›ld›lar.
3000’e yak›n emekçinin doldurdu¤u alanda
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu ad›na KESK Dönem
Sözcüsü Dursun Y›ld›z bir konuﬂma
yapt›. Y›ld›z, konuﬂmas›nda son geliﬂmelere de de¤inerek AKP’nin
sa¤l›¤a, e¤itime ay›rmad›¤› paray›
savaﬂa, silaha ay›rd›¤›n› söyledi ve
s›n›r ötesi operasyonun durdurulmas›n› istedi. SSGSS yasa tasar›s›n›
engellemek için mücadeleye devam
edilece¤inin vurguland›¤› kitlesel
bas›n aç›klamas› saat 14. 00’e do¤ru sona erdi.

S S GS S ’ y e K a r ﬂ ›
Eylemler...
23 ﬁubat günü saat 13.00’te ‹stanbul Gazi Osmanpaﬂa Meydan›’nda toplanan Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu yapt›klar›
eylemle ve da¤›tt›klar› bildirilerle
halka AKP’nin ç›karmak istedi¤i
SSGSS Yasa Tasar›s›’yla haklar›m›z›n nas›l gasbedilece¤ini anlat›p,
halk› bigilendirdiler.

Utanmaz Vekiller
Sahte Gaziler
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›
(SSGSS)’n›n bir hak gasb› yasas›
oldu¤unu söyledik hep. Bunun bir
istisnas› var: Milletvekili maaﬂlar›...
Tüm emekçilerin haklar› gasbedilirken, emeklilik hakk› kazanan
mevcut milletvekillerine 1150
YTL, eski milletvekillerine de
1500 YTL zam ge ti r en bir madde
yasaya eklenmek istendi. Bu düzenlemeyle emekli milletvekillerinin temsil tazminat›na yüz de 70
o r a n › nd a z a m yap›lm›ﬂ olacakt›.
Ama, iﬂçilerin haklar› alabildi¤ine gasbedilirken, “ülkenin da¤lar›nda insanlar ölürken”, yap›lan bu
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giriﬂim, büyük bir tepki yaratt›. Parlamentonun kendilerine
k›yak çekme amaçlar› “deﬂifre” olunca, emekli milletvekillerine zam getiren hüküm tasar›dan ç›kar›ld›.
“ﬁimdi zaman› de¤il”, “iﬂçilerin
bu kadar hakk›n› gasbederken, ayn›
yasaya böyle bir madde eklememiz
do¤ru de¤il” diye düﬂündükleri için
mi maddeyi geri çektiler? Hay›r!
Çünkü onlar utanmazd›, piﬂkindi ve hayatlar›nda hiçbir ﬂey u¤runa
vazgeçmeyecekleri bir ﬂey varsa, o
da ç›karlar›yd›.
Böyle oldu¤u içindir ki, sözkonusu maddeyi geri çektikten sonra,
onun yerine, bu kez de milletvekillerine sa¤l›k harcamalar› için bir k›yak yap›ld›. Düzenleme ile “mil letvekilleri eﬂ ve ço cuk lar›yla birlikte

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu, 28 ﬁubat günü Kad›köy’de gerçekleﬂtirilecek olan eyleme ça¤r› yapmak amac›yla 26 ﬁubat
günü TMMOB Makina Mühendisleri Odas›’nda bir bas›n toplant›s›
gerçekleﬂtirdi. Platform ad›na yap›lan aç›klamada yasa tasar›s›n›n geri
çekilmesini talep ettiklerini söyledi.
SES Aksaray ﬁubesi de 26 ﬁubat
günü Samatya Hastanesi Ana Giriﬂ
Kap›s› önünde yapt›klar› eylemde
“Kölelik Yasalar› Geri Çekilsin” yaz›l› pankart açarak SSGSS yasas›na
karﬂ› direnme vurgusu yapt›.
SSGSS Yasa Tasar›s›'na karﬂ› bir
eylem de 29 ﬁubat günü Petkim,
Tüpraﬂ iﬂçileri ve Alia¤a Demokrasi Platformu üyeleri taraf›ndan yap›ld›. Yaklaﬂ›k 4 bin kiﬂi Alia¤a Demokrasi Meydan›’na yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdi. Burada yap›lan aç›klamada "Yeni ç›kar›lmas› düﬂünülen
yasa ile sa¤l›k alan›n›n tamamen
özelleﬂtirilmesi hedeflenmektedir”
denildi.

gazilere tan›nan bi r hak tan yar a rl a n a c a k v e h a s t a n e l e r d e h i ç b i r te davi mas r af› ödemeyecek.”
Onmilyonlarca insan›m›z› açl›k
s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkum
etmiﬂ bir düzenin parlamenteri bunlar. SSGSS’yle onmilyonlarca
emekçiye hayat› biraz daha zindan
edecek bir yasay› ç›karmak üzereler. Ve iﬂte bu yasa içine kendilerine “gazi”lere tan›nan ayr›cal›klar›n
tan›nmas›n› düzenleyen bir madde
koyuyorlar.
Utanmazl›k, arlanmazl›k diz boyu?
Siz bu ülke için, bu halk için ne
yapt›n›z, hangi bedelleri ödediniz
de “gazi”lere benzetiyorsunuz kendinizi? Siz, “gazi”lere de¤il ama
soyguncuya benziyorsunuz.

EMEK
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E¤itim kimlerin eline kalm›ﬂ!
YÖK Baﬂkan›ndan
rektörlere tehdit
Cumhurbaﬂkan› Gül’ün türbanl›
ö¤rencilerin üniversitelere giriﬂini
düzenleyen anayasa de¤iﬂikli¤ini
onaylamas›n›n ard›ndan, YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan rektörlerden
türbanl› ö¤rencileri üniversitelere almalar›n› istedi.
Anayasa de¤iﬂikli¤inin, türbanl›
ö¤rencileri üniversitelere almak için
yeterli olmad›¤›n› söyleyen rektörler,
YÖK Baﬂkan› taraf›ndan “türbanl›
ö¤rencileri almayanlar suç iﬂliyorlar”
denilerek tehdit edildi.
Rektörlerin ço¤unlu¤u ise YÖK
Baﬂkan›’n›n hukuksuz bir talimat
verdi¤ini, buna uymayacaklar›n›
aç›klad›lar. Her iki cepheden de birbirlerine yönelik “hukuku” çi¤nemekten dolay› suç duyurular›nda bulunuldu. Hukuk gerçekten de ayaklar
alt›nda ve oligarﬂi içi çat›ﬂman›n
malzemesi durumunda.

Üniversiteleri böyle yöneten bir
zihniyet, nas›l demokratik, adaletli
bir e¤itim verebilir.
Rektörler üzerinde bile bask› kurmaya çal›ﬂan, yasalar› hiçe sayan,
hukuku ayaklar alt›na alan bir zihniyetin, üniversitelerde demokratik bir
iﬂleyiﬂ kurmas› da elbette mümkün
de¤ildir.
Baﬂbakan’dan, TBMM Baﬂkan›’ndan f›rçalar yeyip, ögütler alan,
Maliye Bakan›’n›n “s›k›ysa yapmas›n” türünden aﬂa¤›lamalar›na bir kelimelik cevap bile veremeyen kiﬂiliksiz, koltu¤unda kalabilmek için iktidar›n kulu olan bir YÖK Baﬂkan›’ndan baﬂka ne beklenebilir ki..
*

MEB: Eleﬂtiren
Provokatör!
Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda 25 ﬁubat günü düzenlenen ö¤retmen atama
töreninde, Özge Aslan adl› ö¤retmen,
Bakan Hüseyin Çelik’i protesto etti.

DTCF’de Uzaklaﬂt›rma
Cezalar›!
6 Aral›k günü Ankara Üniversitesi
DTCF’de, ADD taraf›ndan düzenlenen
bir konferans› protesto eden ve ADD’yi
teﬂhir eden ö¤renciler “faﬂist ‹ﬂçi Partisi
uzant›s› gruplara izin vermeyece¤iz. Bu
gruplar, Atatürk’ü, bayra¤›, vs. kullanarak, insanlara ﬂovenizmi ve Kürt halk›na
düﬂmanl›¤› aﬂ›lamaktad›rlar. Yani son
zamanlarda yükseltilen milliyetçili¤i körükleme amac›ndad›rlar. ‹zin vermeyece¤iz...” sözlerinin yer ald›¤› bildirileri
da¤›tarak tepkilerini dile getirmiﬂlerdi.
DTCF Dekanl›¤› yasad›ﬂ› bildiri da¤›tt›klar› iddias›yla 6 ö¤renci hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›.
Soruﬂturma sonunda 20 ﬁubat’tan
baﬂlamak üzere 3’ü Ankara Gençlik Derne¤i üyesi, 2’si SGD ve 1’i Kurtuluﬂçu
olan ö¤rencilere 1’er ay uzaklaﬂt›rma cezas› verildi.
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GENÇL‹K

Y. Ziya Özcan

Hüseyin Çelik

Dershane ö¤retmeni oldu¤u belirtilen Özge Aslan, kura çekimi s›ras›nda Bakan’a ﬂöyle seslendi:
“‹htiyaç olmad›¤› için mi atamalar yap›lm›yor? Bugün biliyoruz ki,
165 bin ö¤retmen aç›¤a var ama,
200 bin iﬂsiz ö¤retmen var. Kimi kand›r›yoruz burada?”
Çelik ö¤retmene ﬂu cevab› verdi:
“K›z›m toplant›y› sabote ediyorsunuz. Lütfen han›mefendiyi d›ﬂar›
ç›kar›r m›s›n›z? K›z›m sen provokatörsün!”
Bir ö¤retmenin bile atanmas›n›
sormaya hakk› yok. AKP iktidar›n›n
bakanlar› eleﬂtirilmez, onlara soru
sorulamaz, onlar kendilerine ya¤c›l›k
yap›lmas›n› isterler, de¤ilse, hemen
at›n d›ﬂar›... Padiﬂahlar›n yönetme
tarz›ndan ne fark› var?

ler T›p Fakültesi önünde
bir aç›klama
yaparak okullar›n ticarethaneye
dönüﬂtürülmek istenmesini protesto ettiler. Aç›klaman›n ard›ndan Rektör Ferit Bernay ile görüﬂmek üzere yine sloganlarla
rektörlük önüne yürüyen ö¤rencilerin karﬂ›s›na rektör ç›kmad›.
Taleplerini dile getirmekte kararl› olan ö¤renciler bunun üzerine oturma eylemi baﬂlatt›. 2
saat süren oturma eyleminin ard›ndan ö¤rencilerin karﬂ›s›na
ç›kan Bernay’a ö¤renciler taleplerini dile getirerek 2 günde
toplad›klar› 7 bin imzay› verdiler.
Ö¤renciler zamlar geri çekilmezse eylemlerine devam edeceklerini söyleyerek eylemlerine son verdiler. Akademisyenler
ve üniversite çal›ﬂanlar› da alk›ﬂlarla eyleme destek verdiler.

