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ORTAK DÜﬁMAN AMER‹KA’YA
KARﬁI B‹RLEﬁEL‹M!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
14 Mart-20 Mart
19 Mart 1994
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için mücadele ediyorlard›. 19 Mart
1994’te Dersim ÇemiﬂMürsel GÖLEL‹
Naz›m KARACA
Feride KARACA gezek Arasor Deresi
mevkiinde oligarﬂinin
askeri güçleri taraf›ndan pusuya düﬂürüldüler. Gün boyu süren çat›ﬂma sonucu, beraberlerindeki gerillalar›n kuﬂatmay› yarmalar›n› sa¤layarak ﬂehit düﬂtüler.
Mürsel GÖLEL‹, 1980 öncesi kat›ld› mücadeleye. 12 Eylül sonras›nda y›llarca tutsak kald›.
‘90’da Ortado¤u’daki kamp faaliyetlerinde görev ald›. Dersim Gerilla Birli¤i’nde bir savaﬂç›
olarak ﬂehit düﬂtü. Naz›m, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi içinde yer alarak devrimci
mücadeleye kat›ld›. 1990’larda Dersim da¤lar›na ilk ayak basan gerilla birli¤indendi. Feride, gerillada henüz yenidir, ama çat›ﬂmada ilk yaralananlardan olmas›na ra¤men, son nefesine kadar direnmeye devam ederek ﬂehit düﬂtü.
1972, Sivas Hafik Emre Köyü do¤umludur. Örgütlü iliﬂkileri 1989’da
baﬂlad›. ‹stanbul Okmeydan›’nda sorumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde yer ald›.

HÜRR‹YET KAVGASI
Yine k itaplar›, t ürküleri, b ayraklar›yla g eldiler,
dalga d alga a yd›nl›k o ldular,
y ü r ü d ü l e r karanl›¤›n ü stüne.
Meydanlar› z aptettiler yine.
Beyaz›t'ta ﬂehit düﬂen
silkinip k alkt› k abrinden,
ve elinde bir güneﬂ gibi taﬂ›y›p yaras›n›
y›kt› ﬁ ahmeran'›n m a¤aras›n›.
Daha gün o gün de¤il, derlenip
dürülmesin b ayraklar.
Dinleyin, duydu¤unuz çakallar›n u lumas›d›r.
Saflar› s›klaﬂt›r›n ç ocuklar,
bu kavga faﬂizme karﬂ›, bu
kavga h ürriyet k avgas›d›r.

1994-99 aras›nda 5 y›l tutsak kald›. 99’da tahliyesinde coﬂkusuyla
mücadeleye sar›ld›. Yeniden tutsak düﬂtü. 19-22 Aral›k Katliam›
s›ras›nda Ümraniye Hapishanesi’ndeydi, yoldaﬂlar›yla omuz omuza
Do¤an TOKMAK direndi. 3 Haziran 2001’de F Tiplerinde iken ölüm orucu direniﬂinin
bayra¤›n› devrald›. Zorla t›bbi müdahale iﬂkencesiyle sakat b›rak›lmak için kald›r›ld›¤› ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart 2002’de ölümsüzleﬂti.

Yusuf ER‹ﬁT‹

KAYIP - Tokatl› yoksul bir köylü ailesinin çocu¤u olarak dünyaya
geldi. Devrimci mücadeleye, 12 Eylül 1980 öncesinde kat›ld›. Defalarca iﬂkencelerden geçirildi, 12 Eylül sonras› iki y›l tutsak kald›; iﬂkencehanelerden, zindanlardan baﬂ› dik ç›kt›. Son görevi savaﬂç›l›kt›. 14
Mart 1991’de ‹stanbul’da bir hainin ihbar› üzerine pusuya düﬂürülerek gözalt›na al›nd›. Muhtemelen 17 Mart’ta, iﬂkencede katledildi.
Cesedi kaybedildi.

Kahraman 1967, Kayseri do¤umluydu. DevGenç saflar›nda mücadele
etti. 16 Mart 1991’de
‹zmir’de ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n Türkiye’ye geliKahraman ALTUN ﬂini protesto için yap›lan
bir eylem s›ras›nda elinde
bomba patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.
16 Mart 1978’de ‹stanbul Üniversitesi
önünde okuldan ç›kan ö¤rencilere karﬂ›
kontrgerilla taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
bombal› sald›r›da 6
Hatice ÖZEN
ö¤renci arkadaﬂ›yla
birlikte ﬂehit düﬂtü. Hatice bir Dev-Genç’liydi. Özgürlü¤ün kavgada kazan›ld›¤›n› bilen
militan bir kad›nd›.

19 Mart
1988’de geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucunda aram›zdan ayr›ld›. ‹lhan bir
Dev-Genç’liydi.

Tarih yazanlar

Hatice ÖZEN

....Merkez Bina’n›n ç›k›ﬂ saati
yaklaﬂm›ﬂt›.
Tam o anda korkunç bir patlama oldu. Patlama sesinin geldi¤i Merkez
bina önüne do¤ru koﬂmaya baﬂlad›k.... Her ﬂeyin k›z›la boyand›¤› katliam meydan›nda tarifsiz ac›lar içindeki yüzlere bakmaktan kendimi
alamazken tan›d›k birini gördüm.
Sanki hiçbir ac› duymuyormuﬂças›na, her zamanki tebessümüyle boylu boyunca uzanm›ﬂ yatan Hatice Özen’di gördü¤üm. Görünürde hiçbir yara-bere izi yoktu. Vücudunda do¤al görünümünü bozan tek ﬂey,
dudaklar›n›n aras›ndan s›zan kand›. ... Herkes bir ﬂeyler yapmak istiyor, kendilerinden kopup gitti¤ini hissettikleri canlar› için sa¤a sola
koﬂuﬂturuyor, bir k›sm› yaral›lar› Esnaf Hastanesi’ne taﬂ›rken, baz›lar› da araba ar›yordu.
Bu anlat›lmas›, ifade edilmesi güç, öfke ve duygu seli içerisinde bir iki arkadaﬂ Hatice’yi Esnaf Hastanesi’ne do¤ru taﬂ›yorduk. Yar› yolda rastgelen bir taksiyi durdurup bu kez T›p Fakültesi’ne do¤ru yola ç›kt›k. ‹çinde bulundu¤umuz araba h›zla ilerlemeye, s›k›ﬂm›ﬂ trafikte canh›raﬂ korna sesleriyle kendine yol açmaya çal›ﬂ›yordu. Arka koltu¤a yat›rd›¤›m›z
Hatice yoldaﬂ›n baﬂ› dizlerimin üstünde sa¤a-sola yalpalarken bir an için
... DEV-GENÇ’te Merkez Binaya gidiﬂ haz›rl›klar› dönemindeki hali geliyor akl›ma. Hayat dolu, sempatik ve sevecen tav›rlar›yla, 2 y›ll›k faﬂist
iﬂgalin insanlar üzerinde do¤urdu¤u, en baﬂta kendine güvensizli¤i y›kmak için nas›l ç›rp›nd›¤›n› hat›rl›yorum. Birdenbire baﬂka sahne, emekçi
kad›nlara s›n›f bilinci taﬂ›ma çal›ﬂmalar› canlan›yor gözlerimde. Derne¤e,
Kad›rga Yurdu’nun küçük salonuna götürüyor, düﬂüncelerim duygular›m beni... Hatice masan›n baﬂ›nda elinde “devlet” konusuna iliﬂkin seminer notlar›. Anlat›yor, hukuk ö¤rencilerine burjuva demokrasisini, faﬂizmi... Özveri, ba¤l›l›k, çal›ﬂkanl›k, yüreklilik karakteriydi onun. Süre¤en bir rahats›zl›¤› vard›. Bu yüzden tansiyonu hep düﬂüktü, ama yine
de oturdu¤u Sar›yer'den her sabah erken saatlerde kalk›p merkez binaya gelir, oradan Bayrampaﬂa’ya DKD’ye (Devrimci Kad›nlar Derne¤i) giderdi. Dur durak bilmiyordu o...
Hastaneye kadar süren yolculu¤a, onun k›sa ama dopdolu yaﬂam›n›,
özverili çal›ﬂmalar›n›, ö¤renci gençlik ve Devrimci Kad›n Hareketi'ne
katk›lar›n› s›¤d›rmaya çal›ﬂ›yorum... Ve de merkez binaya gitmeye
baﬂlad›ktan sonraki hafta sonu, dernekteki, faﬂist iﬂgali k›raca¤›m›z
inanc›n› tekrarlayan coﬂku dolu sesi ç›nl›yor kulaklar›mda...”

Marks, 1818 May›s’›nda Almanya’da do¤du.
Hukuk ö¤renimi gördü. Hukuk eleﬂtirisiyle
baﬂlad›¤› teorik çal›ﬂmalar›, onu sistemin yani
kapitalizmin kökenlerinin eleﬂtirisine yöneltti.
Teorik çal›ﬂmalar› içinde büyük bir yetkinlikle
ortaya koydu ki, kapitalizmin sonras› ve bir alternatifi vard›r: Bu alternatif Sosyalizm’dir.
Biz, sosyalizmin kurucusu, tarihin yönünü gösteren bir pusula, dünya proletaryas›n›n yol göstericisi, ö¤retmeni olarak an›yoruz Karl
Marks’›.

‹lhan YILHAN

1969 Trabzon Çaykara do¤umluydu.
15 Mart 1992’de
Zonguldak’ta Kozlu katliam›n›n sorumlular›ndan heErbil SARI
sap sormak için
yap›lacak bir eylemin haz›rl›¤› s›ras›nda, elinde bomba
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

Karl MARKS

Marks, yaln›z bir teorisyen de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n
sosyalizm mücadelesinin fiilen de önderlerinden birisidir. Marks düﬂüncesini yaﬂam›yla bütünleﬂtiren bir önderdi. 1847'de Komünist Birli¤i'nin, 1864’te 1. Enternasyonal’in kurulmas›na önderlik etti. Bu faaliyetleri nedeniyle bulundu¤u birçok ülkeden sürgün edildi. Sürgünler ve yoksulluklar içinde say›s›z eser yaratt›. 1848’de dünya proletaryas›n›n el kitab› olacak olan, Komünist Manifesto’yu yay›nlad›.

Ezilenlerin Yol
Göstericisi

14 Mart 1883’te Londra’da aram›zdan ayr›ld›¤›nda, geride proletaryaya savaﬂ›nda yol
gösterecek bir klavuz b›rakm›ﬂt›. Tarih, hala o “sakall› adam”›n gösterdi¤i yönde ilerlemeye ve bizler tarih içindeki yürüyüﬂümüzde ondan ö¤renmeye devam ediyoruz.
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lkemizin Baﬂbakan›
ve Genelkurmay Baﬂkan›, günlerdir kendilerinin
ABD talimatlar›yla hareket
etmedi¤ini kan›tlamak için
aç›klama üstüne aç›klama
yap›yorlar. Sadece bu bile, kendilerini böyle bir aç›klama yapmak zoimkans›zd›r. Ülkemizin ekonomisirunda hissetmeleri bile, ulusal onune, siyasetine, ordusuna, parlamenruna ve gururuna düﬂkün bir ülkenin
tosuna bakan herkes, ba¤›ml›l›¤›n
yöneticileri için yeterince utanç vesay›s›z kan›t›n› görebilir. Son Kuzey
ricidir. Ama yeni-sömürge ülkelerin
Irak’tan “geri çekilme” olay›nda da
yöneticileri, bu tip durumlara fazlagörüldü¤ü gibi, emperyalizm art›k
s›yla al›ﬂk›nd›rlar. Türkiye’yi Amebunlar› çok gizleme gere¤i de duyrika’n›n yönetti¤i o kadar aç›k ve
mamaktad›r.
aleni ki, böyle olmad›¤›n› kan›tlaligarﬂinin Kuzey Irak’a sald›r›s›
maya çal›ﬂanlar, kendilerini komik
ve geri çekilmesi, tüm olgular›n
duruma düﬂürmekten baﬂka bir ﬂey
gösterdi¤i gibi, baﬂ›ndan sonuna
elde edemezler. Fakat, “ABD etkisi
Amerika’n›n denetiminde geliﬂmiﬂispatlan›rsa üniformam› ç›kar›r›m”
tir. Türkiye oligarﬂisinin Irak’a saldiyen Genelkurmay Baﬂkan› ve ona
d›r›s›n›n ve “beklenenden önce” çehamilik yapmaya soyunan Baﬂbakiliﬂinin özü ﬂudur: Hükümetin ve
kan ne kadar komik durumdalarsa,
Genelkurmay’›n hesaplar›na göre,
ülkemizin emperyalizm karﬂ›s›ndaki
k›ﬂ ﬂartlar›nda bask›n yapacak, bedurumu da o kadar komik olmaktan
lirli hedefleri ele geçireceklerdi.
uzakt›r. Emperyalizmin prangalar›yBöylece Kürt milliyetçi hareketin
la esaret alt›na al›nm›ﬂ bir ülkeden
baharda yapaca¤› eylemleri engellesöz ediyoruz çünkü.
yecekler ve darbe vuracaklard›.
enelkurmay Baﬂkan› ve BaﬂbaAma bunu yapamad›lar. K›ﬂ ﬂartlar›kan halk› aptal yerine koymakna, PKK’ nin direniﬂine, Irak Kürtletad›rlar. 5 Kas›m 2007’de Washingri’nin Amerika’y› zorlamas›na dayaton’da ABD Baﬂkan› Bush’la Taynamad›lar. Amerika baﬂlang›çta
yip Erdo¤an aras›nda ne görüﬂülTürkiye’nin dayatmas› ile Kuzey
müﬂtü? Kandil’e sald›r› için o göIrak’ta operasyon iznini verdi, Barrüﬂmede ABD’den izin al›nmam›ﬂ
zani ve Talabani’yi de s›n›rl› hava
m›yd›? O görüﬂmede Genelkurmay
operasyonuna ikna etti. Ama kara
Baﬂkanl›¤›’n›n da temsilcisi yok
operasyonu geliﬂince Kuzey Irak’tamuydu?.. Son 9 günlük kara harekaki Kürt milliyetçi çizginin önderleri,
t›nda geri çekilme ﬂöyle mi olmuﬂ,
zor durumda kald›lar. Kendi durumböyle mi? Bu tek baﬂ›na neyi ifade
lar›n› izah edemez noktaya geldiler.
eder? Bush ve ABD Savunma Baka‹ﬂte bu noktada Türkiye oligarﬂisine
n›, oligarﬂiye yönelik “geri çekil”
karﬂ› “bu kadar yeter, bölgeyi terk
talimat›n› böyle alenen de¤il de kaet” tavr›n› geliﬂtirdiler. Son olarak
pal› kap›lar ard›nda da verebilirlerdi; ki nitekim, birçok zaman
da talimatlar›n› böyle vermiﬂlerdir; öyle oldu¤unda bu, TürkiTürkiye oligarﬂisi
ye’nin “ba¤›ms›zl›¤›n›n”, GeAmerika’n›n verdi¤i izne çok
nelkurmay Baﬂkan› ve Baﬂbagüvendi. ... Ekonomisiyle,
kan’›n ABD emrinde olmad›¤›ordusuyla, kültürüyle, siyasetiyle
n›n kan›t› m› olacakt›?
emperyalizme göbe¤inden ba¤ürkiye, Amerikan emperyalanm›ﬂ bir ülke, emperyalizmin
lizminin bir yeni-sömürgesidenetimi d›ﬂ›nda hareket
dir. Bunu kan›tlamak için özel
edemez.
bir çabaya gerek yoktur fakat
tersini kan›tlamak çok zor, hatta

Ü

Amerika Nas›l
Yönetiyor?
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GÜNDEM

KDP yöneticilerinden D›ﬂ ‹liﬂkiler
Sorumlusu Safin Dizayi’nin dedi¤i
gibi “Amerika orta yolu bulmuﬂtur”, baﬂlang›çta Türkiye oligarﬂisini memnun ederken, sonras›nda
Barzaniler’i de memnun etmiﬂ ve
bütün dünyaya “iﬂte Türkiye’yi böyle yönetiyorum” diyebilmiﬂtir. Türkiye’ye de “benim istedi¤im zamanda ve istedi¤im kadar yapabilirsiniz” demiﬂtir.
ürkiye oligarﬂisi Amerika’n›n
verdi¤i izne çok güvendi. Her an
bunun tersine dönebilece¤ini düﬂünmedi. Oysa Amerika, Irak Kürtleri’ni de, Türkiye oligarﬂisini de, hatta PKK de içinde olmak üzere bölgedeki di¤er güçleri de istedi¤i gibi çeﬂitli zamanlarda ve yerlerde kullanmak istiyor. Buna göre politikalar
geliﬂtiriyor. PKK’ye karﬂ› sald›r› için
oligarﬂiye izin vermesi de, sald›r›y›
durdurmas› da yine bu amac›na paralel ﬂekillenmiﬂtir. Amerika için
esas olan “Büyük Ortado¤u Projesi”nde herkesi kullanabilmektir.
konomisiyle, ordusuyla, kültürüyle, siyasetiyle emperyalizme
göbe¤inden ba¤lanm›ﬂ bir ülke, emperyalizmin denetimi d›ﬂ›nda hareket edemez. Her ﬂeyini emperyalizme ba¤lam›ﬂ bir iktidar›n, Amerika’n›n tehdit ve ﬂantajlar› karﬂ›s›nda
direnme ﬂans› da yoktur. Emperyalizm art›k yeni-sömürgelerde istedi¤i an kriz ç›karabilecek, o ülkenin
ordusunu, politikas›n› kilitleyebilecek kadar yerleﬂmiﬂtir ülkeye. Oligarﬂinin emperyalizm
karﬂ›s›ndaki tüm “efelenmeleri”, iﬂbirlikçi niteli¤ini gizlemek içindir.
merikanc› AKP iktidar›, tamamen Amerika’ya ba¤l›d›r; onlar›n izni ve onay› olmadan tek bir ad›m atamaz. Amerika’n›n iradesinin karﬂ›s›na
baﬂka bir irade koyamaz. Bütün
kabaday›l›klar›, geçmiﬂteki bü-
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tün iktidarlar gibi devrimcilere karrür eder miydi tarih” deyiﬂini hakl›
ﬂ›d›r, bunu da Amerika’n›n kredileri,
ç›karmak istercesine, bu emperyafonlar›, e¤itimi ve verdi¤i taktikleri
list politikaya halen alet olabilmekile yapmaktad›rlar. Devrimcilere,
te, tarih sahnesinde “Amerika’n›n
vatanseverlere, halka sald›r›rlar, haloyunca¤›” olma rolünü kabul edek›n göklere yükselen ç›¤l›klar›n›
bilmektedirler.
duymazdan gelirler, ama emperyamerika; yeni sömürge ülkeleri ,
lizmin bir sözcüsünün bir kelimesi,
kendi ekonomik, siyasi, askeri
onlar› z›nk diye durdurmaya yeter.
gücünü, IMF’den Dünya Bankas›’na uzanan uluslararas› ekonomik
›n›flar mücadelesi, emperyakurumlar›, BM’den NATO’ya uzalizmle halklar aras›ndaki mücanan çeﬂitlilikteki siyasi ve askeri kudele cephesi, ne bir santranç tahtas›d›r, ne de bir kukla tiyatrosu
sahnesi. Bu anlamda mücadeleyi, emperyalizmin satranç tahtas›ndaki taﬂlarla oynar gibi, onAmerikanc› AKP iktidar›,
larca hamle sonras›n› da hesaptamamen Amerika’ya ba¤l›d›r;
layarak kadri mutlak bir güç
onlar›n izni ve onay› olmadan tek
olarak yönetti¤ini ileri süren sebir ad›m atamaz. Bütün kabadanaryolara veya siyasi arenay› say›l›klar›, geçmiﬂteki bütün iktidece k u k l a l a r ve k u k l a o y n a t ›darlar
gibi devrimcilere karﬂ›d›r,
c › l a r › n d a n ibaret gösteren teoribunu da Amerika’n›n kredileri,
lere de itibar edilmemelidir.
fonlar›, e¤itimi ve verdi¤i taktikAma ﬂu da bilinmelidir ki, emleri ile yapmaktad›rlar.
peryalizm, iﬂbirlikçileriyle, kendisine karﬂ› ç›kamayaca¤›ndan
emin oldu¤u güçlerle, adeta bir
piyon gibi oynamaktan da geri
durmaz. Siyasi arenada, kullan›lmarumlar› kullanarak, do¤rudan devya haz›r, emperyalizme boyun e¤letler düzeyinde onlarca y›ld›r imzamiﬂ güçleri kullanacak bir emperyalatt›¤› ikili anlaﬂmalar› kullanarak
list güç de her zaman vard›r.
yönetir. Ülkemizin Amerikan emperyalizmine ba¤›ml›l›¤› 1945’lermerika; devletleri, örgütleri,
den bu yana iﬂbaﬂ›na gelen her yeni
halklar›, çok çeﬂitli araçlar›
iktidarla daha da pekiﬂmiﬂtir. Tüm
devreye sokarak kullanan, kullanbu kurumlar, anlaﬂmalar ve di¤er
mak isteyen bir ülkedir. Kullanmak
araçlar sayesinde, Türkiye -ve benistemesi, onun emperyalist karakteri
zeri durumdaki tüm yeni sömürgegere¤idir. Bazen ulusal talepler, baler- elleri kollar› ba¤lanm›ﬂ ülkeler
zen ulusal s›n›rlar konusundaki sodurumuna getirilmiﬂtir. Bu anlamrunlar, bazen ekonomik zorluklar,
dad›r ki, Amerika, gerek hükümetAmerika’n›n baﬂkalar›n› kullanmaler, gerekse parlamento düzeyinde,
s›n›n araçlar› olabilir. Halklarla,
gerekse de Genelkurmay düzeyinde
devletlerle oynar Amerika. Ayaklanistedi¤i kararlar› ald›rtmakta zorland›r›r, sonra katlettirir, sonra yine,
mamaktad›r.
ayakland›ran ve katlettiren kendisi
mperyalizme bu kadar teslim olde¤ilmiﬂ gibi, “bar›ﬂ gücü” gibi çemuﬂ bir ülkedeki herhangi bir
ﬂitli k›l›klar alt›nda sahneye ç›kar.
iktidar›n u l u s a l b i r politikas›, uluSald›rt›r, sonra sald›rtan kendisi desal bir karar›, ulusal ç›karlar› ve
¤ilmiﬂ gibi de durdurur... Katliamlar
u l u s a l o n u r u diye bir ﬂey sözkonu yapt›r›r, sonra katlettiren kendisi des u d e ¤ i l d i r. Kandil’e sald›r›
¤ilmiﬂ gibi, “insan haklar› raporlar›” düzenleyip k›nar!.. Ne yaz›k ki
ABD’nin izniyle gerçekleﬂti; ABD
Kuzey Irak’a sald›r› izni verince
yak›n geçmiﬂte tüm bunlar›n halklar
ABD’yi alk›ﬂlayan milliyetçiler,
aç›s›ndan son derece dramatik örABD “dur” deyince ona bir ﬂey denekleri yaﬂanm›ﬂt›r. Ama bunlar› yame hakk›na sahip de¤ildir. ABD
ﬂayanlar, “ders al›nsayd› hiç teker-
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“ s a l d › r ” deyince sald›r›yorsan,
ABD dur deyince de duracaks›n!
merika iﬂte böyle kullan›yor ve
böyle yönetiyor. Amerika’yla
“stratejik müttefik” olmaktan memnun olanlar, çaresiz bu aﬂa¤›lanmay›
da sineye çekecekler. ABD Savunma Bakan›’n›n kabal›klar›, üstenci
talimatlar› iﬂbirlikçileri rahats›z etti.
Bush’un “Türkiye hemen ç›kmal›”
diye bizzat aç›klama yapmas›n› kimileri
“Bush’un
densizli¤i”,
“Bush’un zamanlamas›n›n yanl›ﬂl›¤›” olarak yorumlad›lar.
Bunlar, gerçe¤i görmek istemiyorlar: Olan biten ne kabal›kla,
ne densizlikle, ne bir zamanlama yanl›ﬂl›¤›yla izah edilemez.
Amerika, ben böyle yönetiyorum diye ilan ediyor bütün dünyaya. Ki bu yönetim tarz› da yaﬂad›¤›m›z döneme oldukça uygundur.
merikan emperyalizmi bir
ahtapottur ve ekonomik, siyasi, askeri, kültürel tüm kollar›yla dünyan›n hemen tüm köﬂelerine uzanmaktad›r. Ayak bast›¤›, elini uzatt›¤› her yerde, halklar
yoksullaﬂmakta, orada kan ve gözyaﬂ› dökülmektedir. Okullar›nda
“faﬂist diktatörler”, “iﬂkenceciler”
yetiﬂtiren bu ülke, ayn› zamanda
“ekonomistler” de ihraç etmektedir
sömürge ülkelere. 1980’lerin sonlar›ndan bugüne uzayan süreç, Amerikan emperyalizminin en ya¤mac›,
en vahﬂi, en yay›lmac› oldu¤u dönemdir. Askeri, ekonomik ve kültürel anlamda en “y›k›c›” oldu¤u dönemdir. K›z›lderililer’in kafa derilerini yüzerek baﬂlayan Amerika’n›n
kanl› tarihi, Irak’ta yüzbinlerce çocu¤u katlederek, Ebu Gureypler’de
insanlar› çeﬂitli iﬂkencelerden geçirerek, gökyüzünden bombalar ya¤d›rarak, halklar› birbirine k›rd›rarak
sürüyor. Halklarla böyle oynayan,
ülkeleri, halklar› bölüp parçalayarak
yöneten Amerikan emperyalizmine
ve onun tüm iﬂbirlikçilerine karﬂ›
yapaca¤›m›z tek ﬂey, mücadele etmektir. Amerika’n›n iﬂbirlikçilerine,
“Amerika’n›n sözüyle hareket etme” demek, iﬂbirlikçili¤in do¤as›na
ayk›r›d›r ve boﬂ bir beklentidir.
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Oligarﬂinin 9 Günlük Kara Harekat›

Halklara Düﬂman
Emperyalizme Uﬂakt›rlar
Amerika’n›n izniyle baﬂlat›lan
Kuzey Irak’a yönelik “s›n›r ötesi
operasyon”, s›n›r geçilerek 9 gün
sürdürülen kara sald›r›s› sonras›nda,
yine Amerika’n›n talimat›yla 29 ﬁubat’ta bitirildi.
TSK’ya ba¤l› askeri birlikler,
Kuzey Irak’› öyle bir terk ettiler ki,
Türkiye’yi Amerika’n›n yönetti¤ini
bilebilecek durumda olan birçok kesim bile, Amerika’n›n talimat›n›n
bu denli h›zl› yerine getirilmesi karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›p kald›lar. Tart›ﬂma, Kuzey Irak’a neden girildi¤i, neden ç›k›ld›¤› bir yana b›rak›l›p, ABD’nin
operasyondaki etkisi üzerine yo¤unlaﬂt›.
Tart›ﬂma, asl›nda ABD’nin etkisi
var m›, yok mu tart›ﬂmas› de¤ildir.
Sorunun bu k›sm›nda tart›ﬂmal› bir
durum da yoktur. ‹ﬂbirlikçili¤in bu
kadar aya¤a düﬂmesi ﬂaﬂ›rtt› kimi
kesimleri. De¤ilse, ABD Savunma
Bakan› Gates’in “ h a re k â t › n k › s a
s ü r m e s i g e re k t i ¤ i ” aç›klamalar›,
“Türkler mesaj›n›z› ald› m›” sorular› üzerine verdi¤i “Dört kere söyledim, herhalde anlam›ﬂlard›r” cevab›, Bush’un “çekilin” aç›klamalar› ve bu aç›klamalar üzerine
alel acele Kuzey Irak’tan birliklerin
çekilmesinin baﬂlat›lmas›, ortada
bir soru iﬂareti b›rakm›yordu. Çekilme o kadar h›zla hayata geçirilmeye
baﬂland› ki, “ B a ﬂ b a k a n ’ › n, C u mh u r b a ﬂ k a n › ’n›n çekilmeden haber i v a r m›yd› ? ” tart›ﬂmalar› yap›ld›.
Gates’in harekat›n k›sa sürmesi
iste¤ine, daha bir gün önce, “K›sa
süre izafi bir kavram, bazen bir gün,
bazen bir senedir” cevab› veren
Büyükan›t’›n, hemen ard›ndan çekilme talimat› vermek zorunda kalmas›, tabloyu göstermeye yeterlidir.
Bunlar yaﬂand›ktan sonra, Genelkurmay’›n “ B u k a r a r a i ç e r i d e n y a
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d a d › ﬂ a r › d a n h e r h a n g i b i r etki söz
k o n u s u d e ¤ i l d i r ” aç›klamas› ne
ifade edebilir ki?!
Yap›lan aç›klamalar›n bir inand›r›c›l›¤›n›n olmamas› nedeniyle,
Büyükan›t yemin etmeye baﬂl›yor
ve “Size bütün samimiyetimle söyl ü y o r u m . Ç e k i l m e m i z d e Ameri ka’n›n hiçbir etkisi yok” diyerek,
adeta kendilerine inan›lmas›, iﬂbirlikçili¤in üzerinin örtülmesi için ricac› oluyor, olay›n küllenmesinde
rol almad›¤›n› düﬂündü¤ü bas›na sitem ediyordu. Oysa, olay tüm dünyan›n gözleri önünde cereyan etmiﬂ,
bizzat Amerika nas›l yönetti¤ini
herkese göstermiﬂti. Gizlenir bir yan› yoktu.

‹ﬂbirlikçi Do¤ru
Söyler M i ?
Do¤ald›r ki, bu yalanlara kimse
inanm›yor. Bu sefer yeminler ediliyor, olmuyor, Genelkurmay Baﬂkan›, saçmalamaya baﬂl›yor, Amerika’dan talimat al›nd›¤› iddialar›
için, “ B u n u k a n › t l a s › n l a r, üniform a m › ç › k a r t › r › m ” diyor.
Çarp›c› bir durumdur. Genelkurmay Baﬂkan›’n›n aç›klamalar› inand›r›c› bulunmuyor, Genelkurmay
Baﬂkan› bas›n›n karﬂ›s›na ç›k›p restleﬂiyor. Oysa, ortada ispat gerektiren bir durum yok, Bush’u da, Gates’i de gizli kapakl› de¤il, bas›n›n
karﬂ›s›nda konuﬂuyorlar. ‹pli¤i pazara ç›kan iﬂbirlikçiler, bunun telaﬂ›yla ne dediklerinin fark›nda de¤il.
Büyükan›t, telaﬂla uﬂakl›¤›, iﬂbirlikçili¤i örtmeye çal›ﬂ›rken, bu
sefer de askeri olarak tutunamad›k
anlam›na gelecek cümleler kuruyor;
“Erken çekildi diyorlarsa, gitsinler
orada bir 24 saat kals›nlar... Tereya¤›ndan k›l çeker gibi gerçekten
çok güzel bir çekilme yapt›k...” di-

yor. “ Co¤rafi ve meteorolojik ﬂartlar›n operasyonun sürdürülebilirli¤i konusunda etkili bir unsur oldu¤unu” söylüyor. Büyükan›t’›n sözlerinden anlaﬂ›l›yor ki, Kuzey Irak’a
girmekten çok, ç›kmakta zorlanm›ﬂlar.
Böylece Genelkurmay Baﬂkan›’n›n a¤z›ndan, Kuzey Irak’ta baﬂar›l› bir harekat yürüttükleri, Mehmetçi¤in -15 derece so¤u¤a dayan›kl› mükemmel teknolojik giysileri, TSK’n›n k›ﬂ›n en zorlu ﬂartlar›nda operasyon yapabilecek güçte oldu¤u gibi gazetelerin günlerce tefrika etti¤i propagandalar da boﬂa ç›km›ﬂ oluyor.
Elbette normal koﬂullarda, bir
Genelkurmay Baﬂkan›, bu cümleleri kurmaz, fakat Amerika’ya ba¤›ml›l›¤›n›, Bush’tan emir ald›¤›n› gizlemek isterken, bu duruma düﬂüyor.
Bir ülkenin Genelkurmay Baﬂkan›, Baﬂbakan› yemin billah ederek Amerika’n›n çekilmemizde pay›
yok diyorlar. Fakat kimseyi ikna
edemiyorlar. Ç›rp›n›yor Genelkurmay; “Bunu diyenler Genelkur may do¤ru söylemiyor, cesetleri
gösterelim demek istiyorlar. Genelku rmay yalan söyler mi?”
Soruyu asl›nda tersine çevirmek
yerinde olur, ABD’ye ba¤›ml› bir
ülkenin G e n e l k u r m a y ’ › d o ¤ r u
söyler m i ?

Amaç Neydi?
Sonuç Ne Oldu?
ABD’den izni alm›ﬂlard›. K›ﬂ
ﬂartlar›nda yapacaklar› bask›nla haz›rl›ks›z yakalayarak, baharda yap›lmas› muhtemel eylemlerin önünü
kesmiﬂ olacaklard›. Bunun yan›nda,
operasyon içerde iktidarlar›n› güçlendirmeye, “ as keri ve di pl oma t ik
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güç gösterisine” hizmet edecekti!..
5 Kas›m’da Amerika’da Bush’la yap›lan anlaﬂmalar› takip eden hava
sald›r›lar› da bunun bir parças›yd›
zaten. Ama oligarﬂi katliamc›l›kta
daha fazlas›n› istiyordu.
Fakat, daha sald›r›n›n baﬂ›ndan
itibaren, ordunun bu hedeflerine
ulaﬂamad›¤› görülmekte idi.
Apar topar Kuzey Irak’tan ç›k›l›rken de, oligarﬂinin amaçlar›na
ulaﬂamadan s›n›r› terk etmek durumunda kald›¤› ortaya ç›kt›.
Günlerce Amerika ile kurulan
“stratejik” iliﬂkiler üzerine propaganda yap›lm›ﬂt›. Oligarﬂi, s›n›r ötesi sald›r› izni al›nmas›n›, güçlü devlet görüntüsü için malzeme yapmaya çal›ﬂm›ﬂt›. S›n›r ötesi sald›r›y›
Amerika’n›n icazetinde gerçekleﬂtirdiklerini gizlemeye çal›ﬂm›ﬂ, “biz
kimseden izin almay›z” efelenmeleri içine girmiﬂlerdi.

Fakat, Kuzey Irak’› “h›zl›” bir
biçimde terk ettiklerinde yaratmaya
çal›ﬂt›klar› bu görüntü de tersine
dönmüﬂ oldu. Bu tablo iki sonucu
gözler önüne sermiﬂtir;
Birincisi; Kürt halk›n›n talepleri
operasyonla katliamla bast›r›lamaz.
Kürt sorununu gündemden ç›karman›n tek yolu vard›r, Kürt halk›n›n
üzerindeki ulusal bask›n›n kald›r›lmas›d›r.
‹ k i n c i s i ; Türkiye’yi Amerika
yönetmektedir. Türkiye oligarﬂisi,
hükümetiyle, ordusuyla birinci elden Amerika’dan talimat almaktad›r.

Baﬂkomutan Amerika’d›r
Türkiye oligarﬂisinin yasalar›na
göre, baﬂkomutan Cumhurbaﬂkan›’d›r. Fakat bu operasyonla aleni
hale gelmiﬂtir ki, baﬂkomutan Amerikan emperyalizmidir. Düﬂünün
Bush’un bir aç›klamas›, Türkiye’de
orduyu apar topar Kuzey Irak’›
terketmek, Baﬂbakan›, bas›na bile
da¤›t›lm›ﬂ olan ulusa sesleniﬂ konuﬂmas›n› de¤iﬂtirmek zorunda b›rak›yor.
Herkes emin olabilir ki, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün ordu

üzerinde de, hükümet üzerinde de
Bush kadar bir iradesi ve yetkisi
yoktur. Gözümüzün önünde duran,
Baﬂbakan›, Genelkurmay Baﬂkan›
Amerika’dan emir alan bir ülke tablosudur. Bu ülke için, birçok ﬂey
söylenebilir ama ba¤›ms›z bir ülkedir denilemez.

Katliamc›lar
Birbirine Düﬂüyor
Kimi milliyetçi kesimler, Genelkurmayc› çevreler, “TSK’y› y›pratmayal›m” düﬂüncesindekiler, orduyu mevcut tablonun d›ﬂ›nda tutmaya çal›ﬂt›lar. Ama baﬂtan söylemek
gerekirse, bunu baﬂaramad›lar, çünkü ordu bu tablonun tam göbe¤indedir.
Bu kesimlerin harekât sonras›
nakarat›: “ TSK birliklerinin cephe
baﬂar›s›na karﬂ›n hükümetin cep he ge ris in de A BD b as k›s ›na ka rﬂ ›
di r e nç g ös t e r e m e d i ¤ i v e s ü r e c i i y i
yö ne t e me d i¤ i d e or ta y a ç ›k ›yo r! ”
ﬂeklindeydi.
Gerçekte, oligarﬂinin çeﬂitli kesimlerinin hemfikir olduklar› konulardan birisi ordunun y›prat›lmamas›d›r. Oligarﬂi için düzen partilerinin alternatifi vard›r, fakat onlar›n

Kürt Halk›na Özgürlük

Kürt halk›na yönelik sald›r›lar ve
Kuzey Irak’a yönelik kara sald›r›s›
birçok ilde yap›lan eylemlerle protesto edildi.
1 Mart’ta ‹stanbul Galatasaray
Lisesi önünde, içlerinde HÖC ve
DTP’nin de bulundu¤u çok say›da
örgütün kat›l›m›yla, “ O p e r a s y o n l ara Son Kürt Halk›na Özgürlük”
pankart› aç›larak yap›lan eylemde,
“ Ya ﬂ a s › n H a l k l a r › n K a r d e ﬂ l i ¤ i ” ,
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“ K ü r t H a l k › n a Ö z g ü r l ü k ”, “Katil
A BD ‹ﬂbirli kç i A K P ” sloganlar›
at›ld›. Eyleme sald›ran polis 10 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
***
1 Mart’ta ‹zmir Kemeralt›’nda
yap›lan protesto eylemini, HÖC’ün
de içinde bulundu¤u çeﬂitli kitle örgütleri “ ‹ m h a v e ‹ n k a r a S o n K ü r t
H a l k › n a Ö z g ü r l ü k ” pankart› açarak
gerçekleﬂtirdiler.
***
D e r s i m ’ d e içlerinde HÖC ve
DTP’nin de bulundu¤u örgütler, 28
ﬁ u b a t ’ t a Sanat Soka¤›’nda bir araya
gelerek, yaklaﬂ›k 700 kiﬂinin kat›l›m›yla AKP il binas›na bir protesto
yürüyüﬂü gerçekleﬂtirdi.

***

KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu; 1 Mart’ta Taksim Gezi Park›’nda protesto eylemi yaparken,
‹HD 27 ﬁubat’ta A n k a r a Yüksel
C a d d e s i ’nde içlerinde HÖC’ün de
bulundu¤u çeﬂitli örgütlerin deste¤iyle protesto eylemi yapt›.
Mersin ve Batman’da yap›lan
protesto eylemlerine sald›ran polis,
birçok kiﬂiyi gözalt›na ald›.
***
Avrupa’n›n de¤iﬂik bölgelerinde
de protesto eylemleri yap›ld›. 27 ﬁubat’ta Almanya’n›n Berlin ve Fransa’n›n Mulhouse ﬂehirlerinde Kürt
Yurtseverleri taraf›ndan yap›lan eylemlere içlerinde HÖC’ün de bulundu¤u devrimci örgütler de kat›larak
destek verdiler.

