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26 fiubat 1983
Hapishanede gördü¤ü iflkenceler sonu-
cunda hastal›¤›n›n ilerlemesi ve tedavi
ettirilmemesi sonucu aram›zdan ayr›l-
d›. Cemal, 1956, Sivas Divri¤i do¤um-
luydu. 

CCeemmaall ÖÖZZDDEEMM‹‹RR

28 fiubat 1993
1992’de Hacettepe T›p Fakültesi Hasta-
hanesi’nde tedavi görürken Karadeniz
Devrimci Sol operasyonunda gözalt›na
al›n›p iflkenceciler taraf›ndan hasta ya-
ta¤›na zincirlendi. Tedavisi tamamlan-
madan tutukland›. Tahliye olduktan
sonra ilerleyen hastal›¤› nedeniyle do-

¤um yeri olan Rize’de yaflam›n› yitirdi.

AAllii TTOOPPAALLOO⁄⁄LLUU

1973 Sivas Hafik do¤umluydu.
Yoksul bir ailenin çocu¤u olarak
‹stanbul'da mücadeleye kat›ld›.
Devrimci hareketin gecekondu
semtlerindeki örgütlülü¤ü içinde
yer ald›. Daha sonra SDB üyesi
olarak mücadelesini sürdürürken
1992 Haziran’›nda tutsak düfltü.

Tutsakl›k y›llar›n› hep direnifl içinde yaflad›. 20 Ekim
2003'te Kand›ra F Tipi Hapishanesi’nde ölüm orucuna
bafllad›. O günden itibaren tek kiflilik bir hücreye al›na-
rak fiziki-psikolojik bask›lara maruz kald›. Fakat o, yol-
dafllar› ad›na, halk›, vatan›, örgütü ad›na kufland›¤› k›-
z›l band›na ihanet etmedi. 27 fiubat 2004’te flehit
düflerek zalimleri kendi inlerinde, kendi iflkence hüc-
relerinde yendi. 

MMuuhhaarrrreemm 
KKAARRAADDEEMM‹‹RR

3 Mart 1981 ‹stanbul
do¤umluydu Orhan. 16
yafl›ndayken mücade-
leye kat›ld›. 1998 son-
lar›nda örgütlü iliflkiler
içinde yer alarak, gece-
kondu semtlerinde
devrimci faaliyetlerde

yer ald›. 6 Kas›m 2001’de DHKP-C davas›n-
dan tutuklanarak F Tipi hapishanelere at›ld›.

Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde tek kiflilik
hücresinde, tecrit iflkencesi alt›nda, bireysel
bir kararla, bedenini tutuflturarak tecrit alt›n-
daki bu yaflam› reddetti. 27 fiubat
2003’te flehit düfltü. Örgütünün iradi bir
karar› sonucu olmasa da, ölümünü zulme
karfl› bir protestoya dönüfltürdü.

OOrrhhaann OO⁄⁄UURR 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
22 fifiubat-28 fifiubat

Onlar 
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pekifltiriyor

Devrimciler 
mücadeleyi
büyütüyor!

Onlar 
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Devrimciler 
mücadeleyi 
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ABD Genelkurmay
Baflkan› Oramiral Mi-
ke Mullen, geçen haf-
ta yapt›¤› aç›klamada,
Türkiye’yle ABD ara-
s›ndaki iliflkinin ““ddaa--

hhaa öönnccee ggöörrüüllmmeemmiiflfl ddüüzzeeyyddee”” oldu¤u-
nu belirtti. 

Amerikan Senatosu’nda bu konufl-
may› yapan Mullen, sözlerine flunu da
ekliyordu: "San›r›m sadece ordu de¤il,
iki ülkenin de üst düzey liderleri, bir
denge sa¤land›¤›n› ve öyle sürmesi ge-
rekti¤ini anl›yor."

Yeni fiafak Gazetesi, ABD Genelkur-
may Baflkan›’n›n aç›klamas›na iliflkin
haberi için de flu bafll›¤› seçmiflti:
“Türk-Amerikan iflbirli¤i ola¤anüstü!”
‹slamc› Yeni fiafak, besbelli ki çok
memnundu bu ola¤anüstü iflbirli¤inden;
AKP’nin memnun oldu¤u bir fleyden,
onun yalakal›¤›n› resmi yay›n politika-
s› haline getirmifl bir gazete de mem-

nun olacak elbette.

Hem Amerika, hem iflbirlikçi-
leri, asl›nda bu aç›klama ve

yaklafl›mlar›yla bizim vur-
gulad›¤›m›z bir ger-

çe¤i tescil
etmifl oluyorlar: AKP,
emperyalizmle iflbirli¤i ko-
nusunda, kendinden öncekileri,
MMeennddeerreesslleerr’’ii,, EEvvrreennlleerr,, DDeemmii--
rreelllleerr’’ii,, ÖÖzzaallllaarr’’›› ggeerriiddee bb››rraakk--
mmaakkttaadd››rr..

Daha k›sa süre önce TC. Genelkur-
may ‹kinci Baflkan› Orgeneral Ergin
Saygun ABD’ye gitmiflti. Bu hafta da
ABD Genelkurmay Baflkan Yard›mc›s›
Orgeneral Cartwright Ankara’da. Bu
arada ekleyelim, ‹srail Savunma Bakan›
Ehud Barak da Ankara’da. Bu tescilli
halk düflmanlar›n›n Ankara’da halklara
karfl› kanl› planlar›n haz›rl›¤› için bulun-
duklar›na flüphe yok.  

Görüfltükleri konunun, ‹ran’a karfl›
askeri önlemler oldu¤u yorumlar› yeral-
d› bas›nda. Fark etmez, ‹ran de¤ilse, Su-
riye’dir, o da de¤ilse, BOP kapsam›nda-
ki bir planlamad›r. Ama her halukarda
bu iflbirli¤inin niteli¤i bellidir: Halk düfl-
man›! 

‹flte net iikkii cceepphhee:: BBiirriinnddee Amerika
ve Amerikanc›lar... ‹‹kkiinncciissiinnddee ise
“ortak Düflman Amerika’d›r” diyerek
Amerikan emperyalizmine karfl›
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yükselten
vatanseverler, devrimciler.  

Saf›n› sseç!

AABBDD GGeenneellkkuurrmmaayy››:: 

‹flbirli¤imiz ggörülmemifl ddüzeyde

MMuuhhaarrrreemm KKaarraaddeemmiirr

Can›m Annem,
Can›m Kardeflim.
Sizler bu sat›rlar›

okudu¤unuz da sizle-
ri çok ama çok seven
bu yürek durmufl ola-
cak. Daha do¤rusu bu bedende du-
ran art›k sizlerin yüre¤inin yan›nda
çarpmaya bafllayacak. fiunu bilin ki
her zaman sizlerle birlikte olaca-
¤›m. 

... Karademirler onurlu ve güç-
lüdür. Güçlü olun. ... Sizlere o ka-
dar çok fley yazmak istiyorum ki.
Ama zaman yok. Ki paylaflaca¤›m›z
birçok fleyi paylaflt›k diye düflünüyo-
rum. ‹nsan onuru için yaflar. Ben de
onurum için ölece¤im. Son nefesimi
verirken mutlu oldu¤umu bilmenizi
isterim. Siz de fazla üzülmeyin.
Onurlu bir o¤lunuz ve a¤abeyiniz
oldu¤undan dolay› gurur duyun.
Hepiniz onurun ne demek oldu¤unu
biliyorsunuz. Bizim ailenin en büyük
özelli¤i onuruna düflkün olmas›d›r.

... Sizleri çok ama çok seviyo-
rum. Birbirinize s›k› s›k›ya ba¤lan›n.
Sizleri birbirinize ba¤layan kollar›n
aras›nda benim de kollar›m olacak. 

Kendinize çok ama çok iyi bak›n.
Hoflçakal›n
Muharrem Karademir

*
Gece flafa¤› karfl›lamaya haz›rlan›yor
zifiri karanl›¤›n korku düflürdü¤ü yürekler
Bu dipsiz karanl›¤›n sonsuza dek 

sürece¤ini sanarak 
pencerelerin perdelerini kapat›p

birer birer terk ediyorlar bizi
Vars›n bizi terk etsin
Tatl› su bal›klar›

mehtapl› gece romantikleri
Vars›n bizi terk etsin
Zifiri karanl›¤›n

sonsuza dek sürece¤ini sananlar
Yüre¤im sen güçlü ol
Bilki bu karanl›k sonsuz de¤il
Sökecek mutlaka flafak
Sökecek Mutlaka....

Nisan 2001

Tarih yazanlar›n
Kaleminden

Ayflenur fiimflek devrimci bir sendikac›y-
d›. Halk›n›n ve vatan›n›n özgürlü¤ü için sa-
hip olduklar›n› bir kenara b›rak›p mücadele-
ye kat›lm›flt›. Gözalt›na ald›lar. Sonra iflken-
celi sorgulardan geçirildi. Sustu. Susmak, ifl-
kencecilere direnmek onuru temsil etmekti.
Ayflenur onuru temsil etmeyi tercih etti. Ve
onu katlettiler. 

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› üyeleri ve
mücadele arkadafllar›, her y›l oldu¤u gibi, bu

y›l da 9 fiubat günü Ayflenur’un Gölbafl›’nda-
ki mezar› bafl›nda bir anma düzenlediler.

SES’liler ve yoldafllar›, onun baflucunda
“Ayflenur fiimflek Ölümsüzdür, Devrim fie-
hitleri Ölümsüzdür” sloganlar›n› atarken,
sendikac›lar, yapt›klar› konuflmalarla Ayfle-
nur’un kimler taraf›ndan ve neden katledil-
di¤ini anlatt›lar. 

SES Ankara fiube Baflkan› ‹brahim Kara;
kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgür-
lükler mücadelesinin yükselmesini engelle-
mek isteyenlerin 29 Ocak günü Ayflenur’u,
Necati ve Behçet’i katlettiklerini söyleye-
rek, konuflmas›n› “ba¤›ms›z, eflit ve özgür
bir ülke kuruluncaya kadar mücadeleye de-
vam edece¤iz” sözleriyle bitirdi. 

Kara’n›n ard›ndan söz alan SES Genel
Baflkan› Köksal Ayd›n Ayflenur’u katleden-
lerin bugün Meryem Özsö¤üt’ü tutuklayan-
lar oldu¤unu belirtirken, SES Genel Sekre-
teri Erkan Sümer’in de konuflma yapt›¤› an-
ma “Bizler Ayflenur’u yaflatmaya kararl›y›z”
sözleriyle son buldu.

Ayflenur’u Katledenler, 
Meryem’i Tutuklayanlard›r
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Dünya halklar›n› bafl düflman›
Amerikan emperyalizmine

karfl› sesimizi yükseltmek için
Dolmabahçe’de Buluflal›m

24 fiubat Pazar Saat: 13.00

Bayrampafla Katliam› Davas›

Tarih: 22 fiubat 2008 Saat: 11.00 

Yer: Eyüp 3. ACM.

Samsun’da
“ORTAK

DÜfiMAN

AMER‹KA’DIR”

Konseri

Suavi, Grup
YORUM, Erdal

Bayrako¤lu, Bayar
fiahin, Ercan Ayd›n,
‹dil Tiyatro Atölyesi,

Tiyatro Simurg

Tarih: 22 fiubat 2008

Saat:18:00

Yer: Derya Dü¤ün

Salonu- SAMSUN 

‹letiflim: 0362 431

93 17 / 0462 321

43 12

HHeerrkkeessee SSaa¤¤ll››kk GGüüvveennllii       
GGeelleecceekk PPllaattffoorrmmuu

SSGSS Yasa Tasar›s›’n› protesto etmek için
Kad›köy Numune Hastanesi Acil Servis

önünden Kad›köy ‹skele Meydan›’na Kadar
yürünecek

TTaarriihh:: 20 fiubat Çarflamba SSaaaatt:: 12.00-15.00

PPAANNEELL

BES 1 No’lu fiube’den

ORTAK DÜfiMAN

AMER‹KA’DIR paneli

TTaarriihh:: 20 fiubat

YYeerr:: Ça¤dafl

Hukukçular Derne¤i 

SSaaaatt:: 18.00



Kad›nlar, içinde yafla-
d›¤›m›z toplumda birer

köledir. Bu tespite elbette
itiraz edenler çok ç›kacak-
t›r; kad›n› köle yapt›¤›n›
kabul etmeyen erkek ege-
men anlay›fl da, kölelefltirildi¤inin
fark›nda olmayan ezilen kad›n da
karfl› ç›kacakt›r bu tespite. Ama bu
karfl› ç›k›fl, kad›nlar›n kölelefltiril-
mifl konumunu de¤ifltirmez. Kad›-
n›n köleli¤inin tarih içinde birçok
biçimi oldu. Bugünkü toplumumuz-
da da kad›n›n kölelefltirilmesinin
binbir türlü yolu ve biçimi vard›r.
Burjuvazinin, küçük-burjuvalar›n,
iflçilerin ya da köylülerin kad›n› kö-
lelefltirme biçimleri elbette birbiri-
nin ayn› de¤ildir. ‹slamc›lar›n, sos-
yal demokratlar›n veya farkl› ide-
olojik  yaklafl›m içinde olanlar›n da
“kölelefltirme” tarz›nda farkl›l›klar
vard›r. Fakat dikkat ederseniz bura-
da sadece bir biçim ya da tarz fark-
l›l›¤›ndan söz ediyoruz. De¤ilse,
tüm bu toplumsal kesimler, kiflisel
düflüncelerinden ba¤›ms›z olarak
kad›na “ikinci s›n›f” insan muame-
lesi yapmaktad›rlar. Çünkü düzen
hem toplumsal iliflkileri, hem beyin-
leri böyle flekillendirmifltir. ‹liflkileri
ve bilinciyle elbette bu kal›plar› ya-
r›p d›fla ç›kanlar olabilir, vard›r, fa-
kat biz burada bu tür istisnai kesim-
lerden de¤il, toplumsal bir biçimden
söz ediyoruz. 

Yaflad›¤›m›z topluma bakt›¤›-
m›zda, evde, iflyerinde, okulda,

her alanda mutlaka ama mutlaka ka-
d›nlara yönelik bir ayr›mc›l›k, bir
afla¤›lama, bir küçümseme görmek
mümkündür. Ama bunlar soru-
nun görünen k›sm›d›r. Yani daha
tam bir deyimle, sonuçtur. Ve
bilimsel olarak aç›kt›r ki; bir so-
runun nneeddeennlleerriinnii do¤ru çö-
zümlemeden ssoonnuuççllaarr››nn›› orta-
dan kald›ramazs›n›z. 

Kad›n sorunu, düzen partile-
rinin en çok istismar ettik-

leri konular›n bafl›nda geliyor.
Öte yandan soruna iliflkin yo-
rumlar da birbirine tamamen z›t
olabiliyor; baz›lar› için böyle
bir sorun hiç yok. Sözünü bile
etmek gerekmez. Baz›lar›na gö-

re de dünya “kad›n sorunu” etraf›n-
da dönüyor. Onlara göre, tüm so-
runlar›n kayna¤›nda ““eerrkkeekk eeggee--
mmeennllii¤¤ii”” vard›r. Düzen partilerinin
sorunu kabul etmekten bile uzak
yaklafl›mlar› elbette hiçbir çözüm
ve ilerleme sa¤lamayacakt›r. Öte
yandan, sorunun tarihsel toplumsal
kökenlerini görmekten, o kökenlere
karfl› savafla girmekten uzak femi-
nist yaklafl›m da ayn› çözümsüzlü¤e
mahkumdur. Çünkü feminizm de
esas olarak sadece sonuçlar› ortadan
kald›rmaya çal›fl›yor. Çözüm olarak
ortaya koydu¤u yöntem ve anlay›fl
da çarp›k. ““KKaadd››nn oollssuunn ddaa ççaammuurr--
ddaann oollssuunn”” anlay›fl›yla, tüm sorun
kad›n ya da erkek olmaya hapsedil-
mektedir. 

Bu anlay›fl›n çarp›kl›¤›n› ‹ngilte-
re’nin “Demir Leydi” adl› Bafl-

bakan› Teatcher’den Baflbakan Çil-
ler’e kadar sömürü ve zulmün en
zalim uygulay›c›lar› olan birçok ka-
d›n göstermifltir, ama en son ve en
çarp›c› örneklerden biri de, türban›
TBMM kürsüsünde AKP’li kad›n-
lar›n savunmas› oldu. ““HHaannggii ppaarrttii--
ddeenn oolluurrssaa oollssuunn”” anlay›fl›yla
TBMM’ye “daha çok kad›n” sok-
ma politikas›n›n nas›l çarp›k, yanl›fl
ve burjuva bir politika oldu¤u san›-
r›z flimdi daha aç›kt›r. Bunlar  yü-

zeysel yaklafl›mlar ve yüzeysel çö-
zümlerdir. 

Türban tart›flmas›, AKP’nin Ame-
rikanc› islamc›l›¤›n d›fl›nda el-

bette ayn› zamanda “kad›n”a bak›fl
aç›s› sorunudur. Türban takmak öz-
gürlüklerin bir parças› olarak  elbet-
te bir hakt›r; bunu savunuruz; fakat
bu, türban›n, sömürücü düzenlerin
biny›ld›r kad›nlara reva gördü¤ü
afla¤›laman›n, yaflam tarz›n›n günü-
müze uzayan bir simgesi oldu¤u
gerçe¤ini tart›flmaya engel de¤ildir. 

Ülkemizde kad›nlar önemli ölçü-
de eve hapsedilmifltir. Çal›flan

kad›nlar›n oran› da elbette hiç kü-
çümsenemez, fakat bu kapitalist
ekonominin dayatmas›yla gerçek-
leflmifl bir de¤iflimdir; baflta din ve
afliret yap›lar› olmak üzere feodal
de¤erler, buna karfl› durmaktad›r
hala. 

Kad›n›n eve hapsedilmesinde de,
k›z çocuklar›n›n okula gönde-

rilmemesinde de, dinin önemli bir
etkisi vard›r. “Haydi k›zlar okula”
kampanyas› sürdüren burjuvazinin
riyakarl›¤›, küçük burjuvazinin yü-
zeyselli¤i burada da kendini göster-
mektedir iflte. Dini, devrimci müca-
deleye karfl›, halk›n devrimcileflme-
sine karfl› gelifltirip kullanan burju-
vazinin kendisi de¤il miydi? Demek

ki, k›zlar›n okula gönderilme-
mesine sebep olanlar›n bafl›nda
burjuvazi de var. Küçük burju-
vazi, ayd›nlar, bunu görmezden
gelip, burjuvaziyle kol kola k›z-
lar› okula gönderip kad›n soru-
nunu çözmeyi hayal ediyorlar. 

Eve hapsedilen kad›n, dört
duvar aras›nda bütün dina-

mizmini, yarat›c›l›¤›n›, yete-
neklerini kaybeder, kendini ge-
lifltiremez. Çünkü ondan sadece
“iyi bir ev kad›n›” olmas› bek-
lenmektedir. Bu, kad›n› evinde
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Kad›n› Kölelefltiren
Sömürüdür

Yaflad›¤›m›z topluma bakt›¤›-
m›zda, her yanda kad›nlara

yönelik bir ayr›mc›l›k görmek
mümkündür. Ama bunlar
sorunun görünen k›sm›d›r.

Sonuçtur. Bir sorunun nedenleri-
ni do¤ru çözümlemeden

sonuçlar›n› ortadan
kald›ramazs›n›z. 



““tteeccrriitt”” edip kifliliksizlefltirmektir.
Çocuk bak›m›n›n, ev ifllerinin ve
eve hapsolman›n bunalt›c› ortam›n-
da, kad›nlar›n siyasal, sosyal yönle-
ri de köreltilmektedir. Bu koflullar-
da onun, erke¤in ihtiyaçlar›na ce-
vap veren bir 'köle' olmaktan baflka
bir statüsü yoktur. Eve hapsedilen
kad›n, do¤al olarak erke¤e ba¤›ml›-
d›r. Erkek, eve hapsedilen kad›n›n
““ggaarrddiiyyaann››””d›r ayn› zamanda. 

Çal›flan kad›n›n durumu el-
bette eve hapsedilen kad›n-

dan biraz daha farkl› olsa da,
toplumsal konumunun de¤iflme-
mesi itibariyle sorunlar› hala
büyüktür. Baz› noktalarda so-
runlar› daha da katlan›r hatta.
Çünkü, çal›flan kad›n, emekçili-
¤inin yan›s›ra, ev ifllerini de
yapmak zorundad›r. Onun ba-
fl›nda birden çok ggaarrddiiyyaann var-
d›r... Ve kad›nlar, ister ev kad›n›
olsunlar, ister çal›flan kad›n, bu
“gardiyan”lar›n fliddetine maruz
kal›rlar. 

Kad›nlara yönelik fliddet, kad›n
sorununun en önemli parçala-

r›ndan biridir. Ama bu noktada da
soruna do¤ru yaklafl›m belirleyici-
dir. Tek tek erkekleri e¤iterek çözü-
lecek bir sorun de¤ildir bu da. Bu da
gereklidir ve yap›l›r. Fakat kad›na
daya¤›n ““ssöömmüürrüü”” sistemiyle ilifl-
kisini göremeyenler, meselenin kay-
na¤›na inemezler. Bunu tespit etme-
miz karfl›s›nda “sosyalistler de ka-
d›n dövüyor” türünden itirazlarla
s›kça karfl›lafl›r›z, tarihsel aç›dan bu
itirazlar ciddiye al›namaz. Evet,
kendini devrimci, sosyalist olarak
adland›rd›¤› halde bunu yapanlar
vard›r. Fakat bunu, kad›na yönelik
fliddete baflvurmay›, sosyalist ooll--
dduukkllaarr›› için de¤il, oollaammaadd››kkllaarr››
için; feodal ve burjuva kültürü be-
yinlerinden ve yaflamlar›ndan tü-
müyle temizleyemedikleri için yap-
maktad›rlar. Buradan asl›nda kapi-
talizmle sosyalizmin kad›n sorunu-
na yaklafl›m›ndaki temel farkl›l›¤a
geliriz.  

Gerçek flu ki, günümüz dünya-
s›nda tüm kapitalist ülkelerde

kad›nlar hakk›nda her fleye kkaarraarr
vveerreenn eerrkkeekkttiirr.. Bu bir anlam›yla
binlerce y›ld›r da böyledir. Sosya-
lizm toplumsal yaflamda kad›na ta-
n›d›¤› yerle bu adaletsiz ve utanç
verici tarihi zinciri, bir yerinden k›r-
m›fl ve kad›n›n özgürleflmesinin ta-
rihini bafllatm›flt›r. Bu süreç de he-
nüz çok bafl›ndad›r. Fakat bu çizgi-
den devam edecektir. Revizyoniz-
min tarihsel hatalar›yla bu geliflim-
de yaflanan kesintiler, kad›n sorunu-

nun çözümünde sosyalistlerin önü-
nü kesmeyecektir. 

ÖÖzzggüürrllüükklleerriinn,, ssoorruunnllaarr››nn ççöö--
zzüümmlleerriinniinn öönnüünnddeekkii eennggeell

AAmmeerriikkaa’’dd››rr!! AAmmeerriikkaa’’yyaa vvee ‹‹flfl--
bbiirrlliikkççiilleerriinnee KKaarrflfl›› BBiirrlleeflfleelliimm!!....
AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmiinnii kkoovv--
mmaaddaann,, iiflflbbiirrlliikkççii iikkttiiddaarrllaarr›› yy››kk--
mmaaddaann,, öözzggüürrllüükklleerr ssoorruunnuu ççöözzüü--
lleemmeezz!! Ülke gündeminin tart›flmal›
konular›n›n bafl›nda bugün türban
meselesi, Kürt meselesi ve 301.
madde geliyor; biri, iinnaannçç öözzggüürrllüü--
¤¤üü,, bir di¤eri bir uulluussuunn öözzggüürrllüü--
¤¤üü,, biri de ddüüflflüünnccee öözzggüürrllüü¤¤üü kap-
sam›na giriyor. Halk›n tüm kesimle-
rini ilgilendiren hhaakkllaarr vvee öözzggüürr--
llüükklleerr ise, de¤iflmeyen ve kal›c›
gündemdir!.. ‹flte bunlar›n çözümü,
birbirine ba¤l›d›r; haklar ve özgür-
lükler konusunda bbüüttüünnllüükkllüü bbiirr
bbaakk››flfl aaçç››ss››,, bütünlüklü bir politika
yoksa, at›lan her ad›m k›smi ve ge-
çici kal›r, ilk f›rsatta da geriye dönü-
lür... Bütünlüklü çözüm ise mevcut
sistemin yap›s›na terstir. Bütünlüklü
çözümün yolu, ssiisstteemmiinn kköökkllüü ddee--
¤¤iiflfliimmiiyyllee aç›l›r. Tüm farkl› inanç
kesimlerinin, farkl› milliyetlerin,

farkl› s›n›fsal katmanlar›n sorunlar›-
n›n çözüm yolu, iktidar de¤iflimiyle
aç›l›r. Sorun de¤iflimin önündeki
aass››ll eennggeelliinn nnee oolldduu¤¤uunnuu do¤ru
tespit etmektedir. Bu engel, emper-
yalizme ba¤›ml›l›kt›r; yani en baflta
Amerikan emperyalizmidir!

Bugün için flunu görmeliyiz ki;
özgürlükler sorunu, öönncceelliikkllee

bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii ssoorruunnuu--
dduurr!! Amerikan emperyalizmini
kovmadan, iflbirlikçi iktidarlar› y›k-

madan, ÖZGÜRLÜKLER SO-
RUNU ÇÖZÜLEMEZ! 

Böyle oldu¤u için, diyoruz
ki; kad›nlar›m›z, bugün,

mevcut koflullar içinde esas ola-
rak s›n›fsal sömürü ve bask›ya
karfl› mücadele etmelidirler.
Kad›nlara toplumda ikinci s›n›f
insan rolü biçen, hayat›n içinde
karfl›lar›na birçok engel ç›karan
politikalar›n temelinde bu ssöö--
mmüürrüü ssiisstteemmii vard›r; ssöömmüürrüü--
ccüülleerr de kad›n›n köle olmas›n›
be¤enerek benimsemifllerdir.

Baflta, kad›n›n ikinci s›n›f olarak gö-
rülmesi olmak üzere, kad›nlara ilifl-
kin tüm sorunlar, ancak s›n›fsal sö-
mürünün ortadan kalkmas›na ba¤l›
olarak çözümlenebilir nitelikteki so-
runlard›r. 

Tersini iddia edenler, ne mevcut
sistem, ne kad›n sorununu tam

olarak kavrayam›yorlar demektir.
Bu temel de¤ifliklik olmad›¤› sürece
hiçbir yasal de¤iflim, kad›nlar›n so-
runlar›n› temel olarak çözemez. El-
bette karfl›m›zdaki her somut sorun-
la mücadele edece¤iz. Kad›nlar,
mevcut düzen içinde kad›n olarak
demokratik haklar›n›, özgürlükleri-
ni geniflletmek için mücadele vere-
cekler; ama burada tekrar vurgulu-
yoruz ki, bu mücadele de s›n›fsal bir
bak›fl aç›s›yla, sömürü düzenini ni-
hayetinde kökten ortadan kald›rma
hedefiyle verilmelidir. De¤ilse, so-
run biny›ld›r oldu¤u gibi çözülme-
den ortada kalmaya ve kad›nlar›m›z
köle olarak yaflamaya devam eder!
Yaln›z biz devrimciler, kad›nlar ne
iktidarlar›n, ne de erke¤in kölesi ve
olmamal›d›r diyoruz. Düzenin par-
ças› olan hiçbir kesim, bunu diye-
mez ve diyemeyecektir. 
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Yaln›z biz devrimciler, 
kad›nlar ne iktidarlar›n, 
ne de erke¤in kölesi ve
olmamal›d›r diyoruz. 