Ö¤renciler Zamlara Karﬂ› Yürüdü

Samsun’da son alt› ayda dolmuﬂ ve yemekhane fiyatlar›na
yap›lan zamlar On Dokuz May›s Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan protesto edildi.
21 ﬁubat günü Fen Edebiyat
Fakültesi Kurupelit Yerleﬂkesi’nde toplanan yaklaﬂ›k 1000
ö¤renci “Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz, Zamlar Geri Al›ns›n”
pankart› açarak T›p Fakültesi
önüne yürüyüﬂ yapt›. Yolu trafi¤e kapatarak yürüyen ö¤renci-

2 Mart 2008

lar› olan M‹T’le, polis istihbarat›yla,
Susurlukçular’la içli d›ﬂl› oldular.
Kimileri kontrgerillan›n teorisyen-

ÜN‹VERS‹TELER‹M‹Z‹
ERGENEKONCULAR’DAN
TEM‹ZLEYECE⁄‹Z!
“Ergenekon Operasyonu” ad›yla
yap›lan ve devlet içindeki çeteleri
temizleme amac› taﬂ›d›¤› iddia edilen operasyonda kimler ç›kmad›
ki; generaller, milletvekilleri, iﬂadamlar›, emniyet amirleri... Onlarca resmi ve gayr› resmi devlet görevlisi bu operasyon kapsam›nda
gözalt›na al›n›p tutukland›?.
Bu operasyonda ortaya ç›kan
iliﬂkiler elbette bizi ﬂaﬂ›rtmad›. Daha önce Susurluklar’dan, bin operasyonlardan çok iyi biliyoruz nas›l
bir düzende yaﬂad›¤›m›z›. Çeteler
ve mafyalar devlet eliyle kurulur,
büyütülür, beslenir. Ergenekon çetesinin de baﬂ›nda eski bir general
olan Veli Küçük’ün olmas› rastlant› de¤ildi. Bu çeteleri devrimcilere,
demokratlara karﬂ› kullan›rlar. Pis
iﬂlerini, cinayetlerini, faili meçhullerini yapt›r›rlar ve iﬂleri bitince
f›rlat›p atarlar ya da iﬂleri bitenler,
oligarﬂi içi çeliﬂkilerin kurban› yap›l›r. Bugün Ergenekon operasyonunda olan budur.
Bu operasyon kapsam›nda son
olarak gözalt›na al›nan baz› kiﬂiler
ise ülkemiz üniversitelerinin yap›s›n› ortaya koymas› aç›s›ndan
özellikle önemlidir. “Ergenekon”
kapsam›nda gözalt›na al›nanlar
aras›nda Sakarya Üniversitesi
Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Emin Gürses, ‹stanbul Üniversitesi Adli T›p Enstitüsü Ö¤retim Üyesi Ümit Say›n ve
gazeteci Vedat Yenerer de vard›.
Sözkonusu kiﬂilerle ilgili henüz
ortada sadece iddialar vard›r; o anlamda onlar özelinde kesin hükümler belirtmek gerekmez, fakat
ﬂunu biliyoruz ki, pek çok üniversiteden pek çok ö¤retim görevlisi,
kontrgerillayla, onun yasal uzant›Say›: 141

li¤ini üstlendi. Kuﬂkusuz bu üniversiteler için utanç verici bir durumdur. Bilim adam› kimli¤i taﬂ›yan bir insan›n katillerle, kontrgerilla çeteleriyle iç içe olmas› bilim
adam› kimli¤i için utanç vericidir.
Üniversitelerin geldi¤i nokta
ortadad›r. Bize bilim ö¤retmesi gereken kiﬂilerin kimi ﬂeriatç›larla,
kimi kafatasç›larla içli d›ﬂl›d›r. Kim
doldurdu bunlar› üniversitelere?
Kim bunlara Doç., Dr., Prof. unvanlar› verdi?
Üniversiteler bugün gerici, antibilimsel e¤itimin merkezi haline
gelmiﬂtir. Bunun sorumlusu üniversitelerden ilerici, demokrat,
devrimci nitelikteki bilim adamlar›n› uzaklaﬂt›r›p yerlerine ne kadar
gerici, faﬂist ve burjuva düﬂünürü
varsa üniversitelere dolduranlard›r. 12 Eylül cuntac›lar›n›n kurdu¤u YÖK, bu görevin uygulay›c›s› oldu. 1402 No’lu yasayla üniversitelerde ilerici bilim adam› b›rakmad›lar. ‹ﬂte bugün YÖK zihniyetinin
yetiﬂtirdi¤i sözde bilim adamlar›
kontrgerilla çetelerinin yöneticili¤ini yap›yor. Var›n siz bir de bu kafalar›n yetiﬂtirdi¤i ö¤rencileri düﬂünün.
Bunlar e¤itimci de¤il, devletin
psikolojik savaﬂ uzman› olurlar ancak. Ö¤rencilerini devrimci, demokrat ve ilerici düﬂüncelere sahip olduklar› için soruﬂtururlar, cezalar verirler, okullar›ndan atarlar.
Faﬂistleri ise koruyup kollar ve onlar›n da kendileri gibi üniversitelerde kariyer yapmalar› için u¤raﬂ›rlar. Mesela ‹Ü. Rektörü Mesut
Parlak ‘benim yavrular›m’ diye
sahiplendi¤i faﬂistleri okula dahi
gelmelerine gerek b›rakmadan
mezun ederken, devrimci-demok-

rat ö¤rencileri bin türlü bahaneyle
üniversiteden atmaktad›r.
Üniversiteleri elbirli¤i yaparak
askeri k›ﬂlalara çevirdiler. Daha
sonra da Emin Gürses ve Ümit Say›n gibilerini ö¤retim görevlisi diye
atad›lar. Kimse sesini ç›karmad›.
Bugün de hala ﬂu soruyu kimse
sormuyor: Böyle adamlar›n üniversitelerde iﬂi ne? Çünkü bu soruyu sorarlarsa kendi yaratt›klar›
tabloyu karﬂ›lar›nda bulacaklar?
Yak›nda bu ö¤retim görevlilerinin benzerlerinin, bir üniversitenin
baﬂ›na rektör olarak atand›¤›n› görürsek ﬂaﬂ›rmayal›m. Bu ülkede
halka karﬂ› psikolojik savaﬂ uzmanlar› ö¤retim görevlisi, iﬂkenceci katiller baﬂbakan korumas› veya
dan›ﬂman›, infazc›lar, kontrgerilla
ﬂefleri ise bakan olur. Bu, yaﬂad›¤›m›z düzenin genel yap›s›na uygundur.
E¤itim sistemine baﬂtan aﬂa¤›
gerici, faﬂist, anti-bilimsel bir nitelik kazand›ranlar bu sistemin baﬂ›na da buna uygun kiﬂileri geçireceklerdir. Üniversiteler, ö¤retim
üyelerinin adlar›n›n çeteler içinde,
kontrgerillayla ba¤lant›l› olarak
geçmesini sorgulam›yor. Bundan
rahats›z de¤iller. Çünkü YÖK emri
alt›nda çal›ﬂan ö¤retim üyelerinin
önemli bir bölümü de Ergenekoncular’dan düﬂünsel anlamda farkl›
de¤ildirler.
Bizler bu ülkede y›llard›r gençli¤in hakl› talepleri için, devrim ve
sosyalizm için mücadele ediyoruz.
Karﬂ›m›za Abdullah Çatl›lar’›, sivil
faﬂist hareketi, Ergenekonlar’› ç›kard›lar. Bizi üniversitelerden silip
yerimizi ﬂeriatç›larla, Ergenekoncularla, AB’cilerle doldurmak istediler. Ancak bizi yokedemezler. Bu
ülkenin devrimci gençli¤i üniversitelerini
Ergenekoncular’dan,
YÖK’ten temizleyecektir. Gerçek
özgürlük ve demokrasinin oldu¤u,
demokratik halk üniversitelerini
yaratacakt›r. Yapmam›z gereken,
inançla ve azimle bunun için mücadele etmektir. Yoksa üniversitelerimizdeki Ergenekoncular daha
da ço¤alacakt›r.