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K
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deyimiyle “ordunun alternatifi yoktur”. Mevcut durumda ise, ordunun
iﬂbirlikçili¤i çok aleni hale gelmiﬂ,
bu durum oligarﬂi içi çat›ﬂmalar› orduyu da içine alacak ﬂekilde büyütmüﬂtür.
Çeliﬂkiler, laik kesimler diye bilinen, CHP ve MHP ile Genelkurmay’› karﬂ› karﬂ›ya getirdi. CHP,
MHP gibi partilerin Amerikan talimat›yla Irak’tan ç›k›ld›¤›na iliﬂkin
aç›klamalar›na cevap veren Büyükan›t; “Bu sald›r›lar TSK’n›n te rörle mücadele azmine, hainlerden
daha fazla zarar vermektedir” dedi.
Ordu, Amerikanc› yüzünün aç›¤a ç›kmas›ndan, bunun düzen partilerinin iç çat›ﬂmalar›n›n malzemesi
haline gelmesinden rahats›zd›. Düzen partileri, bir yandan orduyu y›pratmama kayg›s› yaﬂarken, mevcut
f›rsat› AKP’ye vurmak için kullanmak istiyorlard›. Çeliﬂkiler oligarﬂinin elinde olmadan derinleﬂti. Büyükan›t’›n aç›klamalar›na karﬂ›
CHP; “TSK’y› tart›ﬂmalar›n d›ﬂ›n da tu tmak sad ece siyasi lerin g ö rev i
de¤ildir... hakaret haks›zl›¤›n karin e s i d i r ” cevab› verirken, MHP;
“Hiç kimse, muhatab› olmad›¤›
konul arda durumdan vazife ç›kar m a y a ç a l › ﬂ m a m a l › ” aç›klamas›
yapt›.
Düne kadar “AKP ile çat›ﬂan”
görünümündeki genelkurmay tablosu hat›rlan›rsa, mevcut durum ﬂaﬂ›rt›c› gelebilir, fakat gerçekte ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir. Çünkü, hiçbirisinin oynad›klar› rol kal›c› de¤ildir, çeliﬂkileri,
çat›ﬂmalar› ve ittifaklar› yer de
de¤iﬂtirebilir.
Kuzey Irak’›n bu ﬂekilde terkedilmesinin ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂayan
kesimler içinde burjuva medya da
vard›. 1 Mart tarihli bask›lar›na kadar manﬂetlerini, “s›n›r ötesindeki
Mehmetçik ve TSK” övgüleri süslüyordu. Sald›r› ve iﬂgalin uzun süreli olaca¤›ndan eminlerdi. Genelkurmay’›n çekilmeye baﬂlad›klar›n›
aç›klad›¤› günkü gazete manﬂetleri,
bas›n›n nas›l bir yalanc›l›k ve katliamc›l›k içinde oldu¤unu tüm ç›plakl›¤›yla sergiledi.
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Halk›n De¤il Tekellerin Ç›karlar› Vard›r
Türk Halk›!
G ö r ü l m ü ﬂ t ü r ki, Kuzey Irak’a
s a l d › r › k a r a r › a l a n l a r, A m e r i k a n
emperyalizminin uﬂaklar›, iﬂbirlikç i l e r d i r...
Egemen s›n›flar, Kürt halk›na yönelik sald›r›lar›n› “ u l u s a l ç › k a r l a r › m›z” söylemi arkas›nda meﬂrulaﬂt›rmak istemektedir. “Va t a n ” , “ m i l l e t ”
söylemleriyle, bir avuç tekelin ç›karlar› için yürüttükleri savaﬂa kitle deste¤i sa¤lamaktad›r.
Hepimiz bilmeliyiz ki, Kuzey
Irak’a sald›r›larda hiçbir ulusal ç›kar
yoktur. Amerikan emperyalizmine
her konuda boyun e¤me karﬂ›l›¤›nda,
Kuzey Irak’a sald›r› izni alanlar, bunu “ulusal ç›karlar” için de¤il, kendi iktidarlar›n› güçlendirmek, halklar›n taleplerini bast›rmak için yap›yorlar.
TÜS‹AD’›ndan, AKP’sine, Genelkurmay’›ndan, CHP ve MHP’sine
Türkiye oligarﬂisi, onun partileri, ordusu hepsi Amerika’n›n uﬂaklar›d›rlar. Onlar›n ulusal bir kimlikleri, ulusal bir de¤erleri yoktur. Kimlikleri iﬂbirlikçiliktir.
Her yapt›klar›nda, ç›karlar› için
halklar› daha fazla sömürmek, daha
fazla bask› alt›nda tutmak vard›r. Bunu yaparken, Türk-Kürt ayr›m› yapmazlar. Onlar için tüm halklar ayn›d›r. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’›,
Çerkez’i, hepsi, bask› alt›nda tutulmas› gereken, emekleri sömürülecek
kölelerdir.
Onlar›n tüm dertleri, 17 ailenin
ülkenin toplam zenginli¤indeki yüzde 60’l›k pay›n› daha da büyütmek,
70 milyona kalan yüzde 40’l›k pay›
daha da küçültmektir. Bu asalak, sömürücü egemenlerin ç›karlar› için
kendinizi kulland›rmay›n.
Türk Halk›,
S›n›r ötesi sald›r›lara destek vermeyin. Bilin ki, Kürt halk›n›n ulusal
taleplerinin bast›r›lmas›na yönelik
her sald›r›, kendinize yönelmiﬂ bir
sald›r›d›r.
Halklar›n, milliyetçi çat›ﬂmalarda,

di¤er bir halk› ulusal bask› alt›na almakta bir ç›kar› yoktur. Dolay›s›yla,
Türk halk›n›n da Türk-Kürt ayr›m›
yap›lmas›nda, Kürt halk›n›n ulusal
taleplerinin, kanla bast›r›lmas›nda bir
ç›kar› yoktur.
Halklar›n ç›kar› birlikte örgütlenmekte, egemen s›n›flara, emperyalizme karﬂ› birlikte mücadele etmektedir.
Bu gerçek, s›n›r ötesi sald›rganl›kta
bir kez daha görülmüﬂtür. Sald›r›da
yoksul Türk ve Kürt gençlerinin ölmesinin yan›nda, Kürt halk›na düﬂmanl›¤›n, nas›l bir emperyalist iﬂbirlikçilikle
yürütüldü¤ü de görülmüﬂtür.
Kürt halk›na düﬂmanl›k, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›, iﬂbirlikçili¤i de
pekiﬂtirmektedir. Irkç›l›k, milliyetçilik, kaç›n›lmaz olarak, emperyalizme, ba¤›ml›l›¤›, icazeti daha da geliﬂtirmektedir.
Türk Halk›!
Bir avuç Amerikan iﬂbirlikçisinin
egemen oldu¤u, onlar›n yönetti¤i bir
ülkede yaﬂ›yoruz.
Yalanlarla, kand›rarak yönetiyorlar. Milliyetçilik yaparak, iﬂbirlikçiliklerini, sömürdüklerini gizliyorlar.
Bizleri ne kadar kand›rabilir ve uyutabilirlerse o kadar uzun süre, sömürmeye ve emperyalizmle iﬂbirli¤ine
devam edeceklerdir.
Türk Halk›!
Halk çok büyük bir güçtür. Gücümüzü, halk düﬂmanlar›n›n hizmetine
sunmamal›y›z.
Öncelikli sorunumuz, ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmak, sömürüye
ve yoksullu¤umuza son vermek, adaletli bir düzen kurmakt›r.
Bunu, bu ülkede yaﬂayan tüm
halklar birleﬂerek baﬂarabiliriz. Halklar için milliyet, din ayr›mlar› belirleyici de¤ildir. Esas olan, s›n›fsal ayr›md›r. Esas olan yoksulla zengin
aras›ndaki ayr›md›r. Sömüren az›nl›kla, 70 milyon yoksul halk aras›ndaki ayr›md›r. 70 milyon halk, sömüren az›nl›¤a karﬂ› birleﬂelim!
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Ekonomik, siyasi, askeri çeﬂitli
alanlardaki emperyalist müdahaleler, do¤ru veya yanl›ﬂ zeminlerde
emperyalistlere karﬂ› bir hoﬂnutsuzluk ve tepki yaratm›ﬂ bulunmaktad›r.
Faﬂizmin halk›n çeﬂitli kesimlerinin inançlar›n›, özgürlüklerini,
kimliklerini hedefleyen bask›lar› da

iﬂbirlikçisi faﬂist güçler
taraf›ndan, düzen partileri
taraf›ndan istismar edilebiliyor.
Sol, tecrübelerle de bilindi¤i gibi, toplumun çeﬂitli kesimlerindeki hoﬂnutsuzluklar› ayn› kanalda ak›tabildi¤i ölçüde etkili ve yönlendirici bir
güç olabilir. Hoﬂnutsuzluklar var,
fakat bunlar› ayn› kanala ak›tacak
bir örgütlülükten, bunu sa¤layacak
bir “cephe” gücünden yoksunuz.
Bu durum, bütün sol ve demokrat i k, a nt i-e mperyal ist güçl eri n dü-

Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› Ortak Bir Cephe!
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için mücadele edenleri ortak
bir hedefle birleﬂtirmek, tüm sol güçlerin düﬂünmesi
gereken bir sorundur.
kuﬂku yok ki, bask› düzenine karﬂ›
belli bir hoﬂnutsuzluk ve tepki yaratm›ﬂ durumdad›r.
Fakat emperyalizme ve faﬂizme
karﬂ› oluﬂan bu tepkiler, anti-emperyalist, anti-faﬂist bir zeminde geliﬂmemektedir. Amerika’ya, Avrupa’ya karﬂ› tepkiler milliyetçiler, faﬂizme karﬂ› tepkiler ise AB’ciler taraf›ndan istismar edilmekte, yanl›ﬂ
yönlere kanalize edilebilmektedir.
Bu durum, sol aç›s›ndan bir görevi de gündeme getirmektedir: Bugün ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
için, emperyalizme ve oligarﬂiye
k a r ﬂ › b i r cephenin önemi, her zam a n k i n d e n d a h a f a z l a d › r.
B u ö n e m n e re d e n k a y n a k l a n › y o r ? Bu önem, düzenin iﬂbirlikçili¤inin bu kadar aleni olmas›na karﬂ›n, halk›n Amerika’ya ve Avrupa’ya karﬂ› duygular›n›n bu kadar
yo¤un olmas›na karﬂ›n, anti-emperyalist mücadelenin bu yo¤unlu¤a
denk düﬂen boyutlarda olmamas›ndan kaynaklan›yor.
Solun güçsüzlü¤ü sonucudur ki;
halk›n ulusal onur temelindeki milli
duygular›, tepkileri, emperyalizm

Say›: 142

ﬂünmesi gere k e n b i r s o r u n d u r.
Düzen partileri tüm tükenmiﬂliklerine, birbirlerinden farkl› olarak
söyleyebilecekleri bir ﬂey kalmam›ﬂ
olmas›na ra¤men, hala kitleleri çeﬂitli ﬂekillerde kendi etraflar›nda tutabiliyorlar. Hala seçimlerde “oy
patlamalar›” yapabiliyorlar. Bu sonuç, bir yan›yla da sol, ilerici, devrimci, demokrat güçlerin ortaya birleﬂik bir güç, umut vaadeden bir alternatif olarak ç›kamamalar›n›n sonucudur.
Derinleﬂen hoﬂnutsuzlu¤u, tepkileri devrimci bir bak›ﬂ aç›s›yla, tutarl› bir anti-emperyalizm ve tutarl›
bir demokrasi mücadelesiyle yönlendiremedi¤imizde, bunlar›n çarp›k anlay›ﬂlar› besleyece¤i, halk›n
mücadelesini güçlendirmeyecek kanallara akaca¤› aç›kt›r. Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› ortak bir cephe, bu tepkileri, hoﬂnutsuzlu¤u do¤ru bir rotaya oturtman›n arac› olacakt›r.
Solun bu noktadaki anlay›ﬂ›,
prati¤i ne yaz›k ki çok umutlu olmaya engeldir. Fakat biz yine de
umutlu olmak, ›srarla böyle bir cep-

henin gereklili¤ini, zorunlulu¤unu
ortaya koymak durumunday›z. Türkiye solu, mücadelenin aç›k biçimde ortaya koydu¤u bu ihtiyac› daha
fazla görmezden gelemez.
Böyle bir cephe, halk›n düzen
partilerinde de¤il, devrimci demokratik örgütlenmeler içinde birleﬂmesini teﬂvik edecektir. Sonuçta bu ülkede ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi
isteyen hiç de az›msanmayacak geniﬂlikte kesimlerin oldu¤u ve en
baﬂta ba¤›ms›zl›k isteyenlerle demokrasi isteyenlerin ayr› kanallarda
mücadele etti¤i aç›kt›r. Cephe bunlar› do¤ru bir çizgide birleﬂtirecek
en önemli araçlardan biridir.
Bu cephe, kimsenin kendi anlay›ﬂ›n›, güncel politikalar›n› b i r b i r ine dayatmad›¤› ortak bir zeminin
cephesi olmal›d›r. Ki, böyle bir cephenin tek gerçekleﬂme ﬂans› da budur. Parlamenterist politikalar, y›llard›r söylenegelen ve Kürt sorununu temel alan “çat›” modelleri, kuﬂku yok ki, bu politikalar› benimseyenler aç›s›ndan iﬂlevli olabilir; ama
bunlar›n tüm solu birleﬂtirme özelli¤ini taﬂ›mad›klar› bellidir. Öyleyse
bu ve benzeri biçimlerde ›srar etmek, baﬂtan cepheyi istememektir.
Ayn› ﬂekilde, cepheyi imkans›z
k›lacak veya zorlaﬂt›racak bir baﬂka
yaklaﬂ›m, bugüne kadar ki birçok
birlik prati¤inde karﬂ›m›za ç›kan
“ d a y a t m a c › l › k ” t › r. Kimse, kendini
cepheye dayatma, cephe içinde yeralacak güçleri kendine tabi k›lma
hesaplar› içinde olmamal›d›r.
Cephe, hiç kuﬂku yok ki, “biz
program›n› yapt›k, her ﬂeyini haz›rlad›k, buyurun gelin kat›l›n” tarz›nda bir birlik olmayacakt›r. Böyle bir
cephe olamaz da zaten. Çünkü bu
tarz, bir cephe oluﬂturman›n ruhuna,
mant›¤›na, amac›na ayk›r›d›r. Dünyan›n hiçbir yerinde de bu anlay›ﬂlar ve tarzla, bir cephe kuruldu¤u
görülmemiﬂ olsa gerek.
Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, biz
bu noktada özel olarak bir model
önermiyoruz. Ama bu sorunun, t ü m
solun düﬂünmesi, gündemine almas› gereken bir sorun oldu¤unu
belirtiyoruz.
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Ya Amerika’dan Yanas›n›z
Ya Da Ba¤›ms›z Türkiye’den!

Ülkemiz emperyalizme ba¤›ml› bir ülkedir.
Ekonomik, siyasi, askeri,
kültürel hiçbir ﬂey yoktur
ki, emperyalizmden ba¤›ms›z olsun.
Dolay›s›yla ülkemizin ekonomisine, siyasetine, ordusuna, kültürüne
iliﬂkin her tart›ﬂma ayn› zamanda
emperyalizm tart›ﬂmas›d›r. A m e r i k a n c › l › k ve a n t i - A m e r i k a n c › l › k ,
bugünün Türkiye’sinde en temel
a y r › ﬂ m a , s a f l a ﬂ m a çizgilerinden
birini ifade etmektedir.
Siyasette, baﬂka deyiﬂle s›n›flar
mücadelesinde arada olmak, genel
olarak mümkün de¤ildir. Baz› dönemler ise, arada milimetrik bir alan›n bile kalmad›¤› tam ayr›ﬂma, saflaﬂma dönemleridir. Amerikan emperyalizminin dünya halklar› karﬂ›s›nda dizginsiz politikalar uygulad›¤› günümüz, iﬂte böyle dönemlerden biridir. “Ne Amerika’dan ya nay›m, ne Amerika’ya karﬂ›” denilemeyecek bir dönemdir.
Oligarﬂinin uygulad›¤› politikalara, ald›¤› kararlara iliﬂkin her onay›n veya itiraz›n, emperyalizme
evet veya hay›r demek anlam› vard›r. Fakat bu gerçe¤i görmek istemeyenler var. Üstelik bunlar›n say›s› oldukça fazla. Bu gerçe¤i görmek
istemeyenler içinde görüﬂleri birbirine z›t olanlar da var fakat, bu noktada birleﬂiyorlar.
‹ktidarlar› desteklemenin ayn›
zamanda emperyalizmi desteklemek anlam›na geldi¤ini görmek is-

Amerikanc›l›k ve antiAmerikanc›l›k,
bugünün en temel
ayr›ﬂma çizgilerinden biridir.
Emperyalizm
ülkemizde içsel bir
olgudur. Dolay›s›yla mevcut
düzeni savunmak, emperyalizmi
savunmakt›r.

10

BA⁄IMSIZLIK

temeyenlerin baﬂ›nda A K P ’ l i l e r,
AKP destekçileri ve bunun fark›nda
olmayanlar geliyor.
‹ k i n c i k e s i m ise, “ulusalc›”,
“Genelkurmayc›” diye adland›r›lan
kesimlerdir. Onlar da orduyla, Genelkurmay’la omuz omuza olman›n, Amerika’yla omuz omuza olmak anlam›na geldi¤ini görmezden
gelmekte ›srarl›d›rlar. Üçüncü olarak ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n› görmekten uzak küçükburjuva kesimlerin ﬂu veya bu iktidarla veya düzen partilerinden herhangi biriyle yak›nl›klar›n›n da asl›nda Amerikan emperyalizmiyle
yak›nl›k anlam›na geldi¤ini görememeleri sözkonusudur.
Bu tav›rlar›n bir k›sm›, siyasi
t e rcihlerin, bir k›sm› ise siyasi ya n›lg›lar›n sonucudur. Kimileri, mesela AKP’yi desteklemenin Amerika’y› desteklemek oldu¤unun çok
aç›k biçimde fark›ndad›r. Kimileri,
ordunun Amerika’n›n ülkemizdeki
en temel ittifaklar›ndan biri oldu¤unun fark›ndad›r. Bunlar›n fark›nda
de¤ilmiﬂ gibi davranmalar›n›n tek
nedeni, iﬂbirlikçiliklerini gizlemek
istemeleridir. Fakat bunlar d›ﬂ›nda
baz› kesimler vard›r ki, onlar gerek
ülkemizin sosyo ekonomik durumunu, gerekse de ülkemizdeki çeﬂitli
çevrelerin gerçek siyasi tutumunu
do¤ru de¤erlendiremedikleri için
zorunlu saflaﬂmalar›n uza¤›nda durmakta, bilmeden, istemeyerek, emperyalizme hizmet etmektedirler.
Bizim için as›l önemli olan da bu
kesimleri bu yan›lg›lardan kurtar›p,
Amerika’ya karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesinin içine çekebilmektir.
Burada sorun ﬂudur; ülkemizde
oligarﬂi içindeki tüm kesimler, ayn›
zamanda iﬂbirlikçidirler. Zaman zaman aralar›ndaki çeliﬂkileri nedeniyle farkl› politikalar gündeme gelse de, oligarﬂi, tarihsel olarak Amerikanc›’d›r. Çünkü, yeni-sömürgeci-

lik ve iﬂbirlikçilik, Amerika’n›n iradesi, planlar› ve politikalar› dahilinde ülkemizde hakim hale getirilmiﬂtir. En güçlü emperyalist olarak ülkemizin ekonomisi, siyaseti, ordusu
üzerinde etkin ve belirleyici olan yine Amerika’d›r. Avrupa emperyalistlerinin mesela ülkemizdeki sermaye yat›r›m›nda Amerikan emperyalizminden daha büyük rakamlara
ulaﬂm›ﬂ olmalar›, ülkemizde belirleyici olan›n Amerikan emperyalizmi
oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyor.
Ülkemizde ba¤›ms›zl›k meselesi
aç›s›ndan görülmesi gereken bir
baﬂka önemli nokta; emperyalizmin
“d›ﬂsal” bir olguymuﬂ gibi ele al›namayaca¤›d›r. Türkiye aç›s›ndan
Amerika, mesela Cezayir’i iﬂgal
eden Fransa gibi, Irak’› iﬂgal eden
Amerika gibi de¤ildir. Emperyalizm ülkemizde içsel bir olgudur.
Dolay›s›yla ülkemizde mevcut düzeni savunmak, esasta emperyalizmi savunmakt›r. Ve yine ayn› nedenden dolay› ülkemizde emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesiyle, emperyalizmin iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele de iç içe geçmiﬂtir. Bu mücadele, iﬂte bu nedenlerden dolay›, ülkemizde a n t i - e m p e ryalist, anti-oligarﬂik bir mücadele
olarak ﬂekillenmektedir.

Amerika karﬂ›s›nda
kimsenin ulusal iradesi,
o n u r u , ba¤›ms›zl›¤›
güvencede de¤ildir!
Amerikan emperyalizmi, 20.
yüzy›l›n ikinci yar›s› boyunca rastlanmayan bir sald›rganl›k içindedir
bugün. Sald›rganl›k en aç›k biçimde
11 Eylül eylemlerini takiben aç›¤a
ç›km›ﬂ olsa da, bu pervas›zl›k politikas› 11 Eylül’le gündeme gelmiﬂ
de¤ildir. Pervas›z sald›rganl›k esas
olarak sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan sistemleﬂmiﬂ bir politi-

9 Mart 2008

kaya dönüﬂmüﬂtür. Amerika 11 Eylül’ü, zaten belirlenmiﬂ, belli ölçülerde ilan da edilmiﬂ “imparatorluk
stratejisi” aç›s›ndan bir vesile olarak kullanm›ﬂt›r.
11 Eylül’ün ard›ndan “teröre
karﬂ› savaﬂ” söylemiyle, kimsenin
Amerikan politikalar›na karﬂ› ç›kamayaca¤› bir dünya düzenini herkese kabul ettirmek istediler. Bush’un
a¤z›ndan dile getirilen “ya bizden
yanas›n›z, ya bize karﬂ›s›n›z” dayatmas›, bunun ifadesiydi.
Bu emperyalist dayatma karﬂ›s›nda, hala ABD’nin Irak’a demokrasi, özgürlük getirdi¤inden dem
vurmak, hala emperyalizmin de¤iﬂmiﬂ olabilece¤inden, “demokratik
emperyalist” niteli¤inden söz etmek, gerçekte saflaﬂmaktan, cepheleﬂmekten kaçmak, Amerika’n›n
emperyalist dayatmas› karﬂ›s›nda
aldat›c› teorilere s›¤›nmakt›r.
Amerikan emperyalizminin “teröre karﬂ› savaﬂ” stratejisinin öncelikli hedefinde “ﬂer ekseni” veya
“teröre destek veren ülkeler” olarak
ilan edilen 20’ye yak›n ülkedeki yönetimlerin de¤iﬂtirilmesi ve Ortado¤u gibi, Kuzey Afrika gibi Amerika’n›n öncelikli bölgelerindeki onlarca devrimci, anti-emperyalist örgütün yok edilmesi vard›r.
Çok k›sa sürede aç›¤a ç›km›ﬂt›r
ki, “terörle savaﬂ” politikas›n›n arkas›nda Amerikan emperyalist tekellerinin dünya hakimiyeti vard›r.
E¤er Amerika bugün iﬂgal sald›r›s›n› ‹ran’›n, Suriye’nin veya baﬂka
yerlerin iﬂgalleriyle sürdürmediyse,
bu politikas›nda b i r de¤iﬂiklik ol du¤u için de¤il, halklar›n Afganistan’da, Irak’ta ördü¤ü direniﬂ barikat›na çarpt›¤› içindir. Dünyan›n en
yoksul ülkelerinden biri olan ve
do¤ru dürüst düzenli bir ordusu dahi olmayan Afganistan karﬂ›s›nda
Amerika’n›n elde etti¤i kolay zafer,
di¤er ülkeleri ve halklar› teslim almakta kullan›lacakt›. Emperyalistler, utanmaz bir pervas›zl›kla “Afganistan’›n durumu, hala uluslararas› topluma kafa tutmay› düﬂünenlere ders olmal›” derken, Afganistan’›n “iﬂini” bitirdiklerini düﬂünüSay›: 142

Ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi,
Türkiye
halklar›n›n
vazgeçilmez bir talebidir. Bu ülkede yaﬂayan herkes bu talep etraf›nda
saflaﬂmak durumundad›r.
yorlard›. Fakat bugün NATO “e¤er
müttefikler daha fazla asker göndermezse Talibanc›lar iktidar› yeniden ele geçirecek” diye s›zlan›p duruyor; ihtimal ki, bu s›zlanmada
emperyalistler aras› çeliﬂkilere ve
yeni-sömürgelere yönelik dayatmalara hizmet eden bir abart› olmas›
da mümkündür; fakat iﬂgalcilerin
zafer kazanamad›klar› da kesindir.
“Afganistan’›n durumu ders olmal›” derken, “ders almas›” gerekenlerin baﬂ›nda Kore’den Küba’ya, ‹ran’dan Suriye’ye kadar
uzanan ülkeler geliyordu. Ama asl›nda hemen h i ç b i r ülke, bu tehdi d i n d › ﬂ › n d a d e ¤ i l d i r . Amerikan
emperyalizmi bu süreçte yer yer Avrupa emperyalistlerini bile tehdit etmekten geri kalmam›ﬂt›r. Emperyalizmle ﬂu veya bu nedenle çeliﬂkileri artan her ülke, Amerika’n›n hedefi olabilir.
Amerikan emperyalizmi aç›k
söylüyor; ya benden yanas›n, ya bana karﬂ›s›n! ‹ﬂte bu nedenledir ki,
ülkemiz özelinde de ya Amerika’dan yana olunacakt›r ya Ba¤›ms›z Türkiye’den yana.

B a ¤›m s›z T ü r k i y e ’ d e n
y a n a o l m a y a n l a r,
iﬂbirlikçilerdir
Amerikan emperyalizmine aç›kça karﬂ› ç›kmak, cephe almak görevi, ülkemizin temel olarak “ ba¤›ms›z bir ülke oldu¤u” yanl›ﬂ inanc›yla savsaklanamaz, ertelenemez.
Ba¤›ms›zl›k, ekonomik, siyasi,
a s k e r i , k ü l t ü re l h a y a t › n h e r a l a n›nda ulusun egemen olmas› de m e k t i r. Her alanda, ulusun kendi
iradesini, söz ve karar hakk›n› kullanabilmesi demektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konumda ol-

du¤unu iddia etmek ancak iﬂbirlikçilerin veya cahillerin iﬂidir.
1920’lerin Türkiyesi, ba¤›ms›z bir
ülkedir. Fakat 1930’lar›n sonlar›ndan itibaren ba¤›ms›zl›k ad›m ad›m
yok edilmiﬂ ve 1945’lerden itibaren
de bu süreç tamamlanm›ﬂt›r. Ülkemizde art›k “ulusal egemenlik” nam›na bir ﬂeyden söz edilemez; ba¤›ms›zl›ktan geriye kalan tek ﬂey,
art›k TBMM yönetiminin tepesinde
süs olmakta baﬂka bir iﬂlevi kalmayan “Egemenlik kay›ts›z ﬂarts›z milletindir” sözüdür.
ABD Devlet Baﬂkan› Clinton
1999’da ülkemizi ziyaret etti¤inde,
TBMM çat›s› alt›nda yaﬂananlar, o
sözün bir süs olmaktan baﬂka anlam› kalmad›¤›n› herkese göstermiﬂti
zaten. Milletvekilleri, tarihe geçecek bir utanç karar›yla Clinton’un
“Millet Meclisi”nde konuﬂma yapmas›n› OYB‹RL‹⁄‹YLE kararlaﬂt›rm›ﬂlar ve Clinton’un meclis kürsüsünde konuﬂtu¤u 25 dakika boyunca da yine tarihe geçecek bir
utanç sahnesi yaratm›ﬂlard›. Dünya
halklar›n›n baﬂ düﬂman›n›n konuﬂmas› bu süre içinde tam 12 kez alk›ﬂland›. DSP’sinden ANAP’›na,
DYP’sinden MHP’sine FP’sine kadar tüm düzen partilerinin vekillerinin alk›ﬂlamaktan elleri patlad›. Bugün Bush gelse, ayn› sahnenin yaﬂanaca¤›na kuﬂku yoktur.
Aktard›¤›m›z bu sembolik sahne, ülkemizde ba¤›ms›zl›¤›n neden
düzen partileriyle, düzenin parlamentosuyla, düzenin ordusuyla kazan›lamayaca¤›n› da gösteren bir
sahnedir.
Bu ülkenin tüm gerçek vatanseverleri, ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden yana olan tüm ilericileri, demokratlar›, 1920’lerde kazan›lan
ulusal onurun çi¤nenmesinin ac›s›n›
duyan herkes, Amerika’n›n bir eyaleti olmakla, ba¤›ms›z bir Türkiye
olmak aras›nda kesin tercihini yapmal›d›r. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi,
Türkiye halklar›n›n vazgeçilmez bir
talebidir. Bu ülkede yaﬂayan herkes
bu talep etraf›nda saflaﬂmak durumundad›r.
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Emperyalizm ve Oligarﬂi, Hiçbir
Halk›n, Hiçbir Sorununa Çözüm Bulamaz!
Halen ülkemizin gündeminde
çünkü ülkemizde düzen siyasetinin
olan sorunlardan hiçbiri, yeni ortagündemi bir türlü çözülemeyen
ya ç›km›ﬂ sorunlar de¤ildir. Tam
“sorunlara” bo¤ulmuﬂtur. Sistemin
tersine Kürt sorunundan türban soihtiyaçlar› temelinde yap›lan projerununa, Hrant Dink, Malatya cinaler de zaten halkla de¤il, emperyayetlerinden, Ergenekon’a, hapishalist devletler veya tekellerle konunelerde tecrit sorunundan gecekonﬂulup dan›ﬂ›larak yap›ld›¤› için bu
du sorununa kadar benzeri tüm sotür konular da genel olarak gündem
runlar›n her biri, onlarca y›ll›k geçolmaz. Gündem yine “sorunlara”
miﬂi olan sorunlard›r. Ve her birinin
mahkum kal›r.
bu kadar “eski” bir tarihi geçmiﬂe
sahip olmas›, oligarﬂinin bu sorunSorun Bir ‘YÖNTEM’ Sorunu
lardaki çözümsüzlü¤ünün de bir
De¤il, ‘S‹STEM’ Sorunudur
göstergesidir. Oligarﬂi çözemiyor.
Sorunlar›n böylesine çözümsüz
Oligarﬂinin bu niteli¤ini görmek
kalmas›n›n
nedeni nedir peki? Bu
için bugüne kadar gündeme getirikonuda
elbette
say›s›z görüﬂ ve yolen say›s›z “reform” hamlesini, sarum
ileri
sürülmektedir.
Fakat buny›s›z “demokratikleﬂme paketi”ni
lar›n birço¤undaki ortak nokta, sohat›rlamak yeterlidir. Reform, derunu ﬂu veya bu yöntemin uygulamokratikleﬂme iddial› her hamle,
n›p uygulanmamas›na ba¤lamalar›mevcut sorunlar› daha da çözümd›r. Mesela Kürt sorununun çözümü
süzleﬂtirmiﬂ, bask› sistemi daha da
konusunda “önce terörü bitirip sonpekiﬂtirilmiﬂtir. Çünkü reformlar,
ra demokratik aç›l›mlar yapal›m”
demokratikleﬂme ad›mlar›, oligarﬂeklindeki
görüﬂe karﬂ›l›k, oligarﬂiﬂik yönetim aç›s›ndan hiçbir zaman
nin
saflar›nda
ileri sürülen alterna“benimsenmiﬂ”, “inan›lm›ﬂ” ad›m“önce
demokratik aç›tif(!)
görüﬂ
lar olarak gündeme girmemiﬂtir.
l›mlar
yapmak
terörü
bitirmek için
Oligarﬂinin sorunlar› çözme dedemenin
ötesine geçde
ﬂartt›r”
¤il, yok etme, yok edemiyorsa b a s mez.
Burjuva
politikac›n›n
da, ayt › r m a mant›¤› vard›r. Bu mant›k,
d›nlar›n
da
ufuklar›
daralm›ﬂt›r.
Kürt sorunu gibi, cumhuriyetin tariUfuklar› daraltan ise, onlar›n bireyhiyle yaﬂ›t sorunlarda da, F Tipi hasel yetersizlikleri de¤il, sistemin nipishanelerdeki tecrit gibi, tersaneteli¤idir. Düzeni esas kabul eden
lerdeki ölümler gibi, daha güncel
herkes, sorunlara da ancak düzenin
sorunlarda da hakimiyetini sürdürmektedir.
Y›llard›r siyasetin en temel Tüm ulusal, sosyal, siyasal, ekono konular› bu sorunlar›n çözü- mik sorunlar›m›z›n ç özüm ü , h a l k l a münü tart›ﬂmak olmuﬂtur. Öyle r›n özgür oldu¤u ,
ki bu sorunlar› çözmeye hiç ni- ba¤›ms›z ve de yeti de, gücü de olmayan burm o k r a t i k bir T ü r k i juva siyaset de bu sorunlar›n
d›ﬂ›na taﬂamamaktad›r. Bak›n ye ’dedir. Bu talep
ülkemizin tarihine; mesela ül- etraf›nda birleﬂilme kemizi geliﬂtirecek, refah›, den , halk›n yönetti¤i
adaleti büyütecek görkemli bir iktidar kurulma projeler üzerine büyük tart›ﬂ- dan hiçbir sorun çö malar aç›ld›¤›n› hat›rl›yor muzülemez.
sunuz hiç? Hat›rlayamazs›n›z,
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izin verdi¤i kadar “geniﬂ”, düzenin
tahammül gösterebilece¤i kadar
“özgür” bakabilir.
Oysa bu çerçeve içinde kal›narak,
bu s›n›rlar içinde düﬂünülerek bulunabilecek hiçbir çözüm yoktur. Sorun ﬂu veya bu yöntemin uygulanmas› sorunu de¤ildir. Mevcut sistem
içinde farkl› yöntemlerin getirece¤i
farkl›l›k da, sorunun esas›na ve köklü çözümüne dair olmayacakt›r.
Ülkemizde temel iki sorun vard›r. Bu temel iki sorun, tüm öteki
sorunlar›n çözümünün de önündeki
engeldir. O iki sorunun ad›; emperyalizm ve faﬂizm sorunudur. Emperyalizmin ve faﬂizmin belirledi¤i
bir sistem, zaten hem tüm sorunlar›n KAYNA⁄I, hem de tüm sorunlar› çözümsüz b›rakan politikalar›n
uygulay›c›s›d›r.

Çözüm Emperyalizmin ve
Faﬂizmin D›ﬂ›nda Bir ‘S‹STEM’
Kurabilme Sorunudur
Temel iki sorunun ad›n› emperyalizm ve faﬂizm olarak belirledi¤imizde, asl›nda çözümün de çerçevesini çizmiﬂ oluyoruz. Çözümün
anahtar kelimeleri de devrimci bir
halk iktidar› alt›nda ba¤›ms›zl›k ve
d e m o k r a s i d i r. Neden ba¤›ms›z ve
demokratik Türkiye?
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, bir
halk›n onurlu yaﬂama ve var olup olmama sorunudur. Gerçek
ﬂu ki, bugün emperyalizmin
dünya halklar›n›, iﬂbirlikçilerin
kendi ülkelerinde yönettikleri
halklar› yok sayd›¤› bir
dünyada yaﬂ›yoruz.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, halklar›n
var olmas› demektir.
Demokrasi olmazsa, aç›k ki,
halk yönetime
k a t › l a m a z . Hal-

9 Mart 2008

k›n söz ve karar hakk› olamaz. Faﬂizmlerde halk›n iradesi hep çi¤nenmiﬂtir ve çi¤nenmeye devam edecektir. Demokrasi olmazsa, seçimler bir oyundan, kat›l›mc›l›k demagojiden öteye geçemez. Sömürücüler, zulmedenler, halk›n tepesinden
hiç inmez.
Demokrasinin olmad›¤› yerde,
düﬂünce ve inanç özgürlü¤ü olmaz.
Demokrasinin olmad›¤› yerde, e¤itim halk için olmaz. Demokrasinin
olmad›¤› yerde, uluslar özgür olamaz. Oldu¤u iddia edilen özgürlükler de ka¤›t üzerinde kalmaktan öteye geçemez. K›sacas›, demokrasinin olmad›¤› yerde, halk›n sorunlar›
çözümsüz kalmaya mahkumdur;
t›pk› ülkemizdeki gibi!

gibi ulusal nitelikteki sorunlar, türban sorunu, Aleviler sorunu gibi
inanç özgürlü¤üne dair sorunlar çözümsüz kalmaya mahkumdur. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde, topraklar›m›z bizim olmaktan ç›km›ﬂt›r ve
o topraklar›n nas›l kullan›laca¤›na
da emperyalistler karar verir; ülkemizin onlarca köﬂesini üslerle doldurup, bu üsleri kah Lübnan halk›na, kah Afgan halk›na, kah Irak halk›na karﬂ› kulland›klar› gibi!.. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde, ordu
dahil hiçbir kurum, hiçbir karar, hiçbir politika, “milli” bir özellik taﬂ›yamaz. Adlar›nda, s›fatlar›nda veya
dillerinde “milli” oldu¤u iddias›n›
taﬂ›yan tüm düzen kurumlar›, ba¤›ml›l›¤› gizlemeye çal›ﬂ›yorlard›r.

B i r de ba¤›ms›zl›¤›n olmama s›na bakal›m; ba¤›ms›zl›¤›n olma d›¤› yerde neler oluyor görelim;

Onlar -Emperyalizm ve OligarﬂiÇözemez; Kendimiz Çözeriz!

Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde,
en baﬂta söyleyelim ki, d e m o k r a s i
de olmaz. Evet, ba¤›ms›zl›kla de m ok ra s i , et ve t›rnak gibi birbirine
ba¤l›d›r. Yeryüzünün hiçbir yerinde
ba¤›ms›z olmayan herhangi bir
ülkede demokrasi oldu¤u görülm e m i ﬂ t i r. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤›
yerde ise, açl›k, yoksulluk ve sefalet
vard›r. Çünkü, sömürgeciler, tarihin
her döneminde, sömürdükleri her
yerde, halklar› sefalete mahkum etmiﬂlerdir. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤›
yerde, o ülke, ne yer alt›ndaki, ne
yer üstündeki zenginliklerine sahip
de¤ildir. Onuruna sahip olmayan ülke, bunlara da sahip olamaz zaten
elbette.
Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde,
ne halk›n sözü, ne halk›n ç›karlar›
gözetilmez, gözetilemez. ‹ﬂçinin,
köylünün, ö¤rencinin bugününe de
gelece¤ine de emperyalist merkezler karar verir. Her ﬂey tek bir ﬂeye,
emperyalist tekellerin ç›karlar›na
göre belirlenir. Hak, hukuk, yarg›,
kültür, spor, müzik, sanat her ﬂey
ama her ﬂey, buna göre belirlenir. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde, o
ülkenin ulusal ve uluslararas› nitelikteki hiçbir sorunu, halklar›n,
uluslar›n iradesi do¤rultusunda çözüme kavuﬂturulamaz. Kürt sorunu

Oligarﬂi çözemiyor, o belli; peki
emperyalizm çözebilir mi? Asl›nda
o da belli, çünkü emperyalizm ve
oligarﬂi birbirinden o kadar ayr› de¤il. Ama yine de onlar›n neyi ne kadar çözebilece¤ini görmek için s›n›rl› da olsa bir fikir vermesi aç›s›ndan emperyalist dünyaya iliﬂkin sadece birkaç olguya bakal›m.
Emperyalistler, b›rak›n baﬂka ülkelerin ve halklar›n sorunlar›n› çözmeyi, kendi halklar›n› da art›k her
geçen gün ekonomik, siyasi, sosyal
sorunlar›n bata¤›na gömmektedirler. Emperyalist ülkeler, en baﬂta da
ABD, esas olarak bugün sosyal bak›mdan çökmüﬂ, çürümüﬂ ülkeler
durumundad›rlar.
Çok övündükleri demokrasileri
iﬂlemez haldedir. Seçimlere kat›l›m,
Amerika’da da, Avrupa’da da, hemen tümünde yüzde 50’lerin aﬂa¤›s›ndad›r. Amerika’da büyük kampanyalarla, demokrasiye ve seçmene hakaret anlam›na gelen promosyonlarla seçime kat›l›m› art›rmaya
çal›ﬂmaktad›rlar.
Amerikan nüfusunun yüzde birini oluﬂturan en zenginler, ülke servetinin yüzde 40'›na sahiptir. Bugün
Amerika Bileﬂik Devletleri’nde nüfusun yüzde 12.7'si olan 32 milyon
kiﬂi, yoks ul l uk s› n› r›n ›n a l t› nda
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yaﬂ›yor. Ve Amerikan Çal›ﬂma Bakanl›¤›'n›n tahminlerine göre; 80
milyon kiﬂi yetersiz bir gelire sahiptir. Bu nüfusun dörtte birinden büyük bir rakamd›r. 46 milyon Amerikal›’n›n h i ç b i r sosyal güvencesi
yoktur. Ayn› Amerika’da 37.5 milyon kiﬂi marihuana kullanmaktad›r.
Amerikan hapishanelerinde, ço¤u
siyah, 2 milyonu aﬂk›n hükümlü
vard›r ve bu rakam, d ü n y a d a n t ü m
ülkelerindeki tutuklu, hükümlü say›s›n›n toplam›ndan fazlad›r.
Böyle bir ülke, dünyan›n sorunlar›n› çözmeye soyunabilir mi? Diyelim ki, bunu iddia ediyor, Amerikan iﬂbirlikçisi olmadan veya siyasi
bir körlük sözkonusu olmadan bu
iddiaya inan›labilir, bu iddia ciddiye
al›nabilir mi?
Peki ya Avrupa? O da durmaks›z›n yeni hak gasb› yasalar› ç›karan,
sosyal güvenli¤i daraltan, terörle
mücadele yasalar›n› geniﬂleten bir
gidiﬂat içinde. Kendi sorunlar› büyüyen bir AB; baﬂkalar›n›n sorunlar›n› nas›l küçültebilir?
Emperyalistler ve oligarﬂi hiç mi
bir ﬂey yapamazlar; hiç mi bir sorun
çözemezler?.. Çözebilirler elbette,
ama kendi ç›karlar› do¤rultusunda.
Onlar›n ç›karlar› do¤rultusundaki
herhangi bir çözüme ise, halk›n gözünden çözüm demek mümkün de¤ildir.
Ba¤›ms›zl›k ve d e m o k r a s i istiyoruz! Emperyalizm ve faﬂizm, ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin önündeki baﬂ engellerdir. Bu anlamdad›r
ki,, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi iste mek, emperyalizme ve faﬂizme
k a r ﬂ › s a v a ﬂ m a k t › r. Ba¤›ms›zl›¤›n
ve demokrasinin olmad›¤› bir ülk e n i n ne halde oldu¤unu gördük:
Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin oldu¤u bir ülke ise, zaten devrimci bir
halk iktidar›n›n oldu¤u, yani h a l k › n
yönetti¤i bir ülkedir. ‹ﬂte iktidar›n
bu niteli¤inden dolay›d›r ki, sorunlar›n ele al›n›ﬂ›, çözümleniﬂ biçimi
de¤iﬂir; sorunlar, çözümsüzlük zemininden kurtulup çözüm yoluna
girer. O zaman, diyebiliriz ki, tüm
sorunlar aç›s›ndan çözümün as›l
ad›, adresi devrimci halk iktidar›d›r.

OL‹GARﬁ‹ ÇÖZEMEZ
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“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” Deme
Suçunu ‹ﬂlemeye Devam Ediyoruz...
imi zaman duvara
yaz›lan bir slogan
ya da as›lan bir afiﬂ, kimi zaman
elimize tutuﬂturulan bir bildiri ya
da eylemde yank›lanan bir slogan anlatmaya devam ediyor
halklar›n ortak düﬂman›n›.
‹stanbul’da, Ankara’da, Adana’da Dersim’de, Bursa’da ve
daha birçok ilde “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” diyerek hedef gösteren HÖC’lüler ›srarl› bir ﬂekilde yollar›na devam ediyorlar.
Geçti¤imiz hafta bir afiﬂe bile
tahammül edemeyen polis-jandarma birçok yerde sald›rd› yine.
Engel olamad›klar› içindir ki y›ld›rmaya yönelik sald›r›lar›n› artt›rd›lar. Birçok yerde para cezalar› kestiler. Öyle ki Çorlu’da
milyarlara varan para cezalar›
verdiler. Amerika ekonomik olarak ülkemizi sömürüp bat›r›rken
onlar Amerika’ya karﬂ› seslerini
yükseltenlere ceza kesiyor ve ekonomik olarak y›ld›rmak, zor b›rakmak için ç›rp›n›yorlar.
Rahats›zl›klar›, sald›rganl›klar›
bu slogan›n gerçekli¤indendir. Gizlemek istedikleri gerçek sokaklarda, alanlarda hayk›r›l›yor “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” diye.