Düzenin parças› olan hiçbir
kesim, bunu diyemez ve 

diyemeyecektir.



Baflta dedik ki, kad›n›n ikinci s›-
n›f insan haline getirilmesi binlerce
y›l önceye uzan›r. Ama bundan kim-
se, ““bbuu hheerr zzaammaann bbööyylleeyyddii”” sonu-
cunu da ç›karmamal›d›r. 

Burjuvazinin tarihçileri, nas›l ki
sömürü ve eflitsizli¤in insanl›¤›n
tüm tarihi boyunca oldu¤unu iddia
eden bir tarih yaz›yorlarsa, kad›nla-
ra iliflkin de tarihi çarp›t›yorlar.
“Her zaman fakir ve zengin vard›r
ve her zaman da olacakt›r” diyen
ve asl›nda bunu demekle yalan söy-
leyen, tarihi çarp›tan sömürücü ege-
menin ideologlar›, “kad›n ve erkek
hiçbir zaman eflit olmam›flt› ve hiç-
bir zaman da olmayacakt›r” diye
devam ediyor. Kad›nlar›n tarih bo-

yunca “ikincil durumda” oldu¤unu
iddia ediyorlar bunlar. 

Oysa öyle de¤ildi. 

Toplumlar›n ilk oluflum sürecin-
de, insanlar “efendiler ve ezilen-
ler”, “yönetenler ve yönetilenler”
diye ayr›lmam›fllard›. Bu toplumda
sömürü yoktu. Bu toplumda henüz
devlet ve bask› da yoktu. Bu top-
lumda kad›n-erkek eflitsizli¤i de
yoktu. Bu toplum, insanl›k tarihin-
deki ilk toplum biçimidir, ki ad›na
iillkkeell kkoommüünnaall ttoopplluumm denilmifltir. 

Tarihin bu ilk dönemlerinde in-
sanlar küçük gruplar halinde ve top-
lu olarak yafl›yorlard›. Bu ilk insan-
lar, yiyecek ve içecekleri kad›n-er-

kek oorrttaakkllaaflflaa topluyor ve ortaklafla

tüketiyorlard›. Bu yaflam içinde ka-

d›n ve erkekler aras›nda özel bir ay-

r›m, sözkonusu de¤ildi. Cinsiyet ay-

r›m› henüz yoktu ortada. 

Zamanla toplumlar›n nüfuslar›
artt›, daha çok yiyece¤e, içece¤e ih-
tiyaç duyuldu. Bu ise beraberinde
daha çok yiyecek ve içecek elde et-
meyi sa¤layacak aalleettlleerrii gerekli
k›ld›. 

Bu ihtiyaç sonucunda önce basit
av aletleri yap›ld›. ‹lk aletler de ta-
fl›n, sopan›n yontulmas›yla elde edi-
len aletlerdi. Hani herkesin ilkokul-
dan hat›rlayaca¤› “yontma tafl devri,
cilal› tafl devri” diye anlat›lan dö-
nemlerdir bunlar. Bu basit aletler, il-
kel komünal toplum insan›n›n üre-
tim aletleriydi. Sonra aletler giderek
çeflitlendi; ok, yay yap›ld›. Yiyecek
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““KKaaddeerr ssiizzee üüçç aacc›› ppaayy aayy››rrdd››::

iillkkii,, bbiirr kköölleeyyllee eevvlleennmmeekk,,

‹‹kkiinncciissii,, bbiirr kköölleenniinn aannnneessii oollmmaakk,,

ÜÜççüünnccüüssüü,, bbüüttüünn hhaayyaatt››nn››zz bbooyyuunnccaa bbiirr kköölleeyyee iittaa--
aatt eettmmeekk..””

Bir flair böyle sesleniyordu Rus kad›nlar›na. Ama as-
l›nda seslenifli bütün kad›nlarayd›. Çünkü bu “kader”,
bütün kad›nlara yaz›lm›flt›!

Kat kat köleli¤e mahkum edilmiflti bütün kad›nlar.

Türban tart›flmalar› sürerken, asl›nda tart›fl›lmas›
gereken kad›n›n bu binlerce y›ll›k köleli¤idir. Fakat
tart›flm›yorlar. Tart›flt›rm›yorlar. 

Oysa tart›fl›lmal›. Tart›flmal›y›z. Ve tart›flt›rmal›y›z.
‹çi bofl, kad›n›n köleli¤ini pekifltiren gündemleri bozup
atman›n yolu bundan geçer... 

Siyasal ve toplumsal her alanda eerrkkeekk eeggeemmeennllii¤¤ii--
nniinn oldu¤u tart›flmas›zd›r. Yüzy›llard›r yaflad›¤›m›z top-
lumda kad›n›n iikkiinncciill cciinnss olarak görüldü¤ü de bir ger-
çek. Peki bunun nedeni nedir? Erkekler “kötü” oldu¤u
için mi? Bu durum, erkeklerin bencilli¤inden ya da bafl-
ka yanl›fl düflüncelerinden mi kaynaklan›yor? 

Bu say›dan itibaren bafllad›¤›m›z yaz› dizimizde bir
anlamda iflte bu sorunun da cevab›n› vermifl olaca¤›z.
Köleci toplumda, feodal toplumda, kapitalist toplumda

ve nihayet sosyalist toplumda kad›n›n tarihine bakaca-
¤›z, k›sa ve özet bir bak›flla da olsa. 

“Kad›n sorunu”, baflka herhangi bir sorunla k›yasla-
namayacak kadar büyük, genel ve kapsaml›d›r. 

Çünkü, dünya nüfusunun yar›s›n› oluflturur kad›nlar.
Tek bafl›na bu bile sorunun çap›n› göstermeye yeter za-
ten. Ama devam edelim. 

Kad›nlar, dünyadaki toplam iflgücünün yaklafl›k ola-
rak üçte birini oluflturmaktad›r. Tar›mda çal›flan kad›nla-
r›n ürettikleri ise, ddüünnyyaann››nn yyaarr››ss››nn›› beslemektedir. 

Dünya nüfusunun yar›s›n› oluflturan kad›n, dünya
yönetiminin yar›s›nda yoktur. Dünya nüfusunun yar›s›-
n› oluflturan kad›n, eme¤inin de¤eri sözkonusu oldu¤un-
da erke¤in ald›¤› ücretin ancak yar›s› kadar›n› alabil-
mektedir. 

Tüm ülkelerde okuma yazma bilmeyenlerin ço¤un-
lu¤unu kad›nlar oluflturmaktad›r. Ve dünyadaki tüm ka-
d›nlar›n yüzde k›rk›na yak›n› okuma yazma bilmemek-
tedir. Çocuk ölüm oranlar›nda da k›z çocuklar›n›n ölüm
oranlar›,  erkek çocuklar›n ölüm oranlar›n›n iki kat›d›r. 

Yani kad›nlar›n cephesinden her fley tersine, her fley
alabildi¤ine adaletsizdir. Çok olmas› gereken az, az ol-
mas› gereken ise çoktur kad›nlar sözkonusu oldu¤unda. 

Üstelik bu, sadece birkaç ülkeye özgü bir durum de-
¤ildir. Üstelik bu, sadece birkaç y›la, sadece bir döneme
özgü de de¤ildir. Neredeyse binlerce y›ld›r sürüp gel-
mekte olan bir adaletsizliktir. 

EEvveett,, bbiinnlleerrccee yy››ll!! Kad›nlar›n bugünkü durumunu ne-
denleriyle birlikte anlayabilmek için, iflte bu yüzden bin-
lerce y›l geriye gitmek gerekiyor. Ki bu yaz› dizimizde
biz de böyle yapaca¤›z.

NNaass››ll KKöölleelleeflflttiirriillddii??
Nas›l ÖÖzgürleflecek?

1

Hep ‘‹kinci S›n›f’ De¤ildik!



ona paralel olarak ço¤ald›. 

Bugünden bak›ld›¤›nda küçük
veya çok önemli görünmeyen bu
geliflmeler, toplumlar› ad›m ad›m
flekillendiren geliflmelerdi oysa. Ka-
d›nlar›n biny›llarca sürecek kaderle-
ri de iflte o zaman flekillenmeye bafl-
lam›flt›.   

Üretim aletlerinin ve üretimin
ço¤almas›, toplumlar tarihinde ilk
kez yyaaflflaa vvee cciinnssiiyyeettee ggöörree (kad›n-
ve erkekler, çocuklar ve yafll›lar
aras›nda) ddoo¤¤aall bbiirr iiflflbbööllüümmüünnüü or-
taya ç›kard›. Bu ilk iflbölümünde;
erkekler fiziki olarak daha güçlü ol-
malar›n›n sonucunda avc›l›kla u¤ra-
fl›rken, kad›nlar, hamilelik, çocukla-
r› besleme ve bakma gibi zorunlu-
luklardan dolay›, kimi a¤›r ifllerden
uzaklafl›p, kök toplama, bitki yetifl-
tirme gibi ifllere yöneldiler. Do¤al
iflbölümü, toplumlar›n bundan son-
raki gelifliminde iki cinsin sosyal
evriminde de çeflitli farkl›l›klar› be-
raberinde getirecekti. 

Toplumsal geliflimin bu aflama-
s›nda kad›n ve erkek aras›nda böyle
“do¤al” bir iflbölümü olsa da, her
fley yine ortakt› ve üretilenlerin bö-
lüflümü de eeflfliittttii.. Daha önemlisi,
kimsenin söz hakk› ötekinden az ya
da çok de¤ildi. TToopplluummuunn üüyyeelleerrii
aarraass››nnddaa onlar›n cinsiyetine ya da
üretimdeki yerine göre bir üstünlük
ya da ayr›cal›k yoktu. Cinsellik ko-
nusunda da her iki cins de eflit top-
lumsal koflullara sahipti. 

Do¤al iflbölümünde erkeklere
avc›l›k, kad›nlara bitki toplama, ye-
tifltirme iflinin düflmesi, bir zay›fl›k
yarat›yor gibi olsa da, bunun sa¤la-
d›¤› bir avantaja da sahip olmufltu
kad›n. Av ifli, rastlant›lara ba¤l›yd›,
erke¤in toplulu¤a yiyecek bulmas›
garanti de¤ildi, ama kad›n›n bitki
toplama ve yetifltirme ifli, daha dü-
zenliydi, rastlant›lara ba¤l› de¤ildi.
Bu ise, anaerkil toplumlar›n maddi
zeminini oluflturdu.  

Anaerkil ttoplum vve 
kad›n› yy›kan öözel 
mülkiyet!

Yaflad›¤›m›z toplumu eerrkkeekk

eeggeemmeenn toplum olarak adland›r›yo-
ruz. Erkek egemen toplum, ayn› za-
manda aattaaeerrkkiill toplum olarak da
adland›r›l›r. Bu, toplumsal geliflimin
ve soy a¤ac›n›n ““eerrkkeekklleerree ggöörree””
belirlenmesi demektir. Ama her za-
man böyle de¤ildi. Kad›n egemen
toplumlar da vard› insanl›¤›n tari-
hinde. Ki onlara da aannaaeerrkkiill top-
lumlar denilmekteydi. Toplumun,
ailenin lideri, kad›nd› bu toplumda.  

Çünkü toplumsal iliflkilere o
flartlarda yön veren tek üstyap› ku-
rumu ssooyy--ssoopp iilliiflflkkiilleerriiyyddii ve bu
iliflki o dönem sadece anal›k üzerin-
den belirlenebiliyordu. Anaerkil
toplumun hukuku, aannaall››kk hhuukkuukkuu
olarak da adland›r›lm›flt›r bu anlam-
da. Kad›n›n toplumsal üretimde ve
sosyal yaflamdaki belirleyici rolü,
toplumun temel özelliklerinden bi-
ridir ve toplumsal yaflamdaki bu
özellik, kad›nlar›n eerrkkeekklleerrddeenn ddaa--
hhaa ffaazzllaa söz sahibi olmas›n› da be-
raberinde getirmekteydi. 

Anaerkil toplumlarda soy zinciri
kad›na göre belirleniyordu. Bu ne-
denle ailede lider kad›nd›. Hemen
herkes AAmmaazzoonnllaarr›› duymufltur sa-
n›r›z. “Kad›n savaflç›lar” denilip ge-
çilen bir “sinema malzemesi!”dir
daha çok. Oysa Amazonlar, anaerkil
topluluklar›n›n son temsilcilerinden
biriydiler ve belki kimi okurlar›m›z
flafl›racakt›r ama onlar, Anadolu’da
Karadeniz’in kuzey ve güneyindeki
topraklarda yaflam›fl bir topluluktu-
lar. Neyse, biz tarihsel geliflime dö-
nelim yine. 

Toplumsal iflbölümünde fiziki
güç gerektiren ifllerin önem kazan-
mas›yla, kad›n›n topluluktaki yeri
ilk kez sars›ld›. Ama kad›n›n yerini
as›l sarsan, öözzeell mmüüllkkiiyyeettiinn ortaya
ç›k›fl› oldu. 

ÖÖzzeell mmüüllkkiiyyeettllee bbiirrlliikkttee,, miras
olgusunun gündeme gelmesi, mira-
s›n b›rak›laca¤› çocu¤un babas›n›n
belli olmas› zorunlulu¤u, kad›n› li-
derlikten düflürdü. Anaerkil toplum-
lar, özel mülkiyetin geliflimine ba¤-
l› olarak dönüfltüler. Erke¤in üstün-
lü¤üne dayal› aattaaeerrkkiill aaiillee ve ataer-
kil toplumlar do¤du. Kad›n üretim-
de ve toplumsal yaflamdaki söz hak-

k›n›, sayg›nl›¤›n› yavafl yavafl yitir-
di; ve iflte bu sürecin sonucunda eerr--
kkee¤¤iinn kköölleessii haline geldi.

K›sacas›, özel mülkiyet kad›n›
erke¤e yenik düflürdü, erke¤in “ke-
yif ve çocuk do¤urma aleti” haline
getirdi. Kad›n, erkek için, mmiirraass››nn››
ddeevvrreeddeeccee¤¤ii ççooccuukkllaarr›› ddoo¤¤uurraann
bir araçtan, evindeki ifllerini göre-
cek bir hhiizzmmeettççiiddeenn baflka bir fley
de¤ildi art›k.

Bundan sonras› erke¤in ad›m
ad›m “egemenlik” kurma sürecidir.
Nas›l geliflti¤inin sat›r bafllar›n› ak-
taral›m yine. 

Fiziki güçleriyle madenleri iflle-
yen, ondan alet yapan da erkekler
oldular. Özel mülkiyetin ç›kmaya
bafllamas›yla birlikte, erkekler bu
konumlar›n› kullanarak, ilk üretim
aletlerine ve üretim fazlas›na da el
koymaya bafllad›lar. Üretim fazla-

Say›: 1139 7KADINLAR

Hangi kad›n?
Günün birkaç saatini kuaför

salonlar›nda geçiren kad›n› m›
tart›fl›yoruz, çocu¤unu su testisi
gibi tafl›yan, tarladaki bir gölge-
ye yat›ran köylü kad›n›n› m›?

Güzellik salonlar›nda daha fazla
kalabilmek için gününü programla-
yan kad›n› m› tart›flmak gerekiyor,
gün a¤ar›rken evinden ç›k›p gün ba-
t›m›nda evine dönen köylü kad›n›n›
m›?

Partiden baloya, balodan defileye
kofluflturup duran kad›n›n “sorun-
lar”›n› m› tart›flmal›y›z, bo¤az toklu-
¤una tezgah bafl›nda ömür tüketen,
çocu¤unu emzirme olanaklar›ndan
dahi yoksun iflçi kad›n›n› m›?

Hayvanseverler Derne¤i, Fakir
Çocuklar› Koruma Derne¤i, Lions
Kulübü’nde göz boyay›p, vicdan ra-
hatlatan kad›nlar›n etkinliklerini mi
tart›flal›m, dünyas› gecekondu duvar-
lar›yla s›n›rl› kad›nlar›, zengin evle-
rinde temizlik ve çocuk bak›m›nda
çal›flan kad›nlar› m›?

Biz; iflçi, emekçi kad›nlar›, kü-
çük-burjuva kad›nlar› ve onlar›n kur-
tuluflu sorununu tart›fl›yoruz.
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s›yla birlikte savafl tutsaklar›n›n öl-
dürülmeyip kölelefltirilmeye baflla-
mas›yla birlikte, köleleri besleyecek
üretim fazlas›na sahip olanlar, o kö-
lelerin de sahibi oldular. Erkek gi-
derek mülk sahibi oluyor, kad›n
üretimden ve mülkten uzaklafl›yor-
du. Üretim fazlalar›, köleler, ilkin
topluluklar›n ortak mal› iken, art›k
onlar›n sahibi erkeklerdi. 

Bu düzenin sürebilmesi için
aannaall››kk hhuukkuukkuunnuunn da y›k›lmas› la-
z›md›. Anal›k hukukunun egemen
oldu¤u bir yap›da, erkek, elde etti¤i
serveti kime miras b›rakacakt›?
Anal›k hukukunda çocuklar›n baba-
s›n›n de¤il, anas›n›n kim oldu¤u
esast›. Bu hukuk de¤iflmeliydi. Üre-
tim iliflkilerinin geliflmesi, kölecili-
¤in yavafl yavafl yerleflmesiyle ken-
dini dayatan bu de¤ifliklik, belli bir
toplumsal evrim içinde, bbaabbaall››kk
hhuukkuukkuunnuunn üstünlü¤üyle sonuç-
land›. 

Anal›k hukukunun y›k›l›fl›, kkaa--
dd››nn cciinnssiinniinn bbüüyyüükk ttaarriihhii yyeenniillggii--
ssii’dir ayn› zamanda. Çünkü, kad›-
n›n erke¤in egemenli¤ine girmesi,
üretimden kopar›l›p eve hapsedil-
mesi, sadece cinsel tatmin arac› ola-
rak görülmeye bafllanmas›, erke¤e
göre daha fazla sömürülmesi ve bü-
tün olarak ikinci s›n›f konumuna sü-
rüklenmesi, iflte bu tarihi yenilginin
ard›ndan geliflti. Bugün “kad›n so-
runu” olarak tart›flt›¤›m›z hemen
tüm sorunlar, iflte bu tarihi temeller
üstünde ortaya ç›kt›. 

Elbette anaerkil dönemin “ilkel
toplumuna” dönecek de¤iliz, kimse
de bunu istemiyor, savunmuyor. Fa-
kat burada özel olarak belirtilmesi
gereken, “Böyle gelmifl böyle gi-
der” diyenlere karfl› tarihsel gerçek-
lerin hat›rlat›lmas›d›r. Dememiz o
ki, kad›nlar›n insanl›k tarihinin ba-
fl›ndan beri ““eerrkkee¤¤iinn kköölleessii”” oldu¤u
yolundaki inan›fl yanl›fl ve bofl bir
inan›flt›r. 

Kad›n ikinci s›n›f de¤ildi. Afla¤›-
lanm›yordu. Mal gibi sat›lm›yordu;
bir süs eflyas› gibi  pazarlanm›yor-
du. Kad›nlar›n toplumsal yaflama
katk›s› “evinin kad›n› olmak”la, ya-
ni çocuk büyütmek, yemek piflir-

mekle s›n›rl› de¤ildi. Do¤urganl›¤›-
n›n ona sa¤lad›¤› bir sayg›nl›k var-
d›. 

Bunlar› k›saca özetleyerek orta-
ya koymufl oluyoruz ki, kad›n erkek
eflitsizli¤ine dair böyle gelmifl böyle
gider diyenler, tarihi çarp›t›yorlar.
Böyle gelmemiflti, o halde böyle
gitmesi de gerekmiyor. Böyle sürüp
gitmesi ne “Allah’›n emri”dir, ne da
do¤an›n! 

Ama ilkel komünal toplumdan
bu yana, her sömürücü toplum biçi-
mi kad›nlar›n sorunlar›n› daha da
a¤›rlaflt›rd›. Köleci toplum, feodal
toplum ve bunlar›n ard›ndan kapita-
list toplum, kad›nlar›n sorunlar›n›,
ezilmiflli¤ini, ikinci s›n›f olmas›n›
a¤›rlaflt›rd›kça a¤›rlaflt›rd›. 

Burjuvazi, bunu kabul etmez.
Tam tersine, kölecili¤in, feodaliz-
min ezdi¤i kad›n› kapitalizmin ve
burjuvazinin özgürlefltirdi¤ini iddia
eder. Kapitalist toplumda kad›n›n
yeri konusuna gelece¤iz ilerleyen
bölümlerde. fiimdi köleci toplum-
daki konumunu k›saca özetleyerek
devam edelim. 

KKöölleenniinn kköölleessii
aa¤¤aann››nn mmaall››::

‹lkel komünal toplumu köleci
toplum izledi. Bu, ilk s›n›fl› toplum-
du. Kölelik ve sömürü bu toplumun
temeliydi. Köleci toplumda, kad›n›n
köleli¤i de tahmin edilece¤i gibi iki
kat artt›. Çünkü o hem di¤er erkek-
ler gibi, köle sahibinin kölesiydi,
hem de kocas›n›n kölesi.

Köle bir kad›n›n kocas› da kö-
leydi elbette. Bu durumda kad›n,
ayn› zamanda bir kköölleenniinn kköölleessii ol-
mak durumunda kalm›flt›. 

Kad›nlar, bu dönemde bir savafl
ganimeti ve de esir pazarlar›n›n bafl-
ta gelen mal› durumundayd›lar. Er-
kek köleler de al›n›p sat›l›yordu,
ama kad›n›n ezilmiflli¤i yine de
onun iki kat›yd›.  

Fakat, bu dönemde kad›nlar bir
baflka alandan daha büyük bir darbe
yediler. Kad›nlara bu darbeyi vuran
bu kez dinlerdi. Yukar›da “kad›n›n
yerini as›l sarsan, öözzeell mmüüllkkiiyyeettiinn

ortaya ç›k›fl› oldu” demifltik ya. Ta-
rihi geliflimin bu evresinde de flunu
söylemeliyiz: “Kad›n›n ikinci s›n›f
olarak yerini as›l pekifltiren, bunu
adeta de¤iflmez kadere dönüfltüren
etkenlerden biri ddiinn oldu.”

Köleci dönemde adeta toplumsal
hayattan silinen kad›nlar›, feoda-
lizmde de daha büyük ezalar ve
ezilmifllikler bekliyordu. Ve din
–H›ristiyanl›k, ‹slamiyet veya öte-
kiler– bu ezmeye meflruluk sa¤la-
yan yeni dayanaklar olacakt›. 

Feodal toplumda en temel üre-
tim birimi aileydi. Ailenin tüm fert-

Hangi
sorun?

“Ad› olmayan”
küçük-burjuva “ayd›n”
kad›nlar›n aflk özgürlü¤ünü, “tabular›
y›kma” faaliyetlerini, erkek düflman-
l›¤›n› m› tart›flal›m?

Bizim sorunumuz burjuva kad›n›-
n›n ve burjuva kad›na özenti içinde
bulunan kimi küçük-burjuva “ayd›n”
kad›n›n›n “sorun”lar›n› ve sosyete
sayfalar›na taflan bunal›mlar›n› tart›fl-
mak de¤ildir.

Bizim konumuz özgürlük ve tabu-
lar› y›kma ad›na, cinsel sap›kl›klar›
tart›flanlar›nkinden farkl›d›r. ... 

Konuya s›n›f bak›fl aç›s›yla yakla-
fl›yoruz ve sorunu salt cinsel aç›dan
ele alarak, iflçi kad›nla burjuva kad›-
n›n›n sorunlar›n› ayn› kefeye koyup
çözme iddias›nda olanlarla ayr›l›yo-
ruz.

Kad›n sorununun çözümünü mev-
cut düzende, burjuva reformlarda,
ka¤›t üzerindeki de¤iflikliklerde ara-
yanlarla da yollar›m›z ayr›l›yor. Ka-
d›n sorununun çözümünü devrimde
görmekle birlikte, eller gö¤üste bir-
lefltirilip beklenilsin demiyoruz. Bu
düzende de olsa, kad›n haklar›n› ge-
niflletmede, iyilefltirmeler sa¤lamada
ad›mlar at›laca¤›na, bu mücadelenin
de verilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
Ama mücadeleyi, bu kadarla s›n›rla-
m›yor ve hedef gösteriyoruz: ““DDeevv--
rriimmlleerr oollmmaakkss››zz››nn kkaadd››nn››nn kkuurrttuulluu--
flfluu ddüüflflüünnüülleemmeezz!!””
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leriyle birlikte kad›nlar da üretime
kat›l›r, tarlada, bahçede çal›fl›rd›.
Fakat feodalizmin en önemli nite-
liklerinden biri, üretimin alabildi¤i-
ne fazla insana ihtiyaç duymas›yd›.
Bu ise, kad›n›n daha fazla çocuk
yapmas› demekti. 

Evlenme, çocuk yapma gibi do-
¤al olaylar, tamamen dinin kontrolü
alt›na al›nd› bu dönemde. Evlili¤in
kurallar›, biçimi, vergiler, her fley
feodal egemenler taraf›ndan belirle-
niyordu bu toplumda. 

Feodal dönemde kad›n, özellikle
bat› toplumlar›nda önce senyörün,
sonra da evlendi¤i erke¤in mal›yd›.
Senyör ona koca seçer, satar, döver,
cezaland›rabilir, baflkas›na verebi-
lirdi. Do¤u’da da a¤alar, beyler, sul-
tanlar, ayn› hakk› görürlerdi kendi-
lerinde. Kad›n topra¤› iflleyen bir
emekçi, bir zevk arac› ve anayd›. 

Bat›’da feodalizm dönemini ide-

olojik siyasi olarak belirleyen kili-
seydi ve kilisenin kad›na bak›fl aç›-
s›, onu afla¤›layan, günah unsuru,
fleytan›n yeryüzündeki temsilcisi

olarak gören bir bak›fl aç›s›yd›. Ama
‹slamiyet de bu noktada çok farkl›
de¤ildi; ‹slamiyet de kad›n› afla¤›l›-
yor, onu “fleytan›n yönlendirebile-
ce¤i bir tehlike” olarak niteliyordu. 

‹ncil diyordu ki; “Kad›n erke¤in
izzetidir. Çünkü erkek kad›ndan de-
¤il, kad›n erkektendir. Ve erkek de
kad›n için de¤il, kad›n erkek için
yarat›ld›.” 

Ve Kuran, ‹ncil’in b›rakt›¤› yer-
den devam ediyordu: “Erkekler ka-
d›nlardan üstündür. Çünkü Allah
onlar› bir çok fleyde kad›nlardan üs-
tün etmifltir.” ... “Erkekler, kad›nlar
üzerinde yönetici ve koruyucudur-
lar. Çünkü bir kere Allah baz›lar›n›
di¤erlerinden üstün k›lm›flt›r." 

Dinsel otoriteler, erkek için suç
say›lmayan her fleyi kad›n için suç
say›yordu. Kad›n›n tafllanarak öldü-
rülmesi, k›rbaçlanmas› veya yak›l-
mas›, hem do¤uda, hem bat›da din-
sel otoritelerin kad›nlara s›kça reva
gördü¤ü cezalard›. 