GENÇL‹K FEDERASYONU
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BA⁄IMSIZLIK ‹STEMEK
SUÇ SAYILIYOR
Ankara’n›n Kurtuluﬂ semtinde
kald›¤› evde 10 Aral›k 2007 tarihinde polisler taraf›ndan infaz edilen
Kevser M›rzak’›n cenazesine kat›ld›klar› ve katliam› protesto ettikleri
gerekçesiyle gözalt›na al›narak tutuklanan 12 kiﬂinin yarg›land›¤› davan›n ilk duruﬂmas› 22 ﬁubat günü
görüldü.
12 kiﬂi “DHKP/C'ye üye olduklar›”, “örgüt propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla 8,5 y›ldan 20 y›la kadar
hapis istemiyle Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde yarg›lan›yor. San›klardan birinin evinde ç›kan Mahir
Çayan'›n "Bütün Yaz›lar" kitab› da
haz›rlanan iddianamede "örgütsel
döküman" olarak gösterildi.
Duruﬂmay› izlemeye gelen DTP
Milletvekili Ak›n Birdal davay› takip
edeceklerini söylerken, SES Genel
Baﬂkan› Köksal Ayd›n “Meryem Özsö¤üt’ün arkas›nday›z. Umar›m
mahkeme do¤ru yönde bir karar ve-

rir” diye konuﬂtu.
Duruﬂma sonunda mahkeme heyeti Erdinç Ero¤lu, Murat Korkut,
Can Bilen, Didem Akman, Ebru Gürler, Evrim Yücel ve Çi¤dem Yakﬂi’nin tahliyesine, di¤er san›klar›n
tutukluluk halinin devam›na karar
vererek duruﬂmay› 25 Mart’a erteledi.
Duruﬂmadan sonra HÖC üyeleri
adliye önünde bir aç›klama yapt›. “‹nfazlar› Protesto Edenler De¤il, Katliamc›lar Yarg›lans›n!” pankart› açan
HÖC’lüler ad›na aç›klamay› okuyan
Onur Y›ld›r›m “Amerika ülkemizi daha iyi sömürsün diye, ülkemiz egemenleri polise öldürme özgürlü¤ü tan›yor. Ülkemizi Amerika’ya kul köle
haline getirmek de¤il, ba¤›ms›zl›k istemek suç say›l›yor” diyerek adalet istedi.
Duruﬂmaya KESK Genel Baﬂkan› ‹. Hakk› Tombul, E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, BES
Genel Baﬂkan› Mustafa Ç›nar, ﬂube
okuyan Deniz
Kabak Ferhat’›n
halk›n gerçekleri ö¤renmemesi
için vuruldu¤unu söylerken,
son dönemde polis taraf›ndan öldürülen Feyzullah Ete, Baran Tursun ve Cizre’de polis panzeriyle
ezilen 16 yaﬂ›ndaki Yahya Menekﬂe’nin nas›l bir ülkede yaﬂad›¤›m›z› gösterdi¤ine vurgu yapt›.
Aç›klaman›n ard›ndan Yürüyüﬂ önlükleri giyen Federasyon
üyeleri ‹stiklal Caddesi'nde Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tt›lar. Da¤›t›m s›ras›nda halka da seslenen Federasyon üyeleri “Ferhat Gerçek’i vuran polis tutuklanmad›. Bu ülkede
adalet yok, Ferhat, gerçekleri yazan Yürüyüﬂ Dergisi’ni halka
ulaﬂt›rmas›n diye vuruldu” dediler. 1 saat süren da¤›t›mda 60 dergi sat›l›rken bask›larla, kurﬂunlarla Yürüyüﬂ’ün sesinin susmayaca¤› anlat›ld›.

H‹ÇB‹R KURﬁUN
YÜRÜYÜﬁ’ÜMÜZÜ
DURDURAMAZ
Ferhat Gerçek
için yap›lan bas›n
aç›klamalar› devam ediyor. Aylard›r adalet taleplerinin yerine getirilmemesine tepki gösteren Temel Haklar
Federasyonu üyeleri adaletsizli¤e duyduklar› öfkeyi bu hafta ‹stanbul Taksim’de dile getirdiler. 24 ﬁubat günü Galatasaray Lisesi önünde toplanan
Federasyon üyesi 40 kiﬂi “Ferhat
Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklanmad›-Temel Haklar Federasyonu” pankart› aç›p sloganlar atarak
Ferhat Gerçek’in foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar.
Federasyon ad›na aç›klamay›
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yöneticileri ve üyeleri ile ESP’liler
de kat›larak destek verdi.
Yu n a nis t a n ' d a n D a y a n › ﬂ m a
Yunanistan E¤itimciler Federasyonu (DOE) ve Yunanistan Ortaö¤retim Elemanlar› Federasyonu (OLME) Ankara’da evleri bas›larak gözalt›na al›n›p tutuklanan 12 kiﬂi ile
dayan›ﬂma aç›klamas› yay›nlad›.
Aç›klamada devrimcilerin derhal
serbest b›rak›lmalar› istenirken tutuklamalar›n emekçilere yönelik bir
sald›r› oldu¤u belirtildi.
Ayr›ca aralar›nda PAME (Militan
‹ﬂci Cephesi) DOE ve OLME’nin oldu¤u Yunanistanl› demokratik kurumlar Türkiye D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'na faks çekerek Ankara'da 12 devrimcinin tutuklanmas›n› protesto
edip devrimcilerin mücadelesini desteklediklerini belirttiler.

Baﬂ›büyük Halk›
Y›k›ma Karﬂ› Direndi
‹stanbul Maltepe Baﬂ›büyük halk› bir
kez daha y›k›m sald›r›s›n› geri püskürttü.
27 ﬁubat günü sabah saatlerinde “Kentsel
Dönüﬂüm Projesi” kapsam›nda 19 evi
y›kmak ve TOK‹’nin yapaca¤› dev
konutlara yer açmak için y›k›m ekipleri
mahalleye gelerek y›k›m için ﬂantiyeyi
kurmak istedi. Olay› ö¤renen halk, evlerini korumak için soka¤a döküldü.
Halk›n tepkisi üzerine polis gaz bombalar› ve panzerlerle sald›rd›. Polisin
sald›r›s›na ra¤men taﬂlarla direnmeye
devam eden halka sald›r› sürerken 11 kiﬂi
gözalt›na al›nd›. Gerginlik gece boyunca
sürerken halk›n direniﬂi karﬂ›s›nda y›k›m
ekipleri 20 gün sonra tekrar geleceklerini
söyleyerek mahalleden ayr›ld›.
Temel Haklar Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada “Baﬂ›büyük halk›n›n direniﬂi
meﬂru ve hakl›d›r” diyerek y›k›mlara
karﬂ› direnme ça¤r›s› yapt›.

2 Mart 2008

Grup Gün›ﬂ›¤›
15. Y›l›nda
Grup Gün›ﬂ›¤›, kuruluﬂlar›n›n 15. y›l›
vesilesiyle yapt›¤› aç›klamada; ‘Halk›n ve
hakl›n›n türkülerini söylemek için ç›k› yoruz yola’ diyeli 15 y›l geçti¤ini, bugüne
kadar konserlerinin yasaklanmas›, gözalt›,
tutuklama ve bask›larla seslerinin susturulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› ama baﬂar›lamad›¤›n› belirttiler. Grup’un aç›klamas›nda ayr›ca ﬂunlara yer verildi:
“Bu yolculu¤a baﬂlad›¤›m›zdan bu yana
türkülerimizi hep ayn› coﬂkuyla, ayn› sevdayla, sosyalizme olan özlemimizle söyledik.
Tarihten süzülüp geliyor türkülerimiz.
ﬁeyh Bedrettin'in, Börklüce'nin sesidir türkülerimiz...
Türkülerimiz güneﬂe benzeyen yüzleriyle, adal› yürekleriyle düﬂmana korku salan;
Mahirler’in , Adal›lar’›n türküleridir.
Türkülerimiz Komutan Che'nin, Ho Chi
Minh'in, Bobby Sands'in, Mao'nun, Lenin'indir…
Türkülerimiz iﬂçilerin, gecekondu halk›n›nd›r.
Tutsaklar›n hiç bitmeyen özgürlük tutkusundayd› " O d u v a r, duvar›n›z v›z gelir
bize v›z" diyerek duvarlar› delip geçen türkülerimiz.
Türkülerimiz, baﬂ e¤meyen efelerin öfkeli bak›ﬂlar›d›r...
Türkülerimiz, devrimcili¤i ve sanatç›l›¤›
birbirinden ay›rmayan, örgütlü sanatç›l›¤›n
ö¤retmeni olan ‹dilimiz’indir.
" E vl a t l a r › m › z o n u r u m u z d u r " diyen
analar›n ve babalar›n onurlu kavgalar›n› anlatan türkülerimiz.
Balk›ca'y› K›z›ldere yapan yarenlerin
dudaklar›ndaki türkülerimiz.
Türkülerimiz, zaferi t›rnaklar›yla kopar›p
getiren 122 kahraman›nd›r. Bu büyük direniﬂte Grup Gün›ﬂ›¤› eleman› Murat Çoban ölümsüzleﬂiyordu. Türkülerimiz Murat'›m›z›n ve
Efelerimiz’in yaratt›¤› o büyük gelene¤indir.
Gün›ﬂ›¤› tarihine yak›ﬂ›r bir "15.Y›l Konseri" ile dinleyicilerimizin karﬂ›s›na ç›kmaya haz›rlan›yoruz. Mücadelenin oldu¤u her
yerde türkülerimizle olmaya devam edece¤iz.

Say›: 141

Her Okurumuz
Bir Ferhat’t›r
Yürüyüﬂ okurlar› geçti¤imiz
hafta Hatay, Antalya, ‹zmir ve ‹stanbul sokaklar›ndayd›lar.
22 ﬁubat günü Ant a k ya’n›n
Gümüﬂgöze Beldesi’nde okurlar›m›z dergimizi tan›t›rken, dokuma atölyelerinde çal›ﬂanlar›n ve
belde halk›n›n sorunlar›n› da dinlediler.
A n t a l y a ’da Kartepe Köyü’nde ve K›ﬂlahan Meydan›’nda
tan›t›m ve sat›ﬂ yapan okurlar›m›z›n Amerika’y›, iﬂbirlikçisi
AKP’yi teﬂhir etmesine tahammül edemeyen polisler K›ﬂlahan
Meydan›’nda sat›ﬂ yapan okurlar›m›za alt› defa kimlik tespiti
yapt›. Halk, polise tepkisini der-

gimizi alarak gösterdi.
23 ﬁubat günü de ‹z m i r ’de
okurlar›m›z Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da
kad›n›n, erke¤in ve iktidar›n kölesi olmad›¤›n› anlatt›lar.
‹st a n b u l Gazi Mahallesi’nde
25 ﬁubat günü 15 okurumuzun
gerçekleﬂtirdi¤i da¤›t›ma polis
sald›rd›. Önce mahallenin elektriklerini kesen polis ard›ndan
okurlar›m›z› gözalt›na almaya
çal›ﬂt›. Okurlar›m›za ateﬂ açarak
mahallede terör estiren polise
Gazi Mahallesi halk› polis otolar›n›n camlar›n› k›rarak, taﬂlarla
karﬂ›l›k verdi. Polis sald›r›s›nda
Yürüyüﬂ okuru Tolga Sevilmiﬂ
gözalt›na al›nd›. Sevilmiﬂ, polise
mukavemet gerekçesiyle tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
Hiçbir sald›r› yürüyüﬂümüzü
engelleyemeyecek.