K

Ankara’da Sald›r›
HÖC’lüler yine alanlarda, Amerika’y› teﬂhir ediyor, polis yine tüm
azg›nl›¤›yla sald›r›yor. Ank ar a’daki sald›r›lara 1 Mart günü bir sald›r›
daha eklendi. Hüseyingazi Semti’nde kampanya afiﬂlerini asan Sad›k ﬁenbaba, Erdinç Ero¤lu, Bilgehan Karpat ve Erdem Gök polisin
sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar. ﬁehit Selahattin Do¤an Karakolu’na götürülen HÖC’lüler Kabahatler Kanunu’na ayk›r› davrand›klar› gerekçesiyle para cezas› kesildikten sonra serbest b›rak›ld›lar.
Ayn› gün Mamak Cengizhan
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Ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n› 6. Filolar
karﬂ›s›nda hayk›ranlar›n
dalgaland›rd›klar› bayraklard›
Dolmabahçe’de
dalgaland›rd›klar›m›z.
Emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k mücadelesinde
ölümsüzleﬂenlerden devrald›k
bayraklar›m›z›. Çocuk-gençyaﬂl› Türkiye halklar› olarak
dalgaland›rmaya devam
edece¤iz...
Mahallesi ve Hüseyingazi’de de
bildiri da¤›t›mlar› gerçekleﬂtirildi.
(((

A d a n a’da ise 29 ﬁubat günü
halk› demokrasi ve ba¤›ms›zl›k
mücadelesine ça¤›ran kuﬂlamalar
yap›l›rken 1 Mart’ta sabah saatlerinde as›lan pankartlar iﬂine, okuluna giden halka “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” hedefi iﬂaret edildi.
Baraj Yolu Hastaneler Kavﬂa¤›
üzerinde bulunan bir üst geçide ve
Yüre¤ir Otogar› çevresinde bulu-

nan bir üst
geçide as›lan
pankartlarla
kampanya çal›ﬂmalar› sürdü.
Adana Gençlik Derne¤i üyeleri de 26 ﬁubat günü üniversitenin E¤itim Fakültesi R-1 Dersli¤i önünde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” pankart› asarak bir resim sergisi açt›lar.
Sergiyi ziyaret eden ö¤renciler, bir daha geliﬂlerinde arkadaﬂlar›n› da yanlar›na alarak
geldiler. Sergi ilgiyle izlenirken
bir ö¤renci “Ben sizin gibi duyarl› insanlar›n hala var oldu¤unu bilmiyordum. Sizleri gördü¤ümde çok mutlu oluyorum” diyerek duygular›n› paylaﬂt›
Gençlik Dernekli ö¤rencilerle.
Bir ö¤retim görevlisi de “üniversitelerde böyle ﬂeylerin olmas› çok güzel” diyerek deste¤ini ifade etti.
3 gün süren serginin son gününde Adana Gençlik Derne¤i
Müzik Grubu dinleti verdi. Türkülerle halay çeken ö¤renciler
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” slogan›n› atarak sergiye ilgi gösterdi.
Dinleti sonunda sergiyi sonland›rmay› düﬂünen Adana Gençlik Dernekli ö¤renciler, ikinci ö¤retimdeki
ö¤rencilerin yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂ›nca sergiyi 3 gün daha uzatt›lar.
Yine 1 Mart’ta Adana’n›n çarﬂ›
merkezinde 1500 bildirinin da¤›t›m› yap›ld›. ﬁakirpaﬂa Mahallesi
Beﬂevler ve ﬁakirpaﬂa caddeleri
üzerinde afiﬂler as›ld›. Çukurova
Üniversitesi’nde, Kiremithane Mahallesi’nde, Küçük Dikili Belediyesi’nde yap›lan pullamalarla kampanya çal›ﬂmalar› sürüyor.
(((

M e rsin’de de pankart asma eylemleriyle, duvar yaz›lamalar›yla,
yap›lan kuﬂlamalar ve pullamalarla
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” sesi
her kesime yay›l›yor. 26 ﬁubat’ta
Mersin’in, Pozcu Cumhuriyet Caddesi’nde, 28 ﬁubat’ta ise Demirtaﬂ
Mahallesi’ndeki Pazar Sokak’ta
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“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” pankartlar› as›l›rken çarﬂ› merkezinin
birçok yerinde yaz›lamalar yap›ld›.
Yine Mersin’in Demirtaﬂ Mahalesi’nde bulunan Demirtaﬂ Kültür
Sanat Derne¤i’nde, halk›n gerçek
düﬂman›n›n kim oldu¤unu anlatan
bir etkinlik düzenlendi. 2 Mart’ta
gerçekleﬂtirilen etkinlikte halklar›n
yaﬂad›¤› tüm ac›lar›n, açl›¤›n, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in, katliamlar›n tek
sorumlusunun Amerika oldu¤u belirtildi. Slayt gösterisiyle devam
eden etkinlikte Gençlik Derne¤i
Müzik Grubu dinleti verdi. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik ailelerin birlikte haz›rlad››¤› pastalar›n yenilip
çaylar›n içilmesiyle sona erdi.

Çorlu’da Rekor Ceza
23 ﬁubat’ta Ç o rlu’da kampan-

ADANA

yan›n afiﬂlerini asan Mehmet Karaç, Yücel Aslan, Cihat Uçar sivil
polislerce gözalt›na al›narak Çorlu
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü TEM’e
götürüldüler. Afiﬂ ve bildirilerin
herhangi bir yasa d›ﬂ› söylem içermedi¤i ve da¤›t›m›n›n yap›labilece¤i ile ilgili savc›l›ktan yaz› gelmesine ra¤men polis iﬂbirlikçi tavr›n›
sürdürdü. Kabahatler Kanunu’na
göre izinsiz afiﬂ asmak suçundan kiﬂi baﬂ›na 3.805 YTL toplam 11.415
YTL para cezas› kesilen HÖC’lüler
daha sonra serbest b›rak›ld›lar.
Çorlu polisi kesti¤i rekor cezayla
iﬂbirlikçili¤ini ve pervas›zl›¤›n› bir
kez daha gösterdi. Gözalt› sald›r›lar›, para cezalar› hep iﬂbirlikçilerini
örtmeye yöneliktir. Halk›n Amerika’ya karﬂ› var olan öfkesinin aç›¤a
ç›kmas›na duyulan korkudand›r.

Edirne’de “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” Paneli
Edirne Gençlik Derne¤i 1 Mart günü D‹SK/Genel-‹ﬂ
Abdullah Baﬂtürk Toplant› Salonu’nda “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” konulu bir panel düzenledi.
HHB’den Av.
Behiç
Aﬂc›,
D‹SK/Genel-‹ﬂ
Genel
Baﬂkan›
Erol Ekici ve
D‹SK Trakya Bölge Temsilcisi Arif
Kuday’›n kat›ld›¤›
panele ço¤unlu¤u
Trakya Üniversitesi ö¤rencileri ol-

Say›: 142

H AT AY

“Bunlar Halk›n De¤il
Amerika’n›n Polisidir”
Afiﬂlerini asan HÖC’lülere polis
H at a y’da da engel olmak istedi. 28
ﬁubat günü Antakya merkezde afiﬂ
as›l›rken engel olmak isteyen polislere savc›l›ktan al›nan izin belgesi
gösterilmesine ra¤men polisler tehditlerine devam etti. Polis, zab›talar›
ça¤›r›p ceza yazmakla tehdit ederken halk Amerika’n›n halklara düﬂmanl›¤› için “Bunu görmeyen göz
kör, duymayan kulak sa¤›rd›r” diyerek HÖC’lülere deste¤ini sundu.
3 Mart’ta Antakya merkezde ‹nönü Caddesi’nden baﬂlayarak Armutlu ve Elektrik mahallelerinde afiﬂleme yapan HÖC’lülere halk kendi
evlerinin duvarlar›na asabileceklerini ve asabilecekleri baﬂka yerleri

mak üzere yaklaﬂ›k 100 kiﬂi kat›ld›.
Panelde Amerika’n›n tarihinden kesitlerin sunuldu¤u
ve dünya halklar›n›n ac›lar›n›n ortaya konuldu¤u resim
sergisini izleyiciler ilgiyle izledi. Sergiyle Amerika’ya
duyulan öfke artarken, Ümit ‹lter’in Anka Destan› kitab›n›n stand› da aç›ld›.
Edirne Gençlik Derne¤i ad›na Dilek K›l›çarslan’›n
Amerika’ya karﬂ› birleﬂmenin gereklili¤inin vurguland›¤› panelde sunulan dia gösterimi Amerika’ya olan öfkeyi art›rd›.
D‹SK/Genel-‹ﬂ Trakya Temsilcisi Arif Kuday
“ABD’nin günümüz politikalar›n› ve iﬂbirlikçi kukla
hükümetler arac›l›¤›yla da sömürgesi olan ülkelerde her
türlü politikas›n› yürürlü¤e koydu¤ unu buna karﬂ› mücadelenin “Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye” talebinde
birleﬂerek olaca¤›n› anlatt›. D‹SK/Genel-‹ﬂ Genel Bﬂk.
Erol Ekici çözümün anti-emperyalist bir mücadelede oldu¤unu vurgularken HHB Av. Behiç Aﬂc› ise mücadelenin yükseltilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.
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Ulaﬂabildi¤imiz her insana “Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
diyoruz ve Anadolu’nun dört bir yan›nda hep ayn› tepkilerle
karﬂ›laﬂ›yoruz. Türkiye halklar› iktidar›n tüm iﬂbirlikçi
politikalar›na ra¤men Amerika’ya karﬂ›. Çünkü 1920’lerde
vatan› iﬂgal edildi¤inde emperyalizme savaﬂ açarak
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›rm›ﬂt›r halk›m›z. Bu onura
sahiptir. Ve ﬂimdi de bu onurla ayn› tavr› gösteriyor,
Amerika’ya öfke duyuyor...

BU ÜLKEN‹N BA⁄IMSIZLI⁄I ‹Ç‹N
MÜCADELE EDENLER VAR
VE VAR OLMAYA DEVAM EDECE⁄‹Z!

EMRAH ERDO⁄AN SERBEST BIRAKILDI!

Antalya’da 3 Mart günü “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” afiﬂi ast›¤›
için tutuklanan Emrah Erdo¤an’›n
mahkemesi görüldü. Mahkeme öncesinde Antalya Adliye Saray› önüne gelen HÖC’lüler bas›na aç›klama yaparak, hukuksuzlu¤un sona
erdirilmesini istedi. Ümit Çimen
taraf›ndan yap›lan aç›klamada Erdo¤an’›n 40 gündür keyfi bir ﬂekilde tutuklu bulundu¤u ifade edildi.
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Çimen aç›klamas›nda “Bugün
ne polis ne de onu tutuklayan hakim tutuklanma nedenini aç›klayamaz. Çünkü Emrah Erdo¤an ortak
düﬂman Amerika dedi¤i için ba¤›ms›z Türkiye istedi¤i için tutuklanm›ﬂt›r.Ba¤›ms›z Türkiye demek
topraklar›m›z›n emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekilmemesni istemektir”
sözlerine yer verdi.
Erdo¤an’a Amerika’ya karﬂ›
ç›kt›¤› için hakim taraf›ndan ‘piﬂman m›s›n’ sorusunun yöneltildi¤ini dile getiren Çimen “Hay›r, piﬂman de¤iliz” diyerek emperyalizme karﬂ› mücadeleyi yükseltmeye
devam edeceklerini ifade etti.
Eylemde “Emrah Erdo¤an Serbet B›rak›ls›n, Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” sloganlar› at›ld›.
Dava sonunda Emrah Erdo¤an
serbest b›rak›ld›.

göstererek yard›mc› oldu. Afiﬂlerin
sloganlar›n› gören halk ilgiyle
karﬂ›lad› HÖC’lüleri ve afiﬂlemelerinde yard›m ederek bu slogan›
sahiplendi¤ini ortaya koydu.
Ayr›ca Hatay’›n ‹ s k e n d e r u n
‹lçesi’nde 28 ﬁubat’ta Karaa¤aç,
Nardüzü ve Gültepe mahallelerinde bildiri da¤›t›mlar› ve afiﬂlemeler yap›l›rken 2 Mart günü Cemal
Andaç Y›lmaz ve Seval Arac› jandarma taraf›ndan “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” dedikleri için gözalt›na al›nd›lar. Nardüzü Beldesi’nde HÖC’lüler yasal izinlerini
göstermelerine ra¤men gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt› süresi boyunca
HÖC’lüleri tehdit eden jandarma
‘Do¤uda sizin gibilere ben neler
yapt›m bilir misin? Da¤da kocas›n› öldürdüm, köyde kar›s›n›....”
ﬂeklindeki konuﬂmalar›yla, küfürleriyle ve sald›r›lar›yla ahlaks›zl›¤›n› ve halka düﬂmanl›¤›n› gösterdi. HÖC’lüler, 150’ﬂer lira para cezas› kesildikten sonra serbest b›rak›ld›.
Gözalt› terörü sürmeye devam
etti. 3 Mart’ta havuzlu çarﬂ› civar›nda Leyla Arac› ve Cemal Andaç Y›lmaz halk›n “ne yapt›lar ki
gözalt›na al›yorsunuz” diyerek polise tepki göstermesine ra¤men gözalt›na al›nd›lar. “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› atan HÖC’lüler
“bunlar halk›n de¤il Amerika’n›n
polisidir” diyerek polisleri teﬂhir
ettiler.
(((

1 Mart günü B u rsa’n›n pek
çok emekçi mahallesinde “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” yaz›lamalar› yap›ld›. Santral Garaj, Vatan
Mahallesi, Do¤u Garaj› Bölgesi,
Yavuz Selim Mahallesi, Arabayata¤› Mahallesi, Ç›narönü Mahallesi’ne çok say›da yaz›laman›n yap›ld›¤› görüldü.
Yoldan geçen herkes gördü¤ü
yaz›lamalarla bir kez daha düﬂman›n› görüyor. Amerika’y› bilen de,
bilmeyen de ayn› öfkeyi duyuyor.
Kampanya baﬂlad›¤›ndan beri
her kesimden insan hak veriyor bu
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I M F’den emir
a l a n, NAT O ’ n u n
ucuz as k e r i h ti ya c› n › k a rﬂ› layan,
ABD si lah te kel le r in i n h a t› r› için ül ke mi zi
mil y a r l a rc a d o l a r b o rc u n a l t › n a s o kan, özel leﬂt i rme l e rle, SSGSS ya sala r › y la, F T ip i h apis h a nele r i yle, üsler i yle, BOP p roje le ri için Ame r ik a ’ n › n e m i r eri olar a k g ö r evi ni yer i ne ge ti r en A K P ikti d ar › d a ö nceki l e r gi bi halkla r › m›za zul ü m
edi y o r. Hal k› m› z›n ve ül ke- mi zin
k a de r i ni be l i rleyen ka r a rlar T ü rkiye ’de de ¤il, ABD’de al› n› y o r. Ekon o m i k , s i y a si , a s k e r i h e r ﬂ e y h a k k › n d a k a r a r A m e r i k a ’ d a al›n› y o r.
Cebi mi ze gi r ecek pa r a , k u rsa ¤› m› za
gi r ecek lok m a , k ü l t ür ü müz, d›ﬂ poli ti k a m › z o r a d a b el i rleni y o r.
Biz ka de r i mi zi Ame r i k a ’n › n
de ¤il, ken di mizin bel i rleye ce ¤i bir
ül ke is ti yoruz. Biz ba ¤›ms›z l›k ve
de m o kr a si is ti yo r u z .

slogana. ‹slamc›s› da, memuru da, iﬂçisi de, enteli de... De¤iﬂik illerde yap›lan
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” konserlerinde ayn› duygular›n, ayn› coﬂkunun
yaﬂanmas›n›n bir nedeni de halk›n bu
kampanyay› sahiplenmesidir. Amerika’ya olan tepkisidir.
Ama öte yandan halk›n sahiplendi¤i
bu sesi dillendirenler her yerde bask›ya
da maruz kal›yor. Hem de kendi yasalar›n› bile çi¤neyerek yap›yorlar bunu.
Halk sahipleniyor AKP’nin polisi
sald›r›yor. Sald›r›lar özünde halka yöneliktir. Halk hakk›n› aramas›n, tepkisini dile getirmesin diyedir. Halk›n
Amerika’ya da kendi iktidarlar›na da
boyun e¤mesini istedikleri için sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›r›yorlar. Ancak tüm
sald›r›lara ra¤men devrimciler emperyalist mücadeleyi yükseltiyor, halk›m›z
da deste¤ini dile getiriyor.
Ve bu kampanya yoluna devam ediyor. HÖC’lüler de kampanyan›n duyurusunu yapmaya ve halk› anti-emperyalist mücadeleyi büyütmeye ça¤›rmaya devam ediyor. Bu ça¤r› ba¤›ms›z
Türkiye’yi yaratma ça¤r›s›d›r.
Say›: 142

Tüm ‹nançlardan,
Tüm Milliyetlerden,
Her Meslekten,
Emekçi
Kad›nlar›m›z!
Kad›nlar›n kurtuluﬂu için!
Çocuklar›n›z›n gelece¤i için!
Onurunuzun çi¤nenmemesi,
aﬂa¤›lanmamas› için!
Amerikan emperyalizmini ülkemizden atmal›y›z.
Kad›nlar›m›z!
Bugün ülkemizi yönetenler,
halk›n hiçbir kesiminin sorunlar›na çözüm üretmiyorlar.
Bunun nedeni, ülkemizi yönetenlerin halk›n gücüyle de¤il,
emperyalizmle kurduklar› iﬂbirlikçilik iliﬂkisi sayesinde iktidar
olmalar›d›r. Ülkemizi yönetenler halk›n de¤il, Amerika’n›n iktidar›d›rlar.
K a d › n l a r › m›z!
Amerikan›n ç›karlar› için iktidar koltu¤unda oturanlar, bizlere
ve çocuklar›m›za ne verebilirler?

K a d › n l a r › m›z!
Sokaklarda
gördü¤ünüz
uyuﬂturucunun hamisi, fuhuﬂun
bekçisi polis, asker üniformal›lar, bu ülkenin insanlar› de¤ildir.
Onlar, Amerikan emperyalizmin
ülkemizdeki bekçileridir.
Amerikan emperyalizminin
ülkemizdeki varl›¤›n›, zulmün
bekçilerinin kimliklerinde aray›n...
Amerikan emperyalizmini,
bask›da, zulümde aray›n. Çocuklar›n›z› iﬂkencehanelere taﬂ›yanlar›n, sokaklarda, da¤larda, infaz
edenlerin kimliklerinde aray›n...
Büyüyen ahlaks›zl›kta, yozlaﬂmada aray›n... yoksullu¤unuzda, açl›kta, iﬂsizlikte aray›n...
Ve bi lin ki, bu ülkeden Amerika’y› atmadan hiçbir sorunumuz çözülmeyecektir...
Ve bi lin ki, kad›nlar›m›z örgütlenip aya¤a kalkmadan, ülkemiz ba¤›ms›z, halk›m›z özgür olmayacakt›r!
K a d › n l a r › m›z!

Bu sorunun cevab› yaﬂad›klar›m›zd›r. Bizlere verebildikleri
birﬂey olmad›¤›n› yaﬂayarak görmekteyiz.

Halk›m›z›n milliyetler, inançlar zemininde bölünüp, birbiriyle
çat›ﬂt›r›lmas›n›n önüne geçecek
olan da sizler olmal›s›n›z.

Ö n üm ü z de iki yol vard › r. Ya
örgütlenecek, mücadele edecek
bu gidiﬂi de¤iﬂtirece¤iz. Ya da bu
düzen içinde gün gün artan çürümenin bir parças› haline gelece¤iz.

Bunun yolu da emperyalizme
karﬂ› birleﬂmektir.

Sokaklar›nda Amerikan joplu
polislerin uyuﬂturucu satt›rd›¤›,
pezevenklerin kad›nlar›m›z›,
k›zlar›m›z› pazarlad›¤›,
yozlaﬂman›n, ahlaks›zl›¤›n,
açl›k ve yoksullu¤un her gün daha fazla büyüdü¤ü bir ülkede yaﬂamak istemiyorsak;
Te k b i r yo lu muz vard›r. O
yol, ba¤›ms›z bir ülke yaratmak
için, Amerikan emperyalizmini
ülkemizden atmakt›r.

K a d › n l a r › m›z!
‹çine hapsedilmek istendi¤iniz hapishaneyi k›racaksan›z, bu
ülkenin b a ¤›m s›z l› ¤› için sesinizin ç›kt›¤› kadar hayk›rarak ilk
ad›m› atmal›s›n›z!
Sizlerin sesi, “ O r t a k D ü ﬂm an› m› z›n Ame r i k a ” oldu¤unu
hayk›ran seslere çok daha fazla
kat›lmad›¤› sürece esaret zincirimiz k›r›lmayacakt›r.
Unutmay›n, hayk›r›n, hayk›ral›m tüm kad›nlar ve tüm erkekler hep birlikte: “ O rt a k D ü ﬂm an › m›z A m e r i k a ’ d › r ! ”

ORTAK DÜﬁMAN
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Çok hakl›s›n›z!
Ellerinize sa¤l›k
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r”; bu
slogan›n yaz›l› oldu¤u bildirileri,
dergileri ellerine alanlar›n, bunun yaz›l› oldu¤u afiﬂleri, pankartlar› görenlerin en yayg›n gösterdi¤i tepki
iﬂte bu bir kelimede özetleniyor:
“Hakl›s›n›z!”
Halktan bu kadar aç›k ve bu kadar yo¤un bir ﬂekilde onay bulan sloganlar oldukça enderdir ve bu slogan
da o ender sloganlardan biri oldu¤unu gösterdi kampanya içinde. Ortaya
koydu¤umuz tespitlere iliﬂkin halk
duygular›n› baﬂka bir zaman bu kadar s›k ve aç›k bir ﬂekilde ifade etmemiﬂtir: Duygular söze dönüﬂtü¤ünde
yine o kelime ç›k›yor karﬂ›m›za:
“Çok hakl›s›n›z”, “çok do¤ru söy lüyorsunuz!”
*
Düﬂman›n Amerika oldu¤unu
aç›k aç›k söylemek, asl›nda halk›n
duygular›na t e rc ü m a n olmakt›.
Bu kampanyan›n politik anlamda
ne kadar isabetli oldu¤unun göstergesi de buydu zaten.
Ülkemizde y›llard›r yap›lan anketler, halk›m›z›n yüzde 70-80 ve bazen daha fazlas›n›n “ A m e r i k a ’ y a
k a r ﬂ › ” oldu¤unu gösteriyordu. Genel
olarak ABD ve AB’ye tepki yüksekti.
Fakat ﬂu da aç›k bir çeliﬂkiydi; ülkemizdeki anti-emperyalist mücadele
bu oranlara hiç de paralel de¤ildi.
Emperyalizme karﬂ› mücadeleyi
yükseltmek iﬂte bu paralelli¤i sa¤lamakt› ve bu slogan›n yaz›l› oldu¤u
her bildiri, afiﬂ bu paralelli¤i biraz
daha güçlendiriyordu.
*
Bu kampanyadaki bildiri da¤›t›mlar›n›n en dikkat çekici yanlar›ndan biri, çok say›da kiﬂinin bildirilerden fazla alarak kendisinin de da¤›tmak istemesiydi. Kimi bunu üç beﬂ
tane fazla isteyerek, kimi daha fazlas›n› isteyerek yap›yordu. Kimileri de
kendi soka¤›na, mahallesine hatta
evinin içine asmak için al›yordu.
Fazla bildiri alanlar›n aras›nda ev kad›nlar›ndan pazarc›s›na, kahvede ka-
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¤›t oynayan›ndan ö¤retmenine kadar
çeﬂitli kesimler vard›.
*
Ayn› yard›m afiﬂlerin as›lmas›nda
da birçok ﬂehirde gözleniyordu. Slogan›n herkese son derece hakl› görünmesinin yan›nda meﬂru görünmesinin de pay› vard› belki bu yard›mda. “Afiﬂleri yükse¤e as›n yükse¤e,
kimse y›rtmas›n” diyerek bir sandalye uzatan bu meﬂruluk duygusu içinde yap›yordu bu yard›m›. Birçok insan tepkisiz kalm›yordu yap›lan çal›ﬂmaya. Kimi, “ellerinize sa¤l›k iyi
yap›yorsunuz” diyor, kimi afiﬂe bak›p slogan› okuyunca en az›ndan
“kolay gelsin” diye sesleniyordu geçerken.
Antakya merkezde afiﬂ asan
HÖC’lülere müdahale etmiﬂti polis.
Yoldan geçen biri de as›l› afiﬂleri
göstererek polise müdahale etti:
“Bunu görmeyen göz kör, duyamayan kulak sa¤›rd›r!”
*
Asl›nda HÖC’lülerin bu kampanyada da¤›tt›klar› bildirinin slogan›
kitlelerin en az›ndan bir k›sm›na yeni bir ﬂey ö¤retmiyordu; onlar›n zaten bildi¤ini, hissetti¤ini ortaya koyuyordu.
Mesela bir kahvehanede, bildirinin baﬂl›¤› dikkat çekince s›k rastlanmayan bir ﬂekilde, masalarda oyun
oynayanlar, oyunlar›n› yar›da b›rakarak bildirileri büyük dikkatle okuyorlar ve birço¤u hemen hemen ayn›
anda ﬂu yorumu yap›yordu: “Herkes
biliyor ortak düﬂman›... ama biz ne
yapabiliriz."
Bursa Fomara’da afiﬂleme yapanlar›n yan›na gelen yaﬂl› bir vatandaﬂ
“Slogan›n›z çok iyi. Kolay gelsin“
diyordu HÖC’lülere. O da biliyordu
ortak düﬂman›.
*
Babaeski’de perﬂembe günleri
pazar kuruluyordu. HÖC’lülerin de
muhtemelen o pazarda bildiri da¤›taca¤›n› düﬂünen polis, sabah erkenden
pazar esnaf›n› gezmeye baﬂlam›ﬂt›.

Polis, esnafa “gün içerisinde bildiri
da¤›t›laca¤›n›, esnaf›n da buna göz
yummamas›n›” söylüyor, provokasyon haz›rl›yordu.
Esnaf›n biri sordu, bildirileri nas›l
tan›yacaklard›, ne yaz›yordu baﬂl›¤›nda. Polis, “ORTAK DÜﬁMAN
AMER‹KA’DIR” yaz›yor dedi. Ve
iﬂte o noktada hiç beklemedi¤i bir
tepki ile karﬂ›laﬂt›.
Pazar esnaf›, bu sözün nesinin
yanl›ﬂ oldu¤unu sordu polise; bir
baﬂka esnaf devam etti; “ortak düﬂman Amerika tabi, bunu inkar etmek
vatan hainli¤idir, halk düﬂmanl›¤›d›r...”
Polisler bu tepkiler karﬂ›s›nda çaresizce pazar alan›n› terk etmek zorunda kald›lar. Polisler, biraz önce
gençler bildiri da¤›tmaya geldi¤inde
“onlar› dövün, tezgah›n alt›na sokup
orada bekletin, biz almaya gelece¤iz” diye anlat›yorlard› esnafa. ﬁimdi boyunlar›n› k›r›p gidiyorlard›.
Nitekim onlardan biraz sonra
HÖC’lüler geldi. Pazar esnaf›, biraz
önceki polislere tepki olarak, da¤›t›lan bildirileri tezgahlar›n›n üzerine
koyarak herkese okuttular.
*
Adana Gençlik Dernekli ö¤renciler Çukurova Üniversitesi’nde Ortak
Düﬂman Amerika’d›r baﬂl›¤›yla bir
sergi açt›lar. Bir ö¤retim görevlisi
geldi sergiyi gezmeye ve gezip ﬂöyle
dedi oradakilere:
“ ‹ y i k i b ö y le b i r s e r g i a ç t ›n › z .
Amerik a’n›n dü nya halklar›na yap t›¤› zulmü g ün yüzü ne ç›kar t›yo rs u nu z . S iz i n ﬂ u a n y a p t › kl a r › n › z ›, s i z lerden önce Deniz Gezmiﬂler, Mahir
Çayanlar yapm›ﬂlard›. ‹ktidar onla r›n mücadelesinin sona erdirebile ce¤ini düﬂünerek o insanlar› katlet ti. Ama bugün onlar›n bayraklar›n›
si z l e r t a ﬂ› y o rs u n u z . S iz l e ri h e r z a ma n gö rm e k g ü ze l b i r ﬂe y !”
Güzel bir ﬂey, halklar›n duygular›na, tepkilerine tercüman olmak.
Güzel bir ﬂey bilmeyenlere düﬂman›n› anlatmak, tan›tmak. Güzel bir ﬂey,
38 y›ld›r anti-emperyalist mücadelenin bayra¤›n› dalgaland›rmaya devam etmek...
Tüm HÖC’lülerin ellerine, dillerine sa¤l›k!
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Nas›l Köleleﬂtirildi?
Nas›l Özgürleﬂecek?
Yaz› dizimizi bu bölümde bitiriyoruz. Önceki bölümlerde ilkel
toplumdan kapitalist topluma kadar kad›n›n tarihsel serüveninin
çok k›sa bir özetini yapt›k. Ki bu
bölümler, bu anlamda kad›n›n
‘nnas›l köleleﬂtirildi¤i’ sorusunun
cevab›yd›lar.
Bu bölümde ise esas olarak ka-

d›n›n nas›l öz gü r le ﬂece ¤i, n a s›l kurtulaca¤›
4
sorusunu cevaplamaya çal›ﬂaca¤›z. Daha do¤rusu, tarihsel olarak verilmiﬂ bir cevab›, burada dilimiz döndü¤ünce özetleyip aktarmaya çal›ﬂaca¤›z. Evet, kad›n›n
kurtuluﬂunun nas›l sa¤lanaca¤›,
günümüzde bir tart›ﬂma konusu
de¤ildir; bu sorunun cevab›nda
sosyalizm vard›r. Sorun, kad›nlar
ve erkekler olarak sosyalizme nas›l ulaﬂaca¤›m›zdad›r.

Kad›n-erkek eﬂitli¤inin ekonomik-siyasal-sosyal koﬂullar›n›n olmad›¤› bir toplumda, soyut bir
“eﬂitlik” peﬂinde koﬂan feminizm,
sonuçta burjuvaziye hizmet etmiﬂ
olmaktad›r. Çünkü, kad›nlar›n dikkatlerini gerçekten kurtuluﬂ mücadelesinden uzaklaﬂt›r›p, hedef sapt›rmakla burjuvazinin egemenli¤inin süresini uzatmaktad›r.
ﬁu da bilinmeli ki “ kad›n›n kurtuluﬂu sosyalizmdedir” demek,
mevcut sistem içinde varolan veya
kazan›labilecek haklar›n yads›nmas›, önemsiz görülmesi anlam›na gelmez. Bugün, gericili¤in, feodal yap›lar›n karﬂ› ç›k›ﬂ›na, faﬂizme ve

Kad›nlar› ev iﬂlerine kölelikten kurtarmadan, kad›n
sorunu çözülemez. Bunu da SOSYAL‹ZM yapacak!
Neredeyse iki yüzy›ld›r süregelen tüm eﬂitlik, özgürlük sözlerinin
arkas›nda, s›n›fl› toplumlardan bu
yana de¤iﬂmeyen eﬂitsizlik, ikinci
s›n›f vatandaﬂl›k, horlanma, aﬂa¤›lanma, cinsel meta olarak görülme
devam edegelmiﬂtir.
Ekonomideki, teknolojideki,
toplumsal yaﬂamdaki, yasalardaki
tüm de¤iﬂikliklere karﬂ›n, kad›n yine ve hala ikinci s›n›f. Ve bu yüzden
son derece kesin bir biçimde söylüyoruz ki, kad›n›n kurtuluﬂunu burjuvazi sa¤layamaz. Tüm görkemli
sözlere, gösteriﬂli programlar›na
karﬂ›n burjuvazinin kad›na verebilece¤i bir ﬂey yoktur.
Lenin ﬂöyle diyor: “Burjuva demokrasisi, özgürlük ve eﬂitlik üzerine kula¤a hoﬂ gelen boﬂ sözler, tumturakl› sözcükler, abartmal› vaatler
ve gürültülü sloganlar demokrasisidir. Gerçekte bütün bunlarla kad›n›n özgürsüzlü¤ü ve eﬂitsizli¤i, çal›ﬂanlar›n ve sömürülenlerin özgürsüzlü¤ü ve eﬂitsizli¤i gizlenir. ” (Kad›n ve Aile, Marks, Engels, Lenin,
Sol Yay›nlar›, syf. 234)
Kad›n›n özgür olmay›ﬂ›n› ve eﬂit
olmay›ﬂ›n› ne yaparsa yaps›n, yine
de sonuçta gizleyemiyor burjuvazi.

Say›: 142

Burjuvazinin neden kad›n›n kurtuluﬂunu sa¤layamayaca¤›n› ortaya
koyan çok somut olgular var;
Kad›n› mu t fa ¤ a , y a t a k od a s › n a ,
çocuk odas›na kapatarak ev kölesi
yapan burjuvazi, kad›nlar›n yarat›c›
gücünü, üretken olmayan konularda
boﬂa harcatan; kad›nlar› çocuklar›n›
do¤uran bir ü re t i m a ra c › olarak gören burjuvazi, kad›n› özgürleﬂtirebilir mi?
Kad›n› adeta “ m e t a ü reten b i r
m e t a” olarak gören, kad›nda salt
cinsellik gören burjuvazi, kad›n›n
yeteneklerinin, zekas›n›n, akl›n›n,
yarat›c›l›¤›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layabilir mi?
Kad›n›n beynine ve vücuduna
zincir vuran, özgürlüklerini, haklar›n› k›s›tlayan faﬂist veya islamc›,
hangi gerici anlay›ﬂ kölelikten kurtarabilir kad›n›?

Kad›n sorunu emekçi
kad›nlar›n sorunudur
Peki, kapitalizm içinde ad› zaman zaman duyulan feminizmle
kurtulur mu kad›nlar? Bu sorunun
cevab› da neredeyse bir as›rl›k bir
cevapt›r ve olumsuzdur.

burjuvaziye ra¤men çeﬂitli alanlarda kad›n haklar›nda belli kazan›mlar elde edilebilmiﬂse, bu, mücadelenin sonucunda oldu. Dolay›s›yla
bu mücadeleyi yine devam ettirmeli kad›nlar›m›z. Ama e¤er meselemiz k›smi baz› haklar meselesi de¤il de, bir bütün olarak kad›n›n özgürleﬂmesi ve kurtuluﬂu ise, feminizm veya benzer hiçbir ak›m›n kad›nlara bunu veremeyece¤ini bilmeliyiz. LEN‹N, Marksist-Leninistler’le feministlerin soruna bak›ﬂ
aç›s› aras›ndaki ayr›m› ﬂu noktalarda izah ediyor:
“K›lavuz ilkeler, gerçek kad›n
özgürleﬂmesinin ancak komünizmle
olabilece¤ini kesinlikle dile getirmelidir. Kad›n›n toplumsal ve insani konumu ile üretim araçlar›nda
özel mülkiyet aras›ndaki çözülmez
ba¤l›l›k kuvvetle belirtilmelidir. Bununla, k a d › n h a k ç › l › ¤ › oyununa
karﬂ› kal›n, silinmez ayr›m çizgisi
çekilir. (...) Komünist kad›n hareketinin kendisi (...) her türlü sömürülenlerin ve ezilenlerin (...) genel y›¤›n hareketinin bir parças› olmal›d›r. (...) Kad›nlar olmadan gerçek
hiçbir y›¤›n hareketi olamaz.” (Kad›n ve Aile, syf. 261)
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En baﬂta ﬂu görülmelidir ki, “ ka d› n s or un u e s a s o l a r a k iﬂçi ve
e m e k ç i k a d › n l a r › n s o r u n u d u r.”
Emekçi kad›nla burjuva kad›n› ayn›
kefeye koymak, s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›ndan uzak oldu¤u gibi, kad›nlar›n
gerçek durumunu tespit etmekten
de uzakt›r; emekçi ve burjuva ayr›m› yapmadan genel bir kad›n sorunundan ve özgürleﬂmesinden söz etmek, cins ayr›mc›l›¤›na dayal› bir
anlay›ﬂ› savunmakt›r. Burjuva kad›nlar›n, küçük-burjuva kad›nlar›n
da kad›n olmaktan kaynaklanan sorunlar› var elbette, ama bunlar
emekçi kad›ndan farkl› nitelikteki
sorunlard›r ve talidir. Emekçi kad›nlar›n sorunlar›yla ayn› düzeyde
görülemez.
Marksist-Leninistler olarak, kad›nlar›n yer almad›¤› bir mücadeleyi düﬂünemeyiz. Bir devrimin kad›nlar olmaks›z›n baﬂar›lamayaca¤›
ve kad›nlar olmadan da sosyalizmin
kurulamayaca¤› bizce aç›kt›r.

Sosyalizmde kad›n›n
kazan›mlar›
Kad›nlar›n dünya çap›ndaki ve
ülkemizdeki durumu, ortaya “ k a r a n l › k ” bir tablo ç›kar›yor. Fakat bu
tablonun ayd›nl›k noktalar› da yok
de¤il. O ayd›nl›k noktalar, ya sosyalizmin oldu¤u yerler ya da devrim
mücadelesinin amans›z sürdü¤ü
yerlerdir. Sosyalist ülkelerde kad›n
sorununun çözümü konusunda, kad›n›n toplumsal yaﬂamdaki yeri konusunda devasa ad›mlar at›lm›ﬂt›r.
Lenin, daha devrimin ilk y›llar›nda bu konuda att›klar› ad›mlardan dolay› çok iddial›d›r:
“Sovyet iktidar›, ... iki y›l içinde,
kad›n›n kurtuluﬂu için, ‘kuvvetli’
cinsi ile eﬂitleﬂtirilmesi için, bütün
dünyadaki ileri, ayd›n, ‘demokratik’
cumhuriyetlerin topunun 130 y›lda
yapt›klar›ndan daha çok ﬂey yapt›.” (Kad›n ve Aile; Marks, Engels,
Lenin, Sol Yay›nlar›, syf. 236)
130 y›lda yap›lanlar› 2 y›la s›¤d›rmak, sadece “baﬂar›l›” olmak kelimesiyle izah edilemez. Bu, kad›nlar aç›s›ndan tüm tarihleri boyunca
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‹KT‹DAR gibi, ERKEK
gibi, KADININ kendisi
de sorunun bir parças›
Kapitalizm kad›n sorununun çözümünün önünde
bir engel. Faﬂizm engel. ‹slamc›l›k, ﬂeriat engel. Çünkü
hepsi erkek egemen zihniyetin temsilcisi ayn› zamanda. Ve
biny›llard›r bu zihniyetle ﬂekillenmiﬂ erkekler de engel..
Fakat, kad›n sorununun çözümünün önündeki baﬂl›ca engeller denilince,
akla hemen erke¤in yeni statüyü kabullenememesi geliyor olsa da, bu eksik bir yaklaﬂ›md›r. Çünkü, binlerce y›l›n al›ﬂkanl›klar›yla, gelenekleriyle
oluﬂturulmuﬂ statülerin de¤iﬂmesinde, k a d › n l a r d a b i r d i reniﬂ oda¤›d›r.
Kuﬂku yok ki, binlerce y›l›n al›ﬂkanl›klar›n›n, statülerinin kad›nlar üzerinde
b›rakt›¤› olumsuz etkiler de vard›r ve bunlar› bir hamlede de¤iﬂtirmek mümkün de¤ildir. “ ‹kinci s›n›f vatandaﬂl›ktan, e¤itimsizlikten, cinsel meta olarak
kullan›lmaktan, ya da en çok, burjuvazinin vitrinini süsleyen bir araç olmaktan gelen kad›n›” , her alanda erkekle eﬂit bir konuma taﬂ›mak, toplumun yönetim kademelerinde yer almas›n› sa¤lamak, uzun bir süreç sonunda mümkün olabilecektir.
Kad›nlar binlerce y›l e¤itim imkanlar›ndan, kültürde, sanatta kendilerini
geliﬂtirebilme imkanlar›ndan yoksun kald›lar; tar›m d›ﬂ›nda üretim yeteneklerini geliﬂtiremediler. Evin dört duvar› aras›na adeta hapsedildiler. Dolay›s›yla bu tarihsel gerçe¤in sonucunda “ hem fiziki hem de beyinsel iﬂlevlerinde kay›plar” verdiler. Kad›nlar binlerce y›lda kaybettiklerinin ancak bir k›sm›n› burjuva demokrasisi koﬂullar›nda kazand›klar› haklarla yeniden elde ettiler. Ama burjuvazi kad›nlar›n geliﬂimini belli bir yerde durdurdu ve onlar›
yeniden metalaﬂt›r›ld›klar›, bir do¤um arac› olarak görüldükleri k›s›r döngünün içine hapsetti.
Kad›nlar bu k›s›r döngüyü sosyalizm mücadelesi içinde ve sosyalizmin
inﬂas›yla parçalayabilirler. Ama bunun ön ﬂart›, kad›nlar›n kendi kafalar›nda
oluﬂan statüleri, kendilerine vurduklar› prangalar› parçalamalar›ndan geçiyor.
H a y a t › n h e r alan›nda ikinci s›n›f olmay› kabul eden, kendini erke¤in
k ö l e s i o l a r a k g ö re n k a d › n › k i m s e ö z g ü r l e ﬂ t i re m e z v e k u r t a r a m a z !
yaﬂad›klar› en köklü ve en kap saml› devrimdir. Lenin’in iddias›
hiç kuﬂkusuz iki y›lda sa¤lanan somut dönüﬂümlere dayan›yordu.
1980’li y›llar›n Sovyetler Birli¤i’ne
iliﬂkin baz› rakamlar, katedilen mesafeyi de gösterecektir.
Nüfusun % 51’ini oluﬂturan
Sovyet kad›n›n›n % 93’ü bir iﬂte
çal›ﬂarak ü retici k›l›nm›ﬂt›r. Bu konudaki ekonomik, kültürel engeller
büyük ölçüde ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Sovyet kad›n›n›n % 60’› yüksek
ö¤renim gören bir seviyedeydi ve
bu oran da giderek artma e¤ilimindeydi; çünkü her bin Sovyet kad› n›ndan 801’i yüksek ö¤renim görüyordu.