K›z çocuklar›n›n ddiirrii ddiirrii ttoopprraa--
¤¤aa ggöömmüülleebbiillmmeessii,, erkek egemen

iktidar anlay›fl›n›n kad›nlara bak›fl
aç›s›n› hiç tart›flmaya yer b›rakmak-
s›z›n ortaya koyuyordu zaten. 

‹slamiyet, kuflku yok ki, dönemi
aç›s›ndan baz› ileri yanlar tafl›yordu
ve bunun kad›na yans›yan yanlar›
da olmufltu. Çünkü islamiyet, çürü-
yen kölecilik iliflkilerinin içinden
ç›km›fl bir dini anlay›flt›. Buna ba¤l›
olarak ‹slamiyet; kad›n›, diri diri
gömülmekten kurtard›, k›smen mi-
ras hakk›na kavuflturdu, ama köleci
iliflkilerin tutsa¤› olmaktan ç›kard›-
¤› kad›n› bu kez ffeeooddaall ggeerriicciillii¤¤iinn
kkaarraannll››¤¤››nnaa soktu. Kad›n›n, ezilip
horlanmas› bu kez islamla meflru-
laflt›r›larak devam edecekti. 

K›sacas›, kad›n›n üzerindeki
bask›lar giderek art›yordu. Köle sa-
hibinin ve köle kocan›n bask›s› var-
d› önce. fiimdi, kad›n› kuflatan bas-
k›lar zincirinde, toprak a¤alar›n›n,
evdeki kocas›n›n yan›na, kilisenin
veya fleriat›n kurallar› da eklenmifl-
ti. O, önce bir toprak kölesiydi, son-
ra evin kölesi ve en sonu anayd›...

- devam edecek-

Naciye Güvel
Hayat›n›
Kaybetti
TAYAD Baflkan› Meh-
met Güvel’ in annesi Na-
ciye Güvel 11 fiubat gü-
nü bir süredir tedavi için
yatt›¤› hastanede hayat›-
n› kaybetti. Naciye Gü-
vel ameliyat sonras› bir
kaza geçirmifl ve komaya
girmiflti. 11 fiubat akflam›
hayat›n› kaybeden Naci-
ye Güvel 12 fiubat günü
fiiflli Camiinde ikindi na-
maz›n› takiben k›l›nan
cenaze namaz›ndan son-
ra Ayaza¤a Mezarl›-
¤›’nda topra¤a verildi.
Cenazeye TAYAD’l› ai-
lelerle Mehmet Güvel’in
mücadele arkadafllar› ve
aile fertleri kat›ld›.

Temel Haklar üyeleri
Yürüyüfl satarken vurularak

felç kalan Ferhat’›n adalet hay-
k›r›fl›na 12-13 fiubat tarihlerin-
de  yapt›klar› eylemlerle ses ol-

maya devam ediyorlar. 

BBaa¤¤cc››llaarr YYeennii MMaa--
hhaallllee’de Barbaros F›r›n›
önünde yap›lan eylemde
Ferhat’› vuran polisin

tutuklanmas› is-
tenerek Ba¤c›lar
halk›na polisin kat-
liamc› yüzü teflhir
edildi. “Ferhat’›n
kald›¤› yerden

da¤›t›ma devam
ediyoruz” diyen
Temel Haklar

üyeleri Yeni Mahalle Ahmet Kabakl› Cad-
desi üzerinde ve Sal› Pazar›’nda Yürüyüfl
da¤›t›m› yaparak 45 dergi da¤›tt›lar. 

GGüüllssuuyyuu HHeeyykkeell MMeeyyddaann››’nda biraraya
gelen Temel Haklar üyeleri de adalet talebi-
ni dile getiren pankartlar ve Ferhat Ger-
çek’in foto¤raflar›n› tafl›yarak yapt›klar›
aç›klamada AKP iktidar›n›n yeni suçlar ifl-
lemeye devam etti¤ini söyleyerek yaflanan-
lar›n düzenin insan yaflam›na hiçbir de¤er
vermedi¤inin göstergesi oldu¤unu
aç›klad›lar. Yürüyüfl önlükleriyle Telsizler
Mahallesi’nde Yürüyüfl da¤›t›m› yap›ld›.
Da¤›t›mda 30 dergi mahalleliye ulaflt›r›ld›. 

KKaa¤¤››tthhaannee’’ddee de Ka¤›thane Kültür
Merkezi önünde toplanan Temel Haklar
üyeleri “Ferhat Gerçek'i Vuran Polis Hala
Tutuklanmad›” pankart› açarak aç›klama
yapt›lar. Yap›lan aç›klamada "‹flkenceye s›-
f›r tölerans diye demagoji yapan Baflba-
kan'a soruyoruz. Hani nerede haklar›m›z,
özgürlüklerimiz?” denildi. Aç›klaman›n ar-
d›ndan yap›lan Yürüyüfl sat›fl›nda 20 dergi
halka ulaflt›r›ld›. 

Bu Düzen ‹nsan
Yaflam›na De¤er

Vermiyor
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Türba-
na iliflkin
A K P v e
MHP’n in
birlikte ha-
z›rlad›klar›
““aannaayyaassaa

ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii ppaakkeettii”” AKP-MHP ve
DTP’lilerle kimi ba¤›ms›z milletve-
killerinin verdikleri 411 kabul
oyuyla 9 fiubat’ta meclisten geçti.

Anayasan›n mecliste oyland›¤›
saatlerde, S›hhiye Meydan›’nda ise
““BBaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee LLaaiikklliikk MMiittiinnggii””
ad›yla bir miting yap›ld›, mitinge
kat›lan onbinlerce kifli, mecliste gö-
rüflülen anayasa de¤iflikli¤ini pro-
testo ettiler. Mitinge laiklik çerçe-
vesinde çeflitli kesimler kat›l›rken,
konuflmalarda ABD’nin ›l›ml› islam
projesinin, Türkiye’de AKP eliyle
uyguland›¤› vurgusu da yap›ld›.

““1122 EEyyllüüll AAnnaayyaassaass››’’nn›› ddee--
mmookkrraattiikklleeflflttiirreeccee¤¤iizz”” diyerek,
anayasa de¤iflikli¤ini gündeme geti-
renlerin, 12 Eylül Anayasas›’n› de-
mokratiklefltirmekten anlad›klar›n›n
da türban› üniversitelerde yasallafl-
t›rmak, kendi tabanlar›n› tatmin et-
mekten ibaret oldu¤u görüldü.

AKP, nerede “demokratikleflme
sorunu”nu gündemine al›yorsa, o
zemini kendi iktidar›n› güçlendir-
mek için kulland›¤› ortaya ç›k›yor.
YÖK’ün demokratiklefltirilmesi tar-
t›flmalar›, YYÖÖKK’’üünn AAKKPP’’lliilleeflflttiirriill--
mmeessii ile sonuçland›. “Anayasan›n
demokratiklefltirilmesi”nin ilk ad›-
m› türban›n serbest b›rak›lmas› ol-
du. Devam›n›n nas›l gelece¤ini hep
birlikte görece¤iz.

AKP zihniyetinin halk›n yarar›-
na bir sorunu gündeme ald›¤› görül-
müfl de¤il. Fakat, halk›n sorunlar›n›,
taleplerini kendi iktidar› için büyük
bir ikiyüzlülük ve riyakarl›kla kul-
land›¤›n›n örnekleri say›lamayacak
kadar çoktur. Yoksullu¤un kullan›l-
mas›, demokratikleflme beklentileri-

nin, Kürt sorununun, dinin, türba-
n›n, Aleviler’in sorunlar›n›n kulla-
n›lmas›... liste uzay›p gidiyor.

Kimileri türban sorununun yasa-
laflmas› ile, AKP’nin bu zemini ar-
t›k kullanamayaca¤›n› düflünüyor,
kimisi de kendini böyle kand›rmay›
tercih ediyor. Kuflkusuz, AKP’yi ta-
n›mayanlar›n yan›lg›s›d›r. AKP an-
lay›fl› türban sorununu bitirmez, bu-
gün türban sorunu üniversitelerde
vard›r, yar›n baflka alanlarda türban
tak›l›p tak›lmayaca¤› sorunu günde-
me gelir, oralarda ad›m at›l›r, baflka
alanlar gündeme gelir. Yani kullan-
ma bitmez... AKP’nin dini zemin-
deki tek malzemesi türban da de¤il-
dir, e¤itimde, hukukta, sosyal yafla-
m›n baflka alanlar›nda dini kuralla-
r›n geçerli olmas› istenir, dini kul-
lanma, türban› kullanma sürer. Ve
elbette, bir yandan kullan›rken,
halkta dincili¤in gelifltirilmesi üze-
rinden, iktidar›n› da güçlendirir. 

MMüüssllüümmaannll››¤¤›› YYaaflflaammaakk??

Bugün birçok kesim görmekte-
dir ki, AKP iktidar› özgürlüklerin
savunucusu de¤ildir, türban› serbest
b›rakarak özgürlükleri geniflletmi-
yor, tersine “›l›ml› ‹slam” politika-
s›yla Amerikanc›l›¤› daha fazla ör-
gütleyerek, özgürlükleri de daha
fazla yok ediyor. Çünkü, bir ülkede
Amerikanc›l›k ne kadar gelifltirili-
yorsa, bilinmelidir ki, özgürlükler
de o oranda yok ediliyordur.

Türban sorununa AKP iktidar›-
n›n yaklafl›m›n›n da özgürlüklerle
ilgisi yok. Tayyip Erdo¤an’›n ko-
nuflmalar›n›n her biri bunun kan›t›
niteli¤indedir. Örne¤in, iktidar›ndan
önce, ““mmiilllleett iisstteerrssee llaaiikklliikk eellbbeett ggii--
ddeecceekk”” diyen Erdo¤an, bugün de
türban›n serbest b›rak›lmas›na ilifl-
kin, ““mmüüssllüümmaannll››¤¤›› llaayy››kk››yyllaa yyaa--
flflaammaakk””tan sözediyor.

Demek ki, amaç, hak ve özgür-
lükler de¤il, müslümanl›¤› lay›k›yla

yaflamakm›fl.

Elbette, türban, haklar ve özgür-
lükler kavram›n›n içini tek bafl›na
dolduramayacak kadar s›n›rl› bir öz-
gürlük sorunudur. Haklar ve özgür-
lükler çok daha genifl, çok daha kök-
lü bir sorundur. Bu yan›yla sadece
üniversitelerde bile özgürlükleri ge-
niflleten bir ad›mlar› olmam›flt›r, ter-
sine özgürlükleri yok etmifllerdir.
Halk›n iflçisinden, köylüsünden, me-
muruna, ö¤rencisine, Kürt’ünden,
Alevi’sine, kad›n haklar›na, hapis-
hanelerine, di¤er az›nl›k milliyet ve
inançlar›na kadar onlarca temel hak
ve özgürlük sorunu yak›c› bir flekil-
de ortada durmaktad›r.

Baflbakan’›n gündeminde ise bu
haklar ve özgürlükler yok, müslü-
manl›¤› yaflamak, yaflatmak var. Ve
““mmüüssllüümmaannll››¤¤››nn llaayy››kk››yyllaa yyaaflflaann--
mmaass››”” da kuflkusuz, türban›n üni-
versitelerde serbest b›rak›lmas› ile
s›n›rl› tutulamaz. Müslümanl›¤› la-
y›k›yla yaflamak, müslüman olma-
yanlara yaflam hakk› tan›mamaya
kadar uzanabilecek genifllikte, hak
ve özgürlükleri yok etmeyi içine
alabilen bir yaklafl›md›r. 

““MMeeddeett yyaa TTSSKK!!””

Cem Vakf› Baflkan› ‹‹zzzzeettttiinn DDoo--
¤¤aann,, Türk Silahl› Kuvvetleri’ni tür-
ban konusundaki görüflünü net bir
flekilde ortaya koymaya ça¤›rd›:
““LLaaiikk ccuummhhuurriiyyeettiinn kkoorruunnmmaass›› vvee
kkoollllaannmmaass›› ggöörreevvii öönncceelliikkllii oollaarraakk
TTSSKK’’yyaa vveerriillmmiiflfl bbiirr ggöörreevvddiirr.. BBuu
kkoonnuuddaa yyuuvvaarrllaakk kkeelliimmeelleerrllee ‘‘bbiizz
kk››ssaa ssººööyyllüüyyoorruuzz aammaa hhaallkk aannllaass››nn’’
flfleekklliinnddee bbiirr yyoorruummaa ggiiddiilleemmeezz..””

Çarp›k bir bak›fl aç›s›! Kim ver-
mifl TSK’ya laikli¤i koruma görevi-
ni? Halk›n verdi¤i böyle bir görev
yoktur. Cem Vakf› Baflkan› bilmiyor
mu, TSK’ya görev verecek tek bir
merci vard›r, oras› da NATO ve
Amerika’d›r.

Özgürlüklere De¤il, Amerikan
‹slamc›l›¤›na Bir Ad›m!

TBMM’de
Anayasa

De¤iflikli¤i

TBMM’de
Anayasa

De¤iflikli¤i



Asl›nda bu bak›fl aç›s› ‹zzettin
Do¤an’la s›n›rl› de¤il, çeflitli kesim-
lerin düflüncesidir. Bu düflüncenin
temelinde Amerikanc› TSK’ya ilifl-
kin yanl›fl de¤erlendirmelerin ya-
n›nda, daha ileri bir çarp›kl›k söz
konusudur. Çarp›kl›k, hak ve özgür-
lükler için mücadele etmeyip, faflist
bir kurum olan TSK’dan medet um-
makt›r.

Ya da örne¤in çeflitli kesimler
çaresiz, teslim olmufl bir ruh hali
içinde, AKP iktidar›n›n att›¤› ad›m-
lara karfl› durulamayaca¤›n› söylü-
yor. Sadece, bu ad›mlar› nerede na-
s›l s›n›rlayabilece¤ini tart›fl›yor.

Mücadele etmeyi düflünmeyen,
halka güvenmeyen bak›fl aç›s›, ya
denize düflen y›lana sar›l›r misali
“Medet ya TSK” diyor ya da teslim
bayra¤›n› çekiyor. Art›k AKP ikti-
dar› AAmmeerriikkaanncc›› iissllaammcc››ll››¤¤›› yerlefl-

tirdi¤i ölçüde kendilerine bir parça
yaflam hakk› tan›yacaksa orada ya-
flayacaklar, de¤ilse... iflte oras› belli
de¤il... Muhtemel ki, mücadele et-
meyi düflünmeyen bak›fl aç›s›, ikti-
dar›n gerici politikalar›na da uyum
sa¤layacakt›r. Bunun ipuçlar› görü-
lebilmektedir.

‘‘AAmmeerriikkaanncc›› ‹‹ssllaamm’’››nn 
KKaarrflfl››ss››nnddaa DDuurraaccaakk 
OOllaann DDaa HHaallkktt››rr

Halka dayanmayan, halk› etkile-
yip harekete geçiremeyen herhangi
bir politikan›n, egemen s›n›flar›n
sald›r›lar› karfl›s›nda ciddi bir diren-
me gücü oluflturmas› beklenemez.

Bu durum, kuflkusuz ki, AKP ik-
tidar›n›n Amerikanc› “›l›ml› ‹slam”
çerçevesindeki sald›r›lar› için de ge-
çerlidir. Bu sald›r›lar›n karfl›s›ndaki

güvence de halkt›r. Üretilen politi-
kalar ancak halka tafl›nabildi¤i
oranda, bir direnifl gücü oluflturabi-
lecektir. ‹lerici demokrat olmak,
halka uzak, halk› küçümseyen bir
bak›fl aç›s›yla hareket etmek de¤il-
dir. Halk›n bilinçsiz kesimlerini, ge-
rici iktidarlar›n destek gücü olmaya
terk etmek, kullan›lmalar›na göz
yummak de¤ildir.

Bugün AKP iktidar›n› türbana
özgürlük zemininde destekleyen ke-
simler de gerek ilerici,  devrimci ke-
simlerin çal›flmalar›, gerek süreç
içinde AKP iktidar›n›n gerçek yü-
zünün daha fazla aç›¤a ç›kmas› ile,
ABD ve AKP’ye karfl› mücadele
eden konuma gelebileceklerdir. 

Ki, iktidar›n gerici politikalar›na
karfl›, daha h›zl›º örgütlü hale gele-
bilecek, duyarl› bir halk potansiyeli
oldu¤u gerçe¤i de yads›namaz.

Say›: 139 11SORUN/ÇÖZÜM

Halk›n gündemini belir-
lemek, bu gündemi tart›fl-
t›rmak, bu gündem etra-
f›nda halk› harekete geçir-
mek kuflkusuz ki, politika yap-
man›n temel gerekliliklerin-
dendir.

Bugün sol bu gereklili¤i yeri-
ne getiremedi¤i için, laiklik-fleri-
atç›l›k gibi halk› ilgilendiren bir
gündem, solun müdahalesinden
uzak tart›fl›lmakta, halk özünde
egemen s›n›flar›n farkl› iki anla-
y›fl›ndan birisi etraf›nda hare-
ket etmeye zorlanmaktad›r.

Solun belki her birinin tek
bafl›na halk›n gündemini belir-
leyecek güçleri yoktur, fakat
en az›ndan güçlerini birlefltir-
diklerinde, halk›n gündemi
üzerinde etkili olma, kendi po-
litikalar›n› tart›flt›rma flanslar›
daha fazla olacakt›r.

Solun asl›nda son dönemler-
de bir araya geldi¤i zeminler
de var. Örne¤in SSGSS çerçeve-
sinde, s›n›rötesi sald›r›lara
karfl› tav›r çerçevesinde bir
araya gelinebiliyor. Fakat bu
zeminler gündeme müdahale
edebilecek flekilde de¤erlendiri-

lemiyor.

Bunun önündeki temel en-
gellerden birisi, birlikte hare-
ket etme kültürüne uygun ha-
reket edilmemesidir. Örne¤in,
mevcut birliktelikler içinde
sendikalar, odalar eylemlere
kendilerinin damgas›n› vur-
makla meflgul, kendi bafl›na
karar al›yor, kat›l›m› bile s›n›r-
l›yor, çeflitli kesimler her ze-
minde “Kürt sorununu” birin-
cil gündem haline getirmeye
çal›fl›yor.

Sonuç olarak, mevcut birlik-
telikler, ülke çap›nda politika
belirleyen, tüm güçlerini bu po-
litika etraf›nda etkili bir flekil-
de harekete geçirebilen niteli¤e
ulaflam›yor.

Solun mevcut gündemlere
iliflkin kendi politikalar›n› hal-
ka etkili bir flekilde tart›flt›ra-
mamas› demek, halk›n sorun-
lar›n›n çözümlerinin de tart›fl›-
lamamas› demektir. Dikkat edi-

lirse, bu eksiklik sol pers-
pektifle hareket edebile-
cek çeflitli kesimlerde

umutsuzlu¤a, düzen içi poli-
tikalardan bir tarafa yedeklen-
meye neden olmaktad›r.

Gerçekte, ne ABD’nin ›l›ml›
islam politikalar› çerçevesinde
gericili¤in ad›m ad›m örgütlen-
mesi, ne de mevcut faflist siste-
mi “laiklik” ad›yla oldu¤u gibi
sürdürmek isteyenler karfl›s›n-
da sol çaresiz durumda de¤il-
dir. Solun dayanabilece¤i çok
büyük bir güç vard›r. Bu güç
halkt›r. 

Halk, gericilik, faflist cunta-
lar, fleriatç› dayatmalar karfl›-
s›nda güvenilecek tek yerdir.
Halka güvenen, fakat ayn› za-
manda halk› örgütleme sorum-
lulu¤uyla hareket eden bir sol,
halka karfl› üretilen politikala-
r› püskürtebilecek güçtedir.

Do¤ru bir bak›fl aç›s›yla hal-
ka giden, halk›n sorunlar›n› sa-
hiplenenlerin sonuç almamas›
sözkonusu de¤ildir. Sorun bunu
solun tüm güçleriyle yapabilme-
si ve süreci kendi lehine h›zlan-
d›rabilmesidir.

Solun GGündemi

Sorunlar // ÇÇözümler
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Dostun, düflman›n belirsizleflti-
¤i, bilinçli olarak çarp›t›ld›¤› bir sü-
reçte dostu, düflman› hat›rlatmak
önemli ve gereklidir. Çünkü 1990’
lar›n bafl›ndan itibaren ‘emperya-
lizm de¤iflti’ teori ve düflüncesi ha-
kim k›l›narak emperyalizmin müda-
halesi karfl›s›nda halklar tav›rs›z b›-
rak›lmak, ba¤›ms›zl›k ve anti-em-
peryalizm mücadelesi anlams›zlafl-
t›r›lmak isteniyor. 

Tüm bu bulan›kl›¤›n içinde halk-
lar›n dostunu, düflman›n› bir kez da-
ha hat›rlatmak ve emperyalizme
karfl› mücadelenin zorunlulu¤unu
vurgulamak için Haklar ve Özgür-
lükler Cephesi taraf›ndan “Ortak
Düflman Amerika’d›r” ad›y-
la bir panel düzenlendi. 10
fiubat günü La Bella Dü¤ün
Salonu’nda gerçeklefltirilen
panele kat›lanlar anti-em-
peryalist duygularla birara-
ya geldiler. 

Salonda Amerika’n›n
dünya halklar›na yaflatt›¤›
katliamlar›n tüm boyutuyla
gözler önüne serildi¤i resim
sergisi, panele kat›lanlar›n öf-
kesini art›r›rken neden ortak

düflman Amerika’d›r denildi¤ini
de somut bir flekilde yans›tt›.

Panel saat 13.00’de sineviz-
yon gösterimiyle bafllad›. Göste-
rim tek bir gerçe¤e vurgu yap›-
yordu: “Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r.” Sinevizyon gösterimin-
de ‘iiflflggaalliinn aaddaalleettii yyookkttuurr,,
AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn
hhiiçç’ denilerek emperyalizmin
katliamc›l›¤›na iflaret edildi.

Prof. Dr Mehmet Bekaro¤lu,
ÇHD Genel Merkez Genel Sek-
reteri Av. Selçuk Koza¤açl›, Av.
Hüseyin Biçen, D‹SK Genel-‹fl
ad›na Mehmet Karagöz, Gaze-
teci Yazar Alper Turgut, Sanatç›
fianar Yurdatapan ve HÖC ad›-
na Sad›k Ero¤lu’ nun konuflma-
c› olarak kat›ld›¤› panele rahat-

s›zl›¤›ndan dolay› Sevim Belli kat›-
lamad›. Mazeret bildiren Belli’nin
“ortak düflman konusundaki tespiti-
nize elbette ki yürekten kat›l›yorum
ve destekliyorum” mesaj› okundu.

Ortak düflman Amerika’dan zi-
yade ortak düflman emperyalizmdir
diyerek sözlerine bafllayan Av. Hü-
seyin Biçen Genelkurmay’›n insan
haklar› konusunu devrimcilere kap-
t›rd›k sözünü hat›rlatarak yarat›lan
çarp›tmaya de¤indi. Biçen, “Her
türlü savafla karfl› olmak Filistin’de-
ki, Irak’taki direnifl bitsin demektir.
Sömürüye karfl› olmak gerekir” de-
di. Amerika’n›n nükleer silahlar›
bahane ederken en büyük nükleer

silah üreticileri aras›nda bulundu¤u-
na de¤inen Gazeteci, Yazar Alper
Turgut ise “ka¤›ttan kaplan›n uma-
r›z sonunu görürüz” diye konufltu. 

Ortak düflman Amerika’d›r fliar›-
n›n anti-Amerikanc›l›k olmad›¤›n›
ifade eden Selçuk Koza¤açl› ise “bu
fliar emperyalizme karfl› mücadele-
nin sadelefltirilmesidir. Ve do¤rudur.
ABD bir amiral gemisidir, bunun
teflhiridir” sözleriyle düflüncelerini
paylafl›rken Mehmet Karagöz poli-
tikalar›n ve düflüncelerin halka ta-
fl›nmas›n›n önemine de¤indi. 

10 dakika ara verilen panel Prof.
Dr. Mehmet Bekaro¤lu’nun konufl-
mas›yla devam etti. ‘Ortak Düflman
Amerika’d›r’ do¤ru bir slogand›r di-
yen Mehmet Bekaro¤lu “Kürt-Türk,
Alevi-Sünni, sa¤-sol vb. ayr›mlar
emperyalist politikalard›r. Cepheyi
da¤›tmak de¤il birlefltirmek gerekir”
fleklinde görüfllerini anlatt›.

Panelin ikinci bölümünde panele
kat›lan fianar Yurdatapan ise “ Ame-
rika da emperyalizmin göbe¤inde
oldu¤u ve dünyan›n oras›nda bura-
s›nda milyonlarca insana çektirdi¤i
ac›n›n tam ortas›da oldu¤u için bi-
zim hedefimiz haline geliyor. Ama
Amerikan halk› de¤il” sözleriyle
düflüncelerini belirtti. 

Son olarak HÖC ad›na konuflan
Sad›k Ero¤lu “Ortak düflman Ameri-
ka’d›r demek bir hedef belirlemektir
her fleyden önce. Do¤ru hedefi gös-
termek sorunlar›n kayna¤›na ve do-

lay›s›yla çözümüne
götürecektir. Dostu
düflman› do¤ru bil-
mek bizi kurtulufla
götürecektir” diye-
rek panelin amac›n›
da özetledi.

360 kiflinin kat›l-
d›¤› panel “Amerika
bir de bu topraklar-
da yenilecektir”
sözleriyle sona erdi.  

Nagazaki, Kore, Guatemala, Irak...
ve daha nice dünya halklar›... 

Ayr› co¤rafyalarda, birbirlerinden
belki de kilometrelerce uzakl›kta ayn›
ac›lar› yaflayan halklar. Ac›lar›n dili
ayn›d›r, gözyafllar› gibi. Ac›lar›n›n nede-
ni de ayn›d›r, ayn› adrestir... 

Ve hepsinin kurtulufl yolu da ayn›d›r.
Ortak düflmana karfl› birleflmeleri... Bu
ac›lar› onlara yaflatan Amerika impara-
torlu¤una karfl› mücadele etmeleri...

AMER‹KA B‹R DE BU
TOPRAKLAR DA YEN‹LECEK!

HÖC Ortak Düflman Amerika’d›r Paneli Düzenledi:

AMER‹KA B‹R DE BU
TOPRAKLAR DA YEN‹LECEK!



merika’n›n iflgal etti¤i,
onurunu k›rd›¤›, ambar-
golar›yla bombalar›yla

teslimiyeti dayatt›¤› her halka sö-
zümüzdür ki emperyalizme karfl›
verdi¤imiz ba¤›ms›zl›k ve onur
kavgam›z sürecek. Ulaflabildi¤i-
miz her insana, her kula¤a anlata-
ca¤›z dünya halklar›na emperya-
lizmin çektirdi¤i ac›lar›, anlat-
makla kalmayacak anti-emperya-
list bir mücadaleyi büyütmeye,
emperyalizme f›rlat›lan bir tafl›n
sesini bile tafl›maya çal›flaca¤›z. 

Bildirilerle, afifllerle, sohbet-
lerle, pankartlarla hep emperya-
lizm gerçe¤i anla-
t›l›yor, karfl› ç›k-
ma ça¤r›s› yap›l›-
yor. Her kula¤a
asl›nda ezilen
halklar›n ç›¤l›¤›
ulaflt›r›l›yor. 