Edirne’de ‹ çme S uyunun
Özelleﬂtirilmesine Hay›r!
Edirne Belediyesi, halk›n içme suyunu özelleﬂtirmenin önünü
açt›. Halk›n temel ihtiyac› su, tekelci ﬂirketlere peﬂkeﬂ çekilecek.
Edirne Belediyesi’nin “halk›n
suyunu satma’’politikas›na karﬂ›
Edirne’de bulunan tüm DKÖ’ler
ortak eylem karar› alarak imza

T E G A ‹ﬂçilerine
Destek Sürüyor
D‹SK’e ba¤l› sendikalar 7 ﬁubat tarihinde greve ç›kan TEGA
iﬂçilerine, grevlerinin 17. gününde destek ziyaretinde bulundular.

BES: Eﬂit ‹ﬂe
E ﬂ i t Ü c ret
BES’li emekçiler 26 Ocak günü ‹stanbul Kad›köy Vergi Dairesi önünde gerçekleﬂtirdikleri eylemle vergi haftas›, maliye çal›ﬂanlar›n›n sorunlar› ve vergi aff›
konular›nda taleplerini aç›klad›-

kampanyas› baﬂlatt›lar. Aralar›nda Edirne
Gençlik Derne¤i’nin
de bulundu¤u demokratik kurumlar 23 ﬁubat günü
Cumartesi Pazar›’nda bas›n aç›klamas› düzenleyerek Edirne Belediyesi’ni teﬂhir edip imza stand› açt›lar. Yaklaﬂ›k 30 kiﬂinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›n› D‹SK
Trakya Bölge Temsilcisi Arif
Kuday okudu.
Sincan OSB giriﬂinde toplanan
kitle, grev alan›na ulaﬂt›¤›nda iﬂçiler taraf›ndan slogan ve alk›ﬂlarla karﬂ›land›. D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün yapt›¤› konuﬂmada kararl› bir ﬂekilde grevlerini
sürdüren TEGA iﬂçileri ile dayan›ﬂma ça¤r›s› yapt›.
lar. "Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret, Paras›z
E¤itim Paras›z Sa¤l›k" yaz›l› dövizler taﬂ›yan BES’liler ad›na
BES Kad›köy ﬁube Baﬂkan› Ahmet Acar yapt›¤› aç›klamada
oluﬂturulan ücret farkl›l›klar›n›n
kald›r›lmas›n›, eﬂit iﬂe eﬂit ücret
verilmesini, ek ödemelerde merkez-taﬂra ayr›m›n›n kald›r›lmas›n› istedi.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Erkek egemen bir dünyan›n tarihi
de hiç kuﬂku yok ki; erkek egemen
bir bak›ﬂ aç›s›n›n izlerini taﬂ›r. Kad›nlar, erkek egemen iktidarlar›n, erkek egemen bilimin ve tarihin barikatlar›n› y›k›p adlar›n› tarihe yazd›rabilmek için de büyük kavgalar verip, büyük bedeller ödediler.
Tarih, en çok savaﬂlardan sözediyordu ve savaﬂlar da “erkek iﬂi”ydi.
Köleci düzene, feodal düzene karﬂ›
ayaklan›p savaﬂanlar erkeklerdi ço¤unlukla. Onmilyonlarca askerin savaﬂt›¤› 1. Dünya Savaﬂ› da “ e r k e k lerin savaﬂ›”yd›. Ama kad›nlar, tarihten bu ﬂekilde d›ﬂlanmay› kabul
etmeyecekler, bir ﬂekilde kat›lacaklard› bu tarihe...
O güne kadar kad›nlar›n savaﬂmalar›, –efsanevi Amazonlar’› bir
yana b›rak›rsak– istisnai bir durumdu. “O güne kadar...”
O günün ad›, tarihe Paris Komünü diye yaz›lan gündü. Tarih,
1871’di. Komünle birlikte art›k bir
istisna de¤ildi savaﬂan, dövüﬂen kad›n. Ço¤u iﬂçi 10 binden fazla kad›n,
bu kez 1871’de Paris Komünü için
çarp›ﬂ›yordu. Hem de öylesine çarp›ﬂ›yorlard› ki, 1871 Paris Komünü’ne
tan›k olan bir burjuva gazeteci daha
sonra ﬂöyle yazacakt›: “E¤er Frans›z
milleti yaln›z kad›nlardan oluﬂsayd›,
ne korku salan bir millet olurdu.”

H
Burjuvazi, tarih sahnesine erkekle birlikte dövüﬂerek ç›kan kad›n›
hep gizlemek istedi. Kad›n böyle olmamal›yd›. Bunun teorisini yapt›.
“Kad›n›n özgürlü¤ü”nden çok söz
ediyordu ama asl›nda bunu hiç de savunmuyordu: “Erkek bir burjuva,
kar›s›n›, savaﬂta da, bar›ﬂta da evinde oturtuyor ve bir süs eﬂyas›ndan
daha fazla de¤er de vermiyordu.”
Kad›n›n özgürleﬂmesi, s›n›flar
mücadelesi içinde yer almas›ndan
geçiyordu. Ve onlara bu yolu ard›na
kadar açan tek bir ideoloji vard›:
Marksizm-Leninizm.
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Marksist-Leninistler’in ilk örgütlerinden
diye
biri olan I. Enternasyonal, kendi içinde “ K a d › n l a r B i r l i ¤ i ” ni de
kurarak, o güne kadarki statükolar›n
d›ﬂ›na ç›kt›. Sosyalist partiler, programlar›nda “kad›n erkek eﬂitli¤ini
sa¤lamak” hedefine yer verdiler. II.
Enternasyonal “ D ü n y a E m e k ç i K a d › n l a r G ü n ü ” ilan etti.
Peki bunlar›n sonucu neydi? Bunlar›n sonucu kad›nlar›n s›n›flar mücadelesinde kitlesel biçimde yer al›ﬂlar›n›n önünün iyice aç›lmas› ve bunun da ötesinde kad›nlar›n bu savaﬂ›n genelkurmay› içinde de do¤rudan yer almas›yd›. Bu devrimci,
sosyalist anlay›ﬂ›n eseri olarak tarihe adlar›
yaz›lan kad›nlar›n dünyas›nda k›sa bir gezinti
yapabiliriz ﬂimdi; ki
bu bölümde kad›nlar›n
tarihe vurduklar› damgan›n izlerini sürerken
Hakl›y›z Kazanaca¤›z
adl› kitaptan yararland›k.

H

Sovyet kad›nlar› büyük kitleler halinde yer ald›lar.
Bulg a r kad›n partizanlar, Mitka
GR‹BÇEVA’lar, da¤larda, ﬂehirlerde
devrimin en a¤›r yüklerini taﬂ›d›lar.
Çin ve Vietnam devrimlerinde de
milyonlar halinde yer ald› köylü,
emekçi kad›nlar. Elde silah savaﬂan
gerillalar›n aras›nda da vard›lar, binlerce kilometrelik yeralt› tünellerinde kar›ncalar gibi çal›ﬂanlar aras›nda
da. Bir kad›n olarak Güney Vietnam
Kurtuluﬂ Ordusu baﬂkomutan
y a r d › m c › l › ¤ › n a getirilen N g u y e n
Thi D‹NH , kad›nlar›n devrimlerdeki pekiﬂen yerini ifade ediyordu.

Ve Rosa, Ve Mitka, Ve Tanya, Ve
Leyla, Ve Gülsüman, Ve Kevser, Ve...

Rosa
LUXEMBURG, Clara ZETK‹N, Aleksandra KOLLANTAY, Nadejda KRUPSKAYA...
Kuﬂku yok ki, büyük ölçüde tan›nan
bu devrimci kad›nlar, kad›nlar›n s›n›flar mücadelesinde yer almalar›n›n
ötesinde, bu mücadelenin önderli¤i
içinde yer almalar›n› simgeleyen
isimler oldular.
Art›k 1917 Ekim Devrimi’nde
de, 1919 Alman Devrimi’nde de onlar da vard› devrimin önderli¤i ve
kitleleri içinde.
‹ s p a n y a ’ d a ve F r a n s a ’ d a ve
Av u s t u r y a ’ d a faﬂizme karﬂ› savaﬂanlar›n içinde onlar vard›. ‹spanya’da Franko faﬂizmine karﬂ› Cumhuriyetçilerin saf›nda direnen, hatta
kimileri “kad›n tugaylar›” olarak örgütlenen kad›nlar›n a¤z›ndan yaz›ld›
tarihe “ N o P a s a r a n ! ” slogan›. Hitler faﬂizminin ordular›n› durduran
Sovyet K›z›l Ordusu’nun içinde

Ulusal ve Marksist-Leninistler’in
önderli¤indeki ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›, kad›nlar›n dinamizmini, vatanseverli¤ini, özgürlük savaﬂç›l›¤›n›, yarat›c› özelliklerini aç›¤a ç›kar›yordu. Fidel Castro da Küba devrimini geliﬂtirirken bunu görmüﬂ ve sadece kad›n savaﬂç›lardan
oluﬂan M a r i a n a G r a j a l e s M ü f reze si’nin oluﬂturulmas›na önderlik etmiﬂti. Baﬂlang›çta savaﬂç›lar›n içinde bir istisna olan Moncada Bask›n›’nda yer alan Haydee SANTAMAR‹A, geliﬂen savaﬂ içinde Celia
SANCHEZLER’de, Vilma ESP‹NLER’de yeniden yarat›ld›lar ve bölük bölük ço¤ald›lar.
Nikaragual›, El Salvadorlu kad›nlar da Küba kad›n›n› örnek ald›lar. Gerillada omuz omuzayd›lar erkek yoldaﬂlar›yla. Nikaragua devri-
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minin ilk kad›n ﬂehidi Luisa Amanda
ESP‹NOZA’dan büyük devrimci askeri eylemlerin komutanlar›ndan Dora
Maria TELLEZ’e kadar kad›nlar, birlikte kurtuluﬂun onurlu yolundayd›lar.
S a n d i n o ’ n u n K › z l a r ›”, “bütün ulu“S
sun aﬂk›” u¤runa, devrim u¤runa sevgililerini terk edip devrime sözlendiler.