Sovyet kad›n›, mecliste % 33 ile,
yerel halk meclislerinde % 50 ile,
Yüksek ﬁura’da ise 1/3 oran›nda
delege ile temsil ediliyordu.
1980’lerin-90’lar›n Sovyetler
Birli¤i’nde bilim adamlar›n›n %
40’›, hakimlerin % 32.6’s›, doktorlar›n % 65’i, ö¤retmenlerin % 71’i
kad›nlardan oluﬂuyordu.
Bunu sa¤layan sosyalizmdi.
Rusya, devrim oldu¤unda, “Avrupa’n›n en geri ülkesi” s›fat›n› taﬂ›yordu ve ﬂimdi Avrupa’n›n en ileri
ülkeleri bile, bu konularda Sovyetler Birli¤i’yle boy ölçüﬂebilecek durumda de¤ildi.
Çin’de de kad›nlar›n toplumdaki
konumlar›na iliﬂkin k›sa sürede bü9 Mart 2008

yük ad›mlar at›ld›. Çinli kad›nlar,
devrimin yap›ld›¤› 1949’da toplam
iﬂgücünün sadece % 7.5’ini oluﬂtururken, bu oran, sadece beﬂ y›l içinde % 40’a ç›kt›.
Açl›¤›n her y›l milyonlarca yoksul Çinli’yi öldürdü¤ü bir ülkede,
hiç kuﬂku yok ki, kimse kad›n haklar›ndan söz edemezdi. Ama devrim, açl›ktan insanlar› öldüren düzene de, açl›ktan ölümlere de son
verdi. Bütün sorunlar, bütün haklar
konuﬂulabilirdi art›k Çin’de. Nitekim, öyle bir noktaya gelindi ki,
1980’lerde üniversitelerin üçte bi r i kad›nlardan oluﬂuyordu.
1949’a kadar, yönetimde, toplumsal hayat›n di¤er kurumlar›nda
binde bir oran›nda bile temsil edilemeyen Çinli kad›nlar, devrimle, yönetime kat›lmaya baﬂlad›lar; Çinli
kad›nlar hükümet bürolar›nda ve
halk örgütlerinde, yönetim kademelerinin % 16.5’ini oluﬂturur duruma
geldiler.
Devam edelim sosyalizmin kazand›rd›klar›n› somutlamaya:
K ü b a d e v r i m i n d e ise, kad›n›n
her ﬂeyden önce o n u r u kurtar›ld›.
Sadece Havana’da 15 bin fahiﬂe yaﬂ›yordu devrimden önce ve Küba,
k›tan›n “genelevi” olarak aﬂa¤›lan›yordu.
25 y›lda kad›n iﬂgücü 3 kat›na
ç›kar›ld›. Kübal› kad›nlar, meclisin
% 25’ini, sendika liderliklerinin %
37’sini oluﬂturacak seviyeye gelmiﬂti. Kad›n›n “geride” kalmas›na
neden olan koﬂullar, gelenekler kad›nlar›n talepleri do¤rultusunda çözülüyor sosyalizmde. Kreﬂlerin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› -ki bunlar›n tamamen ücretsiz oldu¤unu da belirtelim- bunun ifadesidir. “Kreﬂe çocu¤unu gönül rahatl›¤›yla b›rakan
Kübal› anne, okul saatlerinde ücretsiz beslenen çocu¤unun e¤itim, sa¤l›k masraf›n› düﬂünmek zorunda de¤ildir”.
N i k a r a g u a ’ n › n kad›nlara iliﬂkin
gelenekleri aras›nda bizim geleneklerimize benzer yanlar vard›. Hala
–yani devrimden önce– çok çeﬂitli
k›l›flar alt›nda kad›nlar al›n›p sat›l›yordu. Erkekler, birden fazla kad›n
Say›: 142

Kalkal›m aya¤a!
Tarihi bir hakk› teslim ediyor Lenin:
"(...)proleter kad›nlar devrimde ola¤anüstü davrand›lar. Onlar olmadan zafere
ulaﬂamazd›k ya da pek güç ulaﬂ›rd›k.(...) Ne
kadar yürekliydiler ve ﬂimdi hâlâ ne kadar yürekliler! Katland›klar› bütün ac›lar› ve yoksunluklar› düﬂününüz. Ve onlar, Sovyetleri savunmak istedikleri için özgürlü¤ü ve
komünizmi istedikleri için davrand›lar. Evet, proleter kad›nlar›m›z ola¤anüstü s›n›f savaﬂç›lar›d›r.
Hayran kal›nmaya ve sevilmeye hak kazanm›ﬂlard›r.(...) Proletaryan›n ilk
diktatörlü¤ü, kad›n›n toplumsal tam hak eﬂitli¤i için gerçek k›lavuzdur. O, kad›n haklar›yla ilgili ciltlerce yaz›n›n y›kt›¤›ndan çok önyarg› y›km›ﬂt›r.(...)"
*
Sovyet kad›n›n›n yapt›¤›n›, ülkemizin kad›nlar› da yapacak. Türk, Kürt,
Arap, Gürcü, Laz, Boﬂnak, Terekeme, Çerkez kad›nlar, devrimimizde ola¤anüstü kahramanl›klar›n yolnu açan Sabolar’›n, Gülsümanlar’›n, Cananlar’›n,
Zehralar’›n, Hülyalar’›n yolundan yürüyecekler.
Bugün sorunlar›n›n bilincinde dahi olmayan, kad›n›n özgürleﬂti¤i, kurtuldu¤u bir sistemde nelere kavuﬂabilece¤ini hayal bile edemeyen milyonlarca
kad›n›m›z var. ‹kinci s›n›f olmak, iki kere ezilmek, onlar için adeta kader
gibidir. Fakat biz, devrimimizle bu milyonlara kad›n›n özgürlü¤ü ve kurtuluﬂu
bilincini götürece¤iz. Özgürleﬂmenin ve kurtuluﬂun yolunu gösterece¤iz.
Kader dediklerini yerle bir edip, körelmiﬂ yeteneklerini diriltip, haklar›n› savunmalar› için aya¤a kald›raca¤›z.
Kad›nlar›m›z, kalkal›m aya¤a, kalkal›m ve kad›nlar›n ne iktidar›n, ne
erke¤in kölesi olmad›¤›n› gösterelim tüm dünyaya. Gösterelim ki, kahraman
kad›nlar›m›z›n açt›¤› yol, yolumuzdur ve art›k o yol hiç kapanmayacakt›r.
alabiliyor, birkaç kad›n tek erke¤in
“mal›” olabiliyordu. Gerdek gecesi
bakire ç›kmamas› durumunda, hatta
bundan sadece ﬂüphe bile duyulmuﬂsa, erkek o kad›n› reddedebilme
hakk›na sahipti, hatta baz› bölgelerde de “öldürmesi” gayet normaldi.
Devrimi izleyen y›llarda ise, bütün
bu geleneklere büyük darbeler vurulurken, kad›nlar k›sa sürede siyasi
önderliklerin % 37’sini, Devlet
Konseyi’nin % 15’ini oluﬂturan bir
düzeye geldiler.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›, bu
konuda kaydedilen mesafenin
önemsiz, anlams›z oldu¤unu, kazan›mlar›n kal›c›laﬂmad›¤›n› göstermez. Tam tersine, sosyalizmin kad›nlara kazand›rd›klar›, insanl›¤›n
haf›zas›na yaz›lm›ﬂt›r. Sosyalist sistemin y›k›ld›¤› ülkelerde, kad›nlar
adeta büyük bir batakl›k içine düﬂtüler. Sadece kapitalizmin yeniden ha-

kim olmas›ndan sonra ortaya ç›kan
tablo ve kad›nlar›n içine düﬂürüldü¤ü durumlar göstermektedir ki, kad›n›n kurtuluﬂu sosyalizmdedir.
Aktard›¤›m›z son derece özet rakamlar›n da gösterdi¤i gibi, sosyalizm kad›nlara varolan durumu de¤iﬂtirmenin kap›s›n› açt›. Onlara
eﬂitli¤in ka¤›t üzerinde de¤il, hayat›n içinde mümkün olabilece¤i yeni
bir ufuk gösterdi.

Kölelikten kurtulman›n
ön ﬂart›!
Geçen hafta yay›nlanan bir istatisti¤e göre, Türkiye, kad›n milletvekili oran› aç›s›ndan 189 ülke ara s›nda 160. s›rada yer al›yor. Bu sonuç kuﬂkusuz ki, utanç vericidir.

"Kad›n-erkek aras›nda, daha
önceki toplumsal durumlardan bize
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miras kalm›ﬂ bulunan eﬂitsizlik, as la kad›n›n ekonomik bask› alt›nda
oluﬂunun sebebi de¤il, sonucudur."
(Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeni)
Kad›n›n eﬂitsizlik ve bask›lar›
sadece erkeklerin erkek olmalar›ndan dolay› gelen özelliklerine ba¤lamak, yan›lt›c›d›r; bask›n›n as›l
kayna¤› sosyo-ekonomik yap›d›r.
Ve kad›nlar üzerindeki iki kat bask›n›n, ikinci s›n›f konumunun ortadan
kald›r›l›ﬂ› da bu ekonomik alt-yap›n›n tasfiye edilip daha ileri bir ekonomik sisteme dönüﬂtürülmesiyle,
yani sosyalizmle mümkün olacakt›r.
LEN‹N 1920 y›l›nda “Uluslararas› Kad›n Günü” baﬂl›kl› bir yaz›s›nda, kad›n›n özgürlü¤ü ve kurtuluﬂu aç›s›ndan “(Kad›nlar›n) toplumsal bak›mdan üretici çal›ﬂmaya
kat›lmalar›n›n, ev içi köleli¤inden
kurtar›lmalar›n›n, mutfa¤›n ve çocuk odas›n›n sonsuz s›k›c›l›¤›na
olan aptallaﬂt›r›c› ve aﬂa¤›lay›c›
ba¤›ml›l›klar›n›n k›r›lmas›n›n” önemini vurgulam›ﬂt›.
Lenin burada sorunun “özüne”
de¤iniyor. Kad›n sorununun sosyalistçe çözümünde k ü l t ü r devrimi
önemli, ancak tek baﬂ›na yetersizdir.
Çözümün bir di¤er yan› da k a d › n erkek eﬂitsizli¤inin maddi koﬂulla r›n› yok etmek ve kad›n› ev iﬂlerine ba¤›ml›l›ktan k urtaracak koﬂullar› yaratmakt›r. Bunun bir politika olarak uygulanmad›¤› koﬂullarda, kad›n erkek eﬂitli¤ini sa¤lamak
üzere ç›kar›lan yasalar, yap›lan düzenlemeler sonuçsuz kalacakt›r.
Kad›nlar› ev iﬂlerine kölelikten
kurtaracak ve onlar›, yarat›c› yeteneklerini geliﬂtirecek üretim içine

sokmadan, kad›n sorunu çözülemez.
Marksist-Leninistler, devrimci
halk iktidar›n›n yönetimi alt›nda,
kad›nlar›n en k›sa süre içinde ev
iﬂinden, mutfa¤›n ve çocuk odas›n›n
“aptallaﬂt›r›c›” koﬂullar›ndan kurtar›labilece¤ini söylüyoruz. Teknolojinin ulaﬂt›¤› bugünkü seviyede, çamaﬂ›rhanelerden kreﬂlere, ortak lokantalardan kooperatiflere kadar
yap›labilecek çok ﬂey vard›r. Sosyalizm, kad›n› köleleﬂtiren ev iﬂlerini
erke¤e ve topluma bölüﬂtürmeyi öngörmektedir. Böylelikle kad›n›n
kendini geliﬂtirmek için ay›raca¤›
zaman art›r›labilir ve kad›nlar, biny›llar›n geri b›rakt›r›lm›ﬂl›¤›n› aﬂma
yolunda ilerlemeye baﬂlarlar. Ancak
bu koﬂullarda kad›n, kendini geliﬂtirebilir, ekonomik, siyasi ve sosyal
yaﬂamda erkekle her anlamda eﬂit
bir yer edinebilir; Lenin, kad›nlar›n
sosyalist toplumda geliﬂmelerinin,
önlerinin aç›lmas›n›n devam›nda
bekleneni ﬂu sözlerle dile getiriyor:
“Her mutfak kad›n›, devleti idare
etmesini ö¤renmelidir.”

Sosyalistler d›ﬂ›nda k im
söyleyebilir bu sözleri?
S o n u ç o l a r a k ; kad›n›n kurtuluﬂunun devrimden ve sosyalizmden
geçti¤ini söylüyoruz. Bu kurtuluﬂ,
ne k›sa vadelidir, ne tek bir hamlelik iﬂtir. Çünkü burada sosyo-ekonomik temelin ötesinde, yasalar›n
ötesinde, kökeni binlerce y›la uzanan geleneklerden, önyarg›lardan
ve kad›n› erke¤iyle tüm toplumu
kuﬂatan davran›ﬂ biçimlerinden sözetti¤imiz de unutulmamal›d›r. Kad›nlar›n kaderini bir anda de¤iﬂtire-

8 MART’A ÇA⁄RI ETK‹NL‹KLER‹
A n k a r a ‹dilcan Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü için ça¤r› etkinli¤i düzenlendi. 1
Mart’ta yap›lan etkinlikte konuﬂma yapan Ayﬂe Arapgirli
8 Mart’›n tarihini özetleyen bir konuﬂma yaparak 8
Mart’›n önemine de¤indi. Etkinli¤e kat›lan Nimet Y›ld›z
da türkülerini seslendirdi ve etkinli¤e kat›lanlar›n 8
Mart’›n› kutlad›. Etkinlik “Ekmek ve Gül” isimli belgeselin gösterimiyle ve 8 Mart’ta alanlara ça¤r›s›yla sona erdi.

22

KADINLAR

cek bir sihirli çubu¤umuz yok. Ama
bu kaderi ad›m ad›m de¤iﬂtirecek
sihirli bir arac›m›z var: SOSYAL‹ZM.
Kad›nlar›n kurtuluﬂuna giden
yolda birinci dönemeç, kad›nlar›n
bugünden direniﬂ ve savaﬂ›n bir parças› olmas›d›r. Mücadeleyle özgürleﬂmenin ilk prati¤i ve sonuçlar› bu
süreçte yaﬂanacakt›r.
‹ k i n c i d ö n e m e ç , devrimimiz
olacakt›r. Devrimci halk iktidar›, en
baﬂta, kad›n erkek eﬂitsizli¤ini sürdüren, pekiﬂtiren yasal ve toplumsal
zemini yok edecektir. Halk›n gücü
ve devrimin iradesiyle binlerce y›l›n
kökleﬂmiﬂ, kemikleﬂmiﬂ eﬂitsizlik
sistemini y›kacakt›r.
Üçüncü dönemeç noktas›, bunun devam› olarak sosyalizmin inﬂas›d›r. ‹ﬂte bu kad›n›n tam kurtuluﬂu yolunun art›k aç›lmas› demektir.
Nikaragua devriminin önderlerinden Thomas Borge’nin erkeklere
ö¤ütlerine kulak veriyoruz son olarak: “Erkeklerin ve kad›nlar›n al›ﬂkanl›klar›na, adetlerine ve ön yarg›lar›na karﬂ› mücadele etmek zorunday›z... hepimiz, evlerimizde, kendimizi kad›nlar›n yoldaﬂlar› haline,
kad›nlar›n ö¤retmeni ve onlar›n ö¤rencisi haline dönüﬂtürmeliyiz...
Onlarla siyasi e¤itimi paylaﬂmal›,
mümkün olan her yolla ev iﬂlerini
paylaﬂmal›y›z, çocuk sevgisi ve bak›m›n›, devrim sevgisi ve savunusunu paylaﬂmal›y›z...” (Sandinist
Halk Devrimi, syf.26-27)
Daha önce sorulan bir soruyla
bitirelim bu yaz› dizimizi de: Borge’nin sözlerini okuyun bir kez daha ve cevap verin: Sosyalistler d›ﬂ›nda kim söyleyebilir bu sözleri?

‹ s t a n b u l Ba¤c›lar’daki Karanfiller Kültür Merkezi’nde ise 2 Mart’ta bir etkinlik gerçekleﬂtirildi. Etkinlikte
8 Mart’›n tarihini anlatan Bahar Kaya, 8 Mart’›n içinin boﬂalt›lmas›na izin vermeyeceklerini dile getirdi. Etkinlikte
“Demir Çeneli Kad›nlar” filminin gösterimi yap›ld›.
Es k i ﬂ e h i r’de Anadolu Üniversitesi’nde 4 Mart’ta as›lan afiﬂlerle Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i, BDSP, ODAK,
Mücadele Birli¤i ve DGH taraf›ndan 8 Mart’ta Adalar
Migros önünde saat 12.30’da yap›lacak olan bas›n aç›klamas›na ça¤r› yap›ld›.
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Gazi’de sömürü ve zulme karﬂ› ayakland›k,
yeniden yeniden ayaklanaca¤›z!
Ta rihte öyle olaylar yaﬂan›r ki, y›llar›n anlatamad›¤›n› bir
günde anlat›l›r, y›llar içinde yaﬂanmayanlar o k›sa zamanda yaﬂan›l›r.
12 Mart 1995’te, Gazi Mahallesi’nde, tam da böyle bir gün yaﬂanmaktayd›.
Saat 21.00 sular›nda, ‹smetpaﬂa
Caddesi’nde, Do¤u K›raathanesi
önünde, ticari bir taksiden kahvehaneye s›k›lan kurﬂunlarla 68 yaﬂ›ndaki Halil dedenin vurulmas›yla baﬂlad› sald›r›. Kontrgerilla, Alevi halk›n yo¤un olarak gitti¤i kahvehaneleri silahla taram›ﬂ ve Alevi dedesi
Halil Kaya öldürülmüﬂtü. Ve Gazi
halk›, devrimcilerin öncülü¤ünde
bu katliamlar›n, bu zulmün hesab›n›
sormak için ayakland›.
Katliam, devletin halk düﬂman›
yüzünü gösteren ve oligarﬂik devletin, bir kontrgerilla devleti oldu¤unu gösteren bir katliamd›. Baﬂka
hangi devlet, gelip halk›n yaﬂad›¤›
kahvehaneleri tarar, katleder, halk›
birbiriyle çat›ﬂt›rmak ister?
Yaﬂanan oligarﬂik devletin ilk
katliam› de¤ildi. ‘90’l› y›llar devrimci mücadele ve geliﬂen halk muhalefetinin karﬂ›s›nda, devletin
kontrgerilla faaliyetlerini yo¤unlaﬂt›rd›¤› y›llard›r. Say›s›z infazla, kaç›r›p kaybetmeyle devrimcilerin ve
failleri “belirsiz(!)” b›rak›lan
kontrgerilla eylemleriyle ve Mad›mak Oteli’nde oldu¤u gibi gericiler
taraf›ndan yak›larak ayd›nlar›n katledildi¤i y›llard›r.
Bu nedenledir ki, kahvehaneleri
kimin tarad›¤› kimse için bir belirsizlik taﬂ›m›yordu. Halk›n üzerine
ateﬂ aç›lm›ﬂsa, kuﬂku yoktur ki, bunu yapan devletin ta kendisidir. Halk›n, tereddütsüz sald›r›n›n sorumlusu olarak oligarﬂik devleti görmesi
ve ona karﬂ› ayaklanmas›n›n nedeni
de budur.

Say›: 142

Silahla taranan halkt›. Halktan
yana ya da asgari düzeyde demokratik haklara, hukuka sayg›l› bir
devlet, katilleri aç›¤a ç›karmak için
harekete geçerdi. Ama ilk sald›r›y›
izleyen ertesi gün Gazi Mahallesi’nde yaﬂananlar öyle olmam›ﬂt›.
Devlet, bir yandan katilleri saklarken, di¤er yandan katillerin cezaland›r›lmas›n› isteyen halka karﬂ›
tüm askerini, polisini Gazi Mahallesi’ne y›¤›yor, katliam› sürdürüyordu. Halka düﬂman, hak, hukuk tan›mayan bir devletti.
Gazi’den baﬂlayarak, ‹stanbul’un çeﬂitli mahallelerine yay›lan
ayaklanma, 12 Eylül Cuntas›’n›n,
sosyalist ülkelerde yaﬂanan karﬂ›devrimlerin yok edemedi¤i halk›n
devrimci potansiyelinin gücünü de
göstermiﬂti.
Gazi Ayaklanmas› devrimcilerin
de, oligarﬂinin de üzerinde durdu¤u,
sonuçlar ç›kard›¤› bir geliﬂmeydi.
Gecekondularda devrimimizin
büyük dinamikleri yaﬂamaktayd›. O
gün, bu büyük dinamik harekete
geçmiﬂ, oligarﬂiye korkulu rüyalar
gördürmüﬂtü. Ayaklanan halk, egemenlerin, yoksullu¤umuzun sorumlusu burjuvalar›n, “ g e c e k o n d u l a rdan gelip g›rtla¤›m›z› kesecekler”
korkusu ile yat›p kalkmalar›na neden olmuﬂtu.

Ay a k l a n m a m › z S ö m ü r ü
ve Zulme ‹syan›m›zd›r
Öyle bir ülkede yaﬂ›yoruz ki, bir
avuç az›nl›k halk›n yaratt›¤›
de¤erlerin büyük bölümüne el koyarken, milyonlarcam›z sefalet içinde yaﬂamak zorunda b›rak›l›yoruz.
Bu ülkede, servetin yüzde 60’› sadece 17 ailenin elinde bulunuyor.
Bu demektir ki, ülkemiz 17 aile taraf›ndan zorbal›kla ele geçirilmiﬂtir
ve bu 17 aile, emperyalizmle iﬂbirli¤i içinde milyonlarcam›z›, kendileri için çal›ﬂan köleler haline getir-

miﬂtir. Böylesi büyük bir soygun,
ancak ayn› büyüklükteki bir zorbal›kla baﬂar›labilirdi, ki öyle de yap›lmaktayd›.
‹ﬂte Gazi Mahallesi’ndeki isyan›m›z da bunlarayd›.
‹syan etmekte sonsuz kere hakl›yd›k. Tersine, böylesi bir düzene
isyan etmemek haks›zl›kt›. Böylesi
bir düzene karﬂ› isyan etmemek, en
baﬂta çocuklar›m›za, gelecek kuﬂaklara karﬂ› yapaca¤›m›z en temel
haks›zl›klardan birisiydi. ‹syan etmemek, onlar› böylesi, adaletsiz bir
düzende, böylesine bir soygun ve
zulüm makinesinin içinde yok olmaya mahkum etmekti.
Bu düzene karﬂ› isyan etmemek,
zulmün, adaletsizli¤in sürmesine
gözyumarak, tüm ezilenlere karﬂ›
haks›zl›k etmektir. Bu nedenle isyan ettik, ayakland›k ve onbinlerce
kiﬂi doldurduk sokaklar›.
Biliyorduk ki, ayaklanarak, insano¤lunun yapabilece¤i en güzel, en
onurlu ﬂeyi yap›yorduk.

Hedefimiz Karakol
“Kahvehane taranm›ﬂ”, “Halil
dede ölmüﬂ”. Bu söz sokaklara dökülmemiz için ça¤r› olmuﬂtu. Halil
dedenin katillerinin yuvas› karakoldu.
Oradan m› gelmiﬂlerdi? Halil dedeyi öldüren kurﬂunlar› kahvehane
üzerine ya¤d›rd›ktan sonra oraya m›
kaçm›ﬂlard›? Bunun bir önemi yoktu.
Nas›l olursa olsun, karakol onlar›n
yuvas›yd›, tüm semtlerdeki karakollar, halka karﬂ› zulüm uygulayan
merkezlerdi. E¤er Halil dedenin hesab› sorulacaksa, bu hesab›n sorulabilece¤i en yal›n ve kitlenin gözü
önündeki hedef kuﬂkusuz karakoldu.
Bunun için büyük bir kitleyle
yürüdük karakola. “ H e d e f K a r a kol” diyordu, Gazi ayaklanmas›’n›n
komutanlar›ndan, Cepheli Ali Hayd a r Çakmak.
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Sömürü düzenlerinin bekçileri
karakollard›. ‹syan etti¤imizde, yan›baﬂ›m›zdaki bu karakollarda besledikleri eli silahl› bekçilerini üzerimize sal›yorlard›. Fakat, ﬂimdi s›ra bizdeydi, ﬂimdi s›ra hesap sorma s›ras›yd›, bunun için binlerce insan karakolu taﬂ ya¤muruna tutuyordu. Cepheliler’in öncülü¤ünde yürüyen kitle, hep bir a¤›zdan “Katil Polis”,
“Katil Devlet”, “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza”, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar›n› hayk›r›yordu.

O G ü n , D i re n i ﬂ e Ö n d e r l i k
E d e rek To p ra ¤a D üﬂ en
Cepheliler Va r d ›
12 Mart akﬂam› baﬂlayan ayaklanma 13 Mart’ta da devam ediyor.
Çat›ﬂmalar daha da büyüyor. Gazi
halk› bir yandan cemevi önünde
binlerce kiﬂiyle ﬂehitlerinin cenazelerini kald›r›yor, bir yandan çat›ﬂmay› sürdürüyordu.
Kitle polisi taﬂ ya¤muruna tutarak, polisin kitleye karﬂ› kurdu¤u
barikat› parçal›yor, polisi püskürtüyordu. Bu s›rada binalar›n arkas›na
gizlenmiﬂ polisler, kortejler halinde
yürüyen kitlenin üzerine hedef gözeterek ateﬂ ettiler, kitleyi otomatik
silahlarla tarad›lar.
Bu s›rada, 17 yaﬂ›nda bir Cepheli olan Sezgin Engin yürüyüﬂün en
ön saflar›nda ﬂehit düﬂtü. Elinde bir
taﬂ... 17 yaﬂ›nda bir savaﬂç›... Halk
savaﬂlar›n›n özelli¤idir bu, 17’sinde
de çok daha küçük yaﬂlarda da,
70’inde de savaﬂç›d›r halk... Gazi’de savaﬂan da halkt›...
Hesap sormak için yürüyen kitleyi, verilen ﬂehitler durdurmuyor, o
güne kadar Cephe saflar›nda say›s›z
eyleme kat›lm›ﬂ olan 40 yaﬂ›ndaki
emekçi Fadime Bingöl de, hesap
sormak için katillerin üzerine yürüyerek ﬂehit düﬂüyordu.
Halk, faﬂizmin namlular›ndan
üzerlerine ya¤an kurﬂunlara karﬂ›,
elindeki taﬂlarla, kelimenin gerçek
anlam›nda y ü re¤iyle direniﬂi sürdürdü. Vurulup birer birer düﬂerken,
baﬂka türlü kurﬂunlar›n üzerine yü-
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rümek de mümkün de¤ildi.
O gün, Gazi direniﬂini simgeleyen, bir foto¤raf kaz›nm›ﬂt›r belleklere. Halk›n üzerine sürülen bir panzerin üzerinde üç Cepheli, ellerinde
çekiçlerle, panzerin, halk›n üzerine
su s›kan mekanizmas›n› tahrip etmektedirler. Onlardan birisidir Ali
Y›ld›r›m. Çat›ﬂman›n ilerleyen zamanlar›nda ayaklanman›n ﬂehitlerinden birisi de Ali Y›ld›r›m olur.
M e h m e t G ü n d ü z , D i n ç e r Y›lm az,
H a s a n G ü r g e n Gazi direniﬂinde ﬂehit düﬂen di¤er Cepheliler oldular.

D i reniﬂ Di¤er G e c e k o n d u
Mahallelerinde Sürüyor
Gazi’de baﬂlayan isyan›m›z, ‹stanbul’un ve Anadolu’nun birçok
yerine yay›larak büyüdü. ‹stanbul’un çeﬂitli gecekondu mahallelerinden halk, Gazi direniﬂine kat›lmak için Gazi Mahallesi’ne ak›n etti. Direniﬂ daha baﬂ›ndan itibaren,
Nurtepe, Armutlu, Güzeltepe, ‹kitelli ve Ümraniye’den ve di¤er mahallelerden direniﬂe gruplar halinde
kat›l›mlarla büyüdü.
Bu kavga yoksul halk›n, bir avuç
egemenin düzenine karﬂ› yürüttü¤ü
bir kavgayd›, bu nedenle yoksul halk,
‹stanbul’un ve Anadolu’nun birçok
yerinde bu kavgan›n içinde saflaﬂt›,
kavgay› bulunduklar› yerlere taﬂ›d›.

Adalet ‹stiyorduk
Suçlular› istiyorduk. Halil Dede’yi vuranlar›, kahvehaneleri tarayanlar› istiyorduk. Ama hay›r, faﬂizm, sesini ç›karmayan, haklar›

için mücadele etmeyen, koyun sürüleri misali boyun e¤dirilmiﬂ bir
halk istiyordu. Faﬂizmin gözünde,
en büyük affedilmez suçu isyan
ederek iﬂliyorduk.
Fakat, bunun önemi yoktu, genci, yaﬂl›s›, çocu¤u, kad›n›, erke¤i
tüm Gazi halk›, sokaklarda hep birlikte gönüllü olarak, büyük bir kahramanl›k göstererek bu “suç”u iﬂliyordu.
Üzerimize, polisleri, askerleri
sürdükçe, biz sokaklara kurdu¤umuz barikatlar›n arkas›nda direniﬂi
sürdürüyorduk. Sokak sokak sürüyor çat›ﬂmalar.
Üzerimize kurﬂunlar ya¤›yordu,
vuruluyor, düﬂüyorduk. Düﬂenlerimizi kavgay› büyütmenin vesilesi
yap›yor, daha büyük öfkeyle ilerliyorduk. ﬁimdi art›k sorulacak hesab›m›z da daha fazlayd›.
Gazi ve di¤er mahallelerde süren
ayaklanmam›z, iradi olarak sonuçland›r›ld›¤›nda Gazi ve Ümraniye
mahallelerinde toplam 18 ﬂehidimiz
vard›. Halil Kaya, Sezgin Engin,
F a d i m e B i n g ö l , D i n ç e r Y›lmaz,
H a s a n G ü r g e n , Ali Y › l d › r › m ,
Mehmet Gündüz, Zeynep Poyraz,
Dilek Sevinç, Fevzi Tunç, Reis
Kopal, Mümtaz Kaya, Genco Dem i r, H a k a n Ç u b u k , ‹ s m i h a n Y ü k sel, ‹smail Baltac›, Hasan Puyan,
Ya ﬂ a r Ayd›n.
Adalet isteyen sesimizi susturmak için katlettiler. Susamazd›k, bir
kez daha görmüﬂtük ki, bu düzende
en asgari düzeyde bile adalet yoktur, bu düzenin halka verebilece¤i
hiçbir ﬂey yoktur. Ne elde edeceksek, kendi gücümüzle kavga ederek
elde edecektik.
Bunun için adalet isteyen sesimizi Gazi davas›n›n tüm mahkemelerinde yükselttik, ‹stanbul’da istedikleri gibi katilleri aklama oyunu
oynayamayacaklar›n› anlad›klar›ndan, davay› Trabzon’a kaç›rd›lar.
Trabzon’da da duruﬂma salonlar›n›n
boﬂ kalmas›na izin vermedik. Faﬂistleri toplay›p otobüslerimizi taﬂlatt›lar, duruﬂmalara kitlesel kat›l›m›m›z› engelleyemediler.
Gazi davas›n›n sonucunda, birkaç
9 Mart 2008

katil göstermelik cezalara çarpt›r›ld›.
Fakat, bu bizim istedi¤imiz adaleti
karﬂ›layamazd›, karﬂ›layamad›. Düzenin yarg›s›, as›l olarak katilleri gizlemek, suçlular› aklamak içindir. Bizim iste¤imiz olan terazisini halk›n
eline ald›¤› bir adalettir.

Daha Güçlü
Ayaklanaca¤›z
Bir daha ayaklanmayal›m diye
katlettiler. Sadece o günlerde katletmekle yetinmediler, sonraki günlerde de, Gazi’nin ve di¤er yoksul
semtlerin sokaklar›nda terör estirdiler, yollar› kestiler kimlik kontrolleri yapt›lar, gözalt›na al›p iﬂkence
yapt›lar, sokaklarda panzerler gez-

dirdiler, evleri bast›lar...
Bask› ve terörün amac› ayakland›¤›m›za piﬂman etmekti. Piﬂman
olmad›k.
Gazi Ayaklanmas›’n›n üzerinden
13 y›l geçti. Fakat, aradan geçen 13
y›l, bizlere daha büyük ayaklanmalar yaratman›n zorunlulu¤unu göstermiﬂtir.
‹nsanlar›m›z kar›nlar›n› doyurabilmek için, hayatlar›n› hiçe sayarak çal›ﬂmak zorunda kal›yorlarsa,
can güvenlikleri al›nmadan çal›ﬂt›r›ld›klar› için, bir günde onlarcas›
ölüyorsa, demektir ki, daha büyük
ayaklanmalar yaratmaktan baﬂka
yolumuz yoktur.
En demokratik haklar›m›z terör-

Sorunlar / Çözümler
Gazi’den
Ergenekon’a
16 Mart ve Gazi katliamlar›n›
gerçekleﬂtirenler aras›nda Ergenekoncu Veli Küçük’ün adamlar› da
var m›yd›?
Veli Küçük ve adamlar›n› yarg›layan mahkemeler, onlara bu soruyu da soracaklar m›? Ergenekon davas› yarg›lamalar›, Gazi ve 16 Mart
katliamlar›n›n sorumlular›n›n aç›¤a
ç›kmas›na da hizmet edecek mi?
Hiç sanm›yoruz!
AKP iktidar› Ergenekoncular›
tutuklayarak, “devlet içinde yuva lanm›ﬂ çetelerin üzerine gidiyor”
görünümü yaratmaktad›r.
Fakat, 16 Mart, Gazi ve Susurluk yarg›lamalar›na bakmak Ergenekon yarg›lamas›n›n da nas›l olaca¤›n› görebilmek için yeterli olacakt›r. AKP iktidar› da, kendisinden
önceki iktidarlar gibi, halk› bask› ve
terörle yöneten bir iktidard›r. Dolay›s›yla AKP iktidar›nda da, yarg›
mekanizmas› farkl› çal›ﬂmayacakt›r.
Say›: 142

Di¤er yandan, kim ki, kontrgerilla örgütlenmesini AKP’nin yapt›¤› gibi salt devletin içindeki birkaç
çeteye indirgemeye çal›ﬂ›yorsa, bilinmelidir ki, o kontrgerillay› yarg›lamak de¤il, devleti aklamak, kontrgerilla faaliyetlerini sürdürmek istiyordur.
Yine Susurluk san›klar›n›n yarg›lamalar› da ayn› durumun bir di¤er kan›t›d›r. Hat›rlanacakt›r, Susurluk’ta bir trafik kazas› olmuﬂ ve tüm
suçlular ayn› arac›n içinde, suç belgeleriyle aç›¤a ç›km›ﬂlard›. Araçtan
milletvekili, emniyet müdürü ve güya “devlet taraf›ndan aranan” faﬂist
katil birlikteydiler. Kazada, katliamlar›n arkas›ndaki devlet gerçe¤i
isimleri, belgeleri, iﬂledikleri suçlar
yani her ﬂeyiyle ortaya ç›kt›¤› halde,
Susurlukçular’a kimse dokunmam›ﬂ, dokunamam›ﬂt›r.
Oligarﬂik devlet katlediyor, kendi koydu¤u yasalar› çi¤neyerek
kontrgerilla faaliyetleri örgütlüyor,
halka karﬂ› suç iﬂliyor. Fakat, bu
katliamlar›n sorumlular› yarg›lanm›yor. Halen 16 Mart ve Gazi katliamlar›n›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmamas› bunun örneklerindendir.
Dolay›s›yla ortaya ciddi bir ada-

le bast›r›l›yorsa, insanlar›m›z sokaklarda dergi da¤›tt›klar› için kurﬂunlan›yorsa, ayd›nlar›m›z faﬂist tetikçilere vurduruluyorsa, hala çocuklar›m›z polislerin, askerlerin
kurﬂunlar›yla can veriyorlarsa, hala
en küçük hak talebimizde polis jopuyla, panzeriyle karﬂ›lan›yorsak,
yeniden ve daha büyük ayaklanmalar için say›s›z nedenimiz var demektir.
let sorunu ç›kmaktad›r. Bu suçlar
cezas›z kalacak, bunlara yeni suçlar
m› eklenecek, de¤ilse bu suçlar›n
cezas› nas›l verilecek?
Kimi kesimlerde yanl›ﬂ bir düﬂünce vard›r. Oligarﬂik düzenin yarg› mekanizmas› içinde, suçlar›n cezaland›r›laca¤› düﬂünülmektedir.
Bu yanl›ﬂ düﬂüncenin temelinde, iﬂlenen suçlar›n merkezinde devletin
kendisinin oldu¤unu görememek,
oligarﬂinin yarg› mekanizmas›n›n
ba¤›ms›zl›¤›na inanmak, devletin
içinde halen dürüst kiﬂilerin oldu¤una, bunlar›n etkili olabileceklerine
inanmak gibi nedenler vard›r.
Adalet sorunu, ülkemizin temel
sorunlar›ndan birisidir. Fakat, bu
sorunun çözümü, katledenlerin ayn›
zamanda yarg›layan oldu¤u düzenin
mekanizmalar› içinde de¤ildir.
Defalarca dile getirdi¤imiz bir
gerçek, gündeme gelen her örnekte
görülmektedir. Bu ülkede, halka yönelik katliamlar›n failleri yarg›lanamaz. Böyle düﬂünmemizin nedeni
vard›r. Bu neden, bu katliamlar› örgütleyen ve yaﬂama geçiren gücün
devletin kendisi olmas›d›r.
Yine, 16 Mart ve Gazi katliam
davalar›n›n geliﬂim süreci göstermiﬂtir ki, ülkemizde bu ve benzeri
yarg›lamalardan adalet ç›kmayacakt›r. Dahas› bu katliam politikalar› ayn› ﬂekilde devam ettirilecektir.

SORUN/ÇÖZÜM
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60
Y›ld›r
Bitmeyen Katliam
‹srail’in 27 ﬁubat’tan itibaren
Gazze’ye yönelik sürdürdü¤ü sald›r›larda, 100’ü aﬂk›n Filistinli öldürüldü, yüzlerce Filistinli yaraland›.
Siyonizmin, Filistin halk›n› hedef alan sald›r›lar› bitmiyor. Bombalarla, roketlerle, tanklarla sald›r›yor, kad›n, yaﬂl›, çocuk demeden
katlediyor. Onlarca Filistinli’nin bir
gecede ölmesinde, Filistin halk› için
yeni bir ﬂey yok. Çünkü Amerika ve
‹srail, tam 60 y›ld›r, siyonist iﬂgalcili¤in Filistin’de kan dökmeye baﬂlad›¤› 1948’den bu yana Filistinliler’i
katlediyorlar. Bu katliam, tam 60
y›ld›r dünyan›n gözleri önünde sürdürülüyor.
Her ﬂey aleni gerçekleﬂti¤i halde, dünya ülkelerinin ço¤unlu¤unun
tepkisizce seyrettikleri veya destekledikleri böylesi bir katliam, sadece
Amerikan emperyalizmi veya ‹srail
siyonizminin niteli¤ini görmemizi
sa¤lamakla kalmaz, ayn› zamanda
emperyalizmin egemenli¤indeki
dünyan›n nas›l bir dünya oldu¤unu
görmemizi de sa¤lar.
Emperyalizmin egemenli¤indeki
dünyada, onlar›n “ u l u s l a r a r a s ›
t o p l u m ” u n u n gözleri halklar›n
çektikleri ac›lara karﬂ› kördür, kulaklar› sa¤›rd›r. Dünya, s›n›rl› say›daki emperyalist tekelin, birbirinden pazar kapma, güçlerini daha
fazla büyütme, daha fazla ya¤malama, sömürme h›rslar›n›n yönlendirdi¤i bir dünyad›r. Emperyalizm
cephesinde her olgu bu savaﬂa nas›l
hizmet edece¤ine göre de¤erlendirilir, buna göre tav›r belirlenir. Emperyalist efendilerin bir ülkedeki
halklar›n katledilmesine sesleri ç›k›yorsa, bunda da ç›karlar› olmal›d›r, de¤ilse onlarca y›ld›r say›s›z Filistinli’nin katledilmesi umurlar›nda
bile de¤ildir.
Bak›n bu 60 y›l içinde, ‹srail siyonizmine karﬂ› emperyalist ülkelerin ciddi bir tavr›n› bulamazs›n›z.
En fazla, göstermelik bir k›nama
aç›klamas› yaparlar, di¤er yandan
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‹srail siyonizmini desteklemeye,
iliﬂkilerini daha da geliﬂtirmeye devam ederler.
Örne¤in bu katliamlar yaﬂan›rken, BM Güvenlik Konseyi, ‹srail
sald›r›s›n›n “ a ﬂ › r › ” diye nitelendirilip nitelendirilemeyece¤ini tart›ﬂmaktad›r. Onlar›n halklar›n katledilmesi karﬂ›s›ndaki eleﬂtiri literatürleri budur; “aﬂ›r› güç kullan›lm›ﬂ!”
“Katliam ölçer”leri vard›r ellerinde, ne kadar katledince yeterli,
ne kadar› aﬂ›r› “dozda” katliamd›r,
zaman geçirmeden bunun karar›n›
almak için toplan›r ve aç›klama yaparlar; “Aﬂ›r› dozda güç kullan›l m›ﬂ!” Katletmeye karﬂ› de¤illerdir,
ihtiyaçtan daha fazla katletmeye, ihtiyaçtan fazla güç kullanarak katletmeye karﬂ›d›rlar. Hakk›nda karar ald›klar› onlara göre insan hayat› de¤ildir, ezilen halklar› insan olarak
görmezler.
Bu emperyalist sistemin medeni
olma anlay›ﬂ›d›r; “ M e d e n i b i r emperyalist ancak ihtiyaç kadar k a tleder”!
ABD Baﬂkan› Bush, Annapolis’te, “ ‹ s r a i l - F i l i s t i n s o r u n u n u n
2008 sonunda bitece¤ini ve bu sü r enin sonunda da Filistin devleti n i n k u r u l a c a ¤ › n › ” söylüyordu.
Annapolis toplant›s› yap›ld›¤›
zaman, herkesin, art›k Filistin halk›na yönelik katliamlar›n bitece¤ine
inanmas› istenmiﬂti. Filistin devleti
kurulacakt›, herkes bayram yapmal›yd›. Kuﬂkusuz, bu söylenen yalan,
Amerikan emperyalizminin ilk yalan› de¤ildi, bu nedenle de inand›r›c›l›¤› olamazd›.
Amerikan emperyalizminin ve
‹srail’in kabul edece¤i bir Filistin
devleti ancak emperyalizmin iﬂbirlikçisi, uﬂa¤› bir Filistin devleti olabilirdi. Filistin halk›na, böylesi bir
iﬂbirlikçilik konumunu kabul etme
dayatmas› yap›ld›. Annapolis toplant›s›ndan bu yana, bu dayatma ‹srail katliamlar› ve ambargolar› eﬂli-

Çocuklar ›m›z›n gelece¤i
için , b u r e s m e u z u n u z u n
ve d efa lar ca bak ›n !. .
‹s ra il ’i n “ t e r ö r e k a r ﬂ›
savaﬂ” › n d a n b i r r e s i m d i r
bu... Bilin ki, düny an›n
nere sinde olur sa olsun,
h erh ang i b ir sö mü rü cü
güç “teröre karﬂ›
savaﬂ ” t a n s ö z e d i y o r s a ,
y ara tt ›kla r› bu ta bl ol ar ›
gizlemek içindir...
¤inde sürdürülüyor. Annapolis’te
emperyalizmin verdi¤i “ F i l i s t i n
d e v l e t i k u r u l a c a k ” müjdesi(!), Filistin halk›n›n daha fazla katledilmesi anlam›na geldi.