Birçok ilde da-
¤›t›m› gerçeklefltiri-
len bildiri da¤›t›mlar›-
na  halk›n ilgi göster-
mesi emperyalizme
karfl› duyduklar› öfkenin bir gös-
tergesi. 

���

HÖC’lüler ‹‹ssttaannbbuull’un Taksim
ve Kad›köy’de yapt›klar› bildiri
da¤›t›mlar›yla kampanyan›n sesini
yaymaya devam ettiler. 8 fiubat
günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda
biraraya gelen HÖC üyeleri bir sa-
at boyunca bildiri da¤›tarak halka
gerçekleri anlatt›lar. “Ben de da¤›t-
mak istiyorum” diyerek HÖC üye-
lerinden bildiri al›p da¤›t›ma kat›-
lanlar›n olmas› halk›n kampanyaya
deste¤ini ortaya koydu. 20 kiflinin
kat›ld›¤› da¤›t›mda 2 bin bildiri da-
¤›t›ld›. 

9 fiubat günü saat 16.00’da ‹s-
tiklal Caddesi üzerinde anonslarla
bildiri da¤›tan 10 HÖC’lü Tram-
vay Dura¤›’ndan Galatasaray Lise-

si önüne kadar birleflelim ça¤r›la-
r›yla bildirilerini halka ulaflt›rd›lar. 

‹stanbul’un emekçi mahallele-
rinden biri olan 1 May›s Mahalle-
si’ nde bildiriler ve kufllamalar,
afifller insanlara “Ortak Düflman
Amerika’d›r” fliar›n› ulaflt›r›rken
bu slogan›n nedenlerini de ortaya
koydu. 4-10 fiubat tarihleri aras›n-
da Perflembe günleri kurulan semt
pazar›nda, Mandra bölgesine ve
3001 caddelerinde kufllamalar ya-
p›ld›.

13 fiubat günü de Okmeydan›
Anadolu Kahvesi Dura¤›’nda sa-
bah 08.30'da kar ya¤›fl› alt›nda ya-
p›lan bildiri da¤›t›m›nda yar›m sa-

atte 750 adet bildiri halka
ulaflt›r›ld›. 

Ayr›ca Güllüba¤lar,
Esenler, Kavakp›nar
ve Aydos mahallele-
rinde Gülsuyu’nda
ise 5 Ocak’ta Fatma
Han›m esnaf›na bil-
diriler da¤›t›l›rken
11-12 Ocak günleri
de Çiftlik, Esen-
kent, Minibüs dura-

¤›, Dudullu, Kartal, So¤anl›, K›z›-
lay Caddesi’nde binlerce kufllama
ve yüzlerce pullamalar›n yap›ld›¤›
ö¤renildi. 11-14 fiubat tarihlerin-
de de Sar›gazi’de yap›lan çal›flma-
larla halka ça¤r›lar yap›ld›. 

���
‹‹zzmmiirr’in Konak, Buca, Borno-

va, Narl›dere ilçelerine ve Yaman-
lar Mahallesi’ne yap›lan afiflleme-
lerle çal›flmalar sürdürüldü. ‹z-
mir’in de¤iflik semt ve mahallele-
rinde 5-8 fiubat tarihlerinde “Or-
tak Düflman Amerika’d›r” afiflleri
yap›ld›. Ayr›ca Buca ve Yaman-
lar’da “Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r,  Kahrolsun Amerika, Yafla-
s›n Ba¤›ms›z Türkiye” yaz›lama-
lar›n›n yap›ld›¤› görüldü.

13 fiubat günü Çi¤li ‹lçesi’nin
Güzeltepe Mahallesi’nde mega-

ÖÖ ¤¤ rreenncc ii ll ee rr,,

Ba¤›ms›zl›¤› olmayan,
bizim olmayan, emper-
yalizmin sömürgelefltiril-
di¤i bir ülkede yafl›yoruz.

Ne bu ülkenin iktidarlar› bizim
temsilcilerimizden olufluyor, ne bu ülkenin
ordusu bize ait, ne fabrikalar› tarlalar› bizler
için üretiyor. 

Tüm bunlar olmad›¤› için, bu ülkenin
üniversiteleri de, bizlerin e¤itimi için de¤il,
emperyalist ve iflbirlikçi tekellerin ç›karlar›-
na göre flekillendirilmifltir.

Fakat, her fleye karfl›n bu ülke bizim
VATANIMIZDIR!

ÖÖ¤¤rreenncciilleerr,, GGeennççlleerriimmiizz

Bir ülke iflgal alt›ndaysa, o ülkenin ba-
¤›ms›zl›¤› için mücadele etmek, öncelikle
biz gençli¤in görevidir.

Ba¤›ms›zl›¤› elinden al›nm›fl bir halk,
ba¤›ms›zl›¤› için mücadele etmezse, onuru
da ayaklar alt›na al›nm›fl olur.

Emperyalizmin çizmeleri alt›nda afla¤›-
lanarak yaflamay› reddetmeliyiz. Böyle bir
yaflam, belki fiziken yaflamakt›r, fakat insan
olarak tüm de¤erlerimizin yok edildi¤i bir
yaflamd›r.

ÖÖ¤¤rreenncciilleerr,, GGeennççlleerriimmiizz

Emperyalistler ve oligarfliler, kendi hal-
k›na, vatan›na karfl› sorumsuz, iflgalcilerle
kol kola girmekten çekinmeyen, düflkünlefl-
tirilmifl bir gençlik isterler.

Hay›r! Böyle bir gençlik olmay› redde-
delim...

Gençlik olman›n sorumlulu¤u, halk›n
öncülü¤ünü yapmak, halk› ba¤›ms›zl›¤a,
kurtulufla götürmektir.

Önümüzdeki örnekler, Amerikan uflakla-
r›, sat›lm›fl iflbirlikçiler de¤ildir.

Önümüzde onur duyaca¤›n›z örnekler
vard›r; ba¤›ms›zl›k için canlar›n› vermekten
çekinmeyen Mahirler, emperyalizme karfl›
mücadele bayra¤›n› dünyan›n dört bir ya-
n›nda dalgaland›ran Cheler’in izinden yürü-
yelim...

ÖÖ¤¤rreenncciilleerr,, GGeennççlleerriimmiizz

Zaman, “Ortak Düflman Amerika”ya
karfl› k›z›l bayra¤› elimizde dalgaland›rma
zaman›d›r!..

Ad›m Ad›m, Sokak Sokak...
Ulaflabildi¤imiz Her ‹nsana
Sesimizi Tafl›yaca¤›z...

A
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Ezgilerimiz, türkülerimiz, marflla-
r›m›z, fliarlar›m›z hep Amerika’ya
karfl› yükseliyor. Binlerce yüre¤in ‹s-
tanbul’da hayk›rd›¤› slogan Ada-
na’da da ayn› ruhla, ayn› heyecanla
hayk›r›lm›flt›.  

Türkülerle, tiyatroyla, marfllarla
dile getirilen Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r fliar›n›n bu haftaki dura¤› efe-
ler diyar› Ege’ydi... 

‹dil Kültür Merkezi’nin düzenle-
di¤i etkinliklerin üçüncüsü 8 fiubat
günü ‹zmir’de gerçeklefltirildi. Saat
20.00’de, TMMOB’un Tepekule
Kongre Salonu’nda düzenlenen et-
kinlik Amerikan emperyalizmine
karfl› hayk›r›lan seslerden birisiydi.
Daha önceki etkinliklerde oldu¤u gi-
bi ‹zmir Tiyatro Evi’nin “Beyaz ada-

m›n” aç gözlülü¤ünü, zulmünü K›z›l-
derililer’in yaflad›klar› ile anlatan
danslar›yla karfl›land› etkinli¤e ge-
lenler. Etkinli¤e gelen ‹zmirliler fla-
fl›rd› önce ilk karfl›laflt›¤› gösteriyle,
sonra da ilgiyle izledi. 

Grup Gün›fl›¤›’n›n türküleriyle bafl-
layan etkinlikte “Amerika Katil Katil”
türküsü alk›fllan›rken ayn› zamanda et-
kinli¤i izleyenlerin düflüncelerini yan-
s›t›yordu. Karadeniz halk›n›n ac›lar›n›,
sevdalar›n›, öfkelerini ‹zmirliler’e tafl›-
yan Erdal Bayrako¤lu Lazca ezgilerle
etkinlikteki yerini ald›.

Daha sonra HÖC ‹zmir Temsilci-
li¤i ad›na Yurdagül Gümüfl bir ko-
nuflma yapt› ve Cheler’in, Mahir-
ler’in emperyalizme ve iflbirlikçileri-
ne korku salmaya devam ettiklerine,

bu nedenle Ege Temel Haklar’›n ba-
s›ld›¤›na de¤inerek “Dünya halklar›-
n›n yüreklerine, beyinlerine yerleflen
bu önderleri oralardan nas›l sökecek-
ler? As›l korku bu devrim önderleri-
nin halka gerçekleri gösterip, örgüt-
lemesidir” diye konufltu. 

‹dil Tiyatro Atölyesi ve Simurg
Tiyatro Toplulu¤u’nun ortak oynad›-
¤› Tarih Böyledir oyunuyla insanlar
duyguland›, daha da öfkelendi. 

Suavi ve Grup Yorum’un türküle-
riyle coflku artarken, çekilen halaylar
bu mücadelenin omuz omuza veril-
mesi ve büyütülmesi gerekti¤i dile

EMPERYAL‹ZME KARfiI YÜKSELT‹LEN 
BA⁄IMSIZLI⁄IN SES‹ EGE’DE DE YANKILANDI

fonla yapt›klar› anonslarla bildiri
da¤›tan HÖC’lülere “Siz kimsiniz”
diyen bir gence “biz devrimcileriz”
diye cevap verdiler. “Zaten baflkas›
olamaz ki, bunlar› ancak devrimci-
ler söyler” dedi.        

���

Ad›m ad›m, sokak sokak... ‹l il,
köy köy... Her yerde devam ediyor
bu yürüyüfl... bu yolda yürüyenle-
rin dilinde Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r fliar›. Sokaklarda kufllamalar,
duvarlarda yaz›lamalar, as›l› pan-
kartlar... Ve sokaklardan hayk›r›lan
ses Ortak Düflman Amerikad›r... Bu
sese kulak verenler AAnnkkaarraa’n›n
emekçi mahallelerindeydiler. 

9 fiubat’ta Ankara’da Natoyo-
lu’nda bulunan Cumartesi pazar›n-
da ve fiirintepe 5. Cadde üzerinde
“Ortak Düflman Amerika’d›r-HÖC”
imzal› önlükler giyen HÖC üyeleri
1000 bildiriyi da¤›tt›lar.

Mamak ‹lçesi’ne ba¤l› Mutlu
Mahallesi’nin sokaklar› 12 fiubat’ta
kufllamalarla dolarken 13 fiubat gü-
nü fiirintepe, Tuzluçay›r, ‹ncirli,
D›flkap›, Dikmen Sinan Caddesi ve
‹lker 1. Cadde, K›z›lay Mithat Pafla

Caddesine “Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r HÖC” yaz›l› pankartlar halka
yine ayn› sesi ulaflt›r›yordu. 

���
SSaammssuunn’un Zafer, 19 May›s,

Hürriyet, Yenido¤an, Adalet, Kad›-
köy, Bahçelievler, Rasathane gibi

birçok
ma-

hal-
le-

sin-
de
ve
Yüzüncü Y›l Bulvar›, Çiftlik, 56’lar
gibi merkezi caddelerinde yap›lan
afiflleme, pullama ve kufllamalarla
kampanya çal›flmalar› sürüyor.

10 fiubat günü 1000 bildiriyi da-
¤›tan HÖC’lüler ayn› gün Çiftlik
Caddesi üzerinde saat 11:00 civa-
r›nda kampanyan›n afifllerini asarak
kampanya çal›flmalar›n› sürdürdü-
ler. Yasal afifle dahi tahammül ede-
meyen polisler iki HÖC üyesini,

gözalt›na alarak 500’er YTL para
cezas› kestikten sonra HÖC’lüleri
serbest b›rakt›. 

���

AAddaannaa’daki çal›flmalar da tüm
h›z›yla sürüyor. 8 fiubat tarihinde
Adana’n›n çarfl› merkezinde Deniz-
li’nin Özel Caddesi’nde afifllemeler
yap›ld›. Duvar›na afifl yap›flt›r›ld›¤›-
n› gören bir ev sahibi önce itiraz
ederken afifllerin Amerika’ya oldu-
¤u ö¤rendi¤inde bir tane de fazla-
dan yap›flt›r›n diyerek Amerika’ya
olan tepkisini dile getirdi. 

Adana’n›n Denizli Mahalle-
si’nde 11 fiubat günü yap›lan bas›n
aç›klamas›yla kampanya çal›flmala-
r› devam etti. Sa¤l›k Oca¤›’n›n
önünde Recep Gedik taraf›ndan
aç›klamada kampanya halka duyu-
rulurken aç›klaman›n sonunda
Amerika bayra¤› yak›ld›. 

���

BBuurrssaa’n›n yoksul, emekçi ma-
hallelerinde yap›lan bildiri da¤›t›m-
lar›yla Amerika halka teflhir edil-
meye devam ediyor. 

HÖC’lüler,  7 fiubat günü Ese-
nevler, Erikli halk›na ulaflarak 1500
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bildiriyi da¤›tt›lar. 8 fiubat günü ise
Bursa’n›n en yoksul ve ‹slamc› ide-
olojinin en fazla etkisini gösterdi¤i
mahallelerde da¤›t›mlar›n› yapt›lar.
Arabayata¤›, Yavuz Selim, Mevla-
na, Ulus mahallelerinde saat
13.00’da bafllan›lan da¤›t›mda pek
çok insanla sohbet edildi. “Bize ve-
rin biz de da¤›tal›m” gibi tekliflerde
bulunan mahalle halk› HÖC’lülere
ilgi gösterirken 600 bildiri halka
ulaflt›r›ld›.

9 fiubat günkü Panay›r Mahalle-
si’nde yap›lan da¤›t›mlarda
HÖC’lülere çocuklar›n ilgisi yo-
¤undu. Da¤›t›m s›ras›nda, HÖC’lü-
lerin yan›na gelen bir çocu¤un “abi
Amerika’y› kim sever ki?”  sorusu
düflündürücüydü. 1000 bildiri ise
Panay›r halk›na ulaflt›r›ld›.

���

Ülke genelinde coflkuyla süren
kampanya çal›flmalar› GGeemmlliikk’te
de ayn› kararl›l›kla sürüyor. 26-27
Ocak ve 1 fiubat günleri Hamidiye
ve Eflref Dinçer mahallelerini dola-
flan HÖC’lüler kampanya bildirile-
rini da¤›tarak kampanyay› halka ta-
n›tt›lar. 

Ayr›ca Gemlik’te neden ortak
düflman Amerika’d›r sorusunun tar-
t›fl›ld›¤› bir panel düzenlendi. 10
fiubat günü Gemlik HÖC Temsilci-
li¤i taraf›ndan düzenlenen panele
Hayriye Gündüz konuflmac› olarak
kat›ld›. Panelde kurtuluflun ancak
halklar›n bafl düflman› Amerika’ya
karfl› birleflmeden geçti¤i vurgusu
yap›ld›. 

���

HÖC’lüler, DDeerrssiimm’ de düzenle-
dikleri söylefli ile kampanyan›n
amac›n› halka anlatt›lar. 10 fiubat’ta
Dersim Temel Haklar’da yap›lan
söylefli de ABD’nin milliyetçilik,
flovenizm, inanç temelinde halklar›
birbirine k›rd›rd›¤›na de¤inildi.

���

AAnnttaakkyyaa’n›n Harbiye Belde-
si’nde ve Gündüz Caddesi’nde afifl-
lemelerle, pullamalarla halka ulafl›-
l›yor. 12 fiubat günü afifllemeler ya-
p›l›rken halk›n yo¤un ilgisi vard›.
“Evet, hakl›s›n›z, elinize sa¤l›k” di-
yenler, “Gelin bizim evin duvar›na
da yap›flt›r›n” diyenler halk›n ilgisi-
ni yans›t›yordu. Ayr›ca Harbiye
Beldesi’nde Haklar ve Özgürlükler
Cephesi taraf›ndan 8 ayr› yere “Or-
tak Düflman Amerikad›r HÖC” ya-
z›lamalar›n›n yap›ld›¤› görüldü.  

���

HÖC’ün bafllatt›¤› kampanyaya
MMaallaattyyaa’dan ses geldi. 14 fiubat
günü Merkez Emeksiz Caddesi’nin
alt geçidinde afifller as›l›rken kam-
panya Malatya halk›na da yap›lan
çal›flmalarla anlat›ld›. 

���

EEddiirrnnee’de 13 fiubat günü ‹stasy-
on Mahallesi’nde bildiri da¤›t›m› ve
pullamalar yap›larak ba¤›ms›z, de-
mokratik Türkiye mücadelesinde
Birleflme” ça¤r›s› yap›ld›. 

getiriyordu bir yandan da. 800 kifli-
nin kat›ld›¤› halaylar, ses verdi¤i tür-
küler emperyalizme karfl› onurlu du-
ruflun simgesiydi. 

***
10 fiubat günü de Antalya halk›

kat›ld› türkülere, sloganlara. “Ortak
Düflman Amerika’d›r fliar› Sultan
Dü¤ün Salonu’nda Suavi, Grup Yo-
rum, Grup Gün›fl›¤›, Erdal Bayrako¤-
lu, ‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro
Simurg’un sesiyle ulaflt› Antalyal›-
lar’a.     

Tiyatroevi Oyuncular› K›z›lderili
davullar›n› çalarak selamlad›lar An-

talya halk›n›. Amerikan emperyaliz-
mine karfl› bayrak açanlar dolafl›yor-
du il il. Ve flimdi bu bayra¤› Antal-
ya’da dalgaland›r›rlarken herkes ken-
di sesiyle, kendi yüre¤iyle yer al›yor-
du etkinlikte.

Yap›lan konuflmalarda Amerika-
n›n gerçek yüzünü halka anlatt›¤›
için tutuklanan Emrah Erdo¤an’a de-
¤inilerek “Bedelleri ödeyece¤imizi
biliyoruz ama biz kazanaca¤›m›z› da
biliyoruz. Biz kazanaca¤›z” sözleriy-
le hiçbir bask›n›n, hiçbir bedelin ve-
rilen mücadelenin zafere eriflmesine
engel olamayaca¤›na vurgu yap›ld›. 

Her dilden tek yürekten söylenen
türkülerle coflkulu bir konser yaflad›
hem Antalyal›lar hem de emperyaliz-
me karfl› bayrak açan sanatç›lar... Öz-
verili bir çal›flmayd› bu. Ki Suavi,
Ankara’daki konserinden sonra nefes
nefese konsere yetiflmifl ve Ameri-
ka’ya karfl› yükseltilen sese yürekten
kat›lm›flt›. Konserde harcanan eme-

¤in güzelli¤i ve kitlenin coflkusu ha-

kimdi. 

Etkinli¤i izleyen 900 kifli “Ortak

Düflman Amerikad›r, Kahrolsun

Amerikan Emperyalizmi” sloganlar›

att› hiç durmadan. Etkinlik boyunca

Amerika’ya duyulan öfke yans›d› her

ad›ma, her söze. 

***

Emperyalizme karfl› türküler, ez-

giler, oyunlar, gösteriler Ege’den

sonra 16 fiubat’ta Ankara halk›yla

buluflacak. Etkinli¤in çal›flmalar›na

bafllayan Ankara HÖC üyeleri her

gün saat 15.00-18.00 saatleri aras›n-

da Yüksel Caddesi ve Sakarya Cad-

desi’nde masa açarak tüm halk› kon-

sere ça¤›r›yor.

Konserlerin bir sonraki dura¤› ise

17 fiubat’ta Bursa’da Atalay Toplant›

Salonu’nda yap›lacak konserin çal›fl-

malar› da sürüyor. 
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““OOllttaayyaa yyaakkaallaannmm››flfl
bbaall››¤¤››nn yyeemmee iihhttiiyyaacc››
yyookkttuurr...... GGeenniiflfllleettiillmmiiflfl
iikkttiissaaddii yyaarrdd››mm,, öörrnnee¤¤iinn
TTüürrkkiiyyee''ddee,, ...... bbaa¤¤››mmss››zz--
ll››kk ee¤¤iilliimmiinnii aarrtttt››rr››pp,,
mmeevvccuutt aasskkeerrii ppaakkttllaarr››
zzaayy››ffllaattaabbiilliirr..  BBuu ttiipp üüll--
kkeelleerree --TTüürrkkiiyyee ggiibbii--
ddoo¤¤rruuddaann ddoo¤¤rruuyyaa iikkttii--
ssaaddii yyaarrdd››mm ddaa yyaapp››llaabbii--
lliirr;; aammaa bbuu aannccaakk bbiizzee
uuyygguunn vvee bbaa¤¤ll›› hhüükküümmeett--
lleerrii iikkttiiddaarrddaa ttuuttaaccaakk vvee
bbiizzee ddüüflflmmaann mmuuhhaalliifflleerrii
zzaarraarrss››zz bb››rraakkaaccaakk bbiiççiimm
vvee mmiikkttaarrddaa oollmmaall››dd››rr..”” 

Yukar›daki sözler Ame-
rika’n›n en büyük tekelci burjuvala-
r›ndan Nelson A. Rockefeller'in
ABD Baflkan› Eisenhower'e
1956'da yazd›¤› gizli bir mektuptan
al›nm›flt›r.

Milliyetçisi, muhafazakar›, sos-
yal demokrat›, liberali, dincisi, lai-
kiyle tüm düzen partileri, Türki-
ye’nin yeni-sömürgelefltirilmesin-
den günümüze mektupta tan›mla-
nan parti olmak için, yani AAmmeerrii--
kkaa’’yyaa bbaa¤¤ll››ll››kkllaarr››nn›› kkaann››ttllaammaakk
iiççiinn yar›flt›lar.

Bu nedenledir ki, ülkemizin sö-
mürgelefltirilmesinde, Amerikan
emperyalizmi ne kadar suçluysa,
Amerika’yla iflbirli¤i yapan oligarfli
ve oligarflinin partileri de o kadar
suçludurlar. 

Amerikan emperyalizminin, ye-
ni-sömürgecilik iliflkilerinde ülke-
mizde dayand›¤› güç, iflbirlikçi te-
kelci burjuvazi, toprak a¤alar›, tefe-
ci tüccar kesimlerinin oluflturdu¤u
oligarflik yap› olmufltur. Tüm düzen
partileri de oy ald›klar› taban hangi
kesim olursa olsun, as›l olarak oli-
garflinin partileridirler. Oligarflinin
flu ya da bu kesiminin temsilcisi,
onlar›n ç›karlar›n›n savunucusudur-
lar. Bundan dolay›d›r ki, emperya-
lizmle kurduklar› iliflki, oligarflinin
iflbirlikçilik iliflkisi çerçevesinde fle-

killenmifltir.

Düzen partileri, zaman zaman
dayand›klar› tabana yönelik politi-
kalar› nedeniyle, birbirlerini
IMF’ye teslim olmakla, tekellere
avantajlar sa¤lamakla suçlarlar. Fa-
kat, bunu yaparken bile emperyalist
ülkelerin “anlay›fl gösterebilece¤i”
s›n›rlar› aflmamaya özel bir önem
gösterirler. Di¤er yandan iktidar
koltu¤una oturduklar› andan itiba-
ren, emperyalizmin ve oligarflinin
ç›karlar› do¤rultusunda çal›flmaya
bafllarlar. Uygulad›klar› politikalar
emperyalizmin kendilerine dikte et-
tirdi¤i politikalard›r.

Gerek seçimlere haz›rlan›rken,
gerekse de iktidar olduklar›nda esas
ald›klar› emperyalizmin ve oligarfli-
nin deste¤ini kaybetmemektir. Bu
nedenle de meydanlarda kitlelere
verdikleri sözleri iktidar olduklar›
gün unuturken, emperyalist ve ifl-
birlikçi tekellere yönelik vaadlerini
fazlas›yla yerine getirmekte tered-
dütleri olmam›flt›r.

Hepsi iktidarlar› boyunca em-
peryalizmin önerdi¤i ekonomik, si-
yasi, askeri programlar› koflulsuz
onaylam›flt›r. Onaylad›klar› tüm an-
laflmalar, programlar emperyaliz-
min ç›karlar›na hizmet eden içerikte
olmufltur. Halk›n yarar›na tek bir

anlaflma, tek bir program
sözkonusu de¤ildir. Bu du-
rumda elbette bu partilerin
halk› temsilen iktidar kol-
tu¤una oturduklar› da söy-
lenemez.

Örne¤in, NATO’dan ç›-
k›ls›n diyen, üsleri kapata-
ca¤›m diyen, Amerika ile
yap›lm›fl askeri, siyasi,
ekonomik anlaflmalar› ip-
tal etmeyi ya da en az›ndan
gözden geçirmeyi ddüüflflüü--
nneenn bbiillee olmam›flt›r. Bu
iliflkileri sorgulamamak,
tart›flmamak, de¤ifltirilme-
si gereken bir fley olarak
görmemektedirler. ‹flbirlik-

çilik, emperyalizmi bu ülkenin ger-
çek sahibi olarak kabullenmelerini
getirmifltir. Hepsinin ön kabulü, eemm--
ppeerryyaalliizzmmiinn üüllkkeemmiizzddeekkii kkoonnuu--
mmuunnuunn ddookkuunnuullmmaazzll››¤¤››dd››rr.. 

Bu durum, kimi düzen partileri-
nin milliyetçilik, ›rkç›l›k zemininde
AB karfl›t› bir görünüm vermelerine
karfl›n, asl›nda AB için de geçerli-
dir. AB’ye karfl› muhalefetleri, ken-
di aralar›ndaki iktidar çat›flmalar›-
n›n bir yans›mas› olarak gündeme
gelmektedir, de¤ilse emperyalist ol-
du¤u için AB’ye karfl› de¤illerdir.
Örne¤in, AB’nin ülkemizdeki sö-
mürü iliflkilerine pek bir diyecekleri
olmaz, AB karfl›tl›¤›n› Kürt soru-
nunda, hak ve özgürlükler sorunla-
r›nda gündeme getirirler. AB bu ze-
minde, hak ve özgürlük sorunlar›n›
gündeme getirerek, demokrasicilik
oyunu oynarken, bu kesimler de
ulusalc›l›k oyunu oynarlar, hepsi o
kadard›r. 

HHiiççbbiirr DDüüzzeenn PPaarrttiissii 

EEmmppeerryyaalliisstt ‹‹flflggaallee 

KKaarrflfl›› DDee¤¤iill

Düzen partilerinin programlar›-
na, seçim çal›flmalar›nda öne ç›kar-
d›klar› gündemlerine bakarsan›z ül-
kemiz emperyalist iflgal alt›nda de-

Tüm Düzen Partileri Amerikanc›d›r

Bu rresim ssadece EEcevit’i dde¤il, ttüm
düzen ppartilerinin AAmerika kkarfl›s›ndaki 

durumunu aanlat›r



¤ildir ve ba¤›ms›zl›k diye bir sorun
yoktur.

Neden böyledir?