H
Adli tutuklu ve hükümlülerin görüﬂ
günüydü o gün. Havaland›rmadan
u¤ultu biçiminde sesleri yükseliyordu.
Hülya, elindeki ka¤›tla merdivenlerden
inerek havaland›rmaya ç›k›p oradan
gardiyanlar›n bulundu¤u odaya yöneldi. ‹çeri girince gardiyanlar sordu:
- Merhaba Hülya, ne o, sen buraya
gelmezdin. Bir ﬂey mi var?
Hülya hepsini ﬂaﬂ›rtan bir so¤ukkanl›l›kla ﬂöyle dedi.
- ‹ﬂbirlikçi F. Ö.'yü hareketim ad›na
cezaland›rd›m. Gidip haber verin.
Gardiyanlar ﬂaﬂk›n.
- ﬁaka yap›yorsun.
- Size gidin haber verin diyorum.
Bunun ﬂakas› m› olur? Nuh Mete Yüksel çok istiyordu, gelip leﬂini als›n.
Hülya gardiyanlar› ﬂaﬂk›nl›klar›yla
baﬂbaﬂa b›rak›p ayn› sakinlikle görüﬂ
kabinlerinin önüne geliyor ve elindeki
ka¤›ttan adli tutuklularla ailelerine
aç›klamay› okuyor. Yine ﬂaﬂk›nl›k. Aileler Hülya'y› tan›yor, seviyor. Bu narin, sessiz, sakin k›z ﬂimdi ne diyordu
anlamakta zorlan›yorlar.
Hülya sanki do¤al... Ola¤an bir
ﬂeyden söz ediyor. Asl›nda sankisi fazla, evet, do¤al, ola¤an... K›sa bir süre
sonra müdürler, gardiyanlar havaland›rmaya doluﬂuyor. Hemen ard›ndan
hapishane savc›s›, Cumhuriyet Savc›s›, asker ç›k›p geliyor. Savc› Hülya'n›n
ifadesini al›yor. Olay yeri tutanaklar›
tutuluyor.
Birkaç ay sonra eylemle ilgili dava
aç›ld›, mahkeme baﬂlad›. Hülya idamla
yarg›lan›yor. Ama ne mahkeme heyeti,
ne de hainin ailesi bu iﬂi Hülya'n›n yapt›¤›na ikna de¤il. Hakim; "Sen çok zay›fs›n, güçsüz gözüküyorsun. Tek baﬂ›na bu iﬂi yapm›ﬂ olman mümkün de¤il"
dedi¤inde, Hülya so¤ukkanl›l›kla
" H a i n i n d e b i r s› k › m l › k c a n › v ar d › "
diyor. Bu s›rada hainin babas› a¤l›yor.
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Hülya ona da sesleniyor: “A¤lama amca, a¤lamaya de¤mez. O ihanet etti. Sadece bize de¤il, size de ihanet etti”.

H
Nikaragua’da Sandino’nun K›zlar›’yd› adlar›, ülkemizde Sabo’nun k›zlar›... Kim diyebilirdi onlara güçsüz...
Kim diyebilirdi ki onlar›n iradesi zay›f... Sabolar, Günerler, ‹pekler, Deryalar... Art›k kavgan›n içindeydi onlar;
kavgan›n her türlüsünün. Art›k tarih
onlars›z yaz›lamazd›.
Arjantin faﬂist cuntas›n›n katletti¤i
o¤ullar›n›, k›zlar›n› aramak için her
perﬂembe günü, beyaz baﬂörtüleriyle
meydanlarda toplananlar Plaza Del
Mayo’nun Analar› olmadan tarih yaz›labilir miydi? Ya da TAYAD’l› Analar
olmadan?..
Dedik ya, her alanda varlar art›k;
bomba yüklü kamyonla ‹srail siyonistlerinin aras›na dalan 16 yaﬂ›ndaki Sena
MUHEYDL‹, dünyadaki tüm k›zkardeﬂlerine özgürlük için ölmeyi ö¤retiyordu. Kürt halk›n›n yurtsever k›z›
Leyla KASIM, ulusu için seve seve
idam sehpas›na ç›karken, kavgaya k›zkardeﬂlerim, kavgaya kat›l›n ça¤r›s›
yap›yordu. Sonra bu ça¤r›ya cevap verenler Zilan oldular, Sema oldular, Fidan oldular...
Feda eylemleri de “ erkek iﬂi ” olarak ﬂekillenmiﬂti ilkin. Ama sonra,
sonra yine fedakar kad›nlar ç›kt› savaﬂ
alanlar›n›n ortas›na. Kim dediler, kim
bizden daha fedakar olabilir ki! Filistin’de, Irak’ta ve Afganistan’da ve Sri
Lanka’da ve elbet ülkemizde, kendilerini çocuklar› için, ülkeleri için, halklar› için, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k için
feda ettiler.
Ülkemizin ve dünyam›z›n son döneminin en büyük direniﬂinde de öndeydiler onlar. Tüm tutsaklar›n onda
biri kadar belki var, belki yoktular;
ama Büyük Direniﬂ’te aln›na k›z›l bant
takan ölüm orucu direniﬂçilerinin yüzde 25’i kad›nd›. Ölüm orucu ﬂehitlerinin ise yüzde 30’dan fazlas›.. Bunlar
sadece birer rakam de¤il, bunlar Cananlar, Gülsümanlar, Fidanlar ve Sevgiler... Ve onlar, genç k›zlar olarak,
analar olarak, iﬂçi, memur, kondulu
kad›nlar olarak kad›n›n kavgada büyüyen yerini anlat›yorlar....

K›sa Tarih
2 Mart - 8 Mart

2 Mart 1994
Alt›s› DEP'li sekiz milletvekili, dokunulmazl›klar› kald›r›larak, meclis
önünden gözalt›na al›n›p tutukland›lar.
3 Mart 1992
Zonguldak Kozlu Maden Oca¤›’ndaki
grizu patlamas›nda 300 iﬂçi öldü.
3 Mart 1998
Nurtepe'de 21 kiﬂinin polis sald›r›s›yla gözalt›na al›nmas›na karﬂ› halk
karakola yürüdü. Bunun üzerine
gözalt›ndakiler serbest b›rak›ld›.
4 Mart 1919
III. Enternasyonal kuruldu.
4 Mart 1994
Kocaeli Tüpraﬂ 50. Y›l Lisesi’nde
ö¤renciler idare bask›s› ve faﬂist sald›r›lar› protesto için okulu iﬂgal ettiler.
4 Mart 1998
Onbinlerce memur, “Sahte Sendika
Yasas›”n› protesto etmek için Ankara'da miting düzenlediler. Memurlar,
K›z›lay'da polis sald›r›s›na karﬂ› barikatlarda çat›ﬂt›lar.
6 Mart 1921
Koçgiri Harekat› baﬂlad›.
6 Mart 1991
‹YÖ-DER'li ö¤renciler Avc›lar Yurdu’ndaki bask›lar›, yemek fiyatlar›n›n pahal›l›¤›n›, idaredeki faﬂist kadrolaﬂmay› protesto etmek için beﬂ günlük
yemek boykotu yapt›lar.
7 Mart 1994
Ümraniye Belediyesi'nde 700 iﬂçi,
gasbedilen haklar› için direniﬂe geçti.

TAR‹H

45

Siyasette

‹LKE
Üç Ayr› Miting!

NEDEN?
8 Mart’ta ‹stanbul’da üç ayr›
miting yap›lacak. Peki neden?
Gerçek ﬂu ki; tek bir mitingin
olmamas› için hiçbir gerçekçi neden yoktur. Bu ayr›ﬂma, g r u p ç u
v e s u b j e k t i f yaklaﬂ›mlarla ortaya
ç›km›ﬂ bir ayr›ﬂmad›r.
“Solda risksiz, bedelsiz solculuk yapma hesaplar›n›n, grupçulu¤un, rekabetçili¤in halk güçlerini nas›l böldü¤ünü, nas›l oligarﬂiye manevra imkan› sa¤lad›¤›n› 8
Mart eylemlerinde bir kez daha
görüp yaﬂad›k.”
Biz bu sat›rlar›, 2005 y›l›n›n 8
Mart eylemlerinin ard›ndan yazm›ﬂt›k. Parçalanma, bölünme, o
günden beri sürüp geliyor.
8 Mart’› illa “erkeksiz” kutlayaca¤›z diye dayatanlar bir yanda,
devrimcilerden niye ayr› oldu¤unu
kaç y›ld›r bir türlü izah edemeyen
ESP bir yanda ve devrimciler bir
yanda. Ü ç a y r › m i t i n g , iﬂte bu üç
ayr› kesime tekabül ediyor.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
olarak da, 8 Mart’› birlikte örgütledi¤imiz platform olarak da, bu y›l
da, tek bir 8 Mart eylemini amaçlad›k; ancak mümkün olmad›. S o r u m l u s u bizim d›ﬂ›m›zdaki iki ayr›
8 Mart eylemini örgütleyenlerdir.
“Erkeksiz” mi yürüyeceklerdi;
bunu bize dayatmad›klar› sürece
yürüyebilirlerdi, peﬂpeﬂe kortejlerde yürüyebilirdik, bizce hiçbir mah-