Çocuklar›n Katledilmesi
Terörizm De¤il!
‹srail'in hemen her sald›r›s›nda,
kad›nlar, çocuklar katledilir. Çünkü
bombalar do¤rudan halk›n üzerine
b›rak›l›r.
Son sald›r›lar›nda da, 4’ü sokakta top oynarken, biri 6 ayl›k, biri iki
günlük iki bebek olmak üzere toplam 19 çocu¤u katlettiler.
Emperyalizme karﬂ› direnen ülkeleri, halklar›, örgütleri “ t e r ö r i z m ” söylemiyle suçlamay›, iﬂgal
ettikleri ülkelerin yöneticilerini emperyalist egemenli¤in simgesi L a hey Adalet Divan›’nda yarg›lamay› al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂ olan
emperyalizmin literatüründe, sokakta top oynayan çocuklar›n, kundaktaki bebeklerin katledilmesinin
ismi, “ t e r ö r i z m ” olmad›¤›na göre,
olsa olsa “a ﬂ›r› dozda , ora nt› s›z
güç kullan›m›” olur. Katliamlara
doz ayarlamas› yapmak, özellikle
AB emperyalizminin vazgeçemedi-
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Katliamlarla teslim
al›namayan bir halk!
Di reni ﬂ i çi nde do¤an,
direniﬂ içinde büyüy en,
di reni ﬂte ölüms üzl eﬂen
bi r ha lk!
Filistin halk›n›n onuru,
emperyalizmin ve siy oniz m in ka t l i a ml a r l a t es li m ol
dayatmal ar› n› n karﬂ› s ›n da
60 y ›l d›r di reniy or
ol m a s ›d ›r !
¤i bir politikad›r. ABD emperyalizminden ayr›mlar›n›(!) böyle koymaktad›rlar. Halklara yasaklanan
ﬂiddet kullan›m›, emperyalizmin ve
siyonizmin elinde meﬂru kabul edilen bir araç olarak görülür.
ABD emperyalizmi için zaten üç
beﬂ çocu¤un yaﬂam›n›n bir de¤eri
yoktur. Onlar; ambargo ile yar›m
milyon Irakl› çocu¤u öldürüp, “ b un a d e ¤ e r ” diyenlerdir.
Emperyalizm için muteber olan,
halklar›n zarar›na oland›r, emperyalizm “terörizm” diyorsa aç›kt›r ki,
orada kendilerine biat etmeyen bir
direniﬂ gücü vard›r.

Siyonizmin A h l a k › ,
Filistin Halk›n›n Gücü
28 ﬁubat’› 29 ﬁubat’a ba¤layan
gece yar›s› Gazze ﬁeridi’nin kuzeyindeki iki ev telefonla arand›.
Ahizenin ucundakiler Siyonist
katliamc›lard›. Evdekilere, biraz
sonra evlerine karﬂ› füze sald›r›s›
düzenlenece¤ini belirterek, evlerden ç›kmalar›n› istediler. ‹srailliler
daha önce de bir dönem ayn› yönteme baﬂvurmuﬂlard›.
‹srail elindeki silah gücünü daSay›: 142

yat›yordu, telefon edecek, istedi¤i
yer halk taraf›ndan ‹srail’in vurmas›
için boﬂalt›lacakt›. ‹srail sald›rganl›¤›nda silahlar›n gücüyle, Filistin
halk›na boyun e¤dirmenin bir biçimi de buydu. Fakat, karﬂ›s›nda yabanc›s› oldu¤u bir ahlak vard›r, o
ahlak direnen bir halk›n ahlak›d›r.
Kendi yaﬂam›n› hiçe sayarak, ‹srail
sald›r›s›n›n karﬂ›s›na bedenini siper
eden bir ahlakt›r.
Evlerden biri, Hamas yöneticilerinden Ebu Bilal Cabir’e aitti. Di¤er
ev ise, ﬂehit düﬂen bir Hamasl›’n›n
eviydi.
Siyonistlerin “uyar›” telefonlar›
üzerine anonslar yap›larak, halktan
bu evlere gidilmesi istendi. Yüzlerce Filistinli’nin, iki evin etraf›nda
toplan›p insan zinciri oluﬂturmas›
üzerine ‹srail uçak ve helikopterleri,
evleri füzeyle vuramadan dönmek
zorunda kald›lar.
‹srail’in füze sald›r›s›na karﬂ› etten barikat oluﬂturan Filistin halk›
direnmeyi ö¤retmeye devam ediyor.
Filistin direniﬂi, dünya halklar›na
nas›l direnilece¤ini gösteren say›s›z
örnekle dolu bir direniﬂtir. ‹ﬂte, yine
direnmeyi ö¤retiyordu Filistin. Katliamc›lar›n en güçlü silahlar›n› bile
etkisizleﬂtiren, halk› bombalar›n,
kurﬂunlar›n karﬂ›s›nda yenilmez k›lan gücün ne oldu¤unu gösteriyor
Filistin.
Ne Annapolisler, ne emperyalizmden beklenen çözümler, halk›n
bu gücünün yaratt›¤› sonucu yaratamam›ﬂt›r. Filistin halk›, direniﬂiyle,
fedakarl›¤›yla, halklar›n direniﬂ gücünü de dünyaya göstermektedir.
Dünya devrimci hareketi Filistin direniﬂinden, yenilmeyecek tek gücün, örgütlü bir halk›n direniﬂ gücü
oldu¤unu ö¤reniyor. Halk› örgütlemeyen bir mücadelenin, baﬂar› ﬂans› olmad›¤›n› ö¤reniyor.

Zaman, Filistin’in Birlik
Olmas› ve Filistin’le
Birlik Olma Zaman›d›r
Siyonizm bir yandan katlederken, ayn› zamanda direniﬂi içeriden
parçalamak da istiyor. ‹srailli yetki-

liler aç›klamalar›nda, savaﬂlar›n›n
Gazze ile s›n›rl› oldu¤unu, El Fetih’in hakim oldu¤u Bat› ﬁeria bölgesinde, bar›ﬂ›n hakim oldu¤unu
söylüyorlar.
Kuﬂkusuz do¤ru de¤il. ‹srail’in
savaﬂ› tüm Filistin halk› iledir. Bugün için, Filistin halk›n›n teslim
al›nmas›nda, öncelikli olarak boyun
e¤dirilmesi gereken Hamas’t›r.
Gazze’nin bombalanmas›n›n da nedeni budur.
‹srail siyonizmi bir yandan katlederken, bir yandan da Filistin halk›n›n bir k›sm›n› kendisi ile iﬂbirli¤ine ça¤›rarak, onursuzlaﬂt›rmaya
çal›ﬂmaktad›r.
Bu zemin, ayn› zamanda emperyalizmle iﬂbirli¤ini zorlayan mevcut
Filistin yönetimi taraf›ndan yarat›lmaktad›r. ‹srail ve Amerika, Abbas
yönetiminin zay›fl›¤›n› ve uzlaﬂmac›l›k çizgisini, Filistin direniﬂini
parçalamak için kullanmak istemektedir.
Filistin Devlet Baﬂkan› Mahmud
Abbas, ‹srail'i " s o y k › r › m " yapmakla suçlad›. Fakat, Abbas’›n ayr›ca
görmesi gereken bir yan da, bu soyk›r›ma cesaret verenin, Filistin direniﬂinin parçalanm›ﬂ yap›s› oldu¤udur. Soyk›r›mc›larla, Annapolis’te
yap›lan pazarl›klar, Hamas’›n Annapolis’e ikna edilmesinde Amerika, ‹srail ve Türkiye oligarﬂisi ile
hemfikir olunmas›, kuﬂku yokki
ABD-‹srail blokunu daha da pervas›zlaﬂt›rmaktad›r.
Abbas yönetimi Annapolis görüﬂmelerinin katliamlar› durduraca¤› beklentisi içindeydi. Fakat hayal
k›r›kl›¤› yaﬂad›lar. Kimi aç›klamalar›nda bu hayal k›r›kl›¤›n› ifade de
ettiler. Aç›kça görülüyor ki, Abbas
yönetiminin “bar›ﬂ” çerçevesinde
yürüttü¤ü politika, katliamlar› durdurmuyor. Tersine katliamc›lar› daha da pervas›z hale getiriyor.
Emperyalizm ve siyonizmle yürütülecek diplomatik iliﬂkilerle Filistin davas›na bir ﬂey kazand›rmak
mümkün de¤ildir. Emperyalizmin
ve siyonizmin diplomasisinin temelinde ulusal davan›zdan vazgeçin
dayatmas› vard›r. Dolay›s›yla Filis-
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tin halk›n›n ba¤›ms›zl›¤› diplomasi
masas›nda de¤il, ancak direniﬂ içinde savunulabilir.
Örne¤in, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Condoleezza Rice’›n, ‹srail katliamlar›na sessiz kal›p, Filistinli direniﬂçileri, ‹srail’i hedef alan roket
sald›r›lar›na son vermeye ça¤›rmas›
nas›l bir diplomasi anlay›ﬂ›na sahip
olduklar›n›n göstergelerindendir.
Amerika baﬂta olmak üzere, emperyalistler halklar›n direniﬂi karﬂ›s›nda geri ad›m atabilirler. De¤ilse,
hiçbir zaman halklarla uzlaﬂma zemini aray›ﬂ› içinde olmazlar, uçurumdan yuvarlanana kadar geri
ad›m at›lmas›n› dayat›rlar.
Filistin halk›n›n direniﬂini sahiplenecek olan da, dünya halklar› olacakt›r. “ U l u s l a r a r a s › t o p l u m ” tepkisi beklemek, büyük bir yan›lg›d›r.
Böyle bir toplum yoktur, emperyalizmin denetiminde BM çat›s› alt›n-

da örgütlenmiﬂ, dünyan›n egemen
s›n›flar›n›n oluﬂturdu¤u topluluk
vard›r. Bu topluluk içinde, emperyalizmin denetimi d›ﬂ›ndaki ülkelerin, bugün için dünya politikas›n›n
belirlenmesinde bir etkileri yoktur.
Dolay›s›yla, “ u l u s l a r a r a s › t o p l u m ” dediklerinin, ‹srail katliamlar›
karﬂ›s›nda, seslerinin nas›l ç›kaca¤›
s›r de¤ildir. En büyük tepkileri, “öl çüsüz ﬂiddet” aç›klamalar›n›n ötesine geçmez. Bu güçlerin saflar›,
emperyalizmin dolay›s›yla siyonizmin yan›d›r. Filistin direniﬂine, teslimiyet ça¤r›s› yaparken sesleri
d a h a g ü r ç › k m a k t a d › r.
Filistin direniﬂinin, siyonizmin
karﬂ›s›nda zafer elde etmesini isteyecek olan, Filistin halk›n›n ac›lar›n› hissedecek olan dünyan›n di¤er
ezilen halklar› ve halklar›n iktidarda
oldu¤u az say›daki ülke olacakt›r.
Bu noktada görülmesi gereken,

tav›rlar› belirleyenin s›n›fsal konum
oldu¤u gerçe¤idir. Emperyalizmin
iﬂbirlikçisi ‹slami kesimlerden de,
‹srail’in katliamlar›na karﬂ› bir ses
ç›kmamakta ya da tepkileri göstermelik olmaktan ileri gitmemektedir.
Çünkü, onlar için belirleyici
olan, müslüman bir halk›n siyonizmin zulmü alt›nda olmas› de¤il, emperyalizmle kurduklar› iliﬂkilerdir.
Müslüman halktan vazgeçebilirler,
fakat emperyalizmle iliﬂkilerinden
vazgeçemezler.
Tereddütsüz Filistin direniﬂinin
yan›nda yer alacak olan da, direniﬂe
destek verecek olan da dünya halklar›d›r. Halklar, herhangi bir ç›kar
gütmeden, emperyalizme, siyonizme karﬂ› mazlum bir halk›n yan›nda
saflar›n› belirleyeceklerdir. Çünkü,
siyonizmin, Filistin halk›n› katletmesinde herhangi bir ç›kar› olmayanlar, yine halklard›r.

AKP ve TSK’n›n Siyonizmle ‹ﬂbirli¤i
Türkiye oligarﬂisinin temsilcileri, bir yandan
ekranlar›n karﬂ›s›na geçip, ‹srail’in katliamlar›n›
k›n›yor,
di¤er
yandan ‹srail ile
iﬂbirli¤ini geliﬂtiriyor. ‹srail’in katliamlar›n›, ambargosunu eleﬂtirirken bile, Filistin direniﬂine Annapolis’i kabul
etme ça¤r›s› yap›yor. ‹srail ile ikili anlaﬂmalar imzal›yor,
askeri teknik dayan›ﬂma içine giriyor.
K›sacas›, ekranlar›n karﬂ›s›nda ‹srail’in katliamlar›n›
k›nam›ﬂ gibi yaparken, pratikte destekliyor.
Siyonist katliamc›larla bu iﬂbirli¤inin bir örne¤i de,
Kuzey Irak’a yönelik en son yap›lan s›n›r ötesi operasyonda yaﬂand›, T.C. ordusu ‹srail’den 10 adet " H e ro n "
tipi insans›z izleme uça¤› kiralad›.
‹srail, 60 y›ld›r Amerikan emperyalizmi ile birlikte,
Filistin halk›na karﬂ› savaﬂmakta, katletmektedir. Fakat,
Türkiye oligarﬂisinin bundan dolay› ne Amerika ile, ne
de ‹srail ile iliﬂkilerinde bir sorun yaﬂanmam›ﬂt›r. Tersine
bu 60 y›l, ayn› zamanda Türkiye oligarﬂisinin bu ülkelerle iﬂbirli¤i iliﬂkisini geliﬂtirdi¤i y›llar olmuﬂtur.
Gazze, ‹srail ambargosu ve sald›r›lar› ile 1.5 milyonun
üzerinde Filistinli için her gün katledildikleri, her gün öldükleri bir hapishaneye dönmüﬂ durumdad›r. AKP iktida-
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r›n›n bu koﬂullarda bile önceli¤i, Filistinliler’e Amerikan
politikalar›n› telkin etmek, dayatmak olmuﬂtur.
AKP’nin ‹slamc›l›¤›, Amerikanc›l›¤›ndan sonra gelir.
Önce Amerikanc›, sonra ‹slamc›’d›r. Dolay›s›yla, ‹slamc›l›¤› Amerikanc›l›¤›n›n hizmetinde, kullan›lan bir malzemedir. Tercihi Filistin de¤il, Amerika ve ‹srail’dir.
ﬁimdi de, Tayyip Erdo¤an bas›n›n karﬂ›s›nda ‹srail’in
sald›r›lar›na tepki gösterirken, ‹srail Türkiye Büyükelçisi
Gabby Levy, Tayyip Erdo¤an’›n ‹srail Baﬂbakan› Ehud
Olmert ile telefonla yapt›¤› görüﬂme için; “ ‹ s r a i l p e r s p e k t i f i a ç › s › n d a n ç o k i y i , 4 5 d a k i k a l › k b i r tel efo n gö rüﬂmesi oldu. ‹ki baﬂbakan, durumdan ç›k›labilmesi
için ne gibi yollara baﬂvurulabilece¤ini görüﬂtüler”
de¤erlendirmesi yap›yordu.
AKP iktidar› ve temsil etti¤i Türkiye oligarﬂisinin, ‹srail’in Filistin topraklar›n› iﬂgaline karﬂ› tavr›, Amerikan
çizgisindedir. Amerika’n›n politikalar› do¤rultusunda
Annapolis’in örgütlenmesine kat›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla durumdan nas›l ç›k›laca¤›na iliﬂkin perspektifleri, Annapolis’in hayata geçirilmesi çerçevesindedir. Muhtemeldir
ki, Olmert ile telefon görüﬂmelerinin içeri¤ini de bu oluﬂturmuﬂtur. En az›ndan ‹srail’in bu görüﬂmeden memnun
kald›¤›, ‹srail Büyükelçisi’nin aç›klamas›ndan anlaﬂ›lmaktad›r.
‹slamc›s›, muhafazakar›, liberali, sosyal demokrat›,
hangisi iktidarda olursa olsun, bu politika de¤iﬂmemektedir.
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Naziler’in gaz odalar›n›, Yahudiler’e yönelik soyk›r›m uygulad›klar›n› ya da Avrupa’da birçok ülkeyi
iﬂgal ettiklerini ço¤umuz duymuﬂuzdur. Hitler’in ruh hastas› cani
kiﬂili¤ine iliﬂkin de çok ﬂey anlat›l›r. Fakat, burjuva tarihçilerin Naziler’in arkas›ndaki Alman tekellerinin rolüne iliﬂkin pek bir ﬂey yazd›klar›na tan›k olmay›z.

B‹LG‹

Burjuvazi, Alman faﬂizmini ve
emperyalistler aras› 2. paylaﬂ›m
savaﬂ›n›, Hitler’in ruh hastas› kiﬂili¤ine ba¤layarak izah etmeye çal›ﬂ›r. Oysa bu, do¤ru de¤ildir. Bilimsel de¤ildir. Faﬂizm, ihtirasl› ya da
hasta kiﬂilerin bireysel iktidar› de¤il, sömürücü bir s›n›f›n iktidar›d›r.

emekçilerin demokratik haklar› ve
özgürlüklerinin, demokratik ve siyasal örgütlenmelerinin, faﬂizmde
ortadan kald›r›lmas›, halk› yönetmenin arac› olarak bask› ve terörün birincil araç olarak kullan›lmas›d›r. Faﬂizmde, bu yönetim biçiminin gere¤i olarak, siyasi polis,
ordu, yarg›, hapishaneler gibi kurumlar, faﬂist devlet biçiminin bask› ayg›tlar›n›n birer kolu olarak
öne ç›kar›l›r ve politik geliﬂmelerde belirleyici konuma getirilirler.

Faﬂizm, Latince deste anlam›ndaki “ f a s c e s ” sözcü¤ünden türetilmiﬂ olup, eski Roma'n›n devlet
iktidar› simgesi olan baltal› sopa
destesi'ni dile getirir.
Bulgaristan devriminin ve dünya devrimci hareketinin önderlerinden D ‹ M ‹ T R O V, faﬂizmi; “finans
k ap it al in e n ge ri ci, e n ﬂo ve n, en
emper yalist unsurlar›n›n aç›k te rör cü diktatörlü¤üdür” ﬂeklinde
tan›mlar.
Dimitrov’un, Komünist Enternasyonal taraf›ndan da paylaﬂ›lan
tan›m›nda aç›kça belirtildi¤i gibi,
f a ﬂ i z m , her h an gi bi r s› n› f› n b as k› c› diktatörlü¤ünü de¤il, tekelci
b urj uv az ini n ge ri ci , ﬂo ve n d ikt a törlü¤ünü tan›mlar. Nitekim, kapitalizm öncesi dönemlerde, hatta
tekel önceki kapitalizm döneminde de, bask›c› diktatörlükler vard›r.
Fakat bunlar faﬂizm de¤ildir.
Yine tekelci burjuvazinin her iktidar›n› da faﬂizm olarak tan›mlayamay›z.
Tekelci burjuvalar›n baﬂvurabilecekleri iki yönetim biçimi vard›r.
Bunlardan birincisi burjuva de mokrasisidir. Fakat, burjuva demokrasilerinin tekellerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamad›¤› kriz koﬂullar›nda, ikinci yönetim biçimi olarak
faﬂizme baﬂvur ulur.
Faﬂizmi, burjuva demokrasilerinden ay›ran özellik, burjuva demokrasilerinde var olan; iﬂçi ve
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Faﬂizmin iktidara geliﬂ biçimi
de yaﬂan›lan tarihsel koﬂullara ve
ülkelerin özelliklerine ba¤l› olarak
fakl›l›klar gösterir. Örne¤in faﬂizm,
1920-30’lu y›llarda Almanya ve
‹talya'da aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru
kitle taban›na dayanarak iktidar
olurken, Japonya'da askeri diktatörlük, ‹spanya'da iç savaﬂ sonucunda, Bulgaristan ve Do¤u Avrupa ülkelerinde ise yukar›dan aﬂa¤›ya darbe biçiminde gerçekleﬂmiﬂtir.
Tekelci sermayenin sürekli
“milli kriz” içinde bulundu¤u sömürge ülkelerde ise, yönetim biçimi olarak “ s ü rekli faﬂizm” uygulan›r. Sürekli faﬂizme, Sömürge T ipi Faﬂizm de denir. Sömürge tipi
faﬂizm de, yukar›dan aﬂa¤›ya inﬂa
edilen bir faﬂizm türüdür. Kitle taban›na dayanarak iktidar olmaz,
ama iktidar olduktan sonra kendine bir kitle taban› yaratmaya çal›ﬂ›r. Sömürge tipi faﬂizm, aç›k veya
gizli olmak üzere iki biçimde icra
edilir. Aç›k faﬂizm, demokratik
hak ve özgürlüklerin tamamen ortadan kald›r›ld›¤› biçimde icra edilirken, gizli faﬂizm dönemlerinde
görünürde, ﬂu ya da bu düzeyde
burjuva demokrasisi uygulan›r.
Fakat, gizli faﬂizmde de, hak ve
özgürlüklerin varl›¤› tamamen bi-

çimsel olup, belirleyici olan devletin bask›c› ve terörcü yönetimidir.
Almanya ve ‹talya’da faﬂizmin
iktidara geldi¤i 1920-30'lu y›llar,
kapitalizmin genel bunal›m›n›n en
ﬂiddetli evrelerini yaﬂad›¤› dönemlerden biridir. Emperyalist tekellerin üretim fazlas›n› aktarabilmek,
üretim kapasitesini art›rabilmek,
iflaslar›n ve had safhaya varm›ﬂ
olan iﬂsizli¤in önüne geçebilmek
için yeni pazarlara duyduklar› ihtiyaç ve s›n›f mücadelesini bast›rma ihtiyac›, bu ülkelerde faﬂizmin
iktidara getiriliﬂinin de ana nedenleridir.
Bu ülkelerdeki faﬂist diktatörlükler; bask› ve demagojinin tüm
biçimlerini kullanarak, iﬂçi ve
emekçilerin tüm demokratik haklar›n› ve siyasal örgütlenmelerini
ortadan kald›rma, ›rkç›l›¤› ve ﬂovenizmi geliﬂtirerek toplumu emperyalist paylaﬂ›m savaﬂlar› için
ideolojik ve moral aç›dan motive
edebilme olana¤› sa¤lad›lar.
F a ﬂ i z m i n , k e nd is i ne ki tl e ta b a n› yaratmak için kulland›¤› malze melerden birisi ›rkç›l›k ve ﬂove nizmdir. Halk kitlelerinin en gerici
yanlar›; yüzy›llar›n getirdi¤i gelenek ve al›ﬂkanl›klar, dinsel ve etnik
farkl›l›klar, k›sacas› tüm gerici felsefi, ideolojik, kültürel, sosyal ve
siyasal kal›nt›lar, faﬂizmin kulland›¤› materyallerdir.
Faﬂizmin di¤er bir özelli¤i ise,
“s›n›flar›n”, “s›n›fsal ç›karlar›n”
ve “s›n›fsal mücadelenin” yerine,
" m i l l e t " ve " m i l l e t i n ç › k a r l a r › "
söylemini koymas›d›r. Milletin ç›karlar› denilerek, iﬂçi ve emekçiler,
sermayenin emrine sokulur ve
emek sömürüsü “vatan, millet”
söylemiyle gizlenir.
Faﬂist iktidarlar kendilerine
yoksul halk kitleleri içinde taban
bulabilirler. Fakat, herhangi bir siyasal rejimin niteli¤ini belirleyen,
onun üzerinde yükseldi¤i kitle taban› de¤il, ekonomik ve sosyal
politikalar›n›n hangi s›n›f›n ç›karlar›na hizmet etti¤idir. Faﬂizmin söylemi ve dayand›¤› kitle taban› ne
olursa olsun, o, tekelci burjuvazinin ç›karlar›n›n savunucusudur.

Sevgili okurlar›m›z, merhaba! Hayat›n ‹çindeki Teori köﬂemizde bu hafta, sanat konusunu
ele alaca¤›z. Sanat hayat›n içinde, mesela “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” ﬂiar›n›n ülke çap›nda
yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda
önemli bir iﬂlev yükleniyor. Ve
yine sanat, halk›n gerçek düﬂmanlar›n› görmesini engelleyen
bir rol de oynuyor. ‹ﬂte bu sohbetimizde hangi sanat›n, hangi sanatç›n›n hangi rolü neden
ve nas›l üstlendi¤ini
ele alaca¤›z. Bu konudaki sohbetimize
‹dilcan Kültür Merkezi’nden Ayﬂe arkadaﬂ da kat›l›yor.
Ülkemizin gündemine hangi konu gelirse gelsin, o konuda ayd›nlara, sanatç›lara yönelik bir de¤erlendirme de yap›l›r do¤al olarak. Büyük Direniﬂ sürecinde de çok tart›ﬂ›ld› sanat›n ve sanatç›lar›n rolü.
Bütün bu süreci de¤erlendirmek
veya genel olarak sanatç›lar›n prati¤ini ele almak, kuﬂkusuz daha kapsaml› bir sohbeti gerektirir. Fakat
sanat nedir sorusuna verece¤imiz
cevap, sanatç›n›n tavr› ne olmal›d›r
sorusuna cevab› da bir yan›yla içermiﬂ olacakt›r... ‹lk sözü konu¤umuza, Ayﬂe arkadaﬂa verelim. Buyur
Ayﬂe...

t›n
a
y
a
H
ki
e
d
n
‹çi R‹
TEO

Konu: SANAT - 1

makta yarar var: Sanat, bir bak›ma, insan›n nesnel gerçekli¤i estetiksel biçimde yeniden yaratmas›d›r. Yani, sanatta, nesnel
gerçeklik estetiksel imgeler halinde yeniden üretilmiﬂ olur. Ancak sanatta bütün kavga da bu
“nesnel gerçekli¤in” nas›l alg›land›¤› ve nas›l yans›t›ld›¤› üzerine kopar.
Rus Sanatç›, Edebiyatç› L u n a ç a r s k i , burjuvazinin “sanat aﬂk›”na
iliﬂkin yaklaﬂ›k yüz
y›l öncesinden ﬂu
aç›klamay› getiriyor:
"Bugünün burjuvazisi, sadece içe riksiz biçimsiz sanat› sever [ayn›
bugünkü gibi!]... bunu [bu içeriksiz
biçimsiz sanat›] tüm halk katmanlar›na enjekte etmek istemektedir. Biçimci sanat egemen oldu¤unda, surats›z maskeler taﬂ›yan bu çapulcu
tak›m›, edebiyat dahil olmak üzere
sanat›n bütün alanlar›na girdi¤inde, o zaman çok de¤iﬂik bir rol oynamaya baﬂlayacak... genel olarak
insanlar› e¤lendirecek, daha aç›k
ifade etmek gerekirse, onlar› yan›ltacakt›r."
‹nsanlar› salt e¤lendiren, ama
özünde e¤lendirir görünürken de,
onlar› düzen hakk›nda yan›ltan, onlar› düzene karﬂ› ç›kamaz bir hala sürükleyen bir sanattan söz ediliyor burada. E ¤ l e n d i r m e k ve
y a n › l t m a k aras›nda kurulan iliﬂki son derece önemli ve ö¤reticidir.
Burjuvazinin sanata ilgisinin
temelinde de kendi düzeninin devam›n› sa¤lamaya hizmet eden
bir sanat›n geliﬂtirilmesi, bu tür
bir sanatç›l›¤›n teﬂvik edilmesi
vard›r. Burjuvazi en elit kesimlere hitap eden sergiler açarken de,
televizyonlardaki en pespaye e¤lenceliklere sponsor olurken de
amac› temelde ayn›d›r.
Egemen s›n›flar, zaman›nda
sanat› yasaklayarak, hatta bizzat
sanatç›n›n kendisini de as›p keserek veya yakarak, hapislere ata-

Mücadelenin d›ﬂ›ndaki
sanat, ölü sanatt›r!
eserlerinin yay›n hakk›n› sat›n al› y o r, kimileri, ünlü sanatç›lar›n yeni
eserlerini, onlar›n hayalinden bile
geçemeyecek büyük çapta reklam
kampanyalar›yla yay›nl›yor. Tekelci
burjuvalar›n en kodamanlar›, gazetelerde s›k s›k bu “sanatsal” faaliyetleriyle boy gösteriyorlar. O zaman ﬂu soruyu sormak ﬂart oluyor
elbette: Tekelci burjuvazinin bu sanat aﬂk›, nereden geliyor? Neden
durduk yerde böyle bir aﬂk depreﬂti? Veya “durduk yerde” mi o da tart›ﬂ›l›r elbet...
Bu arada san›r›m henüz konunun
baﬂ›ndayken, k›sa bir tan›m yap-

Ayﬂe: Yürüyüﬂ okurlar›n› selaml›yorum öncelikle. Son zamanlarda sanat alan›nda en dikkat çekici olgulardan biriyle baﬂlayal›m konumuza. Hepimizin
gördü¤ü, bildi¤i gibi epey bir zamand›r tekeller, " s a n a t s a l " faaliyetlere s p o n s o r olmakta yar›ﬂ
halindeler. Koçlar, Sabanc›lar,
Do¤an Holdingler, Eczac›baﬂ›lar,
Zorlular... hepsi. Kimi ünlü ressamlar›n, sanat ak›mlar›n›n eserlerini ülkemize taﬂ›y›p görkemli
sergiler aç›yor, kimileri müzeler
inﬂa ediyor, kimileri “sanat” yar›ﬂmalar› düzenliyorlar... Sponsor
olup, kasabalara, köylere "sanat!" taﬂ›yorlar. Kimileri, ünlü
yazarlar›m›z›n,
ﬂairlerimizin
Masala’dan
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rak, aç bilaç yaﬂamaya mahkum
ederek, düzene muhalif sanat› ve sanatç›y› yok etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. ﬁimdi burjuvazi daha incelikli çal›ﬂ›yor.
Dün dara¤açlar›yla, hapishanelerle
yapt›¤›n›, ﬂimdi sp ons orl u kl a yap›yor.

Özlem: Evet, sponsorluk ekonomik gibi görünüyor ama resmen
politik bir mekanizma. Dünya halklar›na, ezilenlere yüzünü dönmüﬂ
sanatç›lar, her türlü k›s›tlama ve
bask›yla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›l›rken,
s›rt›n› AB'ye, tekellere yaslam›ﬂ,
burjuvazinin ve onun düzeninin alk›ﬂç›l›¤›n› yapan, halka, eme¤e s›rt›n› dönmüﬂ sanatç›lar, düzenin her
türlü teﬂvikinden ve nimetlerinden
yararlan›yorlar.

Kemal: Zaten bu yüzden, Taksim’in göbe¤inde pankart aç›p
“Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” diye hayk›rmak, her sanatç›n›n
harc› de¤ildir. Direnenlerle yanyana
olmak, her sanatç›n›n harc› de¤ildir.
Onlar›n sanat aﬂk›yla, burjuvazinin
“sanat aﬂk›” aras›nda da¤lar kadar
fark vard›r. Biz ﬂimdi burjuvazinin
aﬂ›k oldu¤u sanat›, küçük-burjuvazinin aﬂ›k oldu¤u sanat› ve sohbetimizin son bölümünde de devrimci
sanatç›n›n aﬂ›k oldu¤u sanat› ortaya
koyaca¤›z.

Ayﬂe: Evet, baﬂtaki tan›m›zda
vurgulad›¤›m›z gibi, sanat nesnel
gerçekli¤in insan zihninde estetiksel olarak yeniden üretimi oldu¤u
için, burada “gerçekçilik” kavram›
kilit önemdedir. Sanat›n ne olup olmad›¤›n› da, sanat›n kültürel, siyasi,
toplumsal iﬂlevini de gerçekçili¤in
çeﬂitli biçimleri belirler.
Sanatta bizim esas üzerinde durmam›z gereken ak›mlardan biri g e rç e kç i l i k ak›m›d›r. Gerçekçilik,
idealist felsefenin, metafizi¤in etkisinin büyük ölçüde aﬂ›ld›¤›, tarihsel
ve toplumsal geliﬂmelerin do¤a üstü
güçlerle de¤il, nesnel yasalarla
aç›klanmaya baﬂland›¤› bir döneme
denk düﬂer.
Bu dönemin özelli¤i, kiﬂilerin
feodal ideolojinin köleli¤ine baﬂkalSay›: 142

d›rd›¤›, feodal egemenli¤e karﬂ› ‘bireyin özgürlü¤ü’ anlay›ﬂ›n›n uç verdi¤i bir dönem olmas›yd›. Bu özellikler de tahmin edilece¤i gibi, esas
olarak b u r j u v a z i n i n tarih sahnesine ç›kmas›n›n ve ka pi t a l i zm in giderek belirleyici hale gelmesinin
ifadesidir. Yani, gerçekçilik, daha
gerilere uzanan bir geçmiﬂi olsa da,
esas olarak burjuvazi ile birlikte
güçlü bir ak›m olarak gündeme geldi. Burjuvazinin hayat›n her alan›ndaki ideolojik, kültürel geliﬂimi ve
hakimiyeti, sanat alan›nda da b u rjuva gerçekçili ¤inde somutland›.
Rönesansla tohumlar› at›lan geliﬂme, burjuvazinin bu ilk hakimiyet
döneminde tüm h›z›yla sürdü. Burjuvazinin "eﬂitlik, özgürlük, kardeﬂlik" sloganlar›n› ön planda tuttu¤u
bu dönemde, burjuva gerçekçilik
ak›m›, burjuvazinin do¤uﬂunu, yükseliﬂini anlatt›¤› eserleriyle en görkemli dönemini yaﬂad›.
Fakat bir süre sonra, iktidara iyice yerleﬂen burjuvazinin politik tutumunun farkl›laﬂmas›na ba¤l› olarak sanatta da kaç›n›lmaz bir farkl›laﬂma oldu. Burjuvazi, art›k "eﬂitlik,
özgürlük" sözlerini bir yana b›rakm›ﬂ, hemen her alanda ikiyüzlülü¤ü esas alm›ﬂ bulunuyordu. Politikada ikiyüzlü olan bir s›n›f›n sanat
alan›nda “gerçekçi” kalabilmesi
mümkün de¤ildi elbette. Gerçekçilik burjuvazinin s›n›f ç›karlar›yla
uyuﬂmazl›k içine girdikçe, burjuva
sanatç›lar, bu ak›mdan uzaklaﬂt›lar
ve sanat›n salt bir “ t i c a r i m e t a ” haline dönüﬂen biçimleri öne ç›kmaya
baﬂlad›.

Egemen s›n›flar, sanat› yasaklayarak,
sanatç›y› hapislere atarak, düzene
muhalif sanat› ve sanatç›y› yok etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. ﬁimdi burjuvazi daha
incelikli çal›ﬂ›yor. Dün
dara¤açlar›yla, hapishanelerle yapt›¤›n›, ﬂimdi
sponsorlukla yap›yor.
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Gerçekçili¤in özü, toplumdaki
gerçek olgu ve olaylar› esas almas›yd›. Birey ile toplum aras›ndaki
iliﬂkinin ve toplumun yap›s›n›n incelenmesi, olaylar ve olgular aras›ndaki somut güncel ba¤lar›n, toplumsal iliﬂkilerin nesnel olarak
aç›klanmaya çal›ﬂ›lmas› ve toplumun bu yanlar›yla tasvir edilmesiydi. Bu tasvir, bir noktadan sonra,
burjuvaziyi rahats›z etmeye baﬂlad›.
Çünkü gerçekçilik, kaç›n›lmaz olarak burjuva toplumunun olumsuzluklar›n›n, adaletsizliklerinin, pisliklerinin ortaya serilmesi anlam›na
da geliyordu. Bu anlamda, iktidar›n› pekiﬂtirmesine paralel olarak burjuvazi gerçekçili¤i reddetti. Bu reddediﬂe karﬂ› sanat›n ve sanatç›lar›n
ilk tepkisi ise, burjuva toplumun
eleﬂtirisini daha yo¤un biçimde
yapmak oldu. ‹ﬂte bu dönemde geliﬂen bu sanat da “eleﬂtirel gerçekçi lik” olarak adland›r›ld›.
Gerçekçilik ve ele ﬂtirici gerçekçili k ak›m›, bir bak›ma sosyalist
gerçekçili ¤in de öncüsüdürler. Elbette bu, onlar›n burjuva içeri¤ini
ortadan kald›rm›ﬂ olmuyor.

Ma z l u m: ‹sterseniz ben de sözünü etti¤iniz bu ak›ma iliﬂkin birkaç ek yapay›m: Eleﬂtirel gerçekçi
ak›m›n temel eksi¤i ve yan›lg›s›,
toplumsal geliﬂimi, tarihselli¤i içinde, olgular›n birbirleriyle tarihsel
ba¤lar›n› yerli yerine oturtarak ele
almamas›d›r.
Eleﬂtirel gerçekçi ak›m içinde
eserler veren sanatç›lar, egemen s›n›flarla keskin bir dille alay ederler;
eleﬂtirilerinde oldukça ac›mas›zd›rlar, fakat, eleﬂtirdikleri burjuvazinin
tarihsel olarak nas›l ortaya ç›kt›¤›n›
da ve nas›l yok olaca¤›n› da görmezler pek; burjuvazinin ve kapitalizmin alternatifi olacak s›n›flara –yani
proletaryaya– ve sisteme –yani sosyalizme– kapal›d›r eserleri.
Dolay›s›yla, eleﬂtirel gerçekçilik, mevcut sistemin adaletsizliklerine, bozukluklar›na karﬂ›, burjuva
idealizminin baﬂka biçimlerine sar›lmaya çal›ﬂ›r, çözümü bireyde, bireysel yöntemlerde aramaktan vazgeçmeyen bir sanat ak›m› olarak ﬂe-
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killenmiﬂtir.

mayan eserler verilmeye baﬂland›.

Özlem: Hayat›n ‹çindeki Teori’de birkaç hafta boyunca emperyalizm konusunu iﬂlemiﬂtik. Oradan
hat›rlayaca¤›n›z gibi, emperyalizm,
çürüyen, asalak kapitalizmdi. Bu
noktadan hemen bugünkü konumuza ba¤lant› kurabiliriz; emperyalizm dönemi, kültürel alanda ve sanatta da çürümenin, asalakl›¤›n
kendini gösterdi¤i bir dönemdir.
Ekonomide, siyasette, hayat›n her
alan›nda çürüyen, asalaklaﬂan bir
sistemin, kültür ve sanat alan›nda
farkl› olmas› da düﬂünülemez zaten.
Veya ﬂöyle diyelim: Sanattaki
ak›mlar, anlay›ﬂlar da, aynen siyasal
ideolojiler, anlay›ﬂlar gibi, tarihsel
süreçlere ba¤l› olarak ortaya ç›karlar.