Tersine ba¤›ml›l›¤›n, halk›m›za
ödetilen bedelleri her geçen gün da-
ha fazla a¤›rlaflmaktad›r. Açl›k,
yoksulluk, bask› ve zulüm alt›nda,
hak ve özgürlüklerden mahrum ya-
flamak zorunda kalmam›z bu ba-
¤›ml›l›k iliflkilerinin sonuçlar›ndan-
d›r. Ba¤›ml› bir ülke oldu¤umuz
gerçe¤i, ülkenin her yan›ndaki em-
peryalist üslerle, emperyalist tekel-
lerin uzant›lar›yla, mallar›yla,
TBMM’sinden ordusuna ulusal gö-
rünümlü kurumlardaki egemenlik-
leriyle, her yerde gözümüzün içine
sokulmaktad›r.

Bu tablonun en bariz yans›mala-
r›ndan birisi, devlet nezdinde, em-
peryalizm iflbirlikçili¤inin muteber
bir konum olarak, vatanseverli¤in ise
düflmanl›kla eflde¤er  görülmesidir.

Düzen partilerinin bu tablodan
ve nedenlerinden habersiz olduklar›
elbette düflünülemez. Fakat, hiç bi-
risinin gündeminde bunu de¤ifltir-
mek yoktur. Tüm düzen partileri
için bu konu adeta dokunulmaz bir
tabudur.

Hiçbirisi ülkemizdeki Amerikan
iflgalini, bu iflgale olanak tan›yan
anlaflmalar›, iflgalin arac› olan iflbir-
likçi ve ba¤›ml› orduyu, Amerikan
üslerini, kontrgerillay› tart›flma ko-
nusu yapmazlar. Denilebilir ki,
Amerika’ya ba¤›ml›l›k iliflkileri ddee--
¤¤iiflflmmeezz,, ddee¤¤iiflflttiirriilleemmeezz,, ddee¤¤iiflflttiirriill--
mmeessii tteekklliiff ddaahhii eeddiilleemmeezz, anaya-
salar›n da üzerinde yaz›l› olmayan
bir yasa maddesidir.  Amerika, tüm
düzen partilerinin tanr›sal bir kut-
sall›k atfettikleri güçtür.

Örne¤in, 1955 y›l›nda emperya-
lizmle yap›lan anlaflmalar uyar›nca
faaliyete geçen ‹ncirlik Üssü’nün
süresi 23 Ocak 2007'de doldu¤un-
da, AKP iktidar› da önceki y›llarda
yap›ld›¤› gibi Bakanlar Kurulu ka-
rarnamesi ç›kararak süreyi tekrar
uzatt›. Konuya iliflkin elefltirilere
AKP'li D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n ver-
di¤i cevap ayn› zamanda oligarflinin
tüm partileri ad›na itiraft›r; cevap
fluydu: ""BBuu rruuttiinn oollaarraakk hheerr yy››ll

uu zz aa tt ›› ll ›› yy oo rr .. ""
Do¤rudur, tüm
iktidarlar için ifl-
birlikçili¤i sür-
dürmek rutinlefl-
mifl bir durum-
dur.

Elbette bunun
nedenleri vard›r.
Her fleyden önce, Amerika’n›n ül-
kemizdeki iflgalini tart›flmak, iflbir-
likçili¤i de tart›flmakt›r. 1945’lerden
günümüze gelifltirilen yeni-sömür-
gecilik iliflkilerini tart›flmakt›r.
Amerikanc› faflist cuntalar›, neden-
lerini ve sonuçlar›n› tart›flmakt›r.
Bunu yapmak ise, Amerikanc› dü-
zenin partilerinin yap›s›na uygun
de¤ildir. Hepsi, ddüüzzeennii ddeevvaamm eett--
ttiirrmmeekk iiççiinn iktidara talip olmufllar-
d›r.

Amerika’n›n ülkemizdeki en bü-
yük operasyonlar›ndan birisi 12 Ey-
lül Cuntas›’d›r. Cunta, bir yandan
anti-emperyalist anti-oligarflik dev-
rimci mücadeleye darbe vururken,
ayn› zamanda Amerikanc› faflist dü-
zeni süreklilefltiren en köklü kurum-
laflmalar› da sa¤lam›flt›r. Bu neden-
le cuntaya karfl› mücadele etmek,
cuntan›n kurumlaflmalar›nda köklü
de¤ifliklikler yapabilmek için de
AAmmeerriikkaanncc›› oollmmaammaakk gerekir.

Yine, hiçbir düzen partisi ne ikti-
darlar›nda ne de muhalefetlerinde
cuntaya karfl› net bir tav›r almam›fl-
t›r. Çeflitli kesimlerin, 12 Eylül’le
hesaplaflma beklentilerini ilk bofla
ç›karan düzen partisi ANAP olmufl-
tur. ANAP’tan sonra DYP’si
SHP’si, CHP’si, Refah Partisi,
MHP’si, AKP’si hepsi iktidar koltu-
¤una oturdular, fakat hiçbirisi b›ra-
kal›m 12 Eylül kurumlaflmalar›na
dokunmay›, demokrasi görüntüsü
yaratmak ad›na 12 Eylül generalle-
rini yarg›lamay› bile düflünmediler.

Amerika’n›n ülkemizdeki iflgali-
ne destek vermek, sol görünümlü ya
da sa¤ görünümlü partiler aç›s›ndan
da bir farkl›l›k oluflturmamaktad›r.
NATO’nun örgütledi¤i Özel Harp
Dairesi’ne Baflbakanl›¤›’n örtülü
ödene¤inden para aktaran “solcu”
Ecevit de, milliyetçi görünüp, ba-

¤›ms›zl›k mücadelesi yürüten dev-
rimcilere karfl›, Amerikan cephesin-
den silahlanarak savaflan Türkefl de,
bir yandan “h›ristiyan klubü” diye-
rek bat› karfl›t› görünüp, di¤er yan-
dan Amerika ad›na “Yeflil Kuflak”
savaflç›l›¤› rolü üstlenen islamc›lar
da ayn› politikan›n uygulay›c›lar›
olmufllard›r. Hepsinin milliyetçi, is-
lamc›, halkç›, liberal görünümlü
parti amblemlerini kaz›y›n, alt›ndan
Amerikan bayra¤›n›n görüntüsü ç›-
kacakt›r.

TTüümm PPaarrttiilleerriinn PPrrooggrraamm››
OOrrttaakk:: IIMMFF,, NNAATTOO,, AABBDD,,
AABB PPrrooggrraammllaarr››

Ülkemizin emperyalizmin sö-
mürgesi haline getirildi¤i 1945’ler-
den günümüze, genel ve yerel dü-
zeyde onlarca seçim yap›lm›fl, parti-
ler halka programlar›n› anlatm›fllar-
d›r. Fakat hiçbir düzen partisinin
program›nda emperyalizme, emper-
yalizmin program ve politikalar›na
karfl› bir bölüm yer almam›flt›r.

Hiçbir düzen partisinin, göster-
melik olman›n ötesinde kendi eekkoo--
nnoommiikk pprrooggrraamm›› yoktur, ekonomik
programlar›, IMF programlar›d›r.
IMF ne diyorsa onu aksatmadan uy-
gularlar. IMF ile yürütülen iliflkile-
rin sömürgecilik iliflkileri oldu¤unu
bilirler, ama IMF’yi ülkemizden
kovmaktan söz edemezler. Ekono-
mik konularda halka en büyük va-
adleri, IMF borçlar›n› azaltmaktan,
IMF ile “pazarl›k” yapacaklar›n›
vaadetmekten ibarettir.

AAsskkeerrii pprrooggrraammllaarr›› NATO’nun
programlar›d›r. “Ulusal” görünümlü
ordu, dostlar›n› düflmanlar›n› bile
NATO’nun ve Amerika’n›n belirle-
di¤i, iflbirlikçi bir ordudur. Düzen
partilerinin ordu ile iliflkileri ise,
bütçeden ödenek ay›rmaktan ibaret-
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tir. NATO bünyesinde, iç savafla -
halka karfl› savafla- göre örgütlen-
mifl olan ordunun bu yap›s›na hiçbir
düzen partisi dokunmam›fl, tart›fl-
mam›fl, tart›flt›rmam›flt›r. Ordunun
J‹TEM gibi, kontrgerilla gibi deflif-
re olan örgütlenmelerinin üzeri  el-
birli¤iyle örtülmeye çal›fl›lm›flt›r.

‹flbirlikçilik, ç›karlar›n› Ameri-
kan ç›karlar›yla ortaklaflt›rm›fl,
kontrgerilla örgütlenmelerini, ayn›
zamanda kendi ç›karlar›n›n da koru-
yucusu olarak görmüfllerdir. Di¤er
yandan düzen partilerinin bu örgüt-
lere kendi politikalar› tersini gerek-
tirse de dokunmalar› sözkonusu de-
¤ildir. Örne¤in, bir kontrgerilla dö-
küntüsü Tu¤general Veli Küçük ve
“Ergenekon”cular›n gözaltana al›n-
mas›na iliflkin, AKP iktidar›na ya-
k›nl›¤›yla bilinen gazeteci Fehmi
Koru’nun yorumu, ““AAmmeerriikkaa
üüzzeerrlleerriinnii ççiizzmmiiflfl oollaabbiilliirr mmii??””
fleklindeydi. Yorumdan öte, buna
inan›lmas›n› istiyordu. Biliyordu ki,
““AAmmeerriikkaa bbuunnllaarr››nn aarrkkaass››nnddaann

ççeekkiillddii”” düflüncesine inand›rma-
dan, AKP operasyonunun ciddiyeti-
ne kimse inanmayacakt›.

‹flbirlikçilik, uflakl›k, düzen par-
tileri ve çevrelerinde kan›ksanm›fl
bir durumdur. Onlar, hemen her ko-
nuda politika belirlerken, efendile-
rinden izin almak zorunda kalmak-
tan gocunmak bir yana, Amerika’da
Beyaz Saray’da Clintonlar’la,
Bushlar’la ne kadar görüflebildikle-
riyle, samimiyetleriyle yani iflbirlik-
çilikleriyle övünmektedirler.

DDüüzzeenn ppaarrttiilleerriinniinn ssiiyyaassii pprroogg--
rraammllaarr››nn››nn aa¤¤››rrll››kkll›› yan›n› da, yine
ABD ve AB’nin önlerine koydu¤u
programlar› hayata geçirmek olufl-
turur.

Emperyalizmin aleyhine bir yasa
yapamazlar. Yasalarda yapacaklar›
de¤ifliklikler, ABD’nin, AB’nin de-
netiminden geçer, sonra meclisin
gündemine gelir. Hak ve özgürlük
sorunlar› bu ülkelerin buyurdu¤u
kadar›yla gündeme al›n›r. E¤itim

sisteminden, sosyal haklara kadar
politikalarda belirleyici olan emper-
yalist ülkelerdir. Onlar›n izin verdi-
¤i kadar milliyetçilik yaparlar, onla-
r›n izin verdi¤i kadar islamc›l›k ya-
parlar, onlar›n izin verdi¤i kadar
halkç›l›k yaparlar. Bu konularda
hepsinin oto kontrolü öylesine otur-
mufltur ki, neyi ne kadar savunup
savunmayacaklar›n›, söyleyip söy-
lemeyeceklerini emperyalizm ad›na
kendileri belirlerler.

Dolay›s›yla, iflbirlikçi düzen par-
tilerinin programlar›, propagandaya
yönelik ka¤›t üzerinde kalan prog-
ramlard›r. Bu nedenledir ki, içinde
ANAP’›, MHP’yi ve DSP’yi bar›n-
d›ran, Refah Partisi ile DYP’yi veya
CHP’yi bar›nd›ran koalisyon hükü-
metlerinde uygulad›klar› iflbirlikçi
politikalar aç›s›ndan herhangi bir
çat›flma yaflanmam›flt›r. Uyum so-
runlar› yoktur, çünkü Amerikanc›-
l›kta, AB’cilikte birbirlerinden fark-
lar› yoktur.

Türkiye F›r›n-
c›lar Federasyonu

eekkmmee¤¤ee yyüüzzddee 2255
zzaamm yap›laca¤›n›

aç›klad›.

‹çiflleri Bakan› Beflir Ata-
lay, 2003-2007 aras›nda 55..88 mmiillyyoonn
ttoonn kköömmüürr ddaa¤¤››tt››lldd››¤¤››nn››,, kömürle-
rin paras›n›n, Bakanlar Kurulu ka-
rar›yla Hazine'ye ödettirildi¤ini
aç›klad›.

Zamla halk› soy, yoksullaflt›r, son-
ra Hazine’den yani halktan toplad›-
¤›n paralardan sadaka da¤›tarak, oy
topla. Bunun ad› önceki iktidarlar›n
sadakaya muhtaç hale getirdi¤i hal-
k›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak olsun.

Ankara Ticaret Odas› (ATO)
Baflkan› Sinan Aygün “un fiyatlar›,
do¤algaz ve toplu sözleflme ile iflçi
maafllar›n›n” artmas›na karfl›n An-
kara’da ekmek zamlar›n› 4 ay için-
de uygulamayacaklar›n› aç›klam›fl.

Zam yapmamak için koflullar›n›
zorlayacaklarm›fl. Yani 4 ay sonra
zamlar› gösterecekler.

Bu gerekçeler için TTüürrkkiiyyee ZZii--
rraaaattçç››llaarr DDeerrnnee¤¤ii GGeenneell BBaaflflkkaann››
‹‹bbrraahhiimm YYeettkkiinn:: “Ekmek zamm›-
n›n hakl› gerekçesi yok”, zam ge-
rekçesini bu¤day ve un fiyatlar›nda-
ki art›fl olarak gösterirlerse, biz kar-
fl›lar›nda dururuz diyor. Özcesi, he-
men her fleye bir biri arkas›ndan
zam yap›l›rken, halk›n sesini ç›kar-
mamas› için di¤er yandan yine hal-
k›n cebinden kömür da¤›t›l›yor.

AKP’nin halk›n yoksullu¤unu
oya çevirirken bile, parti olanaklar›-
n› de¤il, devlet olanaklar›n› kullan-
d›¤› ortaya ç›k›yor. Demek ki, ikti-
dar olmak, devletin olanaklar›n›
kendi iktidar›n› sa¤lamlaflt›rmak
için kullanmakm›fl.

Bu kuflkusuz salt AKP takti¤i de-
¤il, fakat bu, AKP’nin en ifrata var-

d › r a r a k
kulland›-
¤› bir tak-
tiktir. Bu,

seçim sistemindeki demokrasidir.
Bu gerçekler ortadayken, AKP’nin
gerçekten halk›n oylar›yla iktidar
koltu¤unda oturdu¤u söylenebilir
mi? Emperyalist tekellere vatan› sa-
tarak, IMF’ye ekonomiyi teslim
ederek, devletin kasas›ndan oy sat›n
alarak iktidar koltu¤una oturman›n,
halk›n sand›ktaki tercihlerini bile
yans›tt›¤› söylenemez.

Halk›n yoksullu¤u da oligarfli içi
iktidar kavgas›n›n malzemesi duru-
munda. AKP iktidar›n› halk› sada-
kaya muhtaç etmekle elefltirenlere,
Tayyip’in cevab›, “siz bu hale getir-
diniz” oluyor.

Halk›n yoksullu¤unda hepsinin
birbirinden fazlad›r sorumluluklar›.
Fakat, bugün halk› yoksullaflt›ran,
yoksullu¤u sadaka da¤›tarak oya
dönüfltüren AKP iktidar›d›r. Tay-
yip’in demagojileri bunlar›n üzerini
örtmeye yetmez.

Sadaka Hazineden Oylar AKP’ye



3 fiubat’ta Almanya'n›n Lud-
wigshafen kentinde ç›kan yang›nda
9 insan›m›z yanarak hayat›n› kay-
betmifl, 60 insan›m›z yaralanm›flt›.
Yang›na iliflkin ilk akla gelen ›rkç›
bir sald›r›n›n yap›ld›¤› oldu.

Akla ilk olarak bir ›rkç› sald›r›
ihtimalinin gelmesinin elbette ne-
denleri vard›. Oldukça eskiye uza-
n›yor bu nedenler. 

Almanya’da, ‘90’l› y›llar›n bafl-
lar›ndan itibaren MMööllllnn,, SSoolliinnggeenn,,
LLüübbeecckk,, KKaarrllssrruuhhee,, FFrriieeddrriicchhsshhaa--
ffeenn yang›nlar›ndan Ludwigsha-
fen’deki yang›na kadar geçen süre-
de, Almanya devletinin yapt›¤›, ›rk-
ç›l›¤a karfl› mücadele etmek de¤il,
›rkç›l›¤› daha da gelifltirmek olmufl-
tur. Bu olaylarda insanlar›m›z ayn›
ülkede, ayn› flekilde can verdiler. 

Yang›n›n ard›ndan, olay yerine
gelen Alman yetkililerin ilk aç›kla-
malar›, olay›n ›rkç› bir sald›r› olma-
d›¤› fleklindeydi. Yang›n olay›n›
araflt›r›p gerçekleri aç›¤a ç›karman›n
de¤il, üzerini örtmenin, tepkileri ge-
çifltirmenin hesab›ndayd›lar. Bu he-
sab› güden sadece onlar da de¤ildi,
10 fiubat’ta yang›n›n oldu¤u evin

önünde düzenlenen törene
kat›lan yurtd›fl›ndaki Türk-

ler’den sorumlu DDeevvlleett BBaakkaann›› SSaa--
iidd YYaazz››cc››oo¤¤lluu vvee DDeenniizz BBaayykkaall da
bir bak›flta olay›n bir kaza oldu¤u
tespitini yapanlardand›. Yaz›c›o¤lu
““üümmiitt eeddiiyyoorruumm kkii,, bbuu kkaazzaann››nn ggeerr--
ççeekk nneeddeennlleerrii eenn kk››ssaa zzaammaannddaa oottaa--
yyaa çç››kkaarr”” derken, Baykal da ““ÜÜmmiitt
eeddeerriimm kkii,, bbuu yyaanngg››nn››nn bbiirr kkaazzaa ooll--
dduu¤¤uu eenn kk››ssaa zzaammaannddaa aannllaaflfl››ll››rr””
diyordu. Yang›n, kaza olmaya ka-
zayd› da, k›sa sürede mi, uzun za-
manda m› anlafl›laca¤› belirsizdi!

Ne AKP’nin, ne CHP’nin günde-
minde, ›rkç› sald›r›lar karfl›s›nda,
hayatlar› her an tehdit alt›nda yafla-
yan insanlar›m›z›n sorunlar› yoktu.
Bu nedenle de olaya ““kkaazzaa”” diyerek
geçifltirmek, gündemlerinden ç›kar-
mak istiyorlard›. Esas olan Almanya
emperyalizmiyle ç›kar iliflkileriydi.

Oysa, y›llard›r ›rkç› sald›lara
maruz kalan insanlar›m›z›n akl›na
gelen olas›l›k “kaza” de¤il, yeni bir
›rkç› sald›r›yd›. Çünkü defalarca
›rkç›lar›n yakt›klar› evlerinde, mül-
teci kamplar›nda katledildiler.

Mölln’de 3 göçmen, 29 May›s
1993’te Solingen’de 5, 18 Ocak
1996’ta Lübeck’te 6’s› çocuk 10, 25

Mart 1997’de Den
Haag'da 1 anne ve 5
çocu¤u, 30 Mart
1997’de Krefeld'de 1
anne ve 3 k›z›, 4 Ha-
ziran 1997’de Fried-
richshafen'da 1 kifli
“Neo-Naziler” deni-
len faflistlerce yak›la-
rak öldürüldüler.

Bu tarih ve süren
›rkç› sald›r›lar, Ludwigshafen’de
yaflanan›n bir kaza olup olmamas›-
n›n ötesindeki bir gerçe¤i ifade edi-
yor. Gerçek fludur ki; bu tür sald›r›-
lar›n, ›rkç›l›¤›n sistemli olarak ge-
lifltirildi¤i Avrupa’da ve özel olarak
da Almanya’da her zaman için ya-
flanmas›n›n zemini vard›r. Yang›n,
Avrupa’daki ›rkç›l›¤› gündeme geti-
ren olaylar›n flimdilik sonuncusu-
dur, fakat en sonuncusu olmayacak-
t›r. Dolay›s›yla, yang›na herhangi
bir bilgiye ulaflmadan ““kkaazzaa”” de-
mek, bafltan olay› çarp›tmakt›r.

Avrupa’da yabanc›lara yönelik
›rkç›l›¤›n gelifltirilmesi, Avrupa em-
peryalizminin y›llard›r sistemli ola-
rak sürdürdü¤ü bir politikas›d›r. Av-
rupa emperyalizmi, yoksul yeni-sö-
mürge ülkelerin halklar›n›, dolay›-
s›yla halk›m›z› da, ihtiyaç duyduk-
lar› sürece ucuz iflçi olarak kulland›.
1990’lar›n bafllar›ndan itibaren uy-
gulanan ekonomik sosyal hak gasp-
lar› Avrupal› emekçilerde tepki ya-
ratmaya bafllay›nca, burjuvazi bu
tepkileri göçmen iflçilere yöneltme
politikas›n› öne ç›kard›. Avrupal›
emekçilerin düzene yönelebilecek
tepkilerini yabanc›lara yönlendir-
mek için, yyaabbaanncc›› ddüüflflmmaannll››¤¤›› üze-
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Anadolu Federasyonu Berlin
Temsilcili¤i ve IKAD (Irkç›l›¤a Kar-
fl› Mücadele Derne¤i), Ludwigsha-

fen’de yang›nda hayat›n› kaybeden

insanlar›m›z›n ac›lar›n› paylaflmak

ve yang›n›n nedenlerini sorgulamak

için Berlin Kreuzberg’deki halk pa-

zar›nda bir eylem yapt›lar.

8 fiubat’ta yap›lan eylemde, pazar

giriflinde bir pano oluflturan federas-

yon üyeleri, panoya ““HHeeppiimmiizziinn BBaa--

flfl›› SSaa¤¤oollssuunn”” yaz›l› dövizle, "" LLuudd--

wwiiggsshhaaffeenn ‹‹kkiinnccii SSoo--

lliinnggeenn MMii??"" yaz›l› Al-

manca ve Türkçe bildi-

riler ve gazete küpürleri ast›lar. Ana-

dolu Federasyonu’nun ç›kard›¤›

""LLuuddwwiiggsshhaaffeenn iikkiinnccii SSoolliinnggeenn

mmii??"" bafll›kl› bildiri yüksek sesle

okunduktan sonra halka da¤›t›ld›.

Eylem boyunca, insanlar›n panoya

ilgisinin yo¤un oldu¤u gözlendi. Ey-

lem yang›n›n ç›k›fl sebebinin bir an

önce belirlenmesi talebiyle bitirildi.

Ac›lar›m›z› Paylafl›yoruz

IRKÇIRKÇILIKLA, ÖLÜM 
TAC‹RL‹⁄‹N‹N 

‹fiB‹RL‹⁄‹



rine ›rkç› politikalar gelifltirildi. 

Irkç›l›¤›n gelifltirilmesinde kul-
land›klar› zeminlerden birisi de, 11
Eylül 2001’de Amerika’da ikiz kule-
lere yönelik, gerçeklefltirilen sald›r›-
lar oldu. Sald›r›lar›n arkas›ndan
AAmmeerriikkaa,, eezziilleenn ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››,,
özel olarak da “müslüman” halklar›
ppoottaannssiiyyeell ssuuççlluu iillaann eettttii.. ““GGüüvveenn--
lliikk öönnlleemmlleerrii”” ad› alt›nda sald›r› po-
litikalar› gelifltirildi. Avrupa emper-
yalist ülkeleri de gerek Amerikan
emperyalizmine ba¤l› hareket ettik-
leri için, gerekse de ülkelerinde ge-
lifltirecekleri ›rkç› politikalara malze-
me yapmak için 11 Eylül’e sar›ld›lar.

Bir yandan alenen yabanc› düfl-
manl›¤› içeren yasalar pefl pefle ç›-
kar›l›rken, bir yandan da kitlelerde
›rkç›l›¤› gelifltirici propagandaya
h›z verildi. Devlet eliyle, tekellerin
büyük partileri arac›l›¤›yla, ›rkç›l›k
örgütlendi.

Bu ›rkç› sald›r›lar›n bir yan›n›
da, yabanc›lara yönelik gelifltirilen
asimilasyon politikalar› oluflturu-
yor. Asimilasyonu meflrulaflt›rmak
için, “yabanc›lar”› suçlayacak her
vesile kullan›ld›. Irkç› propaganda-
ya göre yabanc›lar, s›n›rd›fl› edilme-
si, toplama kamplar›na kapat›lmas›,
gerekirse çocuklar›n›n bile ellerin-
den al›nmas› gerekenlerdi. Avru-
pa’da ifllenen suçlar›n sorumlusu da
onlard›. 

Bu suçlamalar› yapanlar da sa-
dece ›rkç› örgütlerin sözcüleri de¤il,

emperyalist devletlerin en yetkili
a¤›zlar›yd›. 

E¤er söz konusu yang›n, ›rkç›
bir sald›r›n›n ürünü ise, bundan kufl-
kusuz birinci dereceden sorumlu
olanlar da ›rkç› politikalar› geliflti-
renlerdir. Bunun bilincinde oldukla-
r› için, suçluluklar›n›n telafl›yla,
herhangi bir araflt›rma yap›lmadan
önce yang›n›n ›rkç› bir sald›r› olma-
d›¤›n› söylüyorlar. 

‹flte bütün bunlardan dolay›,
Ludwigshafen’deki yang›nda tart›-
fl›lmas›, üzerinde durulmas› gereken
nokta, Almanya devletinin bu ›rkç›
sald›r›lar›n zeminini haz›rlayan po-
litikalar›d›r. Bu yang›n›n nas›l ç›kt›-
¤›na iliflkin yap›lan aç›klamalar in-
sanlar›m›z› rahatlatmayacakt›r. Bu
yang›n de¤ilse, yar›n ç›kacak yan-
g›nlar›n ›rkç› sald›r›larla olaca¤›
aç›kt›r. Almanya’n›n aç›klamas› ge-
reken, ›rkç› sald›r›lar›n önüne nas›l
geçecekleridir. Irkç› sald›r›lar›n
önüne geçmeyi düflünüp düflünme-
diklerini, demagoji yapmadan aç›k-
lamal›d›rlar. Yapt›klar› aç›klamalar-
da halen ““uuyyuumm”” ad› alt›nda yürüt-
tükleri ›rkç› politikalar› sürdürecek-
leri görülmektedir.

Almanya devletinin ve Türki-
ye’deki iktidar›yla muhalefetiyle
oligarflinin temsilcilerinin, ortak ça-
balar› halk›n tepkilerini bast›rmak
olmufltur. Halk›n öfkesine neden
olan sorunlar› ortadan kald›rmak
yerine sakinlefltirmek, geçifltirmek,

tüm sömürü düzenlerindeki ege-
menlerin ortak yöntemidir. Avru-
pa’da yaflayan insanlar›m›z›n tek
sorunlar› ›rkç› sald›r›lar da de¤il,
bunun kadar önemli sorunlardan bi-
risi de iflsizlik ve yoksulluktur. Al-
manya’da yaflayan 2 milyon 700 bin
civar›ndaki insan›m›z›n yüzde 30’u
iflsiz, yyüüzzddee 4433’’üü yyookkssuulllluukk ss››nn››rr››--
nn››nn alt›nda yaflamaktad›r.

Fakat, egemenlerin soruna bak›fl
aç›lar› halk›n cephesinden de¤il,
kendi cephelerindendir. Onlar, bu
sorunu nas›l kullanabileceklerinin
ve geçifltirebileceklerinin hesab›n›
yapmaktad›rlar.