suru yoktu. Dayatmac›l›k
olmad›¤› sürece, çok daha baﬂka, yarat›c› biçimler de bulunabilir üstelik
(Ki biz bunu da ilk kez
söylemiyoruz, önceki y›llarda da gündeme getirdik). Fakat o kesimler, bunun
tart›ﬂmas›n› bile yapmad›lar.
Bu noktada, onlar için tart›ﬂ›lmaz ve vazgeçilmez olan 8
Mart’› “ e r k e k s i z ” kutlamak
m›, yoksa “ d e v r i m c i l e r s i z ” kutlamak m› oldu¤u sorusu cevaps›zd›r. 2005’ten bu yanaki prati¤in
bize verdi¤i cevap, bu kesimlerin
önemli bir bölümünün i c a z e t kayg›lar›yla, devrimcilerle yanyana
gelmiyor oluﬂlar›d›r.
ESP’ye iliﬂkin ise özel bir ﬂey
belirtmek zor; “ne olsayd› birlikte
olabilirdik” sorusu boﬂluktad›r
çünkü. ESP’nin neden ayr› oldu¤unu bilen yoktur. ESP önceki y›llarda, bugün 8 Mart’› birlikte örgütledi¤imiz platformun toplant›lar›na
kat›lm›ﬂ, bu platformla birlikte olabilece¤ini beyan etmiﬂtir.
ESP, 2006’daki toplant›larda 8
Mart eyleminin Kad›köy’de yap›lmas›n› önermiﬂ, önerisi platformda reddedilmiﬂ ve bunun üzerine
de ESP bu ço¤unluk iradesini tan›may›p bizden ayr›l›p kendi baﬂ›na
8 Mart örgütlemeye soyunmuﬂtur.
Sonras›nda Kad›köy veya Beyaz›t
ﬂeklinde bir tart›ﬂma olmasa da,
yani ESP’nin gerekçesi ortadan
kalkm›ﬂ olsa da, ESP’nin ayr›l›¤›
sürmektedir... ‹deolojik ve politik
anlamda güçlü, vazgeçilmez bir gerekçenin olmad›¤› yerde, ESP aç›s›ndan ayr› olmay› izah edebilecek
tek kavram, ESP’nin grupçulu¤u,
reklamc›l›¤›d›r.
K›sacas›; ‹stanbul’da üç ayr› 8
Mart eyleminin hakl›l›k gerekçeleri
yoktur. Kim neyi paylaﬂam›yor?

ANKARA: Devrimci 8 Mart Platformu’nun Ça¤r›s›
Ankara’da Al›nteri, BDSP,
DHD, HÖC, Kald›raç, Odak ve Partizan taraf›ndan oluﬂturulan Devrimci 8 Mart Platformu, Yüksel
Caddesi’nde yapt›¤› aç›klamayla 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-
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nü’ne iliﬂkin eylem program›n›
aç›klad›.
23 ﬁubat’ta “Yaﬂas›n 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü”
pankart›yla yap›lan eylemde, tüm
emekçi kad›nlar, 8 Mart günü plat-

Kald› ki, ortada örgütlenmiﬂ
onbinlerce kad›n yoktur. Ortada
büyük kad›n hareketleri de yoktur.
8 Mart’a iliﬂkin birbirinden tamamen farkl›, bir araya getirilmesi
“ i m k a n s › z ” olan eylem ve mücadele biçimleri de yoktur. O halde?
Yapaca¤›m›z eylemlerin çerçeveleri aﬂa¤› yukar› bellidir ve birbirine benzerdir; eylemlerin çap› da
aﬂa¤› yukar› öngörülebilirdir; kimsenin “ben ﬂu meydanlarda barikat kuraca¤›m” dedi¤i de,“ben ﬂu
farkl› politikayla ﬂu alana onbinler dolduraca¤›m” deme durumu
da yoktur; tüm bunlara ra¤men
sanki büyük ayr›l›klar varm›ﬂ gibi
f›rt›nalar kopart›lmaktad›r.
Bu durum Türkiye solunun g er i l i ¤ i n i , i d d i a s › z l › ¤ › n › v e y ü z e ys e l l i ¤ i n i göstermektedir. Hemen
her y›l bütün karﬂ› çabalara ra¤men, a y n › ﬂ e y t e k r a r e t m e k t e
ve kad›nlar üç ayr› gösteri yapmaktad›r. Oysa bir mitingde farkl›
görüﬂte olanlar›n kendilerini ifade
edebilmesi çok kolay bir iﬂtir. Devrimciler, demokratik kitle örgütleri,
isterlerse bunun onlarca yolunu,
biçimini bulurlar. Ama illa da biz
ayr›ﬂaca¤›z, illa da biz grup reklam›
yapaca¤›z diyenler ayr›l›¤› dayatmakta, uzlaﬂmaya yanaﬂmamaktad›rlar.
‹cazetçilik, grupçuluk, subjektivizm, hiçbir yerde h a l k h a r e k e t in i g e l i ﬂ t i r m e m i ﬂ t i r. 8 Mart’› bölenler, bu grupçuluktan, reklamc›l›ktan, subjektivizmden asla kazançl› ç›kamayacaklar. Bu tav›rlar›yla 8 Mart’a, Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’ne zarar vermektedirler; ama bu zarar›n daha büyü¤ünü
kendilerine vermekte olduklar›ndan emin olabilirler. Çünkü, elbette
halk›n mücadelesine karﬂ› sorumsuzca sürdürülen grupçulu¤un, subjektivizmin de bir faturas› olacakt›r.

form taraf›ndan düzenlenecek eyleme ça¤r›ld›.
Platform’un düzenledi¤i kutlama için 8 Mart günü saat 12.00'de
S a k a r y a C a d d e s i ’ n d e toplan›larak
Abdi ‹pekçi Park›’na yürünecek;
kutlama program› parkta devam ettirilecek.
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Bugün ateﬂ nerede?
Son dönemde özellikle Almanya’da baﬂta Türkiyeliler olmak üzere yabanc›lar›n evlerine yönelik sald›r›lar hemen her gün yaﬂan›r hale
geldi. Anadolu Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada; “ H e r s a b a h u y a n d › ¤ › m › z d a a c a b a b u g ü n n e re d e b i r ev
yak›ld›, kaç kiﬂi yanarak can verdi sorusunu kendimize sormadan
geçemiyoruz ” diyor.
Bu soruya neden olan, ›rkç› sald›r›lar geçen hafta da tüm yo¤unlu¤uyla devam etti. Aﬂa¤›da sadece son
günlerin “yang›n” bilançosunu bulacaks›n›z. Sadece bilanço, durumun
vehametini göstermeye yetiyor:
*
21 ﬁubat’ta Berlin’de 5 ayr› yer
kundakland›. Ayn› gün, M ü n i h ’ t e
bir ev kundakland›. Evde oturan ailenin yang›n› erken fark etmesiyle
yang›n söndürüldü.
*
24 ﬁubat’ta Almanya’n›n Kuzey Ren Westfalya Eyaleti’ndeki

Menden kentinde Türkiyeliler’in
oturdu¤u iki bina yak›lmak istendi.
Binalardan biri üst üste üç kez k u nd a k l a n d ›.
K u n d a k ç › l a r, cumartesi gece
yar›s› binay›, çöpleri tutuﬂturup
yakmak istedi. ‹tfaiye yang›n› hemen söndürdü. Üç saat sonra ayn›
bina bir kez daha kundakland›. Sald›rganlar kilerde birbirine dayanm›ﬂ
iki tahta parças›n›n alt›na yanan bir
mum koydu, yere de yan›c› madde
döktü. Ancak mum söndü¤ü için
kundakç›lar amac›na ulaﬂamad›.
K u n d a k ç › l a r vazgeçmedi ve ertesi akﬂam, bu kez binan›n çamaﬂ›rhanesini yakt›lar.
*
Menden’in Rüthen Kasabas›’nda da yine Türkler’in yaﬂad›¤› bir
bina yak›lmak istendi. Duman› hisseden bina sakinleri yang›n› büyümeden söndürdü.
*
26 ﬁubat’ta Almanya’n›n Herne
Kenti’nde de Türkiyeliler’in oturdu¤u bina yak›ld›, 5 kiﬂi dumandan

zehirlenerek hastaneye kald›r›ld›. Binada kalan Erdo¤an Ünal, polis ve itfaiyenin yapt›¤›
incelemenin ilk sonucuna göre yang›n›n “ k u n d a k l a m a ” s o n u c u ç›kt›¤›n›n anlaﬂ›ld›¤›n› belirtti.
*
Ayn› gün, Wendlingen Kasabas›’nda Türkiyeliler’e ait iki araç yak›larak kullan›lamaz hale getirildi.
*
Almanya’n›n bat› bölgesindeki
Aldenhoven adl› kentte Türkiyeliler’in yaﬂad›¤› bir evde ç›kan yang›n
sonucunda 64 yaﬂ›ndaki Döndü Apaç›k adl› kad›n yaﬂam›n› kaybetti. Polis, yang›n›n gaz sobas›ndan ç›kt›¤›n› ileri sürerken, ›rkç›l›k ﬁÜPHES‹
yine geçerlili¤ini koruyordu.
*
Son yang›nlarla birlikte rakam,
23 günde tam 18 yang›na ulaﬂt›.
Bütün bunlar “ k a z a ” y s a o
zaman da geriye yine Anadolu Federasyonu’nun sordu¤u ﬂu soru
Bu ‘ K a z a l a r ’ N e d e n H e p
kal›yor: “B
Bizde ”... Ve kuﬂku yok ki, ﬂüphe ve
düﬂmanl›k, yang›nlardan daha h›zl›
büyüyor.