Mazlum : Biraz önce denildi¤i
gibi, sanat ak›mlar› da tarihsel süreçlere ba¤l› olarak ortaya ç›k›yorlar. Mesela, kapitalizmin geliﬂmesinin belli bir aﬂamas›nda, faﬂizmin
ortaya ç›kmas›yla beraber, sanat
alan›nda da faﬂist bir anlay›ﬂ oluﬂtu.
Faﬂizm, otoriteye, iktidara itirazs›z boyun e¤en kitleler istiyordu.
Faﬂizme gereken, robotlaﬂm›ﬂ iﬂçi,
robotlaﬂm›ﬂ gençlerdi. Faﬂizm alt›nda sanat ve edebiyat da bunu gerçekleﬂtirmeye yönlendirildi. Buna
hizmet etmeyen sanat eserleri yasakland›, yok edilmeye çal›ﬂ›ld›.
Deyim yerindeyse, “ hayvanla ﬂt›r›l m›ﬂ insan tipi” , faﬂizmin sanat›n›n resminin, edebiyat›n›n, müzi¤ininbaﬂ kahraman tipiydi. Nietzche gibi
dönemin ünlü “düﬂünür”leri, yeteneklerini faﬂizmin istedi¤i insan tipini ﬂekillendirmek için seferber etmiﬂlerdi.
Faﬂizmin “sanat›”nda, erke¤in
asker olarak, kad›n›n çocuk do¤uran makinalar olarak düzene itirazs›z hizmet etti¤i, kitlelerin iradesi
yerine Führer'in iradesini koyan,
düzeni kutsayan, düﬂünmeye düﬂman olan karakterler hakimdir.
Avrupa kapitalizminin ba¤r›nda
ortaya ç›kan faﬂizm yenildi, fakat
faﬂizmin sanat üzerindeki etkileri
varl›¤›n› sürdürdü. Dahas›, burjuvazi, art›k insanl›¤› ileriye taﬂ›yacak,

Ayﬂe: Tekeller geliﬂtikçe, piyasaya tam anlam›yla hükmetmeye
baﬂlad›lar ve kültür sanat alan›n› da
“ppiyasa”n›n bir parças› haline getirdiler. Kültür sanat alan› “piyasa”
haline gelince, do¤al olarak üretilen
ürünler de, basit birer “ m a l ” olma
derecesine, “ k a r a m a c › ” taﬂ›yan
eserler olmak derecesine düﬂürülüyordu.
Peki bu de¤iﬂim beraberinde
hangi de¤iﬂimleri getirdi: Örne¤in
küçük burjuva sanatç›n›n romanlar›ndaki, öykülerindeki, tiyatrolar›ndaki, müziklerindeki “iradeli”, "özgün", "güçlü" insan, tekeller karﬂ›s›nda ezildi. Kendine güvensizleﬂen, gelece¤e dair umutlar› tükenen
küçük burjuvazi, bireyi "yeniden"
keﬂfetti. Fakat art›k bu bireyin karakteri de oldukça de¤iﬂikti. Tekel
öncesi dönemin “ özgür, güçlü, yarat›c›, demokrat bireyi” , yerini “ gelece¤inden korkan, güçsüz, edilgen
bireye” b›rakt›.
Burjuva anlamda gerçekçilik anlay›ﬂ›, büyük ölçüde zaman›n› tamamlam›ﬂt› ve “ d›ﬂ avurumculuk,
g e r ç e k ü s t ü c ü l ü k , v a r o l u ﬂç u l u k ,
yap›salc›l›k” gibi bunal›m ak›mlar›
ortal›¤a saç›lacakt›.
Bu ak›mlarla birlikte de, sanat,
adeta kendine yabanc›laﬂt›, çürüme,
yozlaﬂma içinde sanat›n ortaya ç›k›ﬂ›yla, tarihsel anlam›yla hiç ilgisi kal-
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Politikada
ikiyüzlü olan
bir s›n›f›n sanat alan›nda
“gerçekçi” kalabilmesi
mümkün de¤ildi elbette.
Gerçekçilik burjuvazinin
s›n›f ç›karlar›yla uyuﬂmazl›k içine girdikçe,
burjuva sanatç›lar, bu
ak›mdan uzaklaﬂt›lar ve
sanat›n salt bir “ticari
meta” haline dönüﬂen
biçimleri öne ç›kmaya
baﬂlad›.
t›n
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onu ruhen besleyecek, geliﬂtirecek
yeni sanat ak›mlar› üretebilecek durumda da de¤ildi. Bu nedenledir ki,
son yar›m as›rd›r, burjuvazi cephesinden sanat alan›nda ne bir yenilik,
ne bir ilerleme vard›r. Olanlar, biraz
önce say›lan d›ﬂavurumculuk, gerçeküstücülük, varoluﬂçuluk gibi
ak›mlar›n binbir türlü versiyonlar›
olmay› aﬂamayan güdük, k›s›r anlay›ﬂlard›r. Ki onlar›n ürünleri de ayn›
ﬂekilde k›s›r, etkisiz ürünler olmuﬂlard›r.

Özlem: Burada oldukça ilgi çekici olan bir nokta da ﬂudur san›r›m.
El e ﬂ t i rel gerçekçilik gibi, temelde
“burjuva” olan ak›mlar bile, bugün
emperyalist ülkelerde de¤il, mücadelenin belli boyutlarda sürdü¤ü, s›n›f çeliﬂkilerinin daha aç›k ve keskin oldu¤u yeni-sömürge ülkelerde
devam etmektedir. Emperyalist ülkelerde yaﬂam ﬂans› bulamayan
burjuva demokrat sanat, bu ﬂans›
ancak mücadelenin bir ﬂekilde sürdü¤ü sömürge ülkelerde bulabilmektedir.
Burjuvazi az çok güçlenir güçlenmez gerçekçilik ak›m›n› reddedince, gerçekçilik ak›m›n›n taﬂ›y›c›s›, sürdürücüsü de burjuvazinin alt
kesimleri ve özellikle de küçük burjuva ayd›nlar› olmuﬂtur.
Faﬂizme karﬂ› direniﬂler, sanat›n
hemen her alan›nda, romanda, müzikte, resimde, heykelde çok görkemli eserlerin yarat›lmas›na kaynakl›k ederken, s›n›flar mücadelesinin sonraki süreçlerdeki durgunlu¤u, böyle bir dinamizmin yeniden
görülmemesine neden olmuﬂtur. Bu
durum da elbette kendine uygun bir
felsefeyi, sanat› geliﬂtirmiﬂtir. Avrupa’da bu dönemi tarif eden daha
çok s t a t ü k o c u felsefi ak›mlard›r,
statükocu sanat anlay›ﬂ›d›r. Avrupa
ülkelerinin ayd›nlar›, sanatç›lar›, bu
dönemde büyük ölçüde sisteme
uyum sa¤lam›ﬂlard›r.
Statüko, burjuva demokrasisinin
savunulmas›n› gerektiriyordu. Yani
küçük-burjuva ayd›n “yeni bir Hitler’e karﬂ›” idi, ama “toplumsal bar›ﬂ ve huzur”u bozacak bir proletarya eylemine, devrimci bir giriﬂime
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de” karﬂ›yd›. Böyle düﬂünen sanatç›, kaç›n›lmaz olarak mevcut burjuva düzenin adaletsizliklerini, çürümüﬂlü¤ünü, haks›zl›klar›n› sanat›n
konusu olarak ele almayacak, bunlar› görmezden gelecek ya da bizzat
üretti¤i ürünlerle bunlar›n gözlerden gizlenmesine, unutturulmas›na
hizmet edecektir.

Ayﬂe: Elbette bu sanatta düz bir
ﬂekilde yap›lm›yor. Kimileri, “muhalif” gözükerek yapar bunu. Güya
eseriyle düzeni eleﬂtirir gibi gözükürken, düzeni kutsar; bir taraftan
eleﬂtirirken, baﬂka bir yan›yla ona
güç verir. Sanatsal ustal›k, bu kez,
“cellatla as›lan›” birbirine kar›ﬂt›r›r,
burjuvazinin ideolojisiyle proletaryan›n ideolojisi, devrimle karﬂ› devrimin söylemi aras›ndaki farklar silinir. “Sanat›n gücü”, iﬂte burada düzenin hizmetine girer. Gerçeklikten
k a ç›ﬂ, güçsüzlük, inançs›zl›k, cins e l l i k , k o r k u ( t u ) c u l u k , mist is iz m,
n i h i l i z m gibi biçimlerle kendini
gösteren çöküﬂ sanat› iﬂte bu zeminde ve bu ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Asl›nda ﬂu bir gerçektir ki, tüm
tarih boyunca, sanat alan›ndaki en
görkemli ürünler, s›n›f mücadelelerinin en üst düzeyde seyretti¤i, en
büyük alt-üst oluﬂlar›n›n yaﬂand›¤›,
baz› s›n›flar›n çürüyüp yok olurken
yeni s›n›flar›n yükseldi¤i, yeni toplumsal yap›lar›n ﬂekillendi¤i dönemlerin ürünleridir. Bu anlamda
denilebilir ki, en görkemli sanat
ürünleri, s›n›flar mücadelesinin
yükseliﬂ dönemlerinin ürünleridir.
Mücadelenin d›ﬂ›ndaki sanat, ölü
sanatt›r.
Uzun dönemler bilimde, teknikte ve kültür, sanat alan›nda say›s›z
geliﬂmenin yaﬂand›¤›, bilimin ve sanat›n adeta yuvas› olarak adland›r›lan Avrupa emperyalist ülkelerinde,
günümüzde ciddi anlamda bir sanatsal üretimden söz edilememesi,
iﬂte sözünü etti¤imiz bu olguyla
do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
Mücadelenin d›ﬂ›nda, tarihselli¤in ve toplumsall›¤›n, gerçekçili¤in
d›ﬂ›nda bunal›mdan, bireycilikten,
gerçeküstücülükten baﬂka ne üretiSay›: 142

lebilir ki?! Brecht ﬂöyle diyor: "Genelde, yaﬂamda gerçekçi olmayanlar, sanatta da gerçekçi olamazlar."

K e m a l : Sanat gerçekçilikten
uzaklaﬂt›kça, sanat ürünlerine de
k a r a m s a r l ›k , k o r k u , a h l a k i y o z l u k , felsefi idealizm, gericilik
damgas›n› vurmaya baﬂlar. Düzenin
bunal›m›, kendini burjuva ayd›nda
ve düzenle statükosu vas›tas›yla
kopmaz bir ba¤ içindeki küçük-burjuva ayd›nda farkl› biçimlerde yeniden üretir. Bunal›m ve b i reycilik
birbirleriyle ayr›lmaz kardeﬂler gibidirler. Bunal›m›n sanat› da do¤al
olarak yarat›c›l›ktan yoksun olacak,
çare olarak taklitçili¤e; hatta aﬂ›rmac›l›¤a baﬂvuracakt›r.
Sanat, insan› insan yapan özelliklerin geliﬂtirilmesine hizmet etmeli,
insan›n manevi dünyas›n› beslemeli.
Oysa, insan›n ruhunu karartan,
yaﬂama, mücadele etme azmini körelten “eser”ler, insan› alçaltan, insan› eme¤ine ve kendine, tarihine,
kültürüne yabanc›laﬂt›ran garip
ürünler, çok çeﬂitli ﬂekillerde düzen
taraf›ndan empoze edilmektedir. Bu
sanatta, insan› aﬂa¤›layan, alçaltan
davran›ﬂlar, en özgürlükçü, en ilerici davran›ﬂlar olarak ilan edilirken,
devrimcilik, fedakarl›k, paylaﬂmak,
küçümsenir.
Özlem: Bir örnek; devrimciler,
bu sanatta hep karikatürize edilmiﬂ,
kabalaﬂt›r›lm›ﬂ, mekanikleﬂtirilmiﬂ,
ﬂematikleﬂtirilmiﬂ ﬂekillerde yer
al›r. Devrimcilerin hep böyle kaba,
Emperyalizm
dönemi, kültürel alanda,
ve sanatta da
çürümenin, asalakl›¤›n
kendini gösterdi¤i bir
dönemdir. Ekonomide,
siyasette, hayat›n her
alan›nda çürüyen, asalaklaﬂan bir sistemin,
kültür ve sanat alan›nda
farkl› olmas› da düﬂünülemez zaten.
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mekanik, asl›nda korkak, asl›nda kiﬂisel komplekslerinden baﬂka bir
hareket noktas› olmayan karakterler
olarak gösterilmesine karﬂ›n, bireyciler, yozlaﬂm›ﬂ tipler, güya topluma kafa tutan en güçlü bireyler olarak gösterilir.
Devrimciyi oldu¤u gibi gösteremezler. Çünkü bu da bir cesaret iﬂidir ve oldu¤u gibi gösterilen bir
devrimci, ayn› zamanda onlar› vuran bir devrimci olaca¤› için, romanlar›nda, ﬂiirlerinde o gerçek
devrimciye yer verme cesaretini
gösteremezler.
Ahmet Altanlar’›n kitaplar›n›n
liste baﬂ› yap›lmas›yla (dikkatinizi
çekiyorum, liste baﬂ› olmas› de¤il,
liste baﬂ› yap›lmas› diyorum ki bu
da meselenin bir baﬂka yan›d›r), ahlaki, sosyal çöküﬂün ayn› dönemlerde yaﬂanmas› hiç kuﬂkusuz rastlant›
de¤il. Bunlar birbirini besliyorlar.
Diyelim ki, H a r r y P o t t e r gibi
filmler veya ülkemiz televizyonlar›ndaki “sihirli” diziler, bunlar bir
sanat ürünü mü sizce?
Hay›r, sanatla hiç ilgisi yok bunlar›n. Bunlar iﬂte en baﬂta de¤inildi¤i gibi, al›n›p sat›lan birer “mal”d›r.
Al›n›p sat›lmak için üretilmiﬂlerdir.
Bunlarda ne biçimiyle, ne muhtevas›yla sanatsal, toplumsal hiçbir kayg› yoktur. O tür filmlerde, dizilerde
yer alanlar›n sanatç›l›¤› da tart›ﬂmal›d›r elbette.

Ayﬂe: Bu noktada Pablo Picasso’nun ﬂu sözünü hat›rlamakta yarar
var:
“Sanat› para kazanma arac› durumuna getirenlerin ço¤u sahtekard›r. ... Hay›r, resim evlere, saraylara
süs olsun diye icat edilmedi. Siz sanatç›n›n ne oldu¤unu san›yorsunuz? Ressamsa yaln›zca gözleri,
müzisyense yaln›zca kulaklar› olan,
ya da ﬂairse yüre¤inin her k›p›rt›s›nda harp çalan, boksörse yaln›zca
kaslar› olan bir geri zekal› m›? Tam
tersine! Sanatç› ayn› zamanda politik bir kiﬂidir ve dünyada olup biten
iyi, kötü, korkunç, olaylara tüm varl›¤›yla tepki gösterir."
Elbette burjuvazinin ideolojik
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hegomanyas› alt›na girenler, Picasso’nun söyledi¤i gibi düﬂünmekten
ve davranmaktan çok uzakt›lar art›k. Yeni bir sanat türü ve yeni bir
sanatç› tipi vard› ﬂimdi meydanda:
Bu tür ak›mlar, uzun bir süre " yeni
sanat, yeni e d e b i y a t " olarak adland›r›ld›lar. Bir yenilik yoktu. Yenilik
dedikleri, sanatsal bir çöküﬂtür. Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde
1980’lerden bu yana çok satan kitaplara, çok izlenen filmlere yani
burjuvazinin en çok reklam›n› yapt›¤› sanatsal ürünlere bak›ld›¤›nda,
onlarda ya cinselli¤in, ya felsefi
idealizmin, ya metafizi¤in damgalar› vard›r. Bu sanat›n “karakterleri”,
ya do¤a üstü güçlere sahiptir, ya
cinsellik içinde bo¤ulup hayvanlaﬂm›ﬂ, ya “bireycili¤i” içinde bunalm›ﬂlard›r. Burjuvazinin bol bol reklam›n› yapt›¤› ünlülerin, mesela
Henry Miller, George Orwell veya
Kafka'n›n romanlar›nda bu tiplerden bol bol vard›r. Altan ve benzerlerinin romanlar› da veya Da Vinci’nin ﬂifresi gibileri de ayn› çizginin günümüzdeki devam›d›r. Burju-

vazi dönmüﬂ, dolaﬂm›ﬂ, geldi¤i yerde, insan› geliﬂtiren de¤il, düzeninin
devam› için insan› etkisizleﬂtirmeyi,
pasifleﬂtirmeyi amaçlayan bir sanat› moda haline getirmiﬂtir. ‹lginç de¤il mi; dine, metafizi¤e karﬂ› savaﬂ
içinde geliﬂen burjuvazi ve onun sanat›, kültürü, bugün metafizikten
medet umar, onun propagandas›n›
yapar durumdad›r.

Kemal: Ve fakat, ﬂunu da ekleyelim; bu moday› as›l izleyenler,
küçük-burjuvalard›r. Burjuvazinin
“sanat ordusu” esas olarak onlardan
oluﬂur.
Solun, halk hareketlerinin geriledi¤i, yenildi¤i dönemler, sosyalist
sistemde büyük gerileyiﬂlerin yaﬂand›¤› dönemler, sanat›n da dibe
vurdu¤u dönemlerdir. Burjuva gerçekçili¤in sürdürücüsü olan, bu yan›yla da muhtevas› en genel anlamda demokrat olan küçük burjuva sanat, böylesi dönemlerde gerçekçilikten h›zla uzaklaﬂ›r, gerçeklikten
kaç›ﬂ ayn› zamanda eleﬂtiriden, demokratik bir muhtevadan, halk›n
de¤erlerinden, tarihsel de¤erlerden

de uzaklaﬂmakt›r; iﬂte bu uzaklaﬂman›n sonucunda bu tür dönemlerin
sanat›n›, yoz laﬂma, soysuzlaﬂma
doldurur. Emperyalist merkezlerde
üretilen ve yeni-sömürgelere ya
do¤rudan ihraç edilen, ya da empoze edilerek yayg›nlaﬂt›r›lan pespaye
sanat anlay›ﬂ› ve ürünleri, “piyasaya” hakim olur. 12 Eylül’den bugüne sanat alan›nda yaﬂananlar bir yan›yla da budur.
Sevgili arkadaﬂlar, izninizle sohbetimizi burada noktal›yoruz. Haftaya devam edece¤iz konumuza. Ve
o bölümde de esas olarak devrimci
sanat ve devrimci sanatç›y› ele alaca¤›z. Fakat en genel anlamda ﬂunu
sonuç olarak belirtelim ki, sanat ve
sanatç›lar, olan bitenin d›ﬂ›nda de¤illerdir. Düzeni kutsayan, halka sanat ad›na "e¤lencelik" sunup onu
yaﬂad›¤› dünyaya iliﬂkin yan›ltan
bir sanatç› da, yoksullar›n üstünden
elbiselerine çekip alan, onlar› aç b›rakan burjuvazi kadar, suçlu, sorumludurlar.
ﬁimdilik hoﬂçakal›n, haftaya görüﬂmek üzere.

Maltepe’den Umudun Türküleri Yükseldi
Grup Yorum 2 Mart’ta
düzenledi¤i
konserle dinleyicileriyle özlem giderdi. ‹stanbul Maltepe
Yayla
Sanat
Merkezi’nde konsere kat›lan 750 kiﬂi Grup Yorum’la birlikte söyledi¤i ﬂark›larla dev bir koro oluﬂturdu. Hep bir
a¤›zdan devrimin, umudun ﬂark›lar› söylenirken Anadolu’nun özü olan türkülerle halaya duruldu.
Alk›ﬂlar ve ›sl›klar eﬂli¤inde sahneye ç›kan Grup Yorum, K›z›lc›k ﬁerbeti türküsüyle dinleyicilerine merhaba
dedi. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü yaklaﬂ›rken
kad›nlar›m›za de¤inen Yorum üyeleri “Emekçiydiler,
tarlada ›rgat, fabrikada iﬂçi, lüks apartmanlarda gündelikçi, hapishanelerde mitralyöz, kuﬂatmalarda Sabo,
Kevser, Üniversitelerde Seher” diyerek “Seher Yeli K›z”
türküsünü kad›nlara arma¤an ettiler.
Son günlerde Kürt halk› üzerinde artan sald›r›lardan
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da söz eden Yorum, Kürt halk›n›n yan›nda olmaya devam edeceklerini dile getirdi. K›z›ldere’ye do¤ru tarihsel
bir yolculuk yapan Yorum’un K›z›ldere’yi “Daha nice
Mahirler’i vatan›n dört bir yan›nda do¤uran bir destan”
olarak tan›mlamas› üzerine “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” slogan› yank›land› salonda.
Çav Bella ve Hasta Siempre marﬂlar›yla coﬂku doru¤a ulaﬂ›rken konsere kat›lanlar ayakta, zafer iﬂaretleriyle
komutan Che’yi selaml›yordu. Konserde coﬂkunun doru¤a t›rmand›¤› anlardan birisi “Vatan haini Naz›m Hikmet”ten bahsedilmesi oldu. Naz›m Hikmet dakikalarca
ayakta alk›ﬂlan›rken Yeni Çeltek Türküsü’yle direniﬂte
olan Tuzla iﬂçilerine de destek sunuldu.
Türkülerle serüvencilerin, vurulup düﬂenlerin ﬂark›lar› bir bir söylenirken her konserde istinas›z hep ayn› coﬂkuyla ve ayn› heyacanla söylenen, Yorum’la özdeﬂleﬂen
Cemo’yla zirveye ulaﬂ›yor duygular. Bütün yumruklar
havada gelecek güzel günlerin muﬂtusunu veriyor. Ve
ard›ndan bu sözleri tamamlayan halka mal olan bir slogana dönüﬂen o ﬂark› “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”la bitiriyor
Grup Yorum konserini.
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Okmeydan› Esnaf›
Maliyecileri
Protesto Etti
Bu ülkenin en zenginleri, doland›r›c›lar›, soyguncular› vergi
kaç›r›p devleti doland›rmak için yar›ﬂ içindeyken, vergisini düzenli ödeyen esnaf›n s›rt›na hergün yeni vergiler ve cezalar bindiriliyor. Adeta esnafa dükkan›n›n kap›s›na kilit vur deniliyor.
Dükkan›n kap›s›na kilit vurmak istemeyen Okmeydan› esnaf›n›n
son günlerde maliye ekiplerinin haks›z yere kesti¤i cezalar karﬂ›s›nda öfkesi taﬂt›. CHP ve reformist anlay›ﬂlar›n öfkeyi frenleyip,
söndürme çabalar›na ra¤men Temel Haklar üyelerinin ve Temel
Haklar taraftar› esnaflar›n müdahalesiyle 2 Mart günü bir protesto eylemi düzenlendi.
Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤› önünde toplanan ço¤u tekstil esnaf›
ve iﬂçisi 400 kiﬂi Anadolu Kahvesi'ne “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Vergi Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP, AKP Halka Sa¤l›¤a Zararl›d›r” sloganlar›yla yürüdü. Maliyenin haks›z yere ceza kesti¤i, sigortas› olan iﬂ yerlerinde bile sudan gerekçelerle büyük mebla¤larda para cezas› verildi¤i belirtilen eylemde tekstil esnaf› ve iﬂçileri verilen para cezalar›na öfkelerini bobin, ip ve bez yakarak
ifade ettiler. Okmeydan› Temel Haklar üyeleri de eyleme kat›larak
esnafa destek verdiler.

Her ‹nsana Anlat›yoruz
Yürüyüﬂümüzü
Sokak sokak yay›l›yor Yürüyüﬂ’ün sesi. Her sat›ﬂta yeni insanlara ulaﬂ›yor ve anlat›yoruz yürüyüﬂümüzü. Okurlar›m›z bu hafta
da gerçe¤in sesini hayk›rd›lar bir kez daha.
A d a n a’n›n Obalar Caddesi üzerinde sat›ﬂ yapan okurlar›m›z
üzerlerine Yürüyüﬂ yaz›l› önlükleriyle halka dergimizi anlatt›lar.
Da¤›t›m boyunca 24 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken yap›lan konuﬂmalarda Kürt halk›na yap›lan sald›r›lar k›nand›.
Antakya’n›n Harbiye Beldesi ‹smailli Mahallesi’nde halka gerçekleri anlatarak sorunlar›n› paylaﬂmaya devam etti okurlar›m›z. 18
dergi sat›l›rken 8 Mart için de ça¤r›lar yap›ld›.
Antalya K›ﬂlahan Meydan› ile Düdenbaﬂ› ve Teomanpaﬂa mahallelerinde de derginin tan›t›m› yap›ld›. Antalya’n›n yoksul ve
Kürt halk›n›n a¤›rl›kl› olarak oturdu¤u mahallelerde sat›ﬂ yapan
okurlar›m›z “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” kampanyas›n› anlat›rken
AKP’nin iﬂbirlikçili¤ini de halka teﬂhir ettiler. Da¤›t›mda toplam
83 dergi sat›l›rken halk›n AKP’ye olan tepkisi dikkat çekiciydi.
B u r s a’n›n Teleferik, Vatan, Ortaba¤lar mahallerinde yap›lan
dergi sat›ﬂlar›nda okurlar›m›z halka “Kad›n Ne ‹ktidar›n Ne De Erke¤in Kölesidir” yaz›l› renkli kartlar› vererek 8 Mart’a ça¤r› yapt›lar. Dergi da¤›t›m›nda 35 dergi sat›ld›.
‹ z m i r’de Narl›dere ‹nönü Mahallesi’nde yap›lan dergi tan›t›m›nda 41 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Okurlar›m›z halka emperyalizmin milliyetçili¤i körükledi¤ini ve halklar› nas›l parçalad›¤›n› anlatt›lar.

Say›: 142

1 May›s ‹çin Kanun Teklifi
CHP K›rklareli Milletvekili Tansel Bar›ﬂ,
TBMM Baﬂkanl›¤›’na verdi¤i kanun teklifinde 1
May›s gününün iﬂçi bayram› olarak kabul edilmesini ve buna ba¤l› olarak da tatil ilan edilmesini
önerdi.
Tansel Bar›ﬂ, önerisinde 1 May›s’›n bütün dünyada iﬂçilerin, tüm emekçilerin demokratik taleplerini gündeme getirdikleri bir gün oldu¤unu vurgulayarak, bu düzenlemeleri art›k yapmak gerekti¤ini
belirtti.

ÇHD ‹srail’in
Soyk›r›m›n›
Protesto Etti
‹srail’in Gazze’de
gerçekleﬂtirdi¤i soyk›r›ma sessiz kalmayan avukatlar 4 Mart günü ‹stanbul ‹srail Baﬂkonsoloslu¤u
önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.
ÇHD’li avukatlar ad›na aç›klamay› Ebru Timtik
okudu. Av. Timtik yapt›¤› aç›klamada ABD ve AB
emperyalistleri taraf›ndan desteklenen ‹srail’in bugüne kadar binlerce Filistinli’yi katletti¤ini belirterek ‹srail pilotlar›na e¤itim olana¤› sa¤layan Türkiye iﬂbirlikçi iktidarlar›n›n da suçlu oldu¤unu ifade
ederek ‹srail’le yap›lan bütün anlaﬂmalar›n iptal
edilmesi gerekti¤ine vurgu yapt›.

Suyun Özelleﬂtirmesine
Tepki Devam Ediyor
Edirne Belediyesi’nin geçti¤imiz hafta içme suyu ve at›k su kullanma hakk›n› özelleﬂtirme karar›
almas›na tepkiler artarak devam ediyor. Edirne
Gençlik Derne¤i'nin de içinde oldu¤u 44 demokratik kitle örgütü taraf›ndan oluﬂturulan Su Yaﬂamd›r
Platformu karar›n geri al›nmas›n› istiyor.
24-25 ﬁubat’ta Edirne’nin yoksul mahalleleri
platform üyeleri taraf›ndan gezilerek 33 kahvede
halkla sohbet edildi. Suyun özelleﬂtirilmesine karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
26 ﬁubat’ta Edirne Tabip Odas›’nda Su Sa¤l›¤›
konulu bas›n toplant›s› düzenleyen Edirne Tabip
Odas› da özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadeleye destek
verdi. Toplant›ya Edirne Gençlik Derne¤i de kat›ld›.
27 ﬁubat’ta ise Edirne Belediyesi önünde platform ad›na 100'ü aﬂk›n kiﬂinin kat›l›m› ile bir bas›n
aç›klamas› düzenlendi. Aç›klama sonras›nda suyun
sat›lmas›na karﬂ› toplanan binlerce imza dilekçesi
Belediye Baﬂkan› Hamdi Sedefçi'ye verildi.

HABER
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16 Mart 1978 Beyaz›t

Kan›m›z Yerde Kalmas›n Diye...
Tarih 16 Mart 1978’di. Yer ‹stanbul, Beyaz›t Meydan›. Devrimci
ilerici ö¤rencilerin üzerine, kontrgerilla taraf›ndan at›lan bomba ile katledildiler. Beyaz›t Meydan›’nda o
gün, 7 devrimci demokrat ö¤renci
katledildi.
Faﬂizm, kitlenin üzerine bomba
atm›ﬂt›. Amaçlar› halk› ve devrimcileri sindirmekti. Katliam, oligarﬂi
taraf›ndan sis perdesi arkas›na saklanmaya çal›ﬂ›lsa da, asl›nda karmaﬂ›k olmayan bir amac› vard›. Bu oligarﬂinin yönetme tarz›yd›. Bu tarz
faﬂizmdi.
16 Mart katliam›n›n da içinde
bulundu¤u, bir dizi faﬂist katliamdan söz edilirken, kimlerin yönlendirdi¤i bilinmeyen, karanl›k d›ﬂ
güçlerin k›ﬂk›rt›¤› sa¤-sol çat›ﬂmas›
görüntüsü yarat›lmaya çal›ﬂ›l›r.

Hatice ÖZEN, A hmet
Turan Ö REN, C emil
SÖNMEZ, M urat K URT,
Abdullah ﬁ ‹MﬁEK,
Hamit A KIL, B aki E K‹Z
Bugün üniversitelerimizde mücadele eden,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm ve halk için
üniversite talebini
hayk›ran g ençlik v arsa,
onlar bunun bedelini ödemekten çekinmedikleri
içindir!
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Gerçekte ise, böyle bir karmaﬂ›kl›k yoktur. Örne¤in 16 Mart katliam› failleri bellidir, dönemin Komiser Yard›mc›s› Reﬂat Altay katliam›n gerçekleﬂtirilmesinde rol oynam›ﬂt›r, katliam›n failleri ülkücü faﬂistler, her zaman devletin elinin alt›nda olmuﬂlard›r.
E¤er bu ve bunun gibi katliamlar› yönlendiren d›ﬂ güçler vard›ysa,
bu d›ﬂ güçlerin Türkiye’de kulland›¤› maﬂa, ﬂu ya da bu örgüt de¤il,
devletin ta kendisidir. Ki, bu da yine bilinmez bir s›r de¤il. Amerikan
emperyalizminin yeni sömürgecilik
iliﬂkilerinin sonucu olarak, Türkiye
oligarﬂisi ile kurdu¤u iliﬂkiler, Özel
Harp Dairesi ismiyle tan›nacak olan
kontrgerillan›n, ilk olarak Amerika’n›n eliyle örgütlenmesi, bilinen
olaylard›r. Katliamlardaki el, onlar›n elleridir.
Dolay›s›yla, onlarca
katliamda oldu¤u gibi
16 Mart katliam›n›n failleri de belliydi, onlarca katliamda oldu¤u gibi bunun da failleri
devletin korumas›ndayd›, onlarca katliamda
oldu¤u gibi bunun da
katilleri yarg›lanmad›,
cezaland›r›lmad›...
Ayn› cümleleri, bu ülkedeki tüm
kontrgerilla sald›r›s› için kurabilirsiniz, istisnas› yoktur, hepsine iliﬂkin geliﬂmeler birbirinin hemen hemen ayn›s›d›r.
Katledilen insanlar›m›z›n, katillerinin aç›¤a ç›kar›lmas›, cezaland›r›lmas› devletin sorumlulu¤unda
de¤il midir?
Devletin adeta böyle bir sorumlulu¤u yok. Devletin gündeminde,
onlarca katliam›n aç›¤a ç›kar›lmas›,
sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›
gerçekte hiçbir dönem olmam›ﬂt›r.
Bak›n Anadolu’ya, her yan›nda,
Amerikan ç›karlar› için, iﬂbirlikçi
tekellerin ç›karlar› için devrimcile-

rin, ilericilerin dökülen kanlar›n›
göreceksiniz. Fakat, sanki bunlar bu
ülkede yaﬂanmam›ﬂt›r, iktidar›, muhalefeti ile burjuva politikac›lar›
bunlar› gündeme getirmezler. Halk›n oylar›n› almak için birçok vaatte bulunan burjuva politikac›s›, iﬂ
kontrgerillan›n katliamlar›na geldi¤inde, istisnalar hariç sessizdir, sa¤›r, dilsiz, kördür. Katliamlar gündeme getirildi¤inde ise, devrimcilere sald›r› malzemesi olarak kullan›lmak istenir. Yine istisnas› yoktur,
tüm iktidarlar›n ortak politikas›, bu
katliamlar›n katillerini ödüllendirmek olmuﬂtur.

K i m d i r 16 Mart Katliam›n›n
Sorumlular›, Kimin
Ya k a s › n a Yap›ﬂaca¤›z?
Bugüne kadar tüm iktidarlar, sorun gündeme geldikçe üzerini küllediler. Örne¤in, kimlikleri aç›ktaki
katillerden dönemin Komiser Yard›mc›s› Reﬂat Altay’› terfi ettirdiler.
Bugün bu görevi AKP iktidar›
devralm›ﬂ durumdad›r. Katliamlar
aç›¤a ç›kar›lmazken, yeni katliam
davalar› öncekilere ekleniyor.
‹ktidarlar katilleri cezaland›rmad›klar› gibi koruma alt›na al›yorlar.
Sorun mahkeme karﬂ›s›na ç›kar›lan
Ergenekoncular’›, terfi ettirilen Reﬂat Altaylar’› aﬂan bir sorundur.
Katliamlar›n as›l failleri, bunlar›
kullanan, terfi ettiren sistem ve iktidarlard›r.
Örne¤in katliam›n sorumlulu¤unu taﬂ›yan kurumlardan birisi yarg›d›r. Y›llard›r bu mahkemeler devrimcileri cezaland›rma görevini büyük bir azimle üstlendiler, ayn›
mahkemeler, halka karﬂ› iﬂlenen
suçlar› yarg›lamad›lar, önlerine gelen dosyalar› rafa kald›rd›lar, aklad›lar.
Bu adaletsiz yarg› mekanizmas›n›n bugün de, katliamlar›n üzerine
gitmesi, yarg›lamas› aç›¤a ç›karma-
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s› sözkonusu de¤ildir. Oligarﬂik düzen, onun mahkemeleri bu konuda
çok pervas›zd›r. Kimi zaman, bunca
kitle tepkisi varken, olay› örtbas edemezler diye düﬂünülebilir. Fakat, süreç genellikle öyle ﬂekillenmez, oligarﬂi ülkenin gündeminden h›zla bu
tür olaylar› düﬂürür ve devam›nda katilleri aklar.
Örne¤in katliam›n sorumlular›ndan birisi ordudur. ‹ﬂbirlikçi ordunun
Amerika’ya hizmeti salt gerçekleﬂtirdi¤i darbelerle s›n›rl› de¤ildir. Ordu,
ülkemizdeki tüm kontrgerilla faaliyetlerinin örgütlenmesinde görev alm›ﬂt›r. 16 Mart’ta devrimci, ilerici
ö¤rencilerin üzerine at›lan bomban›n
ordu mal› olmas› da tesadüf de¤ildir.
Ordunun elindeki bombalar bugün de, kontrgerilla faaliyetlerinde
kullan›lmakta, çeﬂitli yerlere at›lan
bombalar›n izi sürüldü¤ünde, ordu
mensuplar›na ulaﬂ›lmaktad›r. Görülmektedir ki, ayn› politika bugün de

Gençlik
Derne¤i’nden
Tersane ‹ﬂçilerine
Destek
Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri 29 ﬁubat günü ‹nsan Haklar›
Park›’nda yapt›klar› aç›klamada

sürdürülüyor. Tüm katliamlar›n alt›nda ordunun da imzas› mutlaka vard›r.
Bak›n tüm katliamlar›n de¤iﬂmez
görüntüsü gibi, yarg›s›, ordusu, polisi, sivil faﬂisti bir aradad›r. Ortaya bir
tablo ç›kmaktad›r. 16 Mart’›n failinin
devletin kendisi oldu¤unu gösteren
bir tablodur bu. Bugüne kadar 16
Mart’›n faillerinin cezaland›r›lmamas›n›n nedeni de burada aranmal›d›r.
Faili devlet oldu¤u içindir ki, aradan geçen otuz y›la karﬂ›n 16 Mart
katliam›n›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas› talebi güncel bir taleptir. Bu
talep, 16 Mart 1978’de henüz dünyaya bile gelmemiﬂ olanlar›n, bugün sokaklarda hayk›rd›klar› bir taleptir.
Bu talepte dile getirilen, katliamda rol alm›ﬂ birkaç eli kanl› faﬂistin
cezaland›r›lmas› ile s›n›rl› de¤ildir.
Katliam›n sorumlular›n›n cezaland›r›lmas› demek, katliam›n politik sorumlulu¤unu taﬂ›yanlar›n yarg›lanmas›, halen sürdürülen katliam politi“‹ﬂçilerin Katili AKP’dir” diyerek
tersane iﬂçilerinin hakl› mücedelesine destek oldular. TKP,
Halkevleri, Özgür Düﬂün’ün de
destek verdi¤i eylemde yap›lan
aç›klamada “AKP, bu ülkenin
ba¤›ms›zl›¤› için mücadele edenlere reva gördü¤ü bask›n›n,
zulmün ayn›s›n› yaﬂam hakk›n›
savunan iﬂçilere de sald›rarak
göstermiﬂtir” denildi.

Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!
Adana Gençlik Derne¤i 26 ﬁubat
günü geçti¤imiz haftalardaki tutuklamalar› protesto etmek ve tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas› için bir bas›n aç›klamas› yapt›. Çukurova Üniversite yemekhanesi önünde yap›lan aç›klamay› Adana Gençlik Derne¤i üyesi Huriye Göze okudu. Tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n›n istendi¤i aç›klama
sonunda konuya iliﬂkin “Düﬂünceye Yasak Konulamaz!” baﬂl›kl› bildiriler
de ö¤rencilere da¤›t›ld›. Aç›klamaya BDSP ve ESP de destek verdi.
“Düﬂünceye Yasak Konulamaz!” bildirilerinin da¤›t›m› üniversite içinde
ve d›ﬂ›nda sürerken TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu Baﬂkanl›¤›’na hitaben, “Bu ülkede bas›n aç›klamas› yapmak suç mu? Bir hukuksuzluk örne¤i
olan bu keyfi tutuklaman›n son bulmas›n› istiyoruz” içerikli imza kampanyas› da devam ediyor.
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kas›n›n nedenlerinin, hedeflerinin
aç›¤a ç›kar›lmas›, mahkum edilmesidir.
Bu katliamlarla ne amaçlanm›ﬂt›r,
kimlerin ç›kar› için insanlar›m›z katledilmiﬂtir? Bu sorular› cevaplamayan yarg›lamalar, katliamlar›n üzerini
örtmeyi amaçlamaktad›r. Oligarﬂi itinayla, katliamlardaki devlet gerçe¤ini gizleyerek, bir yan›yla da bu politikay› bundan sonra da sürdürece¤ini
göstermektedir.
Katliamlar›n aklanmas›n›n önüne
geçmenin bu düzen içinde tek yolu
vard›r, o da örgütlenerek adalet iste¤ini yükseltebilmektir. Sistem, halk›n
muhalefetini dikkate almayan, sistemlerini sarsacak bir tepki görmedikleri sürece pervas›zl›¤›n› sürdüren
bir sistemdir. Ancak, sisteme taleplerini dikkate ald›rabilecek düzeyde
kararl›, örgütlü bir halk muhalefeti,
katliamlar›n faillerinin de aç›¤a ç›kar›lmas›n› sa¤layabilecektir.

Kars’ta Gözalt›
Gençlik Derne¤i’nin Kars’ta yürüttü¤ü faaliyetlere tahammül edemeyen polis çareyi terör estirip gözalt›na
almakta buluyor. Kars polisi Gençlik
Derne¤i Üyesi Dilek Aslan’› 3 Mart
günü Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ç›k›ﬂ›nda bindi¤i dolmuﬂtan zorla indirerek yaka-paça gözalt›na ald›. Ayn› gün mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›lan Aslan’› hemen sonra mukavemet etti¤i gerekçesiyle tekrar gözalt›na ald›.
Bask› ve sald›r›lar bununla bitmedi. Adli T›p’a götürülürken tehdit
edilen Aslan yolda rastlad›¤› Suphi
Sezer isimli tan›d›¤›na ''nereye götürüldü¤ümü bilmiyorum aileme haber
verir misin?'' deyince yine polislerin
sald›r›s›na u¤rad›. Bu duruma tepki
gösteren Suphi Sezer’de polise mukavemetten gözalt›na al›nd›.
''Karakolda yer yok(!)'' gerekçesi
ile jandarma karakoluna götürülen
Aslan ve Sezer 4 Mart günü ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan serbest
b›rak›l›rken polisler Aslan ve Sezer’i
tehdit etmeyi sürdürdü.
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bask›, ulusal bask›, ﬂovenist ve gerici e¤itim müfredat›, bu amaca
ulaﬂmak için iktidar›n kulland›¤›
yollardan sadece birkaç›d›r.

Zorunlu din dersleri kald›r›lmal›d›r!