ÖÖllüümm TTaacciirrlleerrii 
ÖÖllüümm EEvviinnddee

‹nsanlar›m›z ac›lar›n› yaflarken,
TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aannllaarr,, DDeenniizz BBaayy--
kkaallllaarr,, MMuussttaaffaa SSaarr››ggüülllleerr,, MMuuhh--
ssiinn YYaazz››cc››oo¤¤lluullaarr,, k›sacas› ölüm ta-
cirleri de yang›n yerine dolufltular.
Ölüm tacirlerinin derdi farkl›yd›,
onlar ne ›rkç›l›¤› protesto etmek, ne
de insanlar›m›z›n ac›lar›n› paylafl-
mak peflinde de¤illerdi. Onlar›n pe-
flinde oldu¤u, ölüm tacirli¤i yaparak
ç›karlar›n› sürdürmek, ac›y› istis-
mar edip güçlerini art›rmakt›.
AKP’nin uzman› oldu¤u bu politi-
kay›, anlafl›lan Deniz Baykal da ö¤-
reniyordu.

Bir yerde insanlar›m›z›n sorun-
lar› m› var, birkaç AKP’li oradad›r,
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10 fiubat’ta, Almanya`n›n Köln
kentinde, Kölnarena salonuna konufl-
ma yapmak için gelen Recep Tayip
Erdo¤an, mitingle protesto edildi.

Burjuva bas›n Tayyip Erdo¤an’a

yönelik protesto gösterilerini gör-
mezden geldi, göstermek istemedi.
Onlar Tayyip Erdo¤an’› sessizce
dinleyen kitlelerle ilgilendiler. Fa-
kat, görmek ve göstermek istemese-
ler de, ölüm tacirlerinin gerçek yüz-
lerini hayk›ranlar da vard›.

Köln Arena Salonu’nun karfl›s›n-
da, sabah saatlerinde kitlenin toplan-
mas›yla bafllayan mitinge birçok de-
mokratik kitle örgütü kat›ld›.

Mitinge, ""‹‹flflbbiirrlliikkççii EErrddoo¤¤aann

HHaallkk››nn DDee--
¤¤iill AABBDD`̀nniinn
tteemmssiillcciissii --
ddiirr"" pan-
kart›yla ka-

t›lan Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC)’nin yan›s›ra, Demokratik Kit-
le Örgütleri Platformu-Avrupa, ‹flçi-
lerin Birli¤i Halklar›n Kardeflli¤i
Platformu, YEK-KOM da kat›ld›. 

Yaklafl›k 1000 kiflinin kat›ld›¤›
mitingte, ""YYaaflflaass››nn HHaallkkllaarr››nn KKaarr--
ddeeflflllii¤¤ii,, KKaattiill AABBDD ‹‹flflbbiirrlliikkççii AAKKPP,,
KKaattiill DDeevvlleett HHeessaapp VVeerreecceekk,, KKaattiill
EErrddoo¤¤aann,, FFaaflfliisstt EErrddoo¤¤aann,, KKüürrddiiss--
ttaann FFaaflfliizzmmee MMeezzaarr OOllaaccaakk"" slo-
ganlar› at›ld›.

‹flbirlikçi Erdo¤an Halk›n De¤il, 
ABD`nin Temsilcisidir



sorunu çözmek için mi, hay›r, kul-
lanmak için. Bir yerde insanlar›m›-
z›n ac›lar› m› var, AKP’liler yine
ayn› amaçla oradad›r. Y›llard›r hal-
k›n ac›lar›yla hiç ilgisi olmayan
Baykal da son dönemlerde ““aacc›› ttaa--
cciirrllii¤¤iinnii”” benimsemifl durumda.
Diyarbak›r’daki okul ö¤rencilerini
katleden bombal› eylemin ard›ndan
Diyarbak›r’a koflmufltu. fiimdi Al-
manya’da insanlar›m›z›n yand›¤›
flehrin yolunu tuttu. AKP’nin ald›¤›
oylara bakarak, bu iflte “bol oy” ol-
du¤unu düflünmüfl olmal›.

‹nsanlar›m›z›n ac›lar›n›n oldu¤u
yerlere koflman›n, sorunlar›yla ilgi-
leniyor görünmenin kimseye bir
faydas›n›n olmad›¤› gibi, ahlaki bir
yan› da yoktur. Burjuva politikac›s›-
n›n da ahlak› yoktur, onlar, halk›n
sorunlar›n› nas›l çözerim diye dü-
flünmezler, ne yaparak oyunu alabi-
lirim, nas›l kullanabilirim diye dü-
flünürler. Bunda bir s›n›rlar› yok,
ölümleri bile kullanacak kadar al-
çalm›fl durumdad›rlar.

Tayyip Erdo¤an ve Almanya
Baflbakan› Angela Merkel, 8 fiu-
bat’ta ortak bir aç›klama yapt›lar.
Yang›n da gündemlerindeydi. Erdo-
¤an konuflmas›nda, Almanya devle-
tini de¤il, yyaanngg››nn›› ggüünnddeemmddee ttuuttaann
bbaass››nn›› suçluyordu. Merkel’in ola-
y›n üzerinde ciddiyetle durdu¤unu

görmüfltü, ona teflekkür ediyor, ba-
s›n› ise ““YYeettkkiilliilleerr ddaahhaa bbuu iiflflii nneettii--
cceelleennddiirrmmeemmiiflfl.. AAmmaa bbaakk››yyoorrssuunnuuzz
mmeeddyyaa aass››yyoorr kkeessiiyyoorr”” diyerek,
azarl›yor, Almanya ile iliflkileri ger-
ginlefltirmekle suçluyordu. Baflba-
kana göre “Almanya-Türkiye dost-
lu¤u öyle kolay kolay zedelenecek
bir dostluk de¤il”di. ‹liflkiler, yani
ç›karlar zedelenmemeliydi. Esas
olan buydu!

‹nsanlar›m›z›n ›rkç› sald›r›larda
can vermifl olmalar› nedir ki! Ve ay-
r›ca yoksul halk›n can›n›n ne de¤eri
vard›r ki, iki ülke aras›ndaki büyük
“dostluk” iliflkilerini zedeleyebile-
cek kadar gündemde tutulacakt›.

12 fiubat’ta TBMM ‹nsan Hak-
lar› Komisyonu ad›na Ludwigsha-
fen’e gelen AKP’li Zafer Üskül de,
ilk ifl olarak ““ssoonnuuccuu iittiiddaall iillee bbeekk--
lleemmeelliiyyiizz”” ça¤r›s› yapt›. Yanan in-
sanlar›m›z, fakat onlar›n derdi, Al-
manya’ya tepkilerin önüne geçmek.

Tayyip Erdo¤an’a göre suç, in-
sanlar›m›z›n yak›lmas› de¤il, Al-
manya ile iliflkilerin gerginlefltiril-
mesiydi. Oysa, Almanya’da ›rkç›l›-
¤› gelifltirenlerin bafl›nda gelenler
Merkel ve onun partisidir. Fakat,
her fleye ç›kar iliflkileri çerçevesin-
den bakan Baflbakan’a göre, Al-
manya ile ekonomik ve di¤er ç›kar
iliflkilerinin hat›r›na bunlar›n üzeri

örtülebilir, görmezden gelinebilirdi.

Tayyip Erdo¤an, yapt›¤› aç›kla-
malarla hem Almanya’ya göz k›rp›-
yordu, hem Almanya’daki Türk hal-
k›na. Bu da, bir AKP kurnazl›¤›d›r.
AKP takiyyecili¤inde, herkesin
nabz›na göre flerbet vard›r. Bir yan-
dan Almanya’n›n asimilasyonuna
karfl› ç›km›fl(!), Türk okulu aç›lma-
s›n› istemifl, Almanya’da kimi poli-
tikac›lar›n tepkisini toplam›flt›. Oy-
sa, ““uuyyuummaa eevveett”” derken, Alman-
ya’n›n ““uuyyuumm”” ad› alt›ndaki enteg-
rasyon politikalar›na itiraz›n›n ol-
mad›¤›n› da ifade etmifl oluyordu.
Bunun ad› AKP’de baflar›l› politika,
ya da denge politikas› olsa gerektir.
Her kesimi idare etmek, her kesimi
kendi iktidarlar› için kullanmak ba-
flar›yla yürüttükleri politika tarz›d›r.

Tayyip Erdo¤an’›n Almanya’da
temel fonksiyonlar›ndan birisi de,
konuflmalar›yla halk›n ›rkç›l›¤a tep-
kisini yumuflatmak oldu. Bu yan›y-
la da Almanya’n›n kendisinden bek-
lentilerine cevap vermifl oldu.

Bu tavr›yla Almanya’n›n övgü-
sünü ald›. Almanya gazetelerinin
ço¤unlu¤u haberi birinci sayfadan
vererek, ““EErrddoo¤¤aann ööffkkeellii vvaattaannddaaflfl--
llaarr›› ssaakkiinnlleeflflttiirrddii”” de¤erlendirmesi
yapt›lar. Alman emperyalizmi ve
›rkç›l›¤›, Tayyip’in bu hizmetini
unutmayacakt›r! 
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Avni Er, Açl›k 
Grevine Ara Verdi

1 Nisan 2004’ten bu yana ‹tal-
ya'da tutuklu bulunan DHKP-C da-
va tutsa¤› Avni Er, ‹talya’n›n kendi-
sini Türkiye faflizmine teslim etme-
yi gündeme getirmesine karfl›, 28
Ocak'ta bafllatt›¤› açl›k grevi eyle-
mine ara verdi.

Avni Er hakk›nda, Türkiye’nin
“iade iste¤i” Sassari ‹stinaf Mahke-
mesi'nde 7 fiubat’taki duruflmada
ele al›nd›. Duruflman›n 10 Nisan’a
ertelenmesi üzerine Avni Er açl›k
grevi eylemine ara verdi.

Avni Er’in açl›k grevi eylemine
20 ‹talyan tutsak da açl›k grevi ya-
parak destek veriyordu.

Graz’da
Aç›l›fl

Avusturya
Avusturya Ana-
dolu Federas-
yonu (AFA)‘na
ba¤l› olarak ça-
l›flan Graz Ana-

dolu Kültür Merkezi’nin yeni yerinin
aç›l›fl› 10 fiubat’ta yap›ld›. Graz Anado-
lu Kültür Merkezi, 1992’ den bu yana
Avusturya'n›n Steiermark bölgesinde
çal›flma yürütüyor. 

100’ü aflk›n kiflinin kat›ld›¤› aç›l›flta
yap›lan konuflmalarda kültür merkezi-
nin ““AAnnaaddoolluu ttoopprraakkllaarr››nnddaa BBaabbaa ‹‹ss--
hhaakk`̀llaarrddaann,, fifieeyyhh BBeeddrreettttiinn`̀lleerrddeenn,,
PPiirr SSuullttaannllaarrddaann bbuuggüünnlleerree ggeelleenn
mmiirraass››nn ttaaflfl››yy››cc››ss››”” oldu¤u vurguland›.

Oturum Hakk› 
‹çin Yürüyüfl

“Ka¤›ts›zlar Hareketi” taraf›n-
dan, 9 fiubat’ta Brüksel’de oturum
hakk› için açl›k grevi yapan göç-
menlerin bulundu¤u binan›n önün-
den, yabanc›lar flubesine kadar bir
yürüyüfl yap›ld›. CLEA (‹fade ve
Örgütlenme Özgürlük Komite-
si)’n›n da kat›larak destek verdi¤i
yürüyüflte, açl›k grevinin 40. gü-
nünde olan 150 göçmenin eylemine
destek verilerek, koflulsuz oturum
hakk›n›n tan›nmas› istendi.

Ayr›ca göçmenlerin avukatlar›
da ‹çiflleri Bakanl›¤› yetkilileri ile
görüflerek açl›k grevinin talepleri-
nin kabul edilmesini istemifllerdi.
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Belçika’da görülen DHPK-C
davas›nda 7 fiubat’ta beraat karar›
verilmesi üzerine, Türkiye oligarfli-
si ve AKP iktidar›, ifllerine geldi¤in-
de çok severek kulland›klar› ““hhuu--
kkuukk vvee hhuukkuukkuunn üüssttüünnllüü¤¤üü”” kav-
ramlar›n› bir anda unuttular.

‹ktidar›, muhalefeti oligarflinin
tüm partilerinin sözcülerinden, bur-
juva bas›na hepsi, hezeyan halinde
Belçika’ya verip verifltiriyorlar.

Sorun, Belçika’da bir mahkeme-
nin, kendi yasalar›n› uygulayarak,
DHKP-C örgütünü terör örgütü ola-
rak kabul etmemesi ve davada yar-
g›lanan devrimcileri beraat ettirme-
siydi. Oysa, Türkiye devleti, mah-
keme boyunca terör örgütü dema-
gojilerine destek bulmak için ç›r-
p›nm›fl, mahkemeye gerçekle ilgisi
olmayan belgeler sunmak d›fl›nda
bir fley yapamam›flt›. Mahkemeye
sunduklar› belgeler çürütüldü¤ü gi-
bi, savunma Türkiye oligarflisinin
suçlar›n› belgelemiflti. Asgari dü-
zeyde hukuku uygulayan bir mah-

kemenin, bu belgeler karfl›s›nda ve-
rebilece¤i baflka bir karar olamazd›
zaten. Kuflkusuz, söz konusu olan
mahkeme, emperyalist bir ülkenin
mahkemesidir, yar›n davan›n baflka
türlü müdahalelerle farkl› yönde ge-
liflmeyece¤inin bir güvencesi ola-
maz. Ama zaten flu anda önemli
olan, tart›fl›lan da bu de¤ildir. 

Esas olan, Türkiye faflizmi ve
Belçika emperyalizmi iflbirli¤iyle
komplolar tertiplenmifl, mahkeme-
ye çeflitli müdahalelerde bulunul-
mufltu. Tüm bunlar bofla ç›kar›larak
al›nm›flt› bu karar. Oligarflinin haz-
medemedi¤i budur. Oligarfli, flimdi
Belçika’ya demek istiyor ki; ““nnee
yyaapp››pp eeddiipp,, mmaahhkkeemmeeddee cceezzaa kkaa--
rraarr›› çç››kkaarrmmaall››yydd››nn””!!

AKP hükümetinin haz›ms›zl›¤›
ve Sabanc›lar’a yaranma iste¤i o
kadar öne ç›kt› ki, hemen ilk Ba-
kanlar Kurulu toplant›s›nda konuyu
ele al›p, bir dizi kararlar ald›lar. 

Cemil Çiçek kameralar karfl›s›n-
da ald›klar› kararlar› aç›klarken

flunlar› sayd›:

1- ‹çiflleri, D›fliflleri, Milli Sa-
vunma ve Adalet Bakanl›¤›’ndan
oluflan bir komisyon kurulmufltu. 

2- Konuya iliflkin, D›fliflleri Ba-
kanl›¤› taraf›ndan da bir çal›flma
yürütülüyordu. 

Çiçek, mevcut kararlar ve ko-
misyonlarla yetinmeyip, TOBB’ye,
TÜS‹AD’a da ““tteeppkkii kkooyymmaa”” ça¤-
r›s› yapt›. 

Tayyip Erdo¤an, Belçika’y› teh-
dit ederek, ““aayynn››yyllaa bbuunnuunn mmuukkaa--
bbeelleessiinnii ggöörrüürrssüünnüüzz......”” dedi.

AKP hükümeti, bu kararlar›yla
Belçika’y› s›k›flt›rmak, DHKP-C’li-
lere ceza verdirtmek, DHKP-C’yi
“terör örgütü” ilan ettirmek için
bask› politikas› uygulayaca¤›n› ilan
etmifl oluyor. 

Hukuk, mahkeme önemsiz,
“ba¤›ms›z yarg›” da neymifl; bask›
yap, ç›kar iliflkilerini devreye sok,
istedi¤in karar› ald›r.

Uluslararas› iliflkilerde, uluslara-
ras› hukuk da böyle iflliyor. 

C L E A
(‹fade ve
Örgütlenme
Ö z g ü r l ü k
Komites i )
ve ‹nsan
Haklar› Bir-
li¤i, 8 fiu-

bat’ta DHKP-C davas›n›n karar›na
iliflkin bir bas›n toplant›s› düzen-
lendi.

Bas›n toplant›s›nda, Yefliller
Partisi Senatörü Josy Dubie, mah-
keme karar›n›n, ““FFeeddeerraall SSaavvcc››ll››--
¤¤aa bbiirr ttookkaatt vvee hhaattttaa ttaamm bbiirr hhuu--
kkuukk ddeerrssii”” oldu¤unu söyleyerek,
beraat karar›n›n sevindirici oldu¤u-
nu ancak, dava sürecinde, davada
yarg›lananlara komplo kuruldu¤u-

nu, tutuklanarak a¤›r tecrit koflulla-
r›nda tutulduklar›n›, bunlar›nda he-
sab›n›n sorulmas› gerekti¤ini be-
lirtti. 

‹nsan Haklar› Birli¤i Baflkan›
Benoit Van Der Meerschen ise, ka-
rardan memnuniyet duyduklar›n›,
ancak anti terör yasas›n›n halen so-
run teflkil etti¤ini belirtti.

CLEA Sözcüsü Jean Flinker, be-
raat karar›n›n ‹çiflleri Bakan› Dewa-
el’in son anlara kadar sürdürdü¤ü
bask›lara ra¤men ç›kt›¤›n› belirtti. 

San›k avukatlar›ndan Jan Fer-
mon’un da konuflma yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda, ayr›ca davada beraat
eden san›klardan fiükriye Akar ile
Bahar Kimyongür de gazetecilerin
sorular›n› cevaplad›lar.

***

CLEA 9
fiubat’ta da

Brüksel’in Bourse Meydan›’nda bir
eylem düzenledi. Eylemde,
konuflan Bahar Kimyongür ““AAnn--
vveerrss MMaahhkkeemmeessii bbiizzee bbiirr hheeddiiyyee
vveerrmmeeddii.. BBuu kkaarraarr BBeellççiikkaa’’ddaakkii
ttüümm mmuuhhaalliifflleerriinn zzaaffeerriiddiirr““ dedi. 

CLEA üyesi Felsefe Profesörü
Lieven De Cauter de konuflmas›nda
karardan memnuniyetini, CLEA
Sözcüsü Jean Flinker ise dava süre-
cini konu alan “Direnmek suç de-
¤ildir” isimli filmin ç›kt›¤›n› belirt-
ti. Flinker ayr›ca “14 fiubat’ta sev-
gililer günü yerine, ‘‘ÖÖzzggüürrllüü¤¤ee
SSeevvddaall››llaarr GGüünnüü’’ olarak bir etkin-
lik düzenliyoruz. Karar›n olumlu
sonucunu hep birlikte kutlayal›m“
diye konufltu.

Karar Tüm Muhaliflerin Zaferi

AKP Hükümetinin
DHKP-C Seferberli¤i



AKP’nin Adalet Bakan› Mehmet
Ali fiahin ““BBeellççiikkaa’’nn››nn kkaarraarr››nn››
ddee¤¤eerrlleennddiirreeccee¤¤iizz”” derken, iflte bu
iliflkileri kastediyordu kuflkusuz.
Sormak gerekir, nesini de¤erlendi-
receksiniz, hani yarg› ba¤›ms›z de-
¤il miydi? Demek ki, siz ifline gel-
meyen mahkeme kararlar›na müda-
hale eden, de¤erlendirmeye alan bir
“Adalet(!)” anlay›fl›na sahipsiniz. 

Oligarflinin dilindeki hukuk, an-
cak kendilerinin hizmetinde oldu-
¤unda üstündür, dokunulmazd›r.
Fakat kendilerinin istemedi¤i karar-
lar ald›¤›nda, hukuk diye bir kav-
ram bir anda yok olur. Mahkemele-
rin ba¤›ms›zl›¤› önemsizleflir, tüm
güçleriyle istedikleri sonucu almak
için devreye girerler. Tabloya bak›n,
hepsi Belçika mahkemesinden dev-
rimcilere, devrimci örgütlere yöne-
lik ceza karar› ç›kartt›rmak için se-
ferber olmufl durumda. 

Akla gelecek ilk sorulardan biri-
si fludur; Belçika devletine, mahke-
melerine bile,  bu kadar bask› yapan
iktidar, ülke içinde devrimcilere
karfl› nas›l bir hukuk, yarg› süreci
iflletmektedir?

Kuflkusuz, bu sorunun cevab› bir
s›r de¤il. ‹fline gelmedi¤inde hukuk,
yasa tan›mayan oligarflinin, ülkede
ba¤›ms›z yarg›, ba¤›ms›z hukuk diye
bir anlay›fl› hiçbir zaman olmam›flt›r.
Türkiye’deki her yarg›lama üzerinde
de en az bu kadar bask›lar› vard›r.
Fakat, ço¤unlukla her istedikleri za-
ten mahkeme karar› haline geldi¤i
için, zaten mahkeme heyetlerinin
ço¤u, oligarflik devletin ç›karlar›n›
hukuk olarak tan›mlad›klar› için,

yapt›klar› müdahaleler bunca gün-
dem oluflturmadan yürümektedir.

DDeevvrriimmcciilleerriinn ““cceessaarreett”” iiççiinn
eemmppeerryyaalliisstt yyaarrgg››nn››nn
kkaarraarrllaarr››nnaa iihhttiiyyaacc›› yyookk!!

TBMM Baflkan› Köksal Toptan
karar karfl›s›nda ““ddeehhflfleettee ddüüflfl--
mmüüflfl””...... Ne oldu, “ba¤›ms›z yarg›”
canavar m› oldu? Neyin dehfleti bu? 

Devrimcilerin beraat ettirilmesi
oligarflinin sözcülerini dehflete dü-
flürüyor. Mesela Hizbullah’›n katli-
amlar› karfl›s›nda dehflete düflmü-
yorlar, Amerika’n›n Irak’taki katli-
amlar›na destek veriyorlar, tafleron-
luk yap›yorlar, yine dehflete düflmü-
yorlar, dünyada emperyalizmin, oli-
garflilerin terörü, vahfleti onlar› deh-
flete düflürmüyor, infazc›lar›n,
iflkencecilerin oligarflinin mahke-
melerinde beraat ettirilmeleri de
dehflete düflürmüyor. Fakat, devrim-
cilere ““tteerröörriisstt”” demeyen bir mah-
keme karar› karfl›s›nda ““ddeehhflfleettee
ddüüflflüüyyoorrllaarr””..

Belçika’n›n karar›n› burjuva bas›n
da be¤enmedi. Mahkeme karar›n›,
““BBeellççiikkaa’’ddaa aaddaalleett bbuurraayyaa kkaaddaarr--
mm››flfl””,, ““sskkaannddaall””,, ““BBeellççiikkaa''nn››nn kküüss--
ttaahhll››¤¤››””,, ““iihhaanneett ggiibbii kkaarraarr””,, ““ööddüüll
ggiibbii cceezzaa””,, ““BBeellççiikkaa bbuunnuu hheepp yyaapp››--
yyoorr”” bafll›klar›yla haber yapt›lar.

Düflünün, bu bas›n, faflist katli-
amlarla, kontrgerilla katliamlar› ve
infazlarla kan gölüne dönüfltürül-
müfl bir ülkenin bas›n›d›r. Bu kan
deryas›n›n nas›l yarat›ld›¤›n›, bu
kan deryas›n› yaratanlar›n neden
yarg›lanmad›klar›n› sorgulamaz,

ço¤unlukla ““yyaarrgg››nn››nn bbaa¤¤››mmss››zzll››--

¤¤››”” demagojisinin orta¤›d›r.

Dolay›s›yla, ne hukuk ne de hu-

kukun üstünlü¤üne inanmaktad›rlar,

politikalar›n› belirleyen devrimcile-

re, devrimci örgütlere düflmanl›kla-

r›d›r. Söz konusu olan devrimci bir

örgüt oldu¤unda, tav›rlar› da otoma-

tik olarak belirlenmifl oluyor. Mah-

keme karar›n›n en az›ndan Belçika

mahkemelerinin hukukuna uygun

olup olmad›¤›n›n bir önemi yok.

Demagojilerden birisi de, D›flifl-

leri Bakanl›¤›’n›n aç›klamas›nda da

geçti¤i gibi, ““BBuu ttüürr kkaarraarrllaarr››nn ttee--

rröörr öörrggüüttlleerriinnii cceessaarreettlleennddiirreeccee¤¤ii””

söylemleridir. Oligarfli emperyaliz-

min terör demagojisine sar›larak so-

nuç almaya çal›fl›yor. “Terör” diye-

rek, tüm dünyay› devrimci örgütlere

karfl› harekete geçmeye ça¤›r›yor.

Devrimci örgütler, bugüne kadar

cesaretlerini emperyalist ülkelerin

yarg›lar›ndan almad›lar, D›fliflleri

Bakanl›¤› bu noktada rahat olabilir,

ne emperyalist ülkelerin devrimci-

leri “cezaland›ran” kararlar› onlar›n

cesaretini k›rabilir, ne de beraat ka-

rarlar› cesaretlerine cesaret katar!

Devrimciler gereken her fleyi sade-

ce ve sadece ideolojilerinden ve

halklar›ndan al›rlar. 

Say›: 139 23YURTDIfiI

Türkiye Sosyal Forumu Ankara
Toplant›s› 10 fiubat'ta Makine Mü-
hendisleri Odas›’nda yap›ld›.
TMMOB 2. Baflkan› Hüseyin Yeflil
Avrupa Sosyal Forumu sürecini an-
latarak, 2-3 fiubat'ta Paris’te yap›lan
Avrupa Grup Toplant›s›nda 17-21
Eylül 2008’de Malmö’de yap›lacak
olan ASF için 9 gündem bafll›¤›n›n

ç›kt›¤›n› söyledi. Yeflil 2010’daki

ASF’nin Türkiye’de yap›laca¤›n› da

sözlerine ekledi.  
Toplant›da HÖC ad›na konuflan

Eyüp Bafl; daha önce yap›lan ASF’yi
elefltirerek TSF bileflenlerinin birlik-
te hareket etmedi¤ine de¤indi.
2010’da yap›lacak toplant› için ise
HÖC olarak komitede özveriyle çal›-

flacaklar›n› belirterek ASF masrafla-
r›n›n devletten karfl›lanmas›n›n do¤-
ru olmad›¤›n›, TSF toplant›lar›na
panzerlerle y›¤›nak yap›lan bir ülke-
de yaflad›¤›m›za dikkat çekti. 

Çeflitli kurumlar ad›na konuflmala-

r›n yap›ld›¤› toplant› sonunda 26–27

Nisan için Karadeniz ya da Diyarba-

k›r’da TSF’ye haz›rl›k karar› al›nd›.

TSF toplant›s›n›n ise Ekim ay›n›n so-

nu ya da Kas›m ay›n›n bafl›nda yap›-

labilece¤i ifade edildi.

AASSFF TTüürrkkiiyyee’’ddee YYaapp››llaaccaakk!!
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�YYüürrüüyyüüflfl:: DDaavvaaddaa hhaannggii

aaflflaammaallaarr yyaaflflaanndd››??

�MM.. AAflfloo¤¤lluu:: Belçika'daki dava

Ulucanlar katliam›n›n oldu¤u gün
yani 26 Eylül 1999'da Belçika
Knokke'de bir tesadüf sonucu tutsak
edilmemiz sonucu bafllad›.