Yurtd›ﬂ›nda da Ferhatlar Var!

ve ›rkç› sald›r›lar üzerine
konuﬂmalar yapt›lar.
Almanya Berlin’de,
20 ve 23 ﬁubat’ta Leoparplatz ve Hermanplat
çevresinde dergimizin
da¤›t›m›n› yapt›lar. Okurlar›m›z,
F e r h a t l a r ’› n y ü r ü y ü ﬂ ü ile Berlin’in
sokaklar›n› dolaﬂmaya devam edeceklerini söylediler.
Dergimizin halk›m›za daha fazla
ulaﬂt›r›lmas› için ‹ n g i l t e r e ’ d e k i
okurlar›m›z da tan›t›m kampanyas›
baﬂlatt›. L o n d r a ’ n › n Wo o d g r e e n
K ü t ü p h a n e s i önünde 23 ﬁubat’ta
Yürüyüﬂ Dergisi stand› aç›ld›. Ço¤unlukla Türkiyeli Kürt ve Türk
emekçiler dergimizi al›rken, K›br›sl›
Türk ve Rum halk›ndan dergimizin
‹ngilizce, Yunanca bas›m›n› alanlar
da oldu. Okurlar›m›z, 3 saat içinde 18
dergi da¤›t›m› yapt›lar.

Yürüyüﬂ Kampanyas›
Dergimizin
tan›t›m ve da¤›t›m faaliyetleri Avrupa’da
da sürüyor.
Av u s t u r ya’n›n
baﬂk e n t i Vi y a n a ’
d a okurlar›m›z,
20 ve 21 ﬁubat’ta 15. ve 10. Viyana’da 4 saat içinde 32 dergi da¤›t›m›
ile birlikte dergimizin tan›t›m›n› da
yapt›lar. AKP’nin iﬂbirlikçili¤inin de
teﬂhir edildi¤i da¤›t›m s›ras›nda, iﬂbirlikçili¤e duyulan tepkilerin özeti
yaﬂl› bir kad›n›n; “ B a b a m d a d e r d i
z a t e n , b i z A m e r i k a ’y a g ö b e k t e n
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ba¤l›y›z diye, zaten her t a r a f › g ü z e l
ülkemizi terk etmek zorunda kalmazd›k yoksa ” sözlerinde ifadesini
buldu.
‹sviçre Basel’de 16 ﬁubat’ta Yürüyüﬂ önlükleri giyerek dergi da¤›t›m› yapan okurlar›m›z, Heuwage’den
Küçük Basel’e kadar dergimizin tan›t›m ve da¤›t›m›n› yapt›lar. Büyüklerinin yan›nda Yürüyüﬂ önlükleriyle da¤›t›ma kat›lan çocuklar›m›z mücadelemize anlam› büyük bir katk› sunuyorlard›.
Al ma nya Köln’de 25 ﬁubat’ta
da¤›t›ma ç›kan okurlar›m›z, Nippes
Semt Pazar›’nda gerçekleﬂtirdikleri
da¤›t›m›n yan›nda, türban tart›ﬂmalar›
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değin m eler

Yürü y a k ulum!
Albayraklar’›n cirosu
2001 y›l›nda 150 milyon
dolard›...
2007’de 750 milyon dolar ciroya ulaﬂm›ﬂ...

5 y›lda 5 kat
büyüme!
‹nﬂaa t t a n
traktör
sanayine,
tekstilden filo kiralamaya
kadar onlarca ﬂirketi var Albayraklar’›n...
Birileri yürü ya kulum
demiﬂ, oras› aç›k da, diyen
kim...

Tersinden tecrübe ihrac› -

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, kiﬂisel bilgisayarlar›n polis taraf›ndan kiﬂinin haberi olmadan denetimini büyük ölçüde serbest b›rakan yasay› kabul etti.
Bilgisayarlar, “belirli koﬂullarda” denetlenebilecekmiﬂ.
O “belirli koﬂullar”, “insan hayat›n› veya devletin varl›¤›n› tehlikeye sokan, kamu güvenli¤ini tehdit eden durumlar” imiﬂ.
Bunun Türkçesi ﬂu; her zaman, ak›llar›na ne zaman eser,
ne zaman isterlerse denetleyecekler bilgisayarlar›. “Kamu
güvenli¤i, devletin varl›¤›” dediniz mi her ﬂey onun içine girer ve akan sular durur. Bizdeki devlet bunu iyi bilir, iyi uygular. Eskiden yeni-sömürgelerin polis ve savc›lar›, emperyalistlerden ak›l ve yöntem ö¤renirdi, ﬂimdi herhalde tersi
oluyor.

BAM TELİ çizgiler

Polis promosyonu!
Polisler geçen hafta da Adana’da kendilerine taﬂ atan çocuklar› sinemaya götürmüﬂler.
Bu gidiﬂle, eylemler, çocuklar için muz yeme, ayakkab› alma, sinemaya gitme, belki yak›nda yurtd›ﬂ› seyahati gibi etkinliklerin baﬂlang›c› olacak...

“Vicdani Red”
“Anne de¤ilim, olamayaca¤›m,
ama olsa yd› m o¤lumu as ke re gön d e r me z d i m . . . ﬁ e hi t l e r ö l m e z , v a t a n
bölünmez, kliﬂe bunlar...”
diyebilme cesaretini göstermiﬂ; üstelik, bunu ﬂovenizmin manﬂetlerden inmedi¤i günlerde yapm›ﬂ. Bravo do¤rusu.
Bülent Ersoy, daha sonra da, kendisine yöneltilen “hainlik” suçlamalar›na karﬂ› düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda da “ölüm yerine çözüm demek suç ise hemen be ni ass›nlar” diyerek tavr›n› sürdürmüﬂ.
Bu ülkede “ a y d › n l a r dilekçesi”ni imzalay›p, sonra iﬂ
mahkemelik olunca “kira sözleﬂmesi sanm›ﬂt›m” diyen
korkaklar›n da ç›kt›¤›n› düﬂününce, Ersoy’un tavr› do¤rusu takdire de¤er!

0

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n
2007 y›l› raporunda önceki y›la göre
iﬂkence ﬂikayetlerinde yüzde 30 art›ﬂ
görüldü¤ü belirtiliyor.
Acaba matematikte s›f›r rakam›n›n
. anlam›, fonksiyonu de¤iﬂti de bizim mi
haberimiz yok?
Ya matematikte rakamlar›n anlam›
de¤iﬂti ya da baﬂbakan matematikten hiç anlam›yor.
E¤er onun matematik hocas› olsayd›k diyece¤imiz
belliydi: “Recep Tayyip o¤lum, otur yerine, s›f›r!”

“Baﬂar›n›z›n
büyüklü¤ünü
inanc›n›z›n
büyüklü¤ü
belirler.”
L. Annaeus
Seneca
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Herkes “harekat” halinde
Faﬂizm, Kuzey Irak’a kara harekat›nda... AKP, bir
yandan da türban harekat›n› sürdürüyor, herkesin gözü
Kuzey Irak’tayken Çankaya’dan türbana onay
ç›kart›yor... Milletvekilleri yeni avanta harekat›nda, türban, PKK tart›ﬂmalar› aras›nda, kendilerine yeni k›yaklar
yap›yorlar.. Vatan, ﬂeriat, avanta!

milliyetçi, mukaddesatç›

Kardan Adam
Milliyetçi ve ‹slamc› moday› takip eden,
Türk-‹slam sentezine
uygun kardan adam!
Ya sev, ya eri!

ﬁ›rac›n›n ﬁahidi Bozac›
ABD Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’ndan Korgeneral Carter
Ham, “Bu tip görevler için Türk ordusu ABD’den onay
istemez” demiﬂ.
Anlat anlat.
Emperyalist efendi, iﬂbirlikçi ordusunun maskesinin
düﬂmesini engellemek istiyor anlaﬂ›lan, ama inand›r›c›
olam›yor.

Durumdan Vazife!
Son s›n›r ötesi sald›r›da ölen askerlerin Çanakkale’de yap›lan cenaze
töreninde ‹l Müftüsü Kamil K›ran,
cenaze namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra,
üstüne vazifeymiﬂ gibi, bir de
konuﬂma yap›yor ve teslim olun ça¤r›s› yap›p diyor ki:
“Mehmetçi¤in o ﬂefkatli kollar›na teslim olun.
Teslim olursan›z kurtulursunuz. Ya akl›n›z› baﬂ›n›za al›n
ya da Allah belan›z› versin.”
As›l senin gibi müftünün Allah belas›n› versin.