Bilimsel e¤itim istiyoruz
E¤itim, her toplum için çok
önemli bir kavramd›r ve s›n›fsal bir
nitelik taﬂ›r. O toplumda hangi s›n›f
egemen s›n›f ise, e¤itim de o s›n›f›n
ç›karlar› do¤rultusunda geliﬂir; o
toplumdaki egemen s›n›f›n ideolojisinin damgas›n› taﬂ›r ve o s›n›f›n
kendi iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rmas›na
hizmet eder.
Bugün ülkemizdeki e¤itim sisteminin niteli¤ini belirleyen de egemen s›n›flard›r. Yani emperyalizm
ve iﬂbirlikçi oligarﬂidir. E¤itim sistemi tüm kurumlar›yla, müfredat›yla,
disiplin kurallar›yla bu s›n›flar›n iktidar›n›n devam›n›n sa¤lanmas› için
vard›r. Ancak s›n›rl› da olsa burjuvazinin e¤itimi de belli bir bilinçlenme yaratabilir. Bu sayede bilinçlenen, okuyan, araﬂt›ran genç kitleler, bugün yaﬂad›¤›m›z emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin düzenini
sorgulayabilirler. Neden milyonlarca insan›m›z›n iﬂsiz, milyonlarcas›n›n aç ve yoksul oldu¤unu sorgulayabilirler. Burjuvazi, bunu engellemek için de e¤itim sistemini sürekli daha da gericileﬂtirme, kendi denetim ve yönlendirmesini pekiﬂtirme ihtiyac› duyar.
E¤itim, egemen s›n›f›n iktidar›
için tehlikeli olan toplumsal tabakalar›n bask› alt›nda tutulmas› için
de çok güçlü bir araçt›r. Bu noktada
e¤itim, sömürücü iktidarlar için düﬂünmeyen, sorgulamayan, itaatkar
bir toplum yaratmak için kulland›¤›
bir makineye dönüﬂmüﬂtür.
Ülkemizdeki e¤itim sisteminin
de temel niteli¤i budur. Gençlik
baﬂta olmak üzere toplumun tüm
kesimlerini düzenin ihtiyaçlar›na
göre ﬂekillendirmek istemektedirler. Ülkemizde e¤itim denince ilk
akla gelen dayak, kültürel ve dini
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Geçen hafta Dan›ﬂtay’›n verdi¤i
zorunlu din dersi uygulamalar›n›n
hukuksuz oldu¤u yönündeki karar ve iktidar›n bu karara yönelik
eleﬂtiri ve itiraz›, ülkemizdeki e¤itim sistemi konusundaki tespitlerimizin ne kadar yerinde oldu¤unu
bir kez daha göstermiﬂ oldu.
Geçti¤imiz günlerde Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (AH‹M) de
ilkö¤retim ve liselerde zorunlu din
e¤itiminin temel hak ve özgürlüklerden inanç özgürlü¤ünün
ihlali oldu¤una karar vermiﬂti. Son
olayda da Alevi bir ilkö¤retim ö¤rencisinin babas› o¤lunun Alevi
inanc›ndan oldu¤unu belirterek,
zorunlu din derslerinden muaf tutulmas›n› istedi. Okul idaresi velinin bu iste¤ini reddederek din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin
herkes için zorunlu oldu¤unda ›srar etti. Bunun üzerine velinin Dan›ﬂtay’a baﬂvurmas›yla, Dan›ﬂtay’dan da “bu içeri¤iyle zorunlu
din derslerinin hukuka ayk›r› oldu¤u” karar› ç›kt›.
Öncelikle din kültürü ve ahlak
bilgisi dersleri, daha küçük yaﬂlarda gerici bir kültür aﬂ›lamak amac›n› taﬂ›maktad›r. Ayn› zamanda bu
derste Sünni islam anlay›ﬂ› ö¤retilir, di¤er dinlere ve kültürlere ise
düﬂmanl›k aﬂ›lan›r. Ülkemizde y›llard›r asimilasyon ve yok sayma
politikalar›na maruz kalan Alevi
gençleri de bu e¤itimi almak zorunda kalm›ﬂlar, kendi kültürlerinin
aﬂa¤›lan›p yok say›ld›¤› bu dersi ö¤renmek zorunda b›rak›lm›ﬂlard›r.
‹ktidarlar y›llarca bu politikay›
sürdürmüﬂ ve savunmuﬂlard›r. E¤itimi daha da gericileﬂtiren bu dersi
her dönem zorunlu olarak müfredata koymuﬂlard›r.
Bu duruma karﬂ› ç›kan, çocukla-

r›n›n kendi inançlar›n›n gere¤ini
ö¤renmesini isteyen veliler ise bir
sonuç alam›yorlar. Yasas›yla, uygulamas›yla, iktidar›yla bu düzen gericilikte ›srar etmek zorundad›r. En
basitinden bilim ile din kavram›n›n
yan yana bulunmas› ne kadar mant›ks›z olsa da bugün tüm e¤itim kurumlar›nda zorunlu din dersi uygulamas›n›n olmas› bu düzenin bir ihtiyac›d›r.
Gençlerin kafas›n› buland›rmak,
sa¤l›kl› düﬂünmesini engellemek,
daha bu yaﬂta yaﬂad›klar›na ‘ﬂükür’
mant›¤›yla yaklaﬂmas›n› sa¤lamak,
bu düzenin istedi¤i ﬂeydir. Bunun
için zorunlu din dersleri konusunda
bu kadar ›srarc› olmuﬂlard›r. Bunun
için hükümet sözcüsü Cemil Çiçek,
Dan›ﬂtay’›n bu karar›n›n ba¤lay›c›
olmad›¤›n› söyleyerek asl›nda uygulamayacaklar›n› da aç›kça belirtiyor. Yani tüm gençlerimize Sünni
islam anlay›ﬂ›n› dayatmaya, di¤er
inançlar› ve özellikle de Alevi inanc›n› yok saymaya, aﬂa¤›lamaya devam edeceklerini aç›kça söylüyor.
Zaten daha önceki tart›ﬂmalarda
da, AKP Alevi düﬂmanl›¤›n›, Alevilikle satanistli¤i ayn› kapsamda
gördüklerini aç›klayarak sergilemiﬂlerdi. Bu sadece AKP iktidar›n›n
de¤il bundan önceki tüm iktidarlar›n da taﬂ›d›¤› zihniyettir. AKP’sinden CHP’sine MHP’sinden DSP’sine
hepsi de Alevili¤e ayn› inkarc›l›k ve
sayg›s›zl›kla yaklaﬂm›ﬂlard›r.
Bizler bu ülkenin gençleri olarak
gerici, anti-bilimsel, ﬂovenist milliyetçi bir anlay›ﬂla sürdürülen e¤itim sistemini kabul etmemeliyiz.
Bu kapsamda bize zorla kabul ettirilmeye çal›ﬂ›lan zorunlu din derslerine de raz› olmamal› ve bilimsel
temelli bir e¤itim için mücadele etmeliyiz. Tüm halklar›n kültürüne,
diline ve inançlar›na sayg›l› bir e¤itim anlay›ﬂ›n› savunmal› ve bunu
kazanmak için bu iktidar›n karﬂ›s›na dikilmeliyiz.

Gençlik Federasyonu
9 Mart 2008

Üniversiteleri Karakola Dönüﬂtüren Rektörler
Türban› üniversitelerde serbest
b›rakan
yasa
de¤iﬂikli¤inin
TBMM’de onaylanmas›ndan sonra,
üniversite rektörlerinden bir k›sm› bu
düzenlemenin üniversitelere türbanl›
ö¤rencilerin al›nmas› için yeterli olaca¤›n› söylerken, bir k›sm› mevcut
düzenlemenin yeterli olmad›¤›n›
söylüyor, üniversiteler, girmek isteyen türbanl› ö¤rencileri alm›yordu.
Aralar›nda Ankara ve Gazi Üniversiteleri, baz› vak›f üniversitelerinin bulundu¤u, bir k›s›m üniversitenin rektörleri türbanl› ö¤rencilerin
üniversitelerin önünde karmaﬂa yaratabilece¤i gerekçesiyle, okullara polis ça¤›rd›lar.
Kafas› hemen okullara polis ça¤ › rm aya çal›ﬂan üniversite rektörleri
tam da YÖK üniversitelerine uygun
rektörlerdir. E¤itimi gericileﬂtirmeye
çal›ﬂanlarla aralar›nda, e¤itime bak›ﬂ

aç›s› yan›yla temel bir fark yoktur.
Bir üniversite rektörünün, e¤itmekle görevli oldu¤u ö¤rencileriyle
kurdu¤u iliﬂkinin, karﬂ›lar›na polisi
ç›karma iliﬂkisi oldu¤u bir üniversitede bilimsel, ö¤rencileri geliﬂtiren,
halk›n yarar›na bir e¤itimin olmas›n›n zemini baﬂtan yok demektir.
Ülkemiz üniversitelerindeki temel sorunlardan birisi bu sorundur.
E¤itim ad›na y›llard›r, ö¤rencileri
polislerle birlikte fiﬂleyen, gözalt›na
ald›ran, polislerin verdi¤i bilgileri
esas alarak soruﬂturmalar aç›p ö¤rencileri okullardan atan bir politika uygulanmaktad›r.
Bu politikay› belirleyenlerin, ö¤renci e¤itmekle ilgileri yoktur, bu
politikan›n savunucusu ve uygulay›c›s› konumundaki ö¤retim görevlilerinin de e¤itmenlikle ilgileri yoktur.
Onlar›n gözlerindeki üniversite-

DTCF’de Faﬂist Sald›r›
Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda okullar›n aç›lmas› ile
birlikte Dil Tarih ve Co¤rafya Fakültesi’nde faﬂistler,
devrimci-demokrat ö¤rencilere sald›rd›, polisler de faﬂistlerin hamili¤ini yapt›.
29 ﬁubat günü ö¤le saatlerinde DTCF’de kendini
reis olarak nitelendiren bir faﬂistin devrimci demokrat
bir ö¤renciye sözlü tacizde bulunmas›yla baﬂlayan
gerginlik gün boyu devam etti.
Faﬂistlerin sald›r›s›n›n duyulmas› üzerine okulda
toplanan devrimci-demokrat ö¤rencilerin faﬂistlere
karﬂ›l›k vermesi sonucu ç›kan çat›ﬂmada faﬂistlerden
birinin kafas› yar›ld›. Arka kantinde s›k›ﬂan faﬂistler
tekbir getirerek “Kahrolsun PKK” sloganlar› atmaya
baﬂlad›lar. Faﬂistlerin s›k›ﬂmas› üzerine yard›mlar›na
yine polisler koﬂtu. Polis korumas›nda faﬂistler okul
d›ﬂ›na ç›kar›ld›lar. Devrimci-demokrat ö¤renciler ise
polisler ve faﬂistler okulu terk edene kadar okulda
beklediler. Yaklaﬂ›k 300 devrimci-demokrat ö¤renci
okuldan toplu ç›k›ﬂ yaparak Sakarya Meydan›’na kadar yürüdü. “Dil Tarih Faﬂizme Mezar Olacak, Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar› atan ö¤renciler yapt›klar› aç›klamada DTCF’de yaﬂanan olaylar›n sa¤-sol çat›ﬂmas› de¤il, faﬂist sald›r› oldu¤unu söyleyen ö¤renciler bask›larla y›lmayacaklar›n› dile getirdiler.
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ler, polislere emanet edilmiﬂ, k›ﬂlalara dönüﬂtürülmüﬂ kurumlard›r. Bilimsel bir e¤itimin savunucusu olmad›klar› için, halk›n yarar›na bir üniversitenin savunucusu olmad›klar›
için, do¤ald›r ki, e¤itime inançlar›,
güvenleri de yoktur.
Oysa, ö¤retim görevlisi, bilim
adam›, polisin gücüne de¤il, üniversitesine e¤itim almak için gelmiﬂ bir
ö¤rencinin karﬂ›s›nda bilime, bilgisine, e¤itme gücüne güven duyar. Ö¤rencisine de¤er verir, bunu gösterir.
Asgari düzeyde demokratik bir
yönetim bilinci olan ö¤retim görevlilerinin baﬂvurmay› ak›llar›ndan bile
geçirmeyecekleri, polise baﬂvurma
yönteminin, ülkemizde rektörlerin
s›radan davran›ﬂlar› içinde olmas›,
üniversitelerde nas›l bir e¤itim anlay›ﬂ›n›n hakim oldu¤unun da göstergesidir.

ADT’liler Cebeci’den Kovuldu!
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde ›rkç› çal›ﬂmalar yapan ‹ﬂçi Partisi üyesi bir
grup ADT(Atatürkçü Düﬂünce Toplulu¤u) ad›na masa
açarak “Asala Teröründe Ölenler ﬁehitlerimiz” isimli etkinli¤in duyurusunu yapmaya baﬂlad›lar. Irkç› çal›ﬂmalara müdahale eden devrimci-demokrat ö¤renciler masan›n
kald›r›lmas›n› istedi. Faﬂist ‹P’li grubun “kald›rmayaca¤›z” diyerek ö¤rencileri tehdit etmesi üzerine devrimci
demokrat ö¤renciler haz›rlad›klar› bildiriyi da¤›tarak ve
“Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Cebeci Faﬂizme Mezar
Olacak” sloganlar›yla toplanmaya baﬂlad›lar. Derslere
girmek üzere olan ö¤rencilere faﬂist ‹P çetesinin masa
açt›¤› anlatan devrimci demokrat ö¤renciler, mülkiye ruhuna sahip ç›kt›klar›n›, bir mülkiyeli olan Mahir Çayan’›
mücadelelerinde yaﬂatt›klar›n› belirterek ‘Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” slogan›n› att›lar. Daha
sonra fakültedeki baz› ö¤retim üyelerinin ADT’lilerle
görüﬂmesi üzerine ADT’liler okulu terk ettiler.
Sloganlarla kampüs önüne yürüyen ö¤renciler,
ADT’nin ve ‹ﬂçi Partisi’nin teﬂhir edildi¤i bildiriyi okuyarak ‘Mülkiye ö¤rencisi Mahir Çayan yaﬂ›yor’ dediler.
50 ö¤renci “Mahir Çayan Yaﬂ›yor Cebeci Savaﬂ›yor, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar›n› atarak ve faﬂizme geçit vermeyeceklerini vurgulayarak eylemlerini bitirdiler.

GENÇL‹K
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SSGSS’YE TEPK‹LER
SÜRÜYOR!
Türk Tabipleri Birli¤i 1 Mart’ta
TTB Genel Merkezi’nde düzenledi¤i
bas›n toplant›s›yla hükümetin gerçekleﬂtirmek istedi¤i Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›’na karﬂ› eylem program›n› aç›klad›. Aç›klamada 3-8
Mart tarihleri aras›nda hekimlerin
kayg›lar›n› ve taleplerini yans›tan on
binlerce imzan›n toplanaca¤›, 9
Mart’ta da Karanl›¤a Karﬂ› Beyaz
Duruﬂ Eylemi yap›laca¤› duyuruldu.
14 Mart T›p Bayram›’nda ise tüm illerde devlet hastaneleri, sa¤l›k ocaklar›, üniversite hastaneleri ve özel
sa¤l›k kurumlar›nda yar›m gün boyunca hizmet vermeyeceklerini aç›klayarak, sa¤l›k programlar›n›n halk
için de¤il özel sektör için yap›ld›¤›n›,
bu nedenle sa¤l›kta dönüﬂüm program›na karﬂ› olduklar›n› kaydetti.
***
H a t a y SSGSS'ye Hay›r Platformu da yapt›¤› bas›n toplant›s›yla
AKP’nin SSGSS Yasa Tasar›s›’yla
sa¤l›¤› yok etmeye çal›ﬂt›¤›n› aç›klad›. 3 Mart günü Anadolu Restorant’ta
yap›lan aç›klamada “Bütün sa¤l›k

hizmetleri paral› olacak. Sa¤l›k hizmeti alabilmek için bu ülkenin vatandaﬂ› olmak, üstelik vergi ödemek,
dahas› Genel Sa¤l›k Sigortas› primi
yat›rman›n yan› s›ra bir de 'kat›l›m
pay›' ödemek yetmeyecek” denilerek
SSGSS Yasa Tasar›s›’n›n nelere yol
açaca¤› anlat›ld›.
***
R i ze ’de de binlerce emekçi
SSGSS Yasa Tasar›s›’na karﬂ› alanlardayd›. 1 Mart günü Rize’nin Pazar
‹lçesi’nde Çarﬂ›baﬂ› mevkiinde toplanan 5 bin emekçi “Paras›z E¤itim
Paras›z Sa¤l›k” sloganlar›yla Hükümet Meydan›’na kadar yürüyüﬂ yapt›lar. Polisin alana girenleri tek tek
arad›¤› ve yo¤un güvenlik önlemi ald›¤› mitingte yap›lan konuﬂmalarda
SSGSS Yasa Tasar›s›’na karﬂ› mücadele etmenin önemi vurguland›. Mitingde platform ad›na yap›lan konuﬂmada “Biz onlara diyoruz ki; as›l
vicdans›z as›l bu halk› satan sizlersiniz. Siz emirleri BUSH ve IMF’den
al›yorsunuz gerçek yüzünüzü gördük” denildi. Sloganlarla AKP’nin
protesto edildi¤i miting konuﬂmala-

cilerinin de konuﬂma yapt›¤› eylemde
“‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. Eylem sonras›
Limter-‹ﬂ ile Gemak Tersanesi
aras›nda yap›lan görüﬂmenin
sonucunda tersane patronu iﬂçilerin çal›ﬂma saatlerinin sabah 08.30, akﬂam 17.00 olmas› taleplerini kabul etti.

GEMAK ‹ﬂçilerinden
Uyar› Eylemi
Tuzla bölgesinde bulunan
Gemak Tersanesi iﬂçileri 29
ﬁubat günü yapt›klar› bir uyar›
eylemiyle fazla çal›ﬂt›rmaya
karﬂ› mücadele edeceklerini
hayk›rd›lar. 300 iﬂçinin kat›ld›¤› Limter-‹ﬂ Sendikas› yöneti-

Grevdeki Yörsan iﬂçilerine destek vermek amac›yla kurulan
“Yörsan Yersen ‹nisiyatifi” 1 Mart
günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda
yapt›lar› eylemle Yörsan ürünlerini boykot etme ça¤r›s› yapt›lar.
“Yörsan ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” ﬂeklinde dövizler taﬂ›yarak ve
boykot ça¤r›s› yapan bildiriler da¤›tarak Tansaﬂ önüne kadar yürüyüﬂ yapt›lar. ‹nisiyatif üyeleri ad›na Tansaﬂ önünde yap›lan
aç›klamada örgütlü mücadelenin önemi vurguland›.

“Yörsan Mallar›
Tüketmiyoruz”
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r›n ard›ndan horon oynanmas›yla son buldu.
***
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu SSGSS Yasa Tasar›s›’na karﬂ›
imza kampanyas› baﬂlatt›¤›n›n duyurusunu yapmak için 6 Mart’ta Ta ksim Tramvay Dura¤›'nda bir bas›n
aç›klamas› yapt›. "Sa¤l›¤›m›z› Eme¤imizi Gelece¤imizi IMF Vekillerine
Yedirmeyece¤iz" pankart› açan platform üyeleri ad›na yap›lan aç›klamada emekçilerin sesine kulak vermeyen AKP iktidar›n›n yasay› genel kurula getirece¤i ifade edildi ve buna
karﬂ› gelmeye devam edilece¤i yasa
genel kurula geldi¤inde daha büyük
eylemler yap›laca¤› söylendi. Eylemde ‹stanbul'un 12 merkezinde imza standlar› aç›larak SSGSS’ye karﬂ›
imza toplan›laca¤› belirtildi.
***
"Kad›nlar ‹çin Sosyal Haklar
Platformu" üyesi kad›nlar da 3 Mart
günü AKP ‹stanbul ‹l Baﬂkanl›¤›
önünde yapt›klar› eylemle SSGSS
Yasa Tasar›s›’n› protesto ettiler. Yasa
tasar›s›na esastan itiraz›m›z var
diyen kad›nlar “Kad›nlar ‹çin
Y›pranma Pay›” sloganlar› att›lar.

SES
‹zmir
ﬁubesi
29 ﬁubat
g ü n ü
yapt›¤›
aç›klamayla AKP’nin Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumlar›’n› yerel yönetimlere devretmek için yapt›¤› düzenlemeleri
protesto etti. SHÇEK ‹zmir ‹l Müdürlü¤ü
önündeki eylemde yap›lan aç›klamada bu düzenlemeler AKP’nin kadrolaﬂma çal›ﬂmalar›n›n bir parças› olarak de¤erlendirildi.
SES Ankara ﬁubesi de 6 Mart günü yapt›¤› eylemle SHÇEK’lerdeki hak gasplar›n›,
sürgünleri ve keyfi uygulamalar› protesto ettiler. "Tek Eﬂit ve Güvenceli Kadro ‹stiyoruz"
pankart› açan SES üyeleri ad›na yap›lan
aç›klamada çal›ﬂanlar›n kadrolu ve güvenceli
hale getirilmesini, sürgünlere neden olan atama yönetmeli¤inin geri çekilmesi, keyfi uygulamalara son verilmesi iste¤inde bulundu.

"Tek Eﬂit ve
Güvenceli
Kadro ‹stiyoruz"
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TEKEL ‹ﬁÇ‹LER‹ D‹REN‹YOR!
ADANA: Polis sald›rd›, iﬂçiler
direndi
Adana’da 2 Mart günü ‹nönü
Park›’nda bir araya gelerek TEKEL
fabrikas›na do¤ru yürüyüﬂe geçen
"TEKEL ‹ﬂçileriyle Dayan›ﬂma
Platformu" üyelerine polis sald›rd›.
"AKP IMF Uﬂa¤›, ‹ﬂ Ekmek Yoksa,
Bar›ﬂta Yok” sloganlar›yla E-5 karayolu üzerinde yürüyüﬂ yapmak isteyen kitleyi Seyhan Belediyesi
önünde engellemek isteyen polis,
kitlenin kararl›l›¤› karﬂ›s›nda coplarla, gaz bombalar›yla sald›rd›.
Sald›r›n›n ard›ndan çevik kuvvet
ablukas› alt›nda fabrikaya yürüyen
iﬂçilere TEKEL fabrikas› önünde
slogan att›klar› ve yolu kapatt›klar›
gerekçesiyle bir sald›r› daha gerçekleﬂti. AKP’nin polisi TEKEL’i sat›n
alan Amerikan Tobakko’nun korumas› oldu¤unu, onlarca TEKEL iﬂçisini coplarla gaz bombalar›yla yaralayarak, yerlerde sürükleyerek bir
kez daha gösterirken iﬂçiler sald›r›
karﬂ›s›nda sloganlarla direndiler.
500 kiﬂkinin kat›ld›¤› eylemin
ard›ndan TEKEL iﬂçileri fabrika
bahçesindeki çad›rlar›na döndüler.

‹STANBUL: Direniﬂ s ürüyor,
sürdürece¤iz!
‹stanbul’da da TEKEL iﬂçileri
eylemdeydi. Cevizli TEKEL’de
fabrika terk etmeme eylemlerini

sürdüren iﬂçiler 2 Mart’ta eylemlerinin 11. gününde kald›klar› fabrika
yemekhanesinden "Direniﬂ Sürüyor
Sürdürece¤iz" sloganlar› ve pankartlarla fabrikan›n giriﬂ kap›s›na yürüyüﬂ düzenledi. Fabrika giriﬂinde yap›lan aç›klamada “Direniﬂimize büyük bir kararl›l›kla devam ediyoruz
ve devam ettirece¤iz” denilerek direniﬂ kararl›l›¤› vurguland›. Firma
patronlar›n› iﬂ yerine almayacaklar›n› söyleyen iﬂçiler eylemin ard›ndan
fabrikaya geri döndüler.

B‹TL‹S: Buray› teslim
etmeyece¤iz!
Bitlis’te de eylemlerinin 8. gününde olan iﬂçiler 2 Mart günü fabrika giriﬂinde so¤u¤a ra¤men gö¤üslerine takt›klar› harflerle “Fabrikam›z›n canl› kalkanlar›y›z” yazarak eylem yapt›lar. Burada Tek G›da
‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “Buray› can›m›z pahas›na da olsa teslim etmeyece¤iz”
denildi.

TOKAT: D irene d irene
kazanaca¤›z!
Tokat Sigara Fabrikas› iﬂçileri de
fabrika terk etmeme eylemlerini
sürdürürken 1 Mart günü bir eylem
gerçekleﬂtirdiler. Fabrika önünde
yap›lan eylemde iﬂçiler temsili bir
idam sehpas› kurarak bir iﬂçi maketini ast›lar. AKP’nin iﬂçileri ölüme

terk etti¤inin vurguland›¤› aç›klamada “Direne Direne Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›ld›, eylemlerinin devam edece¤i vurguland›.

MALATYA: “Bu mücadele
ülke mücadelesidir”
TEKEL’in özelleﬂtirilmesine
karﬂ› 12 gündür iﬂyerlerini terk etmeyen Malatya TEKEL iﬂçileri de 4
Mart akﬂam› yapt›klar› meﬂaleli eylemle “Bu mücadele ülke mücadelesidir” dediler. Malatya TEKEL
fabrikas›ndan ç›kan 150 iﬂçi merkez
postane önüne kadar yürüdüler. Burada yap›lan aç›klamada “Biz onlara oylar›m›z› bizi satmalar› için mi
verdik” denildi. Eylemin ard›ndan
sloganlarla fabrikalar›na dönen iﬂçiler yolu tek yönlü trafi¤e kapatt›lar.
K a r a d e n i z Te m e l H a k l a r çal›ﬂanlar› Samsun’un 19 May›s ‹lçesi’ndeki Ball›ca Sigara Fabrikas›’n›
terk etmeme eylemine baﬂlayan iﬂçileri ziyaret ettiler. Fabrika kap›s›nda gerçekleﬂen ziyarette ülkemizin özelleﬂtirmelerle emperyalizme
peﬂkeﬂ çekildi¤ini söyleyen iﬂçilere
bu mücadele de omuz omuza olduklar›n› belirten Temel Haklar üyeleri
ziyaret sonunda “TEKEL Vatand›r
Sat›lamaz” sloganlar› ile fabrikadan
ayr›ld›.

Esenyurt’ta Sürgün

BES: Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret

KESK'e ba¤l›, Tüm Bel-Sen 1 No'lu
ﬁubesi 26 ﬁubat günü Esenyurt Belediyesi'nde yaklaﬂ›k 20 y›ld›r çal›ﬂan Sema
Düzcü, Güneﬂ Aksoy, Dursun Özkoç ve
Ramazan Özfidan adl› memurlar›n AKP’li
Belediye taraf›ndan ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Mezarl›klar Müdürlü¤ü'ne sürgün edildi¤ini aç›klad›. Esenyurt Temel
Haklar’›n da destek verdi¤i eylemde
yap›lan aç›klamada “Halk› yönetmek için
seçilen bu kiﬂilerin kendileri d›ﬂ›ndaki her
ﬂeyle ve herkesle olan kavgas› bitmedi”
denildi. Eylem “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar›yla son erdi.

Büro Emekçileri Sendikas› vergi haftas› nedeniyle ‘eﬂit
iﬂe eﬂit ücret’ için baﬂlatt›klar› imza kampanyas›n›n sonunda toplanan imzalar› 5 Mart 2008 günü Maliye
Bakanl›¤›’na ilettiler. Maliye Bakanl›¤› önünde saat
13.00’da toplanan ‘Sermayeye De¤il Emekçiye Bütçe’ sloganlar›n› atan BES’liler ad›na BES 1 No’lu ﬁube Baﬂkan›
Fikret Aslan’›n yapt›¤› aç›klamada;
“Biz büro emekçileri olarak insanca yaﬂanacak bir
ücret temelinde, ekonomik, sosyal ve özlük haklar› günün
koﬂullar›na göre yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz”
diyerek verginin kazanca göre vergilendirilmesini, kay›t
d›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›nmas›n› ve vergi aff›na son
verilerek kaynaklar›n kamusal hizmete aktar›lmas› gerekti¤ini belirtti.
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Halepçe’nin Sorumlular›n›
Halklar Yarg›layacak!
Bugünlerde, Amerikan, ‹ngiliz
emperyalizmi ve iﬂbirlikçi Irak yönetimi, burjuva bas›nda ço¤unlukla
“Kimyasal Ali” olarak an›lan Ali
Hasan El Mecid’i, Saddam diktatörlü¤ü döneminde Halepçe’de binlerce Kürt’ün katledilmesinin sorumlular›ndan birisi olarak idam etmeye
haz›rlan›yorlar. Ali Hasan El Mecid’in idam cezas› Baﬂkanl›k Konseyi taraf›ndan onayland› ve 30 gün
içinde infaz edilmesi bekleniyor. El
Mecid’e, iﬂbirlikçi Irak yönetimi taraf›ndan, Irak’l› Kürtler’in öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen Enfal
davas›nda idam cezas› verilmiﬂti.
Amerikan, ‹ngiliz emperyalizmi
bu idamlarla, bir yandan Irak’taki
iﬂgallerini meﬂrulaﬂt›r›rken, di¤er
yandan kendilerinin de sorumlu olduklar› katliamlar›n dosyalar›n› birkaç eski Irak’l› yöneticiyi cezaland›rarak kapatmak istiyorlar.
Kuﬂkusuz ki, Saddam Hüseyin
yönetimindeki Irak hükümeti, Halepçe katliam›n›n birinci dereceden
sorumlular›ndand›r. Bu katliam›
gerçekleﬂtiren Saddam iktidar›n›n
yöneticileri de halklar taraf›ndan
yarg›lan›p cezaland›r›lmay› defalarca haketmiﬂ kiﬂilerdirler.

Fakat, emperyalist ülkelerin sorumluluklar› da onlardan geri de¤ildir. Kimyasal Ali’nin idam edilmesi, bir baﬂka suçlu olan emperyalizmin suçlar›n› unutturmamal›d›r.
Emperyalizm, Halepçe katliam›ndaki sorumlulu¤unu örtbas
edemez. Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak’a kimyasal silahlar›
verenler de, Kürt halk›n›n üzerine
bombalar ya¤d›r›l›rken seyretmekle
yetinenler de kendileridir.
Emperyalizm de, Halepçe’de
katledilen 5 bin Kürt’ün hesab›n›
vermek zorundad›r. Ellerinde, katledilen Kürtler’in kan›n› taﬂ›rken,
kendilerini “katilleri cezaland›ran,
adaleti sa¤layan” konumunda pazarlamalar›na izin vermemesi gereken, en baﬂta Kürt halk›d›r.
Unutulmamal›d›r ki, dün Halepçe ve benzeri katliamlara destek veren emperyalizm, bugün de ç›karlar› gerektirdi¤inde Türkiye, ‹ran, Suriye veya Irak’taki Kürtler’e karﬂ›
yeni katliamlar için izin vermekten
çekinmeyecektir.
Halepçe katliam› Kürt halk› için,
ve asl›nda tüm dünya halklar› için
çok ö¤reticidir. Halepçe katliam›n›n
gerçekleﬂti¤i dönemde ‹ran-Irak sa-

Halepçe’de ne olmuﬂtu?
16 Mart 1988'de Halepçe’de 5
bin Kürt, Saddam diktatörlü¤ünün
kimyasal bombalar› ile katledilmiﬂlerdi. Kürdistan Yurtseverler Birli¤i'nin (KYB) Halepçe'ye girerek,
Kerkük'e yaklaﬂmas›n› gerekçe yapan Saddam yönetimi, uçaklardan
Kürt halk›n›n üzerine kimyasal
bombalar ya¤d›rm›ﬂt›. Halepçe,
Derbendikan, ‹nap ve Ducayda bölgelerinde Kürt halk› Siyanür, Hardal
ve pek çok çeﬂit kimyasal gaz›n kullan›ld›¤› bombalarla katledilmiﬂti.
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Katliam›n en büyü¤ü Halepçe'deydi,
sokaklar ceset dolmuﬂtu. Halepçe'nin üzerini gaz bulutlar› kaplad›.
Kimyasal silahlarla yap›lan bu
katliam›n arkas›ndan, 70 bin kiﬂinin yaﬂad›¤› Halepçe'de onbinlerce
insan göç yollar›na düﬂtü. Saddam'›n zulmünden kaçarken, Türkiye oligarﬂisinin zulmüne yakaland›lar. Halepçe’den Türkiye’ye kaçan
Kürtler için Çukurca, Ç›¤l›, Cudere, Yüksekova, Diyarbak›r, Mardin
gibi birçok il ve ilçede tel örgülerle

vaﬂ› yaﬂanmaktad›r. Bu savaﬂta,
‹ran Kürtler’i Irak taraf›ndan, Talabani, Barzani önderli¤indeki Irak
Kürtler’i ise ‹ran taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. ‹ran ve Irak aralar›nda anlaﬂt›klar›nda, bu sefer her iki ülke,
kendi ülkelerindeki Kürtler’i katletmeye yöneldiler. Talabani, Barzani
önderlikleri, bugün ayn› anlay›ﬂ›
sürdürerek, di¤er ülkelerdeki Kürtler’in katledilmesine ya göz yummakta, ya da ortak olmaktad›rlar.
Dolay›s›yla, Halepçe’nin, Kürt
halk›n›n yaﬂad›¤› ve yaﬂamakta
oldu¤u zulümlerin hesab›n› vermesi
gerekenler çoktur. Bu hesab› sorma
hakk› ve yetkisi olmayan tek güç
varsa e¤er, o da emperyalistlerdir.
Emperyalizm, hesap vermesi gereken durumdad›r. Emperyalistler bugün bir “suçluyu” yarg›larken bile,
bunu kendileri iﬂgal suçunu ekleyerek yapmaktad›rlar. Kürt halk› iﬂte
bu nedenle, emperyalizmin adaletin
uygulay›c›s› olamayaca¤›n›, emperyalizmin yerinin suçlu sandalyesi
oldu¤unu hayk›rmal›, Kimyasal
Ali’ler as›lsa da Halepçe dosyas›n›
kapatmamal›, emperyalizmin kendisini aklamas›na, iﬂgalcili¤i meﬂrulaﬂt›rmas›na izin vermemelidir.
çevrili mülteci kamplar› oluﬂturuldu. Buralara toplanan Kürtler’i açl›k, so¤uk, hastal›k, s›k s›k yaﬂanan
zehirlenmeler yani k›sacas› bitmeyen ölümler bekliyordu. Türkiye
oligarﬂisi bu ﬂekilde yüzlerce
Kürt’ün katledilmesinin birinci dereceden sorumlular›ndan oldu.
Fakat Halepçe’nin sorumlular›
bunlarla s›n›rl› de¤ildi. Saddam’›n
kulland›¤› kimyasal silahlar, emperyalizmin üretti¤i silahlard›.
ABD emperyalizmi, Kürt halk›n›n
üzerine ya¤d›r›lan bombalara sessiz
kalarak da destek vermiﬂti.

9 Mart 2008

Ç›lg›nl›k
Ç›lg›nl›k, iyi midir, kötü müdür?
Cevab› zor bir soru. Ona nas›l bir
anlam yükledi¤inize ba¤l› asl›nda.
Sözlüklerde, ç›lg›nl›k kelimesinin
karﬂ›s›nda “delilik, abart›l› davran›ﬂlarda bulunmak, farkl›l›k” diye
yaz›yor. ‹ﬂin özü, di¤er insanlara
göre “uuç” noktada bir farkl›l›k olarak gözüküyor. ‹nsan› farkl› olmaya
iten nedir? Bu nas›l bir zorunluluktur ki, insana deli olmay› kabullendirir, hangi zorunluluklard›r ki insan› “ç›lg›n”laﬂt›r›r?
Düzen, hele ki kapitalist düzen,
çerçevesini kendisinin çizdi¤i farkl›l›klardan baﬂkas›n› kabul etmez;
tersine, onlar› aﬂa¤›lar, küçümser.
Toplumlar tarihi boyunca ezenler
hep böyle yapm›ﬂt›r. Farkl› bir düﬂünceyi, farkl› davranan› istemez ve
sevmezler. Düzenini de¤iﬂtirecek,
çarklar›n pürüzsüz dönmesini engelleyecek farkl› bir sanat›, farkl›
bir kültürü, farkl› bir politikay›,
farkl› bir tavr› istemezler.
Kapitalist düzen içinde yaﬂamak, düﬂünen insan› s›kar, s›k›ﬂt›r›r.
Okul, iﬂ, ev, suni bir ‘sosyal hayat’
k›s›r döngüsünde ö¤ütülür hayatlar.
Ve hiçbiri, okul, iﬂ, ev, suni ‘sosyal
hayat’lar, insan›n insan kimli¤ini
besleyemez. Kapitalizmin insan›
bunal›r; ekonomik olarak, kültürel
olarak bunal›r... Ve kapitalizm, her
ﬂeyi oldu¤u gibi, bunu da bir “meta”ya dönüﬂtürür;
‹çi boﬂalt›lm›ﬂ “farkl›l›klar” sunar kitlelere, içinde bulundu¤u monotonlu¤a alternatif olarak “ç›lg›nl›klar” önerir. Bunlar›n ad› bazen
hobi olur, bazen fobi, bazen bir sanat, bazen “adrenalin art›racak” bir
spor dal›.. “Paraﬂütü yere 100 metre kala açmak”tan “en k›sa sürede
en çok coca cola içme”ye, “ç›lg›n
partiler düzenlemekten”, “uyuﬂturucu kullanmaya” kadar uzan›r bu
farkl›l›klar ve ç›lg›nl›klar.. Farkl›
olmak, “fark edilir” olmak, bu tür
alanlara s›k›ﬂt›r›l›r.
Burjuvazi çok sever böyle ç›lg›nl›klar›. Bunlar›n sonucu olan
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dramlar› da sever. ‹deolojilere
boﬂverip “ç›lg›nca hayat›n› yaﬂayanlar” öne ç›kar›l›r burjuvazinin kültür mekanizmalar›nda.
Böyle ç›lg›nl›klar,
böyle farkl›l›klar memnun eder burjuvaziyi. Bu çizgide ne kadar “ç›lg›nlaﬂ›rlarsa” ç›lg›nlaﬂs›nlar, bu ç›lg›nl›k korkutmaz burjuvaziyi.
Neden korksunlar ki!
Kapitalist düzenin ak›ﬂ›n› bozamaz ki böyle ç›lg›nl›klar.
Ezilenler, d›ﬂlananlar, horlananlar, öfkelenenler, burjuvazinin empoze etti¤i “ç›lg›nl›k” yöntemleriyle
eritilirler. Öfkeler, coﬂkular, heyecanlar, baﬂka ve b o ﬂ u n a mecralara
ak›t›l›p heba olur.
Burjuvalar›n korkudan titredikleri, uykular›n› kaç›ran “ç›lg›nl›klar” da vard›r. Bu tür ç›lg›nl›klar› ise
duymaktan, okumaktan, seyretmekten hiç mi hiç hoﬂlanmazlar.

Gü nd e beﬂ kere b üyü k b aﬂlar
bakar içer iye;
Yüzlerinde tecessüs.
‘ Ç › l g› n a da m , 3 - 5 k i ﬂ i i l e k o s k o ca karanl›klar
‹mparatorlu¤una kafa tutan
adal›lar.’
Am a yine de ‘ ç› lg ›n a dam › n’
karﬂ › s› nda bi r ez i kl ik , b ir bu rukluk duyuyorlar o baﬂka.
“Ç›lg›nl›¤›n” bu türü, düzene
meydan okuma ﬂeklinde gösterir
kendini. Burjuvazi onu da bir ç›lg›nl›k olarak görür. Bu yüzden bas-

k›ya, zulme, yoksullu¤a baﬂ
kald›ranlar›, tarihte hep
“ak›llar› baﬂlar›ndan gitmiﬂ”
topluluklar olarak, “z›nd›k”,
“sapk›n”, “macerac›”, “yoldan ç›km›ﬂ” gibi s›fatlarla tarif etmiﬂlerdir.
“Siz ç›ld›rm›ﬂ olmal›s›n›z
üç beﬂ kiﬂi koca devlete kafa
tutuyorsunuz” der, s›radan
insan. Ve asl›nda bu düﬂünce
ona, egemenler taraf›ndan
empoze edilmiﬂ bir düﬂüncedir.
Bir yanda muktedirlerin
devasa ordular›, bir yanda bir
avuç “bald›r› ç›plak”... Bir yanda tam donan›mla, ça¤›n en geliﬂmiﬂ silahlar›na sahip da¤lar›, ovalar› bir hamlede yutan ordular; bir
yanda kendi bedenlerini kalkan yaparak yürüyenler...
Bir yanda lüks ve sefahat›n bekçileri, bir yanda “dönen dönsün ben
dönmezem yolumdan” deyip canlar›n› fütursuzca verenler..
Bir yanda askeri-polisi, tank›-tüfe¤iyle burjuvazinin kuvvetleri, bir
yanda “biz buraya dönmeye de¤il,
ölmeye geldik” diyen hakikat mirasç›s› “bir avuç ç›lg›n!”
Gerçe¤i savunmak, ç›lg›nl›kt›r
art›k. Gerçek için savaﬂmak, katmerli ç›lg›nl›kt›r belki. Bir söz düﬂer bu noktada tarihin not defterine:
“ Boy un e¤ m en in a k› l sa y› l d›¤ › y er de, soyumuz ezelden delidir bizim.”
Onlara sapk›n, z›nd›k, ak›ls›z,
bald›r› ç›plak, deli, ç›lg›n diyenler,
tarihten silinip giderken, tarihin
yazd›klar› onlar olmuﬂtur.
Düzene karﬂ› ç›kmak ç›lg›nl›ksa,
ç›lg›n olmak gerek.
Bizi biz yapan, bizi “üç beﬂ ç›lg›n” olarak tarih sahnesine ç›kartan, tarihin zorunlulu¤udur.
Bizler zorunlulu¤uyuz tarihin.
Kimi zaman slogan, kimi zaman
kurﬂun, kimi zaman mürekkep, kimi
zaman pankart, kimi zaman bildiri
olanlar›z. Bize deli diyenlere de,
ç›lg›n diyenlere de ald›rmadan, tarihin en ﬂaﬂmaz akl›n›n peﬂinden yürüyenleriz...

DENEME
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FARC Sözcüsü Raul Reyes Katledildi
Kolombiya’n›n Amerikan iﬂbirlikçisi
iktidar›,
1
Mart’ta Ekvador s›n›rlar›
içinde düzenledi¤i sald›r›da Kolombiya
Devrimci Silahl› Güçleri’nin (FARC) Sözcüsü Raul Reyes
ve 16 FARC üyesini katletti.
Ekvador ve Venezuela baﬂta olmak üzere, Latin Amerika’n›n ilerici
ülkelerinin öfkesini çeken sald›r›n›n
ard›ndan, Kolombiya Devlet Baﬂkan›

Alvaro Uribe yapt›¤› ilk aç›klamada,
gerillalar›n yaﬂanan silahl› çat›ﬂma
sonucunda öldürüldüklerini aç›klad›.
Ekvador Devlet Baﬂkan› Rafael Correa ise, Uribe’nin yalan söyledi¤ini,
bölgede bir çat›ﬂma yaﬂanmad›¤›n›
planl› bir sald›r› oldu¤unu aç›klad›.
Correa, " Ö l d ü r ü l e n l e r p i j a m a
ya da iç çamaﬂ›r›ylayd›. Bu da s› cak takip olmad›¤›n› ve FARC mi litanlar›n›n uyurken öldürüldü¤ün ü g ö s t e r i y o r " dedi.
Correa sald›r›y› “ B u , t o p r a k l a r › m›za ve vatan›m›za karﬂ› sald›r›d › r ” sözleriyle de¤erlendirdi.
Kolombiya’n›n katliam› üzerine,

WEF’i Protesto Yürüyüﬂü
Ocak’›n
son
haftas›nda ‹sviçre’nin Davos Kasabas›’nda gerçekleﬂtirilen Davos
Zirvesi
(WEFDünya Ekonomik
Forumu) s›ras›nda polis zirveye karﬂ› gösterileri yasaklam›ﬂ, Bern’de
yürüyüﬂ yapmak isteyen göstericilere sald›rm›ﬂ 100 kadar göstericiyi gözalt›na alm›ﬂt›. Bu sald›r› ve gözalt›-

lar›, WEF’i ve kapitalizmi protesto
etmek için 1 Mart’ta ‹sviçre’nin Basel ﬂehrinde bir yürüyüﬂ yap›ld›.
‹sviçreli sol örgütler, anti-faﬂist
ve anarﬂistlerin organize etti¤i yürüyüﬂe Cepheliler de “ K u r t u l u ﬂ K a d a r Savaﬂ” yaz›l› pankartlar›, k›z›lbayrak, Cephe ve Parti bayraklar›yla
kat›ld›lar. Eyleme, “ Y ü r ü y ü ﬂ ” önlükleri ile kat›lan okurlar›m›z ise,
dergimizin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.