‹lk tutuklanmam›zla birlikte atefl-
li silahlara muhalefet ve sahte kimlik
gibi gerekçelerle dava aç›ld›. Ancak
bir ay sonra Fehriye Erdal’›n gerçek
kimli¤inin ortaya ç›kmas›yla birlikte,
dava h›zla hukuki zeminden uzaklafl-
t›. O andan itibaren hukuk kurumlar›-
n›n görevlerini de polis üstlenmeye
bafllad›. Davay› soruflturma ile gö-
revli olan Sorgu Hakimi’nin itirazla-
r›na ra¤men; dava dosyas› ve tüm da-
va belgeleri, de¤iflik ülkelerin gizli
servislerine ve burjuva medyalar›na
aç›kça sat›ld›.

Davada politik tercihlerin belirle-
yici olmaya bafllamas›yla birlikte tut-
sakl›k koflullar›m›z da ola¤anüstü
kurallara ba¤lanarak, keyfi bir tecrit
uygulanmaya baflland›. Tecrit 37
günlük açl›k grevi direnifliyle kald›-
r›ld›. Alt› ayl›k tutukluluktan sonra
Gent Mahkemesi tutuksuz yarg›lan-
mam›za karar verdi.

Ancak, tahliye karar›na ra¤men,
dava arkadafl›m›z Fehriye Erdal, Ya-

banc›lar Yasas› ve Türkiye devletinin
iade talebi yüzünden serbest b›rak›l-
mam›flt›. Tahliye karar›n›n uygulan-
mas› amac›yla bu kez Fehriye Erdal
süresiz açl›k grevine bafllad›. Fehri-
ye'ye Özgürlük Komitesi taraf›ndan
da etkili bir kampanya yürütüldü. So-
nuçta direniflinin 50. gününde Fehri-
ye de tahliye edildi.

Türkiye’nin iade talebinin en
yüksek yarg› kurumlar›nca reddedil-
mesine ra¤men, s›¤›nma talebi hükü-
met taraf›ndan engellendi¤i için tu-
tukluluk koflullar› ev hapsine dönüfl-
türüldü.

Davaya savc› olarak atanm›fl olan
JJoohhaannnn DDeellmmuullllee davay› hukuki te-
mellerinden kopar›p ''uulluussllaarraarraass››
bbiirr aannttii--tteerröörr ddaavvaass››'' durumuna ge-
tirmek için her türlü hukuk d›fl› giri-
flimde bulundu. Davay› sürekli ola-
rak uzatt›. Bizle ilgili herhangi bir
bulguya ulaflamad›¤› için de¤iflik ül-
kelerin gizli servis raporlar›n› ve ilgi-
siz dosyalar› biriktirerek davay›
2004'e kadar uzat›p DHKP-C'nin
Türkiye’nin ç›karlar›na ayk›r› “çete
oluflturan kriminal bir örgüt” oldu-
¤unu ispat etmeye çal›flt›.

Çete ve Kriminal Örgüt yasalar›
2000’de yasalaflm›flt›. Bu yasan›n ya-
p›m›nda dönemin gerici hükümetinin
hukuk uzman› olarak yer alm›fl olan
Delmulle, bu yasay› ilk defa bir siya-
si örgüt üzerinde uygulamak istiyor-
du. Yani kendi yazd›¤› yasaya uygun
bir suçlama uydurmaya çal›flt›.

2004’te ise 11 Eylül sonras› tüm
Avrupa ülkelerinde moda olan Anti-
Terör Yasas›’n› yapma s›ras› Belçi-
ka'ya gelmiflti. Bu noktadan sonra
hakk›m›zdaki suçlamalara bu yeni
yasay› da eklemeye çal›flt›lar.

Savc›, 2004 Haziran'›nda Semi-

ran Polat'›n flehit düflmesi ile ilgili
Cephe'nin yay›nlam›fl oldu¤u bildiri-
nin tercüme edilmesini gerekçe gös-
tererek, DHKP-C'yi terör örgütü ola-
rak mahkum etmek amac›yla suçla-
malar› 'de¤ifltirdi'.

2005 y›l›nda nihayet yarg›lanma-
m›z bafllad›. Delmulle taraf›ndan se-
çilen bir hakimin hukukd›fl› bir flekil-
de atanmas›yla bafllayan yarg›lama
2006 fiubat'›nda 4-6 y›l aras›nda ve-
rilen cezalarla bitirildi.

Bafllang›çta üç kifliye yönelik aç›-
lan davada san›k say›s› da onbire
yükselmiflti. Önderli¤imizin de he-
deflenmesi, savc›n›n amac›n› ortaya
koymaya yetiyordu. Önderli¤i mah-
kum etmeden Parti-Cephe, Parti-
Cephe mahkum edilemeden Türkiye
halklar›n›n faflist rejime ve emperya-
lizme karfl› mücadelesi mahkum edi-
lemezdi.

2006 fiubat'›ndaki Brugge Mah-
kemesi’nin karar› kelimesi kelimesi-
ne flöyle oldu: ''SSaann››kkllaarr üüllkkeemmiizzddee
tteerröörr eeyylleemmlleerrii yyaappmmaamm››flfl oollaabbiilliirrlleerr
aannccaakk,, ssaann››kkllaarr››nn üüyyeessii oolldduu¤¤uu öörr--
ggüütt TTüürrkkiiyyee''ddee ddeevvlleettee kkaarrflfl›› ssiillaahhll››
mmüüccaaddeellee vveerriiyyoorr.. OO hhaallddee ssaann››kkllaarr››
öörrggüüttlleerriinniinn TTüürrkkiiyyee''ddee yyaappmm››flfl ooll--
dduu¤¤uu ssiillaahhll›› eeyylleemmlleerrddeenn ddoollaayy››
mmaahhkkuumm eeddeebbiilliirriizz'' ...

2006 Kas›m'›nda Gent Temyiz
Mahkemesi ise Brugge Mahkeme
karar›n› destekleyerek: ''SSaann››kkllaarr››
tteehhlliikkeellii kk››llaann,, oonnllaarr››nn MMaarrkkssiisstt LLee--
nniinniisstt iiddeeoolloojjiissiiddiirr.. SSaalldd››rraann DDHHKKPP--
CC''ddiirr,, ssaalldd››rr››llaann TTüürrkkiiyyee ddeevvlleettiiddiirr..
TTüürrkkiiyyee''ddeekkii iinnssaann hhaakkllaarr›› iihhllaalllleerrii
iissee,, DDHHKKPP--CC ssaalldd››rr››llaarr››nnaa kkaarrflfl››
kkeennddiissiinnii kkoorruummaa mmeeflflrruulluu¤¤uu oollaann
ddeevvlleettiinn mmeeflflrruu tteeppkkiissiiddiirr......'' diyerek
hukuk ad›na bir ideolojiyi mahkum
etmeye ve faflist Türkiye rejimi nez-

Davanın Sonucu, Hukukun
Amerikanlaştırılmasına Karşı
Bir Kazanımdır!
““BBuu ddaavvaayy›› TTüürrkkiiyyee vvee AAvvrruuppaa''ddaa yyaaflflaayyaann hhaallkk››mm››zz››nn,,
ddoossttllaarr››mm››zz››nn vvee yyoollddaaflflllaarr››mm››zz››nn ssaahhiipplleennmmeessiiyyllee kkaazzaanndd››kk””

Belçika DHKP-C davas›nda
yarg›lanan tutsaklardan MMuussaa
AAflfloo¤¤lluu, dergimize dava süreci-
ni anlatt›. Davan›n sonucuna
iliflkin de¤erlendirmelerini de
sorduk. Yapt›¤›m›z röportaj›

afla¤›da sunuyoruz:



dinde insanl›k suçlar›ndan sab›k tüm
faflist rejimleri aklamaya çal›flt›.

�YYüürrüüyyüüflfl:: SSoonnrraakkii ssüürreeccii ddee

kk››ssaaccaa öözzeettlleeyyeelliimm iisstteerrsseenniizz??

�MM.. AAflfloo¤¤lluu:: Bu yarg›lamalar sü-

resince tüm suçlamalar Türkiye ile
ilgiliyken, savunman›n sundu¤u tüm
dosyalar ve faflist rejimin suçlar›
'Dava Türkiye ile ilgili de¤il' denile-
rek geri çevrilmiflti. Ayr›ca 2005 y›-
l›nda yarg›lama bafllad›¤›nda, savc›-
n›n marifetiyle faflist rejimin Brüksel
Büyükelçisi de davaya ““ssiivviill mmuuhhaa--
ttaapp”” olarak hariçten dahil edilmiflti.
‹ddia makam› her istedi¤ini yapar-
ken, savunman›n tüm karfl› savunma-
lar› reddedildi.

Ancak tüm bu oyunlar yanl›fls›z
olmuyordu. Yap›lan adli hatalar öyle-
sine gözler önündeydi ki, Nisan
2007'de dava Yarg›tay'a gitti¤inde,
Yarg›tay bu hatalara ortak olmak is-
temedi ve ''YYaarrgg››llaammaa ttaarraaffll›› yyaapp››ll--
mm››flfltt››rr'' diyerek davay› bozdu.

Bu arada ondört ayl›k bir tutsak-
l›k süreci daha yaflam›flt›k. Yarg›tay
karar›yla dosya Anvers Temyiz Mah-
kemesi’ne gönderildi ve yeniden tu-
tuksuz yarg›lanmaya baflland›k.

Kas›m 2007'de bafllayan yeniden
yarg›lanmam›z sürecinde önceki
mahkemelere nazaran do¤al savun-
ma haklar›m›za engelleme getirilme-
di. Görsel, yaz›l› ve sözlü savunma-
lar›m›zla faflist rejimin insanl›k suç-
lar›n› gözler önüne serdik.

7 fiubat 2008'deki karar duruflma-
s›nda al›nan karardan bir bölümü bu-
rada aktarmak istiyorum:

'Savc› her fleyi san›klar› suçlama
temelinde de¤erlendirmifltir. Dosya-
daki verilere göre DHKP Genel Sek-
reteri'nin Belçika'da bulunmad›¤› is-
patlanm›flt›r. Karatafl'›n Belçika'da
oldu¤u varsay›m›na dayanarak olufl-
turulan suçlamalar mesnetsizdir. Ay-
r›ca ulusal bir mahkeme olarak ne
Türkiye'deki insan haklar› ihlallerine
karfl› direnifli mahkum etmeye ne de
onaylamaya yetkili de¤iliz. San›kla-
r›n insanl›k suçlar›na karfl› fliddet ey-
lemlerini desteklemeleri bir etik so-
runudur. Ama asla bir yarg›lama ko-

nusu olamaz. San›klar ateflli silahlar
kanununa ve kimlik yasas›na muha-
lefetten mahkum edilmifllerdir.
DHKP-C'ye yönelik çete, kriminal
örgüt ve terör örgütü suçlamalar›n›n
ispat› olmad›¤›ndan reddedilmifltir.'

Ayr›ca savc›n›n davay› gereksiz
yere uzatarak, yarg›lama için makul
sürenin afl›ld›¤›n›, bundan dolay› da
üç y›la kadar verilmifl olan mahku-
miyetlerin de flartl›ya çevrilmesi ka-
rar› verildi.

�YYüürrüüyyüüflfl:: BBuu ddaavvaa TTüürrkkiiyyee

iiççiinn nnee aannllaammaa ggeelliiyyoorr??

�MM.. AAflfloo¤¤lluu:: Türkiye devleti bizim

davam›z nezdinde yeni bir örnek
oluflturmaya çal›flt›. AB süreci ve 11
Eylül sonras› siyasal gericileflme sü-
recinde Avrupa ülkeleriyle anti-de-
mokratizm noktas›nda birleflen dev-
let, bu süreci de kullanarak kendi in-
sanl›k suçlar›n› aklatmaya çal›flt›.
Tüm hukukd›fl›l›klara ra¤men; Ulu-
canlar katliam›n›n akabinde bafllam›fl
olan dava hukuki anlamda da fafliz-
min insanl›k suçlar›n›n mahkum edil-
di¤i bir davaya dönüflmüfltür.

�YYüürrüüyyüüflfl:: PPeekkii bbuu ddaavvaa AAvvrruuppaa

vvee BBeellççiikkaa iiççiinn nnee aannllaammaa ggeelliiyyoorr??

�MM.. AAflfloo¤¤lluu:: 11 Eylül sonras› AB

ülkelerinin hukuku da AAmmeerriikkaannllaaflfl--
mmaayyaa bafllad›. Tüm dünyada oldu¤u
gibi Avrupa'da da ABD'nin direktif-
leriyle yarg› alan›na yürütmenin mü-
dahalesi anlam›na gelen ve burjuva
demokratik hak ve özgürlüklerin s›-
n›rlanmas›n› hedefleyen anti-terör
yasalar›n›n kamuoyu tepkisiyle kar-
fl›laflaca¤›n› gösterdi. 

Bizim davam›z nezdinde, Nazi
dönemlerinin hukukunu ça¤r›flt›ran
kolektif yarg›lama, ideolojik mahku-
miyet uygulamalar›n›n sonuçsuz ka-
laca¤›n› gösterdi. Son karardan son-
ra, daha önce aleyhimize defalarca
yaz› yazm›fl olan De Standaard Ga-
zetesi’ndeki karar› alk›fllayan ''BBuurraa--
ss›› AAmmeerriikkaa DDee¤¤iill'' bafll›kl› makalesi,
sadece demokratik kesimlerin de¤il;
ayn› zamanda baz› sa¤c› kesimlerin
de anti-terör yasalar›yla hukukun
Amerikanlaflmas›na karfl› ç›kt›¤›n›n

göstergesi oldu.

Bizim davam›z süresinde davan›n
savc›s› önce Federal Baflsavc› ünva-
n›n› ald›, daha sonra da 'terör' davala-
r›ndan tek sorumlu Baflsavc› olarak
taltif edildi. Yetki alanlar› geniflletildi
ve ülke çap›nda 'terör alarm›' verme-
ye yetkili k›l›nd›. Ancak bizim dava-
n›n karar›ndan sonra günlük bas›nda
'Art›k Delmulle'nin iplerini çekme za-
man› gelmiflti' türünde ç›kan birçok
haber ve yorum gelinen süreci de
özetlemifl oluyor. Bu yönüyle Belçika
halklar›n›n demokratik hak ve özgür-
lükler mücadelesine katk›da bulun-
mufl olmaktan mutluyuz diyebilirim.

�YYüürrüüyyüüflfl:: DDaavvaann››nn ssaahhiipplleenniill--

mmeessii vvee ddaayyaann››flflmmaa kkoonnuussuunnddaa nnee
ddeerrssiinniizz??

�MM.. AAflfloo¤¤lluu:: Davan›n bafl›ndan bu

yana onlarca yürüyüfl, gösteri düzen-
lendi. Ve her seferinde, her duruflma-
m›zda insanlar›m›z bizi yaln›z b›rak-
mad›. Y›llarca süren dava boyunca
zaman zaman Belçika kamuoyunun
en fazla gündemde olan konular›na
da bu dayan›flma sayesinde girildi.
Son y›llarda tüm bu enerjinin sonu-
cu, Belçikal› sol, demokratik kesim-
ler de dayan›flma etkinliklerini yük-
selttiler. Yüzlerce Belçikal› da birçok
eylem yaparak sahiplenmesini gös-
terdi. Yoldafllar›m›z›n vefakarl›¤›n›
bir çok kere yaflad›k. Düflünün, ba-
zen bin kilometre uzaktan gelip, tek
kelimesini anlamad›klar› bir dildeki
duruflmalar› saatlerce dinlemifl, sev-
gileriyle sahiplenmelerini en somut
flekilde belirtmifllerdir.

�YYüürrüüyyüüflfl:: SSoonn oollaarraakk eekklleemmeekk

iisstteeddii¤¤iinniizz bbiirr flfleeyy vvaarr mm››??

�MM.. AAflfloo¤¤lluu::Özellikle Önderli¤i-

mize yönelik komplonun fiyaskoyla
sonuçlanmas›yla biten bu davay›
Türkiye ve Avrupa'da yaflayan halk›-
m›z›n, dostlar›m›z›n ve yoldafllar›m›-
z›n sahiplenmesiyle kazand›k. Son
karara karfl› savc›n›n Yarg›taya gitme
hakk› var. Sonuç ne olur bilinmez
ama net olan bir fley var ki; o da biz-
leri hiçbir gücün asla teslim alama-
yaca¤› gerçe¤idir.

Say›: 139 25RÖPORTAJ



Burjuvazinin tüm gazeteleri ve
televizyonlar›, 9 fiubat’ta “flafl, flafl,
flafl” bafll›klar›yla, “son dakika”
spotlar›yla bir haber duyurdular:

““DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl ööllddüü!!”” 

Haber, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin resmi haber ajans› niteli-
¤indeki AAnnaaddoolluu AAjjaannss›› taraf›ndan
servise konulmufltu. 

Kimine göre, “resmi” oldu¤u
için hiç flüphesiz inanmak gerekirdi.
Fakat bu ülkede birçok kesim, faflist
devletin “rreessmmii” damgas›n› tafl›yan
fleylerden flüphe duymak gerekti¤ini
tecrübeleriyle biliyordu. Çünkü en
büyük, en bariz ve en ahlaks›zca ya-
lanlar, resmi yalanlard›.

Bu da onlardan biriydi. 

Hemen hepsi, yay›nlad›klar› ha-
berin “yalan” bir haber oldu¤unu
biliyorlard›. Bu kadar tecrübeleri
varken, bu haberin yalan oldu¤unu
anlamamalar› mümkün de¤ildi.
Ama yine de bu yalan› yay›nlamak-
tan geri kalmad› hiçbiri. 

Resmi yalanlar›n kayna¤›n› en
iyi bilenler olduklar› için, baz›lar›,
haberi k›smi bir ihtiyatl›l›k içinde
“DHKP-C lideri Dursun Karatafl
öldü mü?” sorusuyla verdiler. Ama
gazeteci de¤il psikolojik savafl ele-
man› olmay› benimsemifl olanlar,
Anadolu Ajans›’n›n servise koydu-
¤u psikolojik savafl malzemesini,
bir haber gibi, üstelik kesin bir ha-
ber gibi sundular okurlar›na. Bir ço-
¤u, haberlerine ekledikleri “Dursun
Karatafl kimdir?”, “Eli kanl› terö-
rist” gibi bölümlerle de haberi “süs-
lemifllerdi.” Böylece psikolojik sa-
vaflta, rakiplerinden bir ad›m öne
geçeceklerdi... 

OOlliiggaarrflfliinniinn ppssiikkoolloojjiikk 
ssaavvaaflfl›› hhiiçç bbiittmmeezz!!

Belçika’daki davan›n, DHKP-
C’nin Belçika’daki faaliyetleri  iti-

b a r i y l e
“ D H K P - C
terör örgütü
d e ¤ i l d i r ”
karar›yla bit-
mesi, davaya
müdahil ola-
rak kat›lan
T ü r k i y e
Devleti’nin
iddialar›n›n “inand›r›c›” bulunma-
mas›, anlafl›lan kontrgerillan›n mo-
ralini bozmufl ve muhtemeldir ki,
devrimci harekete karfl› elinde her
zaman haz›r bulundurdu¤u bu tür
haberlerden birini hemen devreye
sokmufltu.

Psikolojik savafl›n her yeni sald›-
r›s›nda, önceki sald›r›lar›nda kul-
land›klar› karalamalar da tekrarla-
n›r. Mesela bu haberde oldu¤u gibi,
“lüks yaflam” demagojileri, “sevgi-
lileri” hikayeleri... Kontrgerilla,
““bbiirr yyaallaann kk››rrkk kkeerree ssööyylleenniirrssee ggeerr--
ççeekk ssaann››ll››rr”” sözünü düstur edinmifl-
tir. Psikolojik savafl›n yürütücüleri,
bir tek kiflinin bile kafas›nda flüphe
uyand›rmay› kar görürler. Bu an-
lamdad›r ki, psikolojik savafl ve
onun kulland›¤› yöntemler, yalan-
lar, hiçbir zaman küçümsenmemeli.
Dikkatli bir gözlem yapt›¤›m›zda,
çevremizde bu tür haberlerden etki-
lenen, bunlar›n kimilerini gerçek
sanan birçok insan oldu¤unu fark e-
deriz. Psikolojik savafl›n içyüzünü
bu nedenle b›kmadan, usanmadan
anlatmal›y›z. Psikolojik savafl›n en
temel kürsüsü durumundaki burjuva
bas›n yay›n organlar›n›n etkisini as-
gariye indirmek için de bunlar›n yü-
zünü b›kmadan teflhir etmeliyiz.  

DHKP-C Önderi Dursun Kara-
tafl’›n görevlerinin bafl›nda oldu¤u-
nu aç›klamak için yoldafllar› taraf›n-
dan yay›nlanan bildiride de bu ko-
nuya dikkat çekiliyor: “Bu tür ha-
berler ... sadece tüm halk›m›za, tüm
ilerici, devrimci çevrelere, burjuva-

zinin bas›n yay›n organlar›nda ç›-
kan her kelimeyi flüpheyle karfl›la-
malar› gerekti¤ini bir kez daha gös-
termifltir. ”

YYoollddaaflflllaarr›› aaçç››kkllaadd››::
““ÖÖnnddeerriimmiizz ggöörreevvlleerrii 
bbaaflfl››nnddaa!!””

Burjuva bas›ndaki kontrgerilla
yay›nlar› üzerine Cephe 10 fiubat’ta
yapt›¤› aç›klamayla, DHKP-C Ön-
deri Dursun Karatafl’›n görevlerinin
bafl›nda oldu¤unu belirterek, halkta,
devrimci, demokrat kamuoyunda
oluflabilecek sorulara ve kayg›lara
cevap verdi. 372 No’lu Cephe aç›k-
lamas›nda, burjuva bas›n yay›n›n
“flafl” haberi flöyle de¤erlendirildi:

“Sözkonusu haber, psikolojik sa-
vafl amaçl› yalan bir haberdir. 

Haberin kayna¤› Anadolu Ajan-
s›’d›r. Anadolu Ajans›’n›n kayna¤›-
n›n ise “güvenlik kaynaklar›”! oldu-
¤u belirtiliyor.

Oligarflinin resmi haber ajans›
olan Anadolu Ajans›, adeta bir psi-
kolojik savafl merkezi olarak çal›fl-
maktad›r. Oligarflinin politikalar› ve
ç›karlar› do¤rultusunda yalan, yan-
l›fl haber üretmek, “güvenlik kay-
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“Yoldafl›m›z DDursun 
Karatafl’› ddaha öönce dde 
defalarca ‘‘öldürdüler’! AAç›n
bak›n aarflivlere. CCanlar› 
istedi¤inde ööldürürler! 
Haberlerinin yyalan ooldu¤u
ortaya çç›kt›¤›nda iise, 
hiçbirinde bbir düzeltme 
yapmazlar, öözür dilemezler.
Çünkü, ddüzeltme yyapmak,
özür dilemek, nnamuslu, 
ahlakl› ggazetecili¤e iiliflkin
kavramlard›r... Bu hhaberi
psikolojik ssavafl oolarak 
servise kkoyanlarda [[bu] gibi
kavramlara rrastlanmaz.”

Bir Psikolojik 
Savafl Haberi

“Kavga seninle güzel, yenilgi 
seninle katlan›l›r.

Devrime seninle yürüdük,
Parti zaferi seninle kucaklayacak!”

(1994 Parti Kurulufl Kongresi delege-
lerinin kongre kapan›fl konuflmas›ndan) 



naklar›” ad›n› verdikleri kontrgeril-
lan›n talimatlar› do¤rultusunda ya-
y›n yapmak, Anadolu Ajans›’n›n as-
li ifllerinden biridir. 

Ajans›n servise koydu¤u son ha-
berdeki amaç da, devrimci saflarda
kargafla yaratmakt›r. 

Devrimciler bu tür haberlere
al›flk›nd›r. Önder yoldafl›m›z Dur-
sun Karatafl’› daha önce de defalar-
ca “öldürdüler”! Aç›n bak›n arflivle-
re. Canlar› istedi¤inde öldürürler! 

Haberlerinin yalan oldu¤u orta-
ya ç›kt›¤›nda ise, hiçbirinde bir dü-
zeltme yapmazlar, özür dilemezler.
Çünkü, düzeltme yapmak, özür di-
lemek, namuslu, ahlakl› gazetecili-
¤e iliflkin kavramlard›r, ne Anadolu
Ajans›’nda, ne bu haberi psikolojik
savafl olarak servise koyanlarda, ah-
lak, namus, sorumlu gazetecilik gi-

bi kavramlara rastlanmaz.”

Aç›klaman›n sonunda ise Cephe
taraf›ndan flöyle denildi: “Oligarfli
bu tür haberlerle bir fley elde ede-
mez. Bugüne kadar edemedi, bun-
dan sonra da edemeyecektir. Sadece
tüm halk›m›za, tüm ilerici, devrimci
çevrelere, burjuvazinin bas›n yay›n
organlar›nda ç›kan her kelimeyi
flüpheyle karfl›lamalar› gerekti¤ini
bir kez daha göstermifltir.  

Halk›m›za, tüm devrimcilere ve
yoldafllar›m›za tekrar belirtiriz ki,
ÖNDER‹M‹Z DURSUN KARATAfi,
GÖREVLER‹ BAfiINDADIR.”

HHiiççbbiirrii ddüüzzeellttmmee 
YYAAYYIINNLLAAMMAADDII!!

Diyordu ki gazeteler: “Anadolu
Ajans›n›n Brüksel muhabirinin
edindi¤i ggüüvveenniilliirr bbiillggiiyyee ggöörree,,

DHKP-C lideri öldü.”

“Güvenilir kaynaklar”, asl›nda
herkesin iyi bildi¤i kaynaklard›r.
M‹T’tir, polistir, MGK’d›r, hükü-
metlerdir... “Güvenilir kaynaklar›n”
mumu, yats›ya kadar bile yanmad›.
Cephe taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mayla haberin yalan oldu¤u netlefl-
mifl ve haberin amac› da aç›¤a ç›k-
m›fl oldu. 

Fakat, Anadolu Ajans›’n›n habe-
rini manfletlerden, sürmanfletlerden
veren, ana haber bültenlerine tafl›-
yan burjuva gazeteler ve televiz-
yonlar, o günden bu yana hiçbir dü-
zeltme yay›nlamad›lar. Cephe aç›k-
lamas›nda burjuva bas›na dair söy-
lenenler bir kez daha kkaann››ttllaannmm››flfl

oldu: Evet, onlar gazeteci de¤il, psi-
kilojik savafl eleman› gibi düflünü-
yorlard›. 
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Suçlar› çok. BBiirr: Yalan bir ha-
ber yapt›lar. Yay›nlad›klar› haberin
yalan oldu¤unu biliyorlard›. ‹‹kkii:
Gazetecilik taraflar›n görüfllerini
almay› gerektirir. Bunu bile bile
almad›lar. ÜÜçç: Yalanlar› aç›¤a ç›k-
t›. Gazetecilik ilkeleri, bir düzelt-
me yapmalar›n› zorunlu k›lmak-
tayd›. Yapmad›lar. 

Birço¤u, “gazetemiz, televizyonu-
muz bas›n meslek ilkelerine uymay›
taahhüt eder!” der. 

Do¤an Medya gibi baz›lar›, “Etik
kurallar›” bile ilan etmifllerdi. 