“Ya v r um s en i biz e ç ek il iﬂ te n ge ti r d i l e r ! ”
....Maddi durumu iyi olmad›¤› için doktora gidemeyen
kad›nlar aras›nda yap›lan çekiliﬂle 14 y›ld›r çocuk hasreti çeken Gülay Cebecio¤lu, tüp bebek sahibi olma f›rsat›
yakalad›.
Türk Anneler Derne¤i Bursa ﬁubesi, ﬂimdiye kadar
çocuk sahibi olamam›ﬂ anne adaylar› aras›nda yapm›ﬂ bu
çekiliﬂi.
Anneler do¤acak çocuklar›na büyüyünce ne diyecekler
acaba?
“Yavrum seni leylekler getirdi” sözünün yerini san›r›z
art›k “yavrum sen bana çekiliﬂten ç›kt›n” sözü mü
alacak?
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FDKC’nin kuruluﬂ y›ldönümü için HÖC
taraf›ndan gönderilen mesajd›r:
F‹L‹ST‹N DEMOKRAT‹K
KURTULUﬁ CEPHES‹’NE
On y›llard›r Filistin halk›n›n hakl›
ve onurlu mücadelesinde yerini alan,
bu mücadelede bedeller ödeyen Filistin Demokratik Kurtuluﬂ Cephesi’nin
kuruluﬂ y›ldönümünü kutluyor, selaml›yoruz.
Filistin direniﬂi her zaman y›lg›nlara umut, güçsüzlere direnç ve tüm dünyada emperyalizme karﬂ› direnenlere onur kayna¤› olmuﬂtur. Filistin, bugün dünyan›n her yan›nda bu duygularla an›l›yorsa sizlerin ve direniﬂte verilen ﬂehitlerimizin sayesindedir. Biliyoruz
ki yolunuz-yolumuz daha uzundur. Yolumuzda engeller, çetin muharebeler, iﬂbirlikçiler vard›r. Ve biliyoruz
ki biz bunlar› aﬂacak güce ve iradeye sahibiz. Çünkü
Marksizm’in, Leninizm’in bayra¤› ellerimizdedir.
Filistin’de Marksist-Leninist mücadele mutlaka geliﬂecektir. Çünkü tek kurtuluﬂ yolu budur. Bu yol Filistin’in iﬂgaline son verecektir. Bu yol on y›llard›r verilen mücadeleyi zaferle taçland›racakt›r. Bugün Filistin’de yaﬂanan sorunlar›n kayna¤›nda da bu eksiklik
yatmaktad›r. Yaﬂanan sorunlar›n çözümü Marksist-Leninist mücadelenin yükseltilmesinden geçmektedir.
‹nan›yoruz ki sizler bu sorunlar› aﬂacak ve Filistin halk›n› gerçek hedefe yönlendirecek güce ve birikime sahipsiniz. Bizler her zaman sizlerin yan›nda olaca¤›z.
Bu duygularla dost örgüt Filistin Demokratik Kurtuluﬂ Cephesi’nin kuruluﬂ y›ldönümünü kutluyor, zafere giden yolda verdikleri mücadelelerinde baﬂar›lar
diliyoruz.
HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CEPHES‹ TÜRK‹YE

Malatya’da Gözalt› Terörü
26 ﬁubat Sal› günü saat 11.00 sular›nda Yürüyüﬂ
Dergisi Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü Halit Güdeno¤lu
Malatya Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i önünde
aramas› oldu¤u iddias›yla ‘polis’ olduklar›n› iddia
eden kiﬂiler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Hiçbir gerekçe
gösterilmeden gözalt›na al›nmas›na karﬂ› ç›kan
Güdeno¤lu polisler taraf›ndan sald›r›ya u¤ray›p
dövüldü.
Güdeno¤lu’nun gözalt›na al›nmas›na karﬂ› ç›kan
arkadaﬂlar›na da sald›ran polisin gerçek yüzünü çevrede toplanan Malatya halk› da gördü. Beyaz renkli
Toros marka arabaya bindirilen Güdeno¤lu’nun daha
sonra hakk›nda g›yabi tutuklama karar› oldu¤u
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.
Gözalt›nda kald›¤› süre boyunca sürekli olarak
polisin sözlü ve fiili sald›r›s›na maruz kalan Halit
Güdeno¤lu ayn› gün akﬂam saatlerinde savc›l›k
taraf›ndan serbest b›rak›ld›.
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Halil KAYA

12 Mart 1995’ti;
K›yd›lar halk›m›za
12 Mart 2008;
Katledenleri ve
direnenleri
unutma, unutturma!

Sezgin ENG‹N

Fadime B‹NGÖL

Dinçer YILMAZ

Hasan GÜRGEN

Ali YILDIRIM

Önce kontrgerillan›n
ölüm mangalar›yla, ard›ndan polis ve orduya
b a ¤ l › re smi güç le rle sal d › r d › l a r Gazi’ye. Onlar
d i re n i ﬂ i n e n ö n s a f l a r › n d a y d › l a r. O n l a r n a m l u n u n u c u n d a y d › l a r.
12 Mart 1995’te kontr
gerilla sald›rd› Gazi halk›na. Sald›r› ertesi günlerde
de sürdü.
Direndi Gazi, her zaman oldu¤u gibi. Resmi ve
sivil, tüm katliamc›lar, direnen Gazi’yi sindirmek
için y›¤›ld›lar Gazi’ye.
Kurﬂunlar ya¤d› Gazililer’in üstüne, panzerler yürüdü üzerlerine. Bir bir düﬂtüler topra¤a.
Sald›r› ve direniﬂ Ümraniye’de sürdü; toprak bir
kez de Ümraniye’de kana
boyand›.
18 ﬂehit verdik Gazi
ayaklanmas›nda.
H A L ‹ L K AYA, Gazi’ye sald›ran kontrgerillan›n katletti¤i ilk Gazili’ydi. Kahvehanede çay›n›
yudumlarken katledildi.
70 yaﬂ›ndayd› ak sakal› al
kana buland›¤›nda. Halil
Dede’nin kan› yay›ld› Gazi’nin sokaklar›na. Kan
öfkeye dönüﬂtü.
S E Z G ‹ N E N G ‹ N , en

Mehmet GÜNDÜZ

Zeynep POYRAZ

genç ﬂehidiydi Gazi ayaklanmas›n›n.
Liseli Dev-Genç’li bir devrimci olarak
mücadeleye at›ld›. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahramanca çat›ﬂarak
ﬂehit düﬂtü.
FAD‹ME B‹NGÖL, Karsl›, çocuklu¤undan beri bir emekçi; evli ve çocuklar› vard› ve Gazililer’in ablas›yd›.
D ‹ N Ç E R Y I L M A Z , Tokatl›, 19
yaﬂ›nda konfeksiyon iﬂçisi bir gençti,
Cepheli’ydi. Katliama karﬂ› ilk tepkinin
örgütlenmesinde ve öfkenin ayaklanmaya dönüﬂmesinde canla baﬂla çal›ﬂanlardand›.
HASAN GÜRGEN, 26 yaﬂ›nda,
Sivas Zaral› bir delikanl›d›r Hasan.
Emekçidir Gazi’deki hemen herkes gibi... Cephe taraftar›d›r. Gazi ayaklanmas›nda, panzer’in üzerindeki üç kahramandan biridir.
AL ‹ Y I L D I R I M , 22 yaﬂ›ndayd›
Sivas, Hafik ‹lçesi’nden Ali. Liseli
Dev-Genç’li olmuﬂtu. Gazi’deki sald›r›y› duyar duymaz Okmeydan›’nda halk› toplay›p Gazi’ye do¤ru yürüyüﬂe geçirenlerden, panzerin üzerine ç›kan üç
gençten biriydi.
M E H M E T GÜNDÜZ, üç çocuk
babas› bir emekçiydi. 1958 Erzurum
do¤umlu ve Cepheli Mehmet Gündüz.
Emekçi elleriyle kurdu barikatlar›. Polis panzerinden aç›lan bir ateﬂle ölümsüzleﬂti.
ZEYNEP POYRAZ, 1970’de do¤du. ‘80’li y›llarda devrimcilerle tan›ﬂt›.
Katliam› duydu¤unda oturduklar› Derbent Mahallesi’nden koﬂup geldi Gazi’ye.

Dilek SEV‹NÇ

D‹L EK SE V‹NÇ, yeni evliydi.
‹ki ayl›k hamileydi ve bir konfeksiyon iﬂçisiydi. Direnenlerin saf›nda
karn›ndaki bebe¤iyle ölümsüzleﬂti.
F E V Z ‹ TUNÇ, 22 yaﬂ›ndayd›. Yaﬂar AYDIN
Askerden geleli daha 4 ay olmuﬂtu.
Sloganlar›yla, öfkesiyle direnirken
katledildi.
R E ‹ S K O PAL, henüz 20 yaﬂ›ndayd›. Bir terlik fabrikas›nda iﬂçiydi. Gazi ayaklanmas›nda ise bir savaﬂç›. Bir emekçinin onuru ve cüretiyle ölümsüzleﬂti.
M Ü M TA Z K AYA, 22 yaﬂ›nda
Gazili bir delikanl› daha. Oligarﬂinin
ordusunda askerdi. ‹zne gelmiﬂti.
Sald›r›y› duydu¤unda tereddütsüz
Gazi’ye koﬂtu. Halk›n saflar›nda direndi ve ﬂehit düﬂtü.

Hakan PUYAN

GENCO DEM‹R, Ümraniye’de
ﬂehit düﬂenlerdendi. 33 yaﬂ›nda, üç
çocuk babas›yd›. 15 Mart’ta Gazi kat- ‹smail BALTACI
liam›n› protesto eden halk›n içindeydi.
HAKAN ÇUBUK, 22’sindeydi,
inﬂaatlarda çal›ﬂ›yor, su tesisatç›l›¤›
yap›yordu, iki y›ld›r devrimcilerle
iliﬂkisi vard›. Polisin ateﬂiyle baﬂ›ndan vuruldu.
‹SM‹HAN YÜKSEL, katledildi¤inde 52 yaﬂ›ndayd›. Maraﬂ katli‹smihan YÜKSEL
am›n› yaﬂam›ﬂt›. Ümraniye’de, Maraﬂ’›n, Gazi’nin hesab›n› sormak için
yürürken s›rt›ndan vuruldu.
‹ S M A ‹ L BALTACI, 1 May›s
Mahallesi’nin kuruluﬂunda yer alan
bir emektard›. 15 Mart’ta Ümraniye’de sald›ran polise karﬂ› gençlerle
birlikte direnirken katledildi.
HASAN PUYAN, iki çocuk baHakan ÇUBUK
bas›, onurlu, faﬂizme karﬂ› biriydi. Halk›yla birlikte Gazi katliam›n› lanetlemek için yürürken katledildi.
YAﬁAR AYDIN, halktan biriydi.
Hakan Çubuk vuruldu¤unda taksisine yerleﬂtirip h›zla hastaneye yetiﬂtirdi. Geri dönerken geçirdi¤i trafik
kazas›nda ölüm yakalad› onu.
Katledenlerden hesap soral›m;
Halk› için ﬂehit düﬂenleri
unutmayal›m!

Fevzi TUNÇ

Reis KOPAL

Genco DEM‹R

Mümtaz KAYA