Almanya: Maaﬂlara Zam Talebiyle Grev
5 ﬁubat’ta Almanya’da son y›llar›n en büyük grevlerinden birisi daha
yaﬂand›. Grev, Ver.di Sendikas›’n›n
karar›yla kamu sektöründe hayata geçirildi. Ver.di sendikas›, ülke genelindeki 1.3 milyon civar›ndaki üyesi
için, y›lda yüzde 8 zam istiyor. Bunun
karﬂ›l›¤›nda patronlar yüzde 5 zama
iﬂçileri raz› etmeye ve dahas› çal›ﬂma
sürelerini de uzatmaya çal›ﬂ›yorlar.
Ver.di Sendikas›
yetkilileri grevlerin
büyük bir kat›l›mla
gerçekleﬂti¤ini söyle-
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diler. Grev, Münih, Hannover, Köln,
Bonn, Stuttgart ve Frankfurt havaalanlar›nda, ülke genelindeki kreﬂ, hort,
klinik ve belediyelerde hayata geçti.
Havaalanlar›nda çok say›da uçuﬂ grev
nedeniyle iptal edilmek zorunda kald›.
Ayr›ca Baﬂkent Berlin’de tren makinistleri ve otobüs ﬂoförlerinin greve
kat›l›m› nedeniyle ulaﬂ›m aksad›.
Sendika yetkilileri greve iliﬂkin
de¤erlendirmelerinde, bunun daha
baﬂlang›ç oldu¤u, taleplerinin kabul
edilmemesi durumunda daha büyük
grevler yapabileceklerinin görüldü¤ünü söylediler.

Ekvador ve
Ve n e z u e l a ,
Kolombiya s›n›r›na asker sevkiyat›
yapt›lar. Ülkelerinin içine yönelecek
bir sald›r›y› cevaplayacaklar›n› aç›klad›lar.
Chavez; Kolombiya’n›n katliam›na tepki göstererek, Amerikan iﬂbirlikçisi Uribe için “ yalanc›, mafya
p a t ro n u , u y u ﬂ t u r u c u h ü k ü m e t i n e
ve AB D’nin da lka vu¤u ol an hükü mete liderlik eden milis” ifadelerini kulland›.
Di¤er yandan, ABD emperyalizmi yapt›¤› aç›klama ile Kolombiya’daki iﬂbirlikçisini sahiplendi.
ABD Baﬂkan› Bush, Uribe’nin yan›nda olduklar›n› söyledi.

BAHKEM 3. Kuruluﬂ
Y›l›n› Kutlad›
Belçika’n›n Liege ﬂehrinde
faaliyetlerini sürdüren, BAHKEM
2 Mart’ta 3. kuruluﬂ y›l›n› kutlad›.
3 kuruluﬂ y›l›nda BAHKEM’e
eme¤i geçen herkese teﬂekkür edilerek yap›lan konuﬂmada, birlik
ve örgütlü olman›n, mücadele
etmenin gereklili¤ine vurgu
yap›ld›.

ETA: Seçimleri
Boykot Edin
BASK bölgesinin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden
ETA, 9 Mart’ta ‹spanya’da yap›lacak seçimleri boykot ça¤r›s› yapt›.
Seçimlere iliﬂkin ç›kard›¤›
bildiride BASK halk›na seslenen ETA, “genel seçimlerin
BA S K b ö l g e s i n e k a r ﬂ › y a p › l a n ye n i bi r giriﬂim oldu¤u n u ” belirtti ve seçimlerin boykot edilmesini istedi.
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Sesimizi Birlikte Yükseltmeliyiz
Anadolu Federasyonu’nun “ I r kç › S a l d › r › l a r a S o n ” kampanyas›
çerçevesinde, Almanya’da 9 insan›m›z›n can verdi¤i Lüdwigshafen’deki yang›nla ilgili Berlin’de 29
ﬁubat’ta bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Aç›klamada, yang›nlar›n kundaklama sonucu ç›kt›¤› düﬂüncesinin,
Avrupa’da yaﬂayan Türkiyeliler üzerinde tedirginlik yaratt›¤› belirtildi.
Kimi yang›nlar›n kundaklama
sonucu meydana geldi¤inin aç›k oldu¤u, yang›n ç›kan yerlerde ›rkç›
yaz› ve iﬂaretlerin görüldü¤ünün Alman polisleri taraf›ndan da kabul
edildi¤i belirtildi.
Halen tatmin edici bir aç›klama
yap›lmad›¤› ve yang›nlar› ç›karanla-

r›n yakalanmad›¤›, Türkiyeli ve Alman yetkililerin ortak aç›klamalar›nda da olaylar›n üzerinin örtülmeye
çal›ﬂ›ld›¤› belirtilerek, “ y a n g › n l a r › n
sorumlular›n›n ortaya ç›kar›lmas›
i ç i n b i r l i k t e h a r e k et e t m e l i v e s e si mizi yükseltmeliyiz” denildi.
***
Anadolu Federasyonu 28 ﬁubat’ta da Köln Dom Katedrali de bir
eylem yapt›. Eylemde yap›lan aç›klamada, Almanya’da peﬂpeﬂe ç›kan
yang›nlar›n faillerinin derhal bulunmas› ve yarg›lanmas› istendi.
Aç›klamada “ I r k ç › S a l d › r › l a ra
Son” pankart› aç›ld›, aç›klaman›n
ard›ndan bildiri da¤›t›ld›. Eyleme
Bir-Kar üyeleri de kat›larak destek

“Neonaziler’e
Yer Yok”
Almanya Marburg Kenti yak›nlar›ndaki
Dautphetal
Kasabas›’nda
Türkiyeli bir aileye ait evin kundaklanmas›n› protesto etmek için yürüyüﬂ düzenlendi. Evin
yak›ld›¤› Dautphetal Kasabas›’nda düzenlenen yürüyüﬂü, Marburg Üniversitesi Ö¤renciler Birli¤i ile birleﬂik
hizmetler sendikas› Ver.di’nin Gençlik Örgütü organize etti. Eyleme kitlesel kat›l›m oldu.
Yürüyüﬂte konuﬂan, Ver.di Gençlik Örgütü yöneti-

P a r i s : Dergimizin tan›t›m›, 1
Mart’ta Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te
Strasburg Saint Denis semtinde yap›ld›. Dergimizin da¤›t›m›, yeni okurlar
kazanmam›za da vesile olurken, 41
dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi.
***
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Yürüyüﬂe Kat›l›m Ça¤r›s›
Dortmund Kültür Merkezi’nde,
2 Mart’ta yabanc›lara yönelik sald›r›larla ilgili toplant› yap›larak, Anadolu Federasyonu olarak, eylemlikler yap›laca¤›
duyuruldu, 15
Mart
saat
14:00’da
K öl n Eber pl a t z Meydan›’ndan baﬂlayacak yürüyüﬂe ça¤r› yap›ld›.

cisi, eylemle evleri kundaklananlara destek verdiklerini söyledi. Eylemde “ F a ﬂ i z m e H a y › r ” pankart› aç›larak, “Neonazilere B u r a d a Ye r Yok” sloganlar› at›ld›.

Irkç›lara Karﬂ›
Yürüyüﬂ
Almanya Au g s b u r g ’ d a Neonaziler’in 23 ﬁubat’ta
yürüyüﬂ yapmak istemeleri üzerine içlerinde Anadolu
Federasyonu üyelerinin de oldu¤u, Türkiyeli ve Alman
örgütler yürüyüﬂ düzenleyerek faﬂistlerin yürüyüﬂünü
engellediler. Eylem ›rkç›l›¤a karﬂ› aç›klamalardan sonra bitirildi.

Yürüyüﬂ’ümüz Avrupa’da Da Sürüyor
Viyana: Dergimizin 139. say›s›n›n tan›t›m ve da¤›t›m› 26-27 ﬁubat’ta Viyana’n›n 11. ve 12. bölgelerinde yap›ld›. Tan›t›mlarda 18 dergi
sat›ld›.
***

verdi.
Federasyon “ I r k ç › S a l d › r › l a ra Son” kampanyas›n› çeﬂitli
eylemlerle sürdüreceklerini aç›klad›.
***

B e r l i n : Dergimizin Berlin’de yap›lan da¤›t›mlar›, okurlar›m›z taraf›ndan 1 Mart’ta, pazar yerinde devam ettirildi. Okurlar›m›z resim ve
yaz›larla oluﬂturduklar› panoyu pazar
giriﬂine koyarak dergi tan›t›m› ve sat›ﬂ› yapt›lar.
***
Belçika Liege: 2 Mart’ta Belçika'n›n Liege ﬂehrinde kurulan pazarda, Yürüyüﬂ yaz›l› önlükler giyen
okurlar›m›z taraf›ndan dergimizin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.

***
D u i s b u r g: Duisburg’da ise 26-28
ﬁubat ve 1 Mart’ta Anadolu Federasyonu Gazetesi da¤›t›m›, Duisburg
Anadolu E¤itim Kültür Merkezi
çal›ﬂanlar› taraf›ndan yap›ld›. 15
gazete sat›ld›.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

1978 Mart’›, kontrgerillan›n sivili resmisiyle provokasyonlar için seferberlik ilan ettikleri aylardan biriydi. Resmi güçler komplolar›, sivil faﬂist hareket ise kitle katliamlar›n› haz›rlamaktayd›lar.
Mart ay› baﬂ›nda D a n› ﬂ t a y b in a s›na patlay›c› at›ld› (demek ki, Dan›ﬂtay o zaman da kontrgerilla için
cazip bir hedef imiﬂ). ‹stanbul'da,
Haydarpaﬂa-Pendik aras›nda çal›ﬂan
b a n l i y ö t ren i n e s ab o t aj yap›ld›. Ayn› gün Ankara Tando¤an'daki bir
a n a o k u l u n a p a t l a y › c › m a d d e konuldu. Devrimcileri önlerine gelen
her yeri bombalayan, halka çocuklara zarar veren bir “güruh” olarak
göstermeye çal›ﬂan bu eylemler gerçekleﬂtirilirken, resmi-sivil faﬂist
güçler ortaklaﬂa büyük bir katliam›n
haz›rl›¤›ndayd›lar.

H
T›pk› Hrant Dink cinayeti öncesinde gibiydi her ﬂey. Duyumlar vard›. ‹hbarlar vard›. ‹hbar› yapan yine
bir polisti. Nereden ö¤renmiﬂti, niye
ihbar etmiﬂti bilinmez, “polis haber
eleman› Erhan Tuncel gibi” ihbar etmiﬂti iﬂte.. ‹hbar vard› ancak, önlem
yoktu... Dönemin ‹ s t a n b u l E m n i y e t
M ü d ü r Ya r d › m c › s › ﬁ ü k r ü B a l k › r, 7
Mart, 78 tarihli yaz›s›nda, sald›r›n›n
gerçekleﬂtirilece¤inin M u r a t N a i po¤lu adl› bir baﬂka polisin ihbar›yla ö¤renildi¤ini ve konuyla ilgili olarak üniversitede görevli polis bi ri m l e ri n i n u y a r› l d › ¤ › n› söylüyordu.
‹ﬂte, " U y a r › v e Ö n l e m i s t e k l i "
üstbaﬂl›¤›n› taﬂ›yan belge:
"1. ﬁube Müdürlü¤ünden al›nan 7 Mart 1978 gün 8780 say›l›
yaz› ile 8 Mart '78 Çarﬂamba günü
‹Ü. Hukuk Fakültesi’nde ülkücü
g r u b a m e n s u p ö ¤ re n c i l e r i n k a r ﬂ ›
g ö r ü ﬂ l ü ö ¤ re n c i l e re s a l d › r a c a k l a r › ,
s o l g ö r ü ﬂ l ü ö ¤ re n c i l e r i n f a k ü l teye devam etmeleri halinde 8-10
gün içinde b u g r u p ü z e r i n e d i n a mit at›laca¤› ö ¤ renilmiﬂtir. Ülkücü
g r u b u n l i d e r i n i n Ö z g ü r K o ç i si m l i
ö ¤ re n c i o l d u ¤ u , t o p l a n t › l a r › n › B e -

46

TAR‹H

yaz›t Meydan›’ndaki Platin K›raathanesi’nde düdiye
zenledikleri tespit edil m i ﬂ t i r. ‹Ü. Merkez Bina d a k i g ö re v l i l e r i n b u n a
g ö re t e d b i r a l m a s › ö n e m l e r i c a
olunur"
Katliam›n sadece saati belli de¤ildi; Hrant Dink’ten farkl› olarak
günü de belliydi bunun.
“Tedbir” deniyordu resmi yaz›da? Kim alacakt› tedbiri?
‹ﬂte tedbir al›n›yordu. Orada o
gün her zamankinden daha az polis vard›. Kim azaltm›ﬂt› polislerin

16 ﬁubat 1978 günü, yani katliamdan yaklaﬂ›k bir ay önce, Ankara’da bir evde emekli komando yüzbaﬂ› Mehmet Ali Çevikel, çok miktarda ordu mal› cephaneyle yakalan›r. Ama Mehmet Ali Çevikel yapaca¤›n› yapm›ﬂ, ‹stanbul'daki askeri
birliklerden sahte evrakla ald›¤› 250
tahrip kal›b›n› MHP’li faﬂistlere da¤›tm›ﬂt›r. 16 Mart’ta ve Kahramanmaraﬂ’ta kullan›lacak olan patlay›c›lar iﬂte bu patlay›c›lard›r.
Katliam›n organizasyonunu, son-

16 MART
ve HRANT
Fark› yoktu
dünün bugünden
"1. ﬁube Müdürlü¤ünden
al›nan yaz› ile 8 Mart '78
Çarﬂamba günü ülkücü gruba mensup ö¤rencilerin karﬂ›
görüﬂlü ö¤rencilere sald›ra c a k l a r › , sol gör üﬂlü ö¤r enci lerin fakülteye deva m etme le ri halinde 8-10 gün içinde bu
grup üzerine dinamit at›laca ¤› ö¤renilmiﬂtir.”
‹MZA: ‹stanbul Emniyet Müdür
Ya r d › m c › s › ﬁ ü k r ü B a l k › r
say›s›n›? Niye azaltm›ﬂt›?
‹ﬂte tedbir vard›; katliamc›lardan
biri de polisti zaten. Polis Memuru
Mustafa Do¤an, MHP’li faﬂistler
Latif Akt› ve Z ü l k ü f ‹ so t’un meydanda gerçekleﬂtirece¤i katliam› rahatl›kla icra edebilmeleri için gereken tedbirleri al›yordu.
Ö¤rencilerin “can güvenli¤ini”
sa¤lamakla görevli polislerin bir k›sm›n›n baﬂ›nda da komiser yard›mc›s› Reﬂat Altay vard›. O zamanlardan
baﬂlayarak devrimcileri katlede katlede yükselecek olan polis ﬂefi...

16 Mart’ta katledilenlerin cenaze töreni
ralar› ad› Susurluk’la birlikte hem
deﬂifre olacak, hem ünlenecek olan
Ab d ul l ah Ç a tl › yapm›ﬂt›. Dahili ve
harici haz›rl›klar tamamd›. T S K
m e n s u b u b i r y ü z b a ﬂ › d a n al›nan
bombalar, art›k hedefe at›labilirdi.
Reﬂat Altay’›n emrindeki polisler, devrimci, demokrat ö¤renciler,
okuldan ç›karken çevirdiler onlar›.
Katillerin sald›r›y› gerçekleﬂtirece¤i
yere yaklaﬂ›ld›¤›nda ise, Altay, emrindeki polisleri geri çekti. Sald›rd›
faﬂistler. F›rlatt›lar bombalar› kitlenin üzerine. Kan gölüne döndü meydan. 7 ö¤renci öldü; 31’i a¤›r olmak
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üzere, 100’den fazla kiﬂi yaraland›.
Resmi polislerin bir k›sm›, gayri ihtiyar› bombac›lar› yakalamak için
hamle yapt›lar. Reﬂat Altay onlar› durdurdu. Ya h y a G e r g i n de o gün orada
görevli polislerden biriydi. Y›llar sonra mahkemede verece¤i ifadede o zaman›n komiser muavini Reﬂat Altay'›n,
bombac›lar›n peﬂinden koﬂan polislere
alenen engel oldu¤unu anlatacakt›.
Sonra da zaten bilindi¤i gibi devlet,
tüm polis teﬂkilat›n› ve yarg›y› durdurdu, 16 Mart katliamc›lar›n›n peﬂinden
gidilmesin diye.

H
23 Mart günü yani katliamdan sadece b i r h a f t a sonra, ilerici polislerin
içinde yer ald›¤› Pol-Der yetkilileri,
‹stanbul Üniversitesi katliam›n›n polise daha önce ihbar edildi¤ini aç›klad›lar. Pol-Der’liler sözkonusu ihbara
iliﬂkin resmi yaz›n›n fotokopilerini de
bas›na da¤›tt›lar. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›,
aç›klama karﬂ›s›nda, ihbar yap›ld›¤›n›
d o ¤ r u l a m a k zorunda kald›. Ama ihbar›n gere¤inin yap›lmad›¤› da aç›kt›.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n ise bu konuda
diyece¤i bir ﬂey yoktu. Ama zaten ayn› Hrant Dink cinayetinde oldu¤u gibi,
kimsenin ‹çiﬂleri Bakan›’na, Baﬂbakan’a niye bu katliam› önlemediniz diye sordu¤u da yoktu.
‹stanbul Ülkü Ocaklar› Derne¤i yöneticilerinden Mehmet Gül (ki çok
sonraki y›llarda MHP’den milletvekili
olacakt›) ve Mustafa Verkaya; ‹stanbul
Üniversitesi katliam›ndan sorumlu
olarak aranmaya baﬂlad›lar.
Aranma dediysek, laf›n geliﬂi. resmi evrak üzerinde öyleydi. De¤ilse
kimsenin arad›¤› yoktu. Zaten güya
arand›klar›n›n aç›kland›¤› günlerde,
Milliyet Gazetesi’nde Mehmet Gül'ün
üstüste iki kez röportaj› yay›nland›.
Bu durum karﬂ›s›nda ‹stanbul Savc›l›¤›, Emniyet Müdürlü¤ü'ne ﬂöyle bir
yaz› yazd›:
"ﬁayet Ülkü Ocaklar› Baﬂkan› Mehmet Gül'ün nerede sakland›¤›n›, nerelerde gezdi¤ini polis olarak siz bilemiyorsan›z, lütfen gazetecilere sorunuz.
Çünkü gazeteciler her istedikleri anda
Mehmet Gül'ü buluyorlar... Lütfen polis olarak tarafs›z olal›m, çünkü sizler
hükümetin de¤il, devletin polisisiniz,
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bizler de Cumhuriyet'in savc›s›y›z.”
Savc› yan›l›yordu. Nitekim, faﬂist
ﬂefler, bulunduklar›nda göstermelik bir
ifadenin ard›ndan sal›verildiler.

H
Katliamc›lardan biri Mustafa Do ¤ a n’d›. Belirtildi¤i üzere polisti. Bir
süre daha görevine devam etmiﬂti belki. Sonra? Sonras› belli de¤ildi.
16 Mart katliam›yla ilgili aç›lan
göstermelik davada Mehmet Gül ve
Mustafa Verkaya beraat ettirildiler.
Dava da rafa kald›r›ld›. 1988’de dava,
katledilen ö¤rencilerin arkadaﬂlar› taraf›ndan tekrar aç›ld›¤›nda, tahmin
edilece¤i gibi dosyadan devletin katliamdaki rolünü anlatan belgeler saç›ld›.
Bunlardan biri de Mustafa Do¤an’a
iliﬂkin oland›. B i r : Dosyada Mustafa
Do¤an’›n devlet taraf›ndan a r a n m a d › ¤ › n a d a i r resmi bir yaz› vard›.
‹kincisi, Mustafa Do¤an Almanya’ya s›¤›nm›ﬂt›. Alman hükümeti de,
hakk›nda birçok olaya iliﬂkin suç iﬂledi¤ine dair iddialar olan sözkonusu kiﬂi hakk›nda Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan bir iade iste¤i yap›lmad›¤›n›
aç›klam›ﬂt›. Hakk›nda mahkemece verilmiﬂ g›yabi tutuklama karar› bulunan
birini, TC. Hükümeti istemiyordu. ‹lginç de¤il mi?.. Hukuk aç›s›ndan ilginç elbette. Fakat faﬂizm aç›s›ndan
fazla bir ilginçli¤i yok. Çünkü o kadar
çok benzeri var ki bu durumun.
Türkiye, katliamc›y› istemiyordu
Almanya’dan. K e n d i katliamc›s›yd›
tabii. Zaten bu arada Mustafa Do¤an
“hizmetlerine” devam ediyordu. En
son A z a r b a y c a n d a r b e s i n e kar›ﬂt›¤›
aç›¤a ç›kt›.
Peki ﬂu patlay›c›y› sa¤layan emek l i y ü z b aﬂ › y a ne olmuﬂtu dersiniz?
Yüzbaﬂ› o patlay›c›lar› nas›l alm›ﬂ, nas›l da¤›tm›ﬂt›? Yoksa Ergenekoncular
gibi askeri k›ﬂlan›n çöplü¤ünde mi
bulmuﬂtu tahrip kal›plar›n›?!
Dönemin ‹çiﬂleri Bakan› C H P ' l i ‹rfan Özayd›nl› idi. O zaman yap›lan
aç›klamaya göre, emekli yüzbaﬂ›n›n
sorgusu yap›lm›ﬂt› ve “Ermeni gizli örgütleriyle iliﬂkisi oldu¤u" aç›¤a ç›km›ﬂt›. Yani olay “d›ﬂ mihrakl›”yd›, fazla
kurcalamaya gerek yoktu!!!

K›sa Tarih
9 Mart - 15 Mart

9- 13 Mart 1996
E¤itim emekçileri E¤itim-Sen'in kapat›lmak istenmesine karﬂ›, “5
Koldan Ankara’ya” yürüyüﬂünü
gerçekleﬂtirdiler. Güven Park'ta 5
gün oturma eylemi yap›ld›.

10 Mart 1994
Çay üreticileri Rize F›nd›kl›’da
düzenledikleri mitingte devleti ve
sektördeki özel iﬂletmeleri protesto
ettiler.
12 Mart 1971
Genelkurmay Baﬂkan› Memduh
Ta¤maç ve Üç Kuvvet Komutan›’n›n imzas›yla verilen muht›ra
sonucunda Süleyman Demirel hükümeti düﬂürüldü. Generallerin
denetiminde CHP Milletvekili Nihat
Erim baﬂbakanl›¤›nda bir cunta hükümeti kuruldu. Ülkede yeni bir
terör dönemi baﬂladt›.

12 Mart 1991
Türkiye Ö¤renci Dernekleri Federasyonu (TÖDEF) kuruldu.
15 Mart 1971
THKP-C’nin yay›n organ› KURTULUﬁ Gazetesi yay›n hayat›na baﬂlad›.
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değin m eler

Ucuzdan da ucuz iﬂgücü!
Almanya’n›n Bavyera Eyaleti’nde mahkumlar saat ücreti 1.68 Euro’ya firmalara pazarlan›yor. Bavyera Hapishane Koordinasyonu Dairesi Baﬂkan› Günter Rieger, ucuz iﬂgücü yüzünden yurtd›ﬂ›na gitmeyi
planlayan firmalar için iyi bir alternatif sunduklar›n› söyledi... Ucuz
iﬂgücü bu kadar ars›zca ve utanmazca baﬂka nas›l pazarlanabilir ki!

Yine m i ‘ dış mihrak’
Dink komisyonuna bilgi veren Eski Trabzon ‹stihbarat
ﬁubesi Müdürü Engin Dinç, Hayal'in Rus istihbarat›yla
görüﬂtü¤ünü ve bir Çeçen iﬂadam›nca finanse edildi¤ini söyledi... Kurtulamad›k ﬂu d›ﬂ mihraklardan!!!

T›rt›klanan Burjuva Demokrasisi
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

süt dökmüﬂler!
Bak›n bak›n hepsi nas›l da
fark›nda suçlar›n›n; baﬂlar›n› yerden kald›ram›yorlar.
Bu resmin nerede çekildi¤ini de söyleyelim ki, bu
duruﬂlar›n›n nedeni tam
anlaﬂ›ls›n. Bir asker cenazesindeler. O askerin ölümünden kendilerinin sorumlu
oldu¤unu söylemiyorlar ama biliyorlar besbelli!!!
Boyunlar›n› büküﬂlerinden, bak›ﬂlar›ndaki suçluluktan
belli.
Hep öyle kal›n; müstehak›n›z budur.
Deniz Gezmiﬂ ve arkadaﬂlar›n› idama gönderen mahkemenin savc› yard›mc›s› Baki Tu¤, "9 Mart 1971'de komünist bir ihtilal olsayd› 3 milyona yak›n insan katledilecekti" dedi ve ekledi: “Liste M‹T’in arﬂivinde”!
Röportaj haber Fethullahç› Aksiyon’un son say›s›nda
yay›nlanm›ﬂ. Fethullah ve Baki Tu¤ birbirlerini bulmuﬂlar;
birlikte komplo senaryolar› kaynat›yorlar.

isabet!

Öküzün Boynuzu,
Büyükan›t’›n B urnu
Fikret Bila Genelkurmay Baﬂkan› Büyükan›t’a Bamerni’deki tank
birliklerinin k›ﬂlas›ndan ç›kt›ktan
sonra, peﬂmergelerin, halk›n tepkisi
ve Amerikan askerlerinin görünmesi
üzerine geri dönmeleri olay›n› sormuﬂ. Büyükan›t’›n cevab› ﬂöyle;
“Bize strateji derslerinde ﬂunu
söylerlerdi: Hasm›n›z› öküzün boynuzuna oturtun. Öküzün boynuzuna
oturunca can› yanar insan›n. Çok
ac›yan taraftan öteki tarafa gitti mi,
a¤›rl›k artt›¤› için bu kez oras› daha
çok ac›r. Askerlikte taktik örtü ve aldatma vard›r”.
Öküzün boynuzunda neler oldu
bilinmez ama bu konuﬂmadan sonra
birilerinin burnu biraz daha uzam›ﬂ
olmal›...
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Ayak Uydurulacaaak, Uydur!
“ ... Oysa Türkiye de¤iﬂiyor. Cumhuriyet’in temeline
dokunmadan bu de¤iﬂime ayak uydurmak kaç›n›lmaz.”
(Ergun Babahan, Sabah Gazetesi’nin “ayak uydurma
uzman›” Genel Yay›n Yönetmeni.)
Bak›n kendisi nas›l ayak uyduruyor de¤iﬂime; ya¤c›l›kta, yalakal›kta nas›l h›zl› davran›yor.

Vah yaz›k!
Cumhuriyet Gazetesi’nin bir yazar› -Deniz Som- diyor
ki, “Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, Irak'›n kuzeyine düzenlenen s›n›r ötesi operasyon için?Harekât›n baﬂlang›ç
ve bitiﬂ zaman› tamamen askeri gerekçe ve ihtiyaçlara
göre taraf›m›zdan belirlenmiﬂtir’ diyorsa; inanmak durumunday›z! Zira ‹slamc› iktidar taraf›ndan kuﬂat›lan
devletimize bakt›¤›m›z zaman, ulus olarak güvenebildi¤imiz kurum say›s›n›n parmakla say›lacak kadar azald›¤›n› görüyoruz! Cumhuriyetin bütün kaleleri birer
birer düﬂüyor, düﬂürülüyor...”
Yani Deniz Som asl›nda Genelkurmay’›n söylediklerinin inan›lacak ﬂeyler olmad›¤›n›n fark›nda ama, baﬂka
kalemiz kalmad› güvenilecek, ne yapal›m mecburen
inanal›m bari diyor. O kadar umutsuzlaﬂm›ﬂ, çaresizleﬂmiﬂ bir ruh hali ki, Genelkurmay onu ﬂeriata karﬂ›
korusun diye onun yalanlar›na bile inanmaya haz›r..

islamc›l›¤›n erkek
demokrasisi
Osman Ya¤murdereli adl› AKP milletvekili
ve dizi yap›mc›s› diyor ki: “Bir genç k›z evlendikten sonra kocas› derse ki ‘hay›r han›m, açacaks›n.’ Açacakt›r. ‘Yok böyle kalacaks›n.’ Kalacakt›r. Yani ülkede demokrasi varsa, kimse
kimsenin giydi¤ine k›yafetine kar›ﬂmayacakt›r.”
Erkek kad›na kar›ﬂ›yor, o demokrasiyle çeliﬂmiyor..

Kötülere
ac›mak, iyilere
zulümdür; zalimleri affetmek,
yoksullara
cefad›r.
Sadi
(‹ranl› yazar)

Say›: 142

Çünkü
FERHATLAR
Susarsa…
Bu ülkede büyük h›rs›zlar, doland›r›c›lar, mafya-çete
art›klar› engellenmez, desteklenip-korunmalar› için bir
gecede yeni yasalar ç›kar›l›r. Bu ülkede halka gerçekleri
anlatan Ferhatlar’› kurﬂunlay›p, sakat b›rakanlardan hesap sorulmaz. Çünkü Ferhatlar susarsa zulmün ömrü uzayacak, halka her ﬂeyi istedikleri gibi anlatarak gerçekleri
ters yüz edecekler. Çünkü Ferhatlar susarsa hep zulüm
konuﬂacak, sömürü konuﬂacak.
Temel Haklar Federasyonu üyeleri her hafta yapt›klar› eylemle Ferhatlar’›n susmayacaklar›n› hayk›r›yorlar.
Bu hafta 2 Mart’ta Esenler Tepe Trafo Meydan›’nda yap›lan aç›klamada “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› aç›larak halka bu ülkede hukuksuzlu¤un hüküm sürdü¤ünü anlatt›lar. Hatun Gül taraf›ndan
okunan aç›klamada “Dün Ferhat’› kurﬂunlayarak susturmaya çal›ﬂanlar, bugün Tersane iﬂçilerini ölüme, Tekel iﬂçilerini iﬂsizli¤e, açl›¤a mahkum etmek için sald›r›yorlar.
Ferhat dahil olmak üzere polisin iﬂledi¤i bütün suçlar›n
birinci dereceden sorumlusu; Polise üstün yetkiler veren
AKP iktidar›d›r” sözlerine yer verildi.
Aç›klamada “Ferhatlar› sakat b›rakmakla, katletmekle
bitiremezsiniz. Çünkü onlar halkt›r ve say›lar› milyonlard›” denilirken 30 derginin sat›lmas›yla eylem sona erdi.

Gülsuyu Temel Haklar’a Sald›r›
28 ﬁubat günü gece saat 03.30 s›ralar›nda Gülsuyu
Temel Haklar’›n kepenklerine ses bombas› b›rak›ld›.
Çeteleﬂmeye ve yozlaﬂmaya karﬂ› çal›ﬂma yürüten ve y›k›mlar, yoksulluk gibi
sorunlar karﬂ›s›nda temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olan Temel Haklar’a
yap›lan bu sald›r› ilk de¤ildir. Daha önce
de ‹kitelli, Bahçelievler ve Esenler Temel
Haklar Dernekleri’ne sald›r›lar düzenlenmiﬂti.
ﬁimdi de Gülsuyu Temel Haklar’a... Sald›r›yla ilgili 29
ﬁubat günü yaz›l› bir aç›klama yapan Gülsuyu Temel
Haklar “Bizi sindirmek mücadelemizi engellemek istiyorlar. Derneklerimize yap›lan bu tip sald›r›lar karﬂ›s›nda daha güçlü olaca¤›z” sözlerine yer verildi.
Temel Haklar Federasyonu da yapt›¤› aç›klamada s›n›r
ötesi sald›r›s›yla Kürt halk›na, Tuzla’da Tersane iﬂçilerine
ve Ankara’da Tekel iﬂçilerine yönelik sald›r›larla özelde
muhalif güçlere, genelde tüm halka gözda¤› verilmek istendi¤ine dikkat çekti. Aç›klamada “temel haklar ve özgürlükler mücadelesi vermek suçsa biz bu suçu iﬂlemeye
devam edece¤iz” denildi.
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Zaman bizimdir!
“ﬁimdi art›k / vakit yok gülüm / Vakit
yok / Üzülmeye, a¤lamaya, gülmeye /
ﬁimdi art›k savaﬂ zaman›d›r”... Ve böyle
deyip, ç›kt›k zamana yolculu¤umuza.
Zaman çok önemli bu kavgada. Hayat zaman demek bir yerde ve her ﬂey zamandan ibaret! Her ﬂey zamanla ölçülür,
zamanla k›yaslan›r, zamanla tarif edilir.
Ve en çok zamans›z ölümler can›m›z›
ac›t›r... Ve fakat, yine en çok gelecek zaman›n bizden yana oldu¤una duydu¤umuz güven ayd›nlat›r içimizi.
Umut nedir? 70’lik bir ihtiyar›n
18’lik bir delikanl› gibi dimdik durmas›d›r bize sorarsan›z. Yüre¤in, her daim,
her koﬂulda genç bir coﬂkuyla k›p›r k›p›r
etmesidir. Hangi yaﬂta olursa olsun, gö¤üs kafesine s›¤mayan bir yüre¤e sahip
olmak ve yerinde duramamakt›r. O yürek, umut dolu ise yenilmezdir.
Ya umutsuzluk?.. Umutsuzluk nedir
derseniz; tek kelime: Umutsuzluk yasakt›r deriz. Bilirsin, yürüyemez umudun ordusu, umutsuzlu¤u kurﬂuna dizmeden...

Hasan ERKUﬁ

Sabit ERTÜRK

Peki inanç nedir? Hani inanmak, körü körüne de¤il de, bilerek, düﬂünerek,
do¤ruyu ve güzeli isteyerek... Böyle bir
inanç yenilmezli¤in sihirli iksiridir. ‹ksir
deyince, hayal aleminde sanma sak›n.
Diyalekti¤e ve tarihsel materyalizme ve
sosyalizmin bilimine inanan insan›n hayalleri de gerçektir. Bilimin ve tarihin
besledi¤i hayallerdir onlar. U¤runda ölünecek hayallerdir. U¤runda ölünecek hayal, hayat›n ve zaman›n tarih içindeki
ak›ﬂ›d›r ayn› zamanda.
Tarih içindeki bu yolculuk üzerinedir
her türlü direniﬂimiz. Ki tam bu noktada
“direnç” nedir diye de soracaks›n belki.
Bunu bizim ülkemizde “çocuklar bile”
bilir. Çünkü onlar, zulüm alt›nda büyüyen direniﬂin çocuklar›d›r. Direnmek, ayn› zamanda var olmak ya da yok olmak
savaﬂ› de¤il midir asl›nda? Öyledir! Öyle oldu¤unu görenler tarih içinde hep direnmiﬂ, “biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik” deme kararl›l›¤›yla var olmuﬂlard›r. Bunu göremeyenler ise, erteledikleri ‘direniﬂleriyle’ yok olmuﬂlard›r.

Tuncay GEY‹K

Malatya da¤lar›nda umudun bayra¤›n› dalgaland›r›p devrim ve sosyalizm için mücadele ederken 17 Mart
1992’de oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar.
5 saat boyunca çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler.
Hasan ERKUﬁ, 1972 Malatya Akçada¤ ‹lçesi Gürkaynak Köyü do¤umluydu. Lisede iken mücadeleye kat›ld›.
‹ﬂkencelerden geçirildi y›lmad›. Köyü ve çevresinde çeﬂitli faaliyetler yürüttükten sonra gerillaya kat›ld›.
Sabit ERTÜRK, 1962’de ‹stanbul Gültepe’de do¤du.
‘78’de mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül sonras›nda, yine
mücadelenin içindeydi. 1984’te tutukland›. 1988'de
tahliye edildikten sonra da mücadelesine devam etti.

ﬁerafettin ﬁ‹R‹N

Mustafa Kemal ‹NAN

Tuncay GEY‹K, 1967’de Sivas’ta do¤du. 1988'de
kavgan›n bilinçli bir militan›yd›. Gazi Mahallesi’nde görevler üstlendi. GOP-KAD kurucular›ndand›.
ﬁerafettin ﬁ‹R‹N, 1961 Yugoslavya do¤umluydu.
1977’de ‹stanbul Esenler Lisesi'nde devrimci saflara
kat›ld›. 1980’lerde 5 y›l tutsak kald›. Tahliyesinden
sonra mücadeleye devam etti.
Mustafa Kemal ‹NAN, 1971’de Malatya’n›n Akçada¤
‹lçesi Gürkaynak Köyü’nde do¤du. Genç yaﬂta devrimci
oldu. ‹stanbul'da ‹ﬂpor-Der'de çal›ﬂt›. '91'de yeniden Malatya'ya gelerek mücadelesine burada devam etti.

‹deallerimiz zaman›n ak›ﬂ›na b›rak›lamayacak kadar de¤erlidir... Gelece¤e
durmaks›z›n ve kararl›l›kla, cüretle yürüyerek zaferi kazanaca¤›z: Hayata ve zamana hükmedece¤iz!

Gökçe ﬁAH‹N

ﬁengül GÜLSOY

Turan ﬁAH‹N

Umudun bayra¤›n› da¤larda dalgaland›ranlardand› onlar da.
20 Mart 2002’de Ordu Ünye ‹lçesi Yeﬂilkent Beldesi yak›nlar›nda jandarma özel timleri ile ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Gökçe ﬁAH‹N, birli¤in komutan›yd›. Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciyken Dev-Genç içinde yer ald›. ‘95’te tutsak düﬂtü. Tahliye oldu¤unda tereddütsüz da¤lara koﬂtu.
ﬁengül GÜLSOY, konfeksiyon atölyelerinde çal›ﬂan yoksul bir
genç k›zd›. Atölyelerde ö¤rendi s›n›f mücadelesini. Düﬂman› iﬂkencehanelerde tan›d›. 98’de gerillaya kat›ld›.
Turan ﬁAH‹N, gerillalar› küçük yaﬂta tan›d›, sevdi ve 1997
Ekim’inde onlardan biri oldu.

nan insanlar›n alk›ﬂlamas› da dikkat çekti. 60 kiﬂi
ile baﬂlayan yürüyüﬂ tepeye var›ld›¤›nda 120 kiﬂiye ulaﬂt›.
Tepede yap›lan anma töreninde Muharrem Karademir ve Günay Ö¤rener nezdinde tüm devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂunda bulunulurken, daha sonra
Karademir ve Ö¤rener’in devrimci yaﬂamlar› anlat›ld›. Grup Yorum Korosu da Muharrem Karademir’in
feda eylemini gerçekleﬂtirirken söyledi¤i “Nes li me
A r m a ¤a n › m ” türküsünü seslendirdi. Anma töreni
marﬂlar ve halaylarla devam etti.
Anma sonras›nda Muharrem Karademir’in ailesi
taraf›ndan Güneyli Köy Derne¤i’nde bir yemek verildi.

“Nesillerine Arma¤an”d› Onlar
Büyük Direniﬂ’in 108. ﬂehidi Muharrem Karademir ve 109. ﬂehidi Günay Ö¤rener Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan düzenlenen törenle an›ld›.
2 Mart günü Gazi Temel Haklar önünde biraraya
gelen kitle “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”
pankart› açarak M u h a r r em Tepe si’ne do¤ru yürüyüﬂe geçti. “Zaferi ﬁehitlerimizle Kazand›k, Muharrem
Karademir Ölümsüzdür, Günay Ö¤rener Ölümsüzdür” sloganlar›yla süren yürüyüﬂ sonunda Muharrem
Tepesi’ne gelindi. Sloganlar at›l›rken çevrede bulu-

Ne için direnir insan? Gelecek için!
Peki gelecek nedir? Buna da cevap verip
öyle koyal›m noktam›z›. Gelecek her
ﬂeydir. Biliriz ki gelecek kurtuluﬂumuzdur ve kurtuluﬂumuz gelecektedir. Sosyalizmin türküsünü söyleyece¤iz o gelecekte.
Umudun, inanc›n ve direncin kesiﬂti¤i nokta, gelece¤e giden yolda sokaklarda, meydanlarda, da¤larda sosyalizmin
türküsünü hep bir a¤›zdan söyleyebilmektir.
Umut doluyuz hep. Dünyada ve ülkemizde, koﬂullar nice olumsuz görünürse
görünsün inanc›m›z bizimle hep; zaman
bizimle. Biliriz direnerek savaﬂmak yenilmez k›lar insan›. Zaman›n bizden yana olmas› ancak böyle mümkün. Direniyoruz. Direnece¤iz, sonuna kadar! Sonu
var elbette. Sonu kurtuluﬂ. Savaﬂ›yoruz,
k u r t u l u ﬂ a k a d a r...

Cunta y›llar›nda teröre, korkuya
teslim olmay›p direniﬂi sürdürenlerdendi. Abdullah GÖZALAN
18 Mart
1981’de Bak›rköy’de polisle girdi¤i çat›ﬂmada katledildi. ‹stanbul
Küçükköy’de devrimci örgütlenme
içerisinde yer al›yordu.