Dursun Karatafl’la ilgili yalan ha-
berde, tüm ilkelerini, kurallar›n› çi¤-
nediler. Çi¤neyen, bu ilkeleri ““oonnuu--
rruummuuzz”” diye ilan edenlerdi. Yani çi¤-
nedikleri oonnuurrllaarr››nnddaann baflka bir fley
de¤ildir. 

Devrimciler sözkonusu oldu¤unda
bu ilkeler geçerli de¤il midir? O za-
man ek bir ilke olarak onu da yaz›n il-
kelerinize!

Deyin ki; devrimcilere karfl› biz
her türlü yalan› yazmakta özgürüz.
Deyin ki, devrimcilere karfl› her türlü
iftiray› atar›z. Deyin ki, “düzeltme
hakk›na sayg›”, devrimciler sözkonu-
su oldu¤unda ggeeççeerrllii ddee¤¤iillddiirr. Hatta
daha k›sa yoldan deyin ki, gazetecili-

¤in ahlakl›, namus, dürüst olma zo-
runlulu¤u devrimciler karfl›s›nda ge-
çerli de¤ildir. 

Gerçekte durum tam da budur.

DHKP-C Önderi Dursun Karatafl’la

ilgili verdikleri haberler onlar›n bey-

ninin içini bir kez daha görmemizi

sa¤lam›flt›r ve görünen tablo da iflte

böyledir. 

“Devletin ç›karlar› sözkonusu ol-
du¤unda hukuku kaale almam, benim
için devlet önce gelir” diyen hukuk-

çular gibi, bunlar için de gazetecilik

ilkeleri, ahlak, dürüstlük, objektif ya-

y›nc›l›k, halk›n haber alma hakk› bir

kalemde siliniyor ve yerine M‹T’in,

polisin psikolojik savafl› konuluyor. 

Bu anlamda da ak›llar›na eseni ya-

z›yorlar. Mesela, kimi Karatafl’a
yeni “kod isimler ekliyor, kimi
makyaj çantas› senaryolar› yaz›-
yordu. Nas›l olsa kimse yazd›kla-
r›n› yalanlamazd›, yalanlasalar da
onlar “düzeltme” yapmak zorunda
de¤ildi. Zihniyet budur. O halde
tüm gazeteciler, ggaazzeetteecciilliikk aahhllaa--
kk›› vvee ggaazzeetteecciilliikk ffeellsseeffeessii aaçç››ss››nn--

ddaann flu soruyu tart›flmal›d›r: DHKP-
C’nin veya önderi Dursun Karatafl’›n
mahkemelere resmen baflvurup “tek-
zip karar›” ç›kartt›rabilecek durumda
olmamas›, onlara karfl› her türlü yala-
n› yazma, her türlü iftiray› atma öz-
gürlü¤ü verir mi?

Verir diyenlere flunu söyleriz; o
durumda yapt›¤›n›z›n ad› gazetecilik
de¤ildir; bunu ad› kontrgerilla gazete-
cili¤idir. Yapt›klar› yay›n, haber/yo-
rum de¤il, psikolojik savaflt›r. 

‹flte bu yüzden kendi ilan ettikleri
ilkeleri pervas›zca kendi ayaklar› alt›-
na alabilmektedirler. Bu noktada ya-
z›m›z›n bafll›¤›nda ““ççii¤¤nneeddiikklleerrii
oonnuurrllaarr››dd››rr”” derken acaba onlara ilti-
mas m› geçmifl oluyoruz; yoksa ““ççii¤¤--
nneeddiikklleerrii olmayan oonnuurrllaarr››dd››rr”” m›
demeliyiz?.. Çünkü bu tür bir gazete-
cilik flüphe yok ki onursuz bir gazete-
cilik türüdür. 

Siyasette

‹LKE
Çi¤nenen ‹lkeler 

ve Onurlar!



fierefli bir insan iddialar›n› ispat
eder. fierefli bir yazar, ispat edemeye-
ce¤i iddialar›, kesin gerçeklermifl gi-
bi yazmaz. fierefli bir ayd›n, kendisi-
nin araflt›rmad›¤›, bilgi sahibi olma-
d›¤› konularda baflkalar›n› mahkum
etmeden önce araflt›rma sorumlulu-
¤unu ve namuslulu¤unu gösterir.

Dilimizde güzel bir kelime var-
d›r: MMüüfftteerrii.. ‹ddias›n› ispat edeme-
yenler için kullan›l›r. ‹‹ffttiirraacc›› da de-
nir ayn› kelimenin karfl›l›¤› olarak.
Ama baz› durumlar vard›r ki, bu ke-
limeler yetersiz kal›r.  

Mesela Star Gazetesi’nde yazan
Prof. Dr. Eser Karakafl’›n yaz›s› gi-
bi. Düpedüz iftira at›yor yaz›s›nda.
Ama iftirac› demek, ona “iltifat” gi-
bi gelecektir. 

Prof. 11 fiubat günkü yaz›s›na flu
bafll›¤› koymufl: “Fehriye Çatl›.”

Yaz›s›n›n bafll›¤›ndan gösteriyor
yazd›¤› yaz›n›n gazetecilikle ya da
ayd›n tavr›yla bir ilgisi olmad›¤›n›. 

Bu bafll›¤›n alt›nda burada aktar-
maya gerek olmayan bayatlam›fl
komplo senaryolar›n›, y›llard›r tek-
rarlanagelen karalama ve iftiralar›
peflpefle s›ral›yor. 

Sonra da piflkince diyor ki: “Be-
nim konuya iliflkin en ufak bir özel
bilgim ve araflt›rmam söz konusu
de¤il... sizlere aktaraca¤›m her bilgi
internet sitelerinde mevcut bilgiler.”

Özel bir bilgisi, araflt›rmas›
sözkonusu de¤il; ama her türlü ah-
kam› kesmekte kendini özgür görü-
yor. Araflt›rma zahmetine girmiyor
ama kendinde insanlar› sorumsuzca
suçlama hakk›n› da kendinde görü-
yor. Ne yaz›k ki bu kiflinin isminin
önünde ““PPrrooff.. DDrr..”” gibi bir s›fat da
var. Yaz›k. Bir profesör, bilimden az
çok nasibini alm›fl biri, insanlar›n
araflt›rma yapmadan bu kadar kesin
hükümlerde bulunamayaca¤›n› bil-
mez mi? ““BBiillggii ssaahhiibbii oollmmaaddaann ffii--
kkiirr ssaahhiibbii oolluunnaammaayyaaccaa¤¤››”” sözünü
de mi hiç duymam›fl? 

Hay›r, bizce pekala bunlar›n far-

k›ndad›r Eser Karakafl. “Bilimsel”
bir yaz›n›n nas›l olmas› gerekti¤inin
kurallar›n› da eminiz çok iyi bili-
yordur. Ama o zaten bu yaz›y› ne
baz› gerçekleri aç›¤a ç›karmak, ne
demokrasi mücadelesine katk›da
bulunmak için yazm›fl de¤il. 

Yaz›s›nda s›ralad›klar›, daha
önce onlarca, belki yüzlerce kez ya-
z›ld›. Hepsi köpekleflmifl oldu¤u
için, hiçbiri yazd›¤›n›, söyledi¤ini
ispat etme sorumlulu¤unu göster-
medi. ‹spat edemeyenler, özür dile-
me dürüstlü¤ünden de uzakt›lar. 

Peki sen Prof. Karakafl? Sen bu
yaz›y› niye yazd›n? Kime ya¤c›l›k,
yalakal›k yap›yorsun bu yaz›yla, ki-
min ajan› olarak tekrarlad›n bu se-
naryolar›, o bafll›kla kime köpeklik
yap›yorsun?

Avrupa ajanl›¤›n› biliyoruz. Bafl-
ka? Baflka kimin att›¤› kemi¤i yal›-
yorsun?

Devrimcilere kkarfl› hhavlay›nca
ödüllendirilece¤ini ddüflünen
canl› hhangisidir?

Prof. Eser yaz›s›nda diyor ki,
“Uluslararas› ceza hukukunu iyi bi-
lenler... Fehriye Erdal için adi suç-
luluk temelinde düzenlenecek düz-
gün bir dosyan›n hemen sonuç ala-
bilece¤ini hep söylediler ama ne-
dense bu ifl bir türlü olmad›.” 

Adam uzman, bir tek o biliyor,
ama faflist devletin uzmanlar› bilmi-
yor. Ya da devlet de komplonun
içinde... Hemen o dosyay› haz›rla-
maya talip olsun. Daha ne duruyor? 

Hatta, ona göre “‹smail Akkol”
için de “sonuç alabilecek bir iade
giriflimine flahit olamam›fl”; hemen
onun için de s›va kollar›n›...  “Prof.”
tekelcilerin, polisin, M‹T’in tüm
dertlerini çözmeye talip görünüyor. 

Bu yaz› bir köpekleflme halinin
tezahürüdür. Bu kelimeyi öylesine
kullanm›yoruz. Hay›r, duruma çok
uygun düfltü¤ü için tercih ettik.
Çünkü yaz›n›n yaz›lma nedeninden

yaz›l›fl biçimine kadar bu yaz›ya
yön veren tüm düflünceleri (içgüdü-
leri de diyebilirsiniz) bir köpekte
görmek mümkündür. 

Bu yaz›, birilerine yaranmak için
yaz›lm›fl bir yaz›. Baflka bir deyiflle,
bir kuyruk sallama yaz›s›. Prof.
Eser, birilerine yaranman›n yolunun
baflka birilerine ““hhaavvllaammaakkttaann””
geçti¤ini sezen bir köpe¤in tavr›yla,
devrimcilere karfl› iftira at›yor, ka-
ralamalar yap›yor. Devrimcilere
karfl› havlarsa, Sabanc›lar’›n bafl›n›
okflayaca¤›n› ve kimbilir uygun bir
ortamda da kendisinin önüne ya¤l›
bir kemik ataca¤›n› bekliyor. 

Çatl›lar’a dda, FFehriyeler’e dde 
bu kkadar yabanc›yken,
bu kkonuda kkalem ooynatmak 
senin nne hhaddine?

Bafll›¤› koyarken eminiz ukalaca
“ne biçim bir bafll›k buldum” diye
kendi kendine övünmüfltür. “Fehri-
ye Çatl›”ym›fl! Sen Fehriyeler’i de
bilmezsin, Çatl›lar’› da. 

Çatl›lar hakk›nda bildiklerin en
fazla, seninkilerden fark› olmayan
birkaç senaryodan ibarettir. Biz bili-
riz Çatl›lar’›. Onun emrindeki katil-
lerle ülke çap›nda çat›flan bizdik.
Çatl›lar’›n Bahçelievler’de katlet-
tikleri bizdik. Çatl›lar, kendi baflla-
r›na yapmad›lar tüm bu iflleri. Çatl›-
lar’›n hamisi 12 Eylüller’di. Eser
Karakafl gibilerin hayran› oldu¤u
““lliibbeerraall AANNAAPP”” türü düzen partile-
ri de Çatl›lar’›n hamileriydi. Çatl›-
lar’› yetifltiren ve kontrgerilla politi-
kalar›n› empoze edenler aras›nda
AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmii kadar,
Karakafl’›n hayran› ve ajan› oldu¤u
AAvvrruuppaa eemmppeerryyaalliissttlleerrii de vard›. 

O öyle bir “prof” ki, asl›nda
AB’yi savunurken, Gladiolar› da,
Çatl›lar’› da, yabanc› düflmanl›¤›n›
da... dünyan›n dört milyar insan›n›n
yoksul b›rak›lmas›n› da... savundu-
¤unun fark›nda de¤il. Ya da bal gibi
fark›nda da!.. ‹flte bile bile tekelci
burjuvaziye yalakal›k, emperyalist
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tekellere köpeklik burada bafll›yor. 

Çatl›lar bizi katlederken nere-
deydi Eser Karakafl gibiler? Saban-
c›lar’›n ç›karlar› için halk katledilir-
ken neredeydi?.. O zaman hangi
çöplükteydi, kimin att›¤› kemi¤i ya-
lamakla meflguldü bilemiyoruz,
ama bu ülkede akan her damla kan-
da, avukatl›¤›na soyundu¤u Saban-
c›lar’›n paylar›n›n oldu¤unu eminiz
ki Karakafl da çok iyi bilmektedir. 

S›n›f mücadelesini geriletmek
için MHP’li komandolar› ortaya sü-
ren kimdi? Kimdi Türkefl’e çantalar
dolusu paralar götürenler? Halk›
Alevi-Sünni diye birbirine k›rd›rt-
mak, Koçlar’dan, Sabanc›lar’dan
ba¤›ms›z bir politika m›yd›?.. 12
Eylül bir karabasan gibi halk›n üze-
rine çöktü¤ünde gülme s›ras› bizde
diyenler, Karakafl’›n savunduklar›
de¤il miydi?.. Bunlar› biliyor ama
hala devrimcilere karfl› konufluyor-
lar. Hay›r, konuflamazlar! 

fiefik KKullar’›n eekonomi 
alan›ndaki kkarfl›l›¤›

Evet, biz bu soruyu sormak du-
rumunday›z: Bunlar› yazmak için
kaça satt›n kalemini?  

Çünkü bu yaz› kalemini yani as-
l›nda kendini satmam›fl bir yazar›n
yazabilece¤i türden bir yaz› de¤il-
dir. Bu yaz›, dürüst, namuslu, so-
rumluluk duyan, en az›ndan bas›n
ahlak›na, ayd›n namusuna sahip bi-
ri taraf›ndan yaz›labilecek bir yaz›

de¤ildir. 

Madem yaz›yorsun, ispat et. 

Hiç de¤ilse, burjuva bas›n ahlak
ilkelerine, kurallar›na uyma sorum-
lulu¤u duyan biri bunlar› yazmaz. 

Burjuva hukuku, karfl› tarafa söz
ve savunma hakk› tan›r. Kan›tlana-
mayan iddialar›n bu flekilde ortaya
sürülmesini kabul etmez. Kan›tla-
yabiliyorsun yaz. Suçlad›klar›n›n
söz hakk›na riayet et. Ama bunlar›n
hhiiççbbiirrii yyookk Eser Karakafl’ta. Zerre
kadar ahlak yok. Hani kan›t›n, hani
belgen?.. Yoksa, o zaman sen bunu
gazetecilik, ya da ayd›n olmak ad›-
na yazm›fl olamazs›n. 

Mustafa Duyar’›n öldürüldü¤ün-
den söz ediyorsun; niye Sabanc›lar
öldürttü diyemiyorsun, en az›ndan o
ihtimalden söz edemiyorsun? O za-
man o köflede yazd›rmazlar m› sa-
na? O zaman kemik vermezler mi? 

Hadi sen git ifline, sen git Avrupa
ajanl›¤›na devam et. Hadi sen git
gazete köflelerinde, TV ekranlar›nda
tekellere ya¤c›l›¤›na devam et. 

Devrimciler taraf›ndan yay›nla-
nan ÖÖzzggüürr VVaattaann Dergisi’nde bak
senin için ne yaz›lm›fl y›llar önce:

“TV’lerin, gazetelerin ‘ekonomi
yorumcusu’ ad›yla ç›kar›p, halk› al-
datma görevi verdikleri ‘ekonomist-
ler... Adlar›, EEsseerr KKaarraakkaaflfl olur, Os-
man Altu¤ olur, Enis Berbero¤lu
olur, Hurflit Günefl olur... Bunlar, ifl-
kenceci ve katilli¤i belgeli fifieeffiikk

KKuull’’llaarr››nn eekkoonnoommii aallaann››nnddaakkii kar-
fl›l›¤›d›r.” (31 Aral›k 2001, say›: 4)

Ne de güzel benzetmifller. 

Evet, “Fehriye Çatl›” bafll›kl› bu
yaz› da tam fifieeffiikk KKuullllaarr’’››nn kkaallee--
mmiinnddeenn ç›kacak bir yaz› zaten. 

Sen git Abant’ta Fethullah’›n ke-
mi¤ini yala. Ekonomi programla-
r›nda tekelci burjuvaziye ya¤lar
çek, Avrupa övgüleri yap›p Avrupa-
larda a¤›rlanman›n veya AB fonla-
r›ndan nasiplenmenin yollar›n› yap.
Sana ne Fehriye’den...

Asl›nda “sana ne Çatl›’dan” da
diyecektik ama, asl›nda bu çok da
do¤ru olmayacak. Çünkü, senin ta-
rihine, konufltuklar›na ve yazd›kla-
r›na bak›ld›¤›nda, ekonomi alan›n-
da, AB diplomasisinde, tekelci bur-
juvazi ad›na üstlendi¤in rolün Çatl›-
lar›n üstlendi¤i rolden de bir fark›
yok. Sadece alan› ve biçimi de¤iflik.
Bak, bak da fiefik Kullar’la, Çatl›-
lar’la nas›l da yak›n oldu¤unu gör.
Bak da yaz›lar›n› ona göre tart. 

Ülkemizin gazetecileri, gazete-
lerinde yazan ö¤retim üyeleri, ay-
d›nlar, karfl›lar›ndakiler devrimciler
olunca, her türlü ahlaktan, ilkeden,
kuraldan azade olduklar› düflüncesi-
ni terk etmek zorundad›rlar. Böyle
bir gazetecilik anlay›fl›, böyle bir
ayd›n yaklafl›m› olamaz. Bu tav›rda
›srar edenler, en a¤›r nitelendirme-
leri hakedeceklerini bilmelidirler. 

Ahmet SSönmez

Sabah Gazetesi’nde Ufuk
Sand›k flöyle yaz›yor: “fiim-
di gözler Erdal'›n Türki-
ye'deki suçlar›ndan dolay›
yarg›lanmas›na çevrildi.

Umar›m Belçika'da adalet yerini bu-
lur. Suç cezas›z kalmaz. AAcc››mm››zz az
da olsa hafifler.”..

25. katta s›k›lan kurflunlar, onun
da can›n› çok yakm›fl anlafl›lan. Sa-
banc› için çok ac› çekmifl(!). 

Yaz›s›na “Özdemir Sabanc› için
Belçika'dan adalet bekliyoruz” bafl-
l›¤›n› atm›fl. Peki bu Ufuk Sand›k,

acaba hiç, “1 May›s 1977’de katle-
dilenler için adalet bekliyoruz” bafl-
l›kl› bir yaz› yazm›fl m›?

Veya Özdemir Sabanc›’n›n öldü-
rülmesinden hemen önce Ümraniye
Hapishanesi’nde dört tutsa¤›n katle-
dilmesine iliflkin “Ümraniye’de öl-
dürülenler için Türkiye’den adalet
bekliyoruz” diye yazm›fl m›yd›?

Hadi o kadar uza¤a da gitmeye-
lim. 6 kad›n›n Bayrampafla Hapisha-
nesi’nde diri diri yak›lmas› konu-
sunda adalet istedi mi acaba bay
Sand›k?

Veya flunu soral›m: Sabanc›lar’›n
belirledi¤i asgari ücretle sefalete
mahkum edilen milyonlarca yoksul
ad›na “açl›¤a mahkum edilenler için
adalet bekliyoruz” diye yazd› m›?

Bunlar› yazmam›fl, ama mesela
evvelki hafta flöyle bir yaz› yazm›fl:
“Mercedes oto yat›r›m› için yer ar›-
yor biz uyuyoruz.”

O gazeteci de¤il; tekellerin gaze-
tecisi.. Mercedes’in ve iflbirlikçileri-
nin borazan›!.. O yüzden halk katle-
dilirken, inim inim inletilirken, aç
b›rak›l›rken ac› duymuyor, ama Sa-
banc›lar ve iflbirlikçilerinin bafl›na
bir fley gelince ac›s›n› duyuyor!

GGaazzeetteeccii mmii,, GGaazzeetteecciiSSAA mm››?? 



Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Emperyalizm bafll›kl› sohbeti-
mize 3. bölümüyle devam edi-
yoruz. 

Emperyalizm demifltik; “11))
TTeekkeellccii kkaappiittaalliizzmmddiirr;; 22)) AAssaallaakk
vvee ççüürrüüyyeenn kkaappiittaalliizzmmddiirr;; 33))
CCaann ççeekkiiflfleenn kkaappiittaalliizzmmddiirr””...
‹lk ikisini, çal›flmam›z›n ilk iki
bölümünde görmüfl olduk. Bu
bölümü, “can çekiflme” olay›na ay›-
ral›m bu anlamda. Emperyalizmin
çürümesi ve can çekiflmesi,
bir anlamda da kapitalizmin
ve burjuvazinin ggeerriicciilleeflflmmee--
ssiiyyllee özdefltir. Emperyalizme
iliflkin yan›lg›lar›n birço¤u
da kayna¤›n› bu gericili¤in
do¤ru tespit edilememesin-
den veya görülmek istenme-
mesinden al›r. Bu anlamda
da konuya bu noktadan devam ede-
lim diyorum. 

ÖÖzzlleemm:: Peki, ben oradan baflla-
yay›m. Burjuva demokrasisi tüm
burjuva kesimler için uygulanan,
onlar›n eflit söz ve temsil haklar›n›n
oldu¤u bir demokrasidir. Emperya-
lizm öncesi böyle bir demokrasi söz
konusuydu. Ama tekellerin ortaya
ç›kmas›yla burjuva s›n›f› içinde ttee--
kkeellccii bbuurrjjuuvvaazziinniinn,, mmaallii oolliiggaarrflflii--
nniinn ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü ortaya ç›k›nca,
her fley, ekonomide de, siyasette de
onlar›n talepleri, ç›karlar› do¤rultu-
sunda belirlenmeye bafllad›. Bu, el-
bette ayn› zamanda kitlelerin talep-
lerinin de demokrasi üzerindeki et-
kilerinin iyice s›n›rlanmas› demekti.
Burjuvazi için bile daralan demok-
rasi, kitlelere karfl› bask›ya, yasa¤a
daha fazla baflvuran bir demokrasi-
ye dönüflecekti. Bu anlamda emper-
yalizmle birlikte, serbest rekabetçi
döneme göre, burjuva demokrasisi
darald›, bbuurrjjuuvvaazzii ssiiyyaassaall oollaarraakk
ggeerriicciilleeflflttii..

Fakat Kemal arkadafl›n belirtti¤i
gibi, burjuvazinin bu dönemde ggee--
rriicciilleeflflmmiiflfl oldu¤unu kabul etme-
yenler de vard›r; bunlar, 20. yüzy›l
boyunca haklar ve özgürlükler ala-
n›nda “uluslararas›” düzeyde sa¤la-
nan geliflmeleri örnek göstererek,
20. yüzy›lda demokrasinin geliflti¤i-

ni ileri sürerler. 

Evet, görünüm olarak bu görü-
flün dayand›¤› baz› somut geliflme-
ler var gerçekten de. Mesela, ser-
best rekabetçi dönemde kapitalist
ülkelerin baz›lar›nda genel oy hakk›
yoktu henüz. Genel oy hakk›, esas
olarak 20. yüzy›l içinde tüm ülkele-
ri kapsar hale gelmifltir. 

Fakat bu bizim yukar›da ortaya
koydu¤umuz tespiti de¤ifltirmez. 

Emperyalizm bunlar› gönüllü
olarak, demokrasiyi gelifltirmek için
vermemifltir. Hak ve özgürlükleri
bu dönemde geniflleten esas olarak
iikkii tteemmeell uunnssuurr vard›r: BBiirr;; emper-
yalizme bu tavizleri verdiren ilk et-
ken devrim korkusudur. Devrimci
geliflmeyi engellemek, s›n›f müca-
delesini iktidar›n› tehdit eder hale
getiren çeliflkileri yumuflatmak için
birtak›m haklar tan›nm›fl ve iflçilerin
mücadelesi “parlamenter zemine”
çekilmek istenmifltir. ‹‹kkiinnccii neden
ise, sosyalist sistemin ekonomide
ve demokraside sa¤lad›¤› büyük ge-
liflmeler de, emperyalizmi bu alan-
da birçok hakk› tan›mak zorunda b›-
rakm›flt›r. 

KKeemmaall:: Emperyalizm dönemi,

burjuvazinin siyasi olarak gericilefl-
ti¤i dönemdir. Tan›nan baz› haklar,
ister genel oy hakk› gibi siyasi muh-
teval› haklar olsun, ister sosyal hak-

lar olsun, burjuvazinin gerici ni-
teli¤ini ortadan kald›rmaz. Zaten
emperyalizm dönemine çok
yönlü olarak bakt›¤›m›zda bur-
juvazinin niteli¤ini belirlemek
aç›s›ndan bunlar›n tali kald›¤›
görülür. 

Mesela, genel oy hakk›n› ta-
n›yan emperyalizm, sömürgele-
re karfl› tarihin en büyük sald›r›-
lar›n›, en amans›z sömürüsünü,
talan›n› uygulam›flt›r. O haklar›

veren emperyalizm, dün-
yan›n dört bir yan›nda fa-
flist, gerici diktatörlükleri
iflbafl›na getiren, destekle-
yendir. Bunlar da bir yana,
iki büyük savaflta, on mil-
yonlarca insan›n katledil-
mesine neden olan da on-
lardan baflkas› de¤ildir.

Burjuvazinin bu dönemdeki gerici-
leflmesinin hangi boyutlara varabi-
lece¤inin ve hangi biçimleri alabile-
ce¤inin en somut göstergesi kuflku-
suz, Almanya’da, ‹talya’da, ‹span-
ya’da kurulan faflizmlerdir. Faflizm,
flu veya bu kesimin de¤il, tteekkeellccii
bbuurrjjuuvvaazziinniinn iktidar›yd›. 

Tekelci burjuvazinin siyasal ni-
teli¤inin aslolan özü en ç›plak bi-
çimde faflizmde görülür. 

““KKooppeennhhaagg KKrriitteerrlleerriinnii”” ya-
pan tekelci burjuvazinin bugün de
ihtiyaç duydu¤unda faflizme bafl-
vurmakta bir an bile tereddüt etme-
yece¤i bilinmelidir. Onun s›n›fsal
özelli¤ine uygun olan budur. Fakat
bugün emperyalist ülkelerde tekel-
lerin iktidar›n› tehdit eden bir gelifl-
me sözkonusu de¤ildir. 

Bugün emperyalizm aç›s›ndan
böyle bir ihtiyaç olmamas›, onun
demokrasiyi içsellefltirmifl olmas›-
n›n kan›t› gibi sunulamaz. Kald› ki,
iktidara yönelik bir s›n›f mücadele-
sinin olmad›¤› koflullarda bile, em-
peryalistler, anti-demokratik yüzle-
rini gösteriyorlar yer yer. Yasal, ya-
sad›fl›, ekonomik, siyasi zora baflvu-
ruyorlar. Mesela, yine flu son 6-7 y›l
içinde çok somut gördü¤ümüz gibi,
ony›llard›r övündükleri baz› “temel
haklar”›, vazgeçilmez ilan ettikleri
baz› “kifli hak ve özgürlüklerini”,
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bir ç›rp›da rafa kald›rmakta tereddüt
etmediler. 

Bunun d›fl›nda mesela Alman-
ya’da oldu¤u gibi komünist partile-
rin yasaklanmas›, ‹spanya’da oldu-
¤u gibi ulusalc› partilerin kapat›l-
mas›, ABD’de oldu¤u gibi ““kkoommüü--
nniisstt oolldduu¤¤uu bbiilliinneenn vveeyyaa ttaahhmmiinn
eeddiilleenn”” kiflilerin kamu kurulufllar›n-
da çal›flmas›n›n yasaklanmas›, son
dönemde yine gerek AB ülkelerin-
de, gerek ABD’de, yabanc›lara yö-
nelik aleni ayr›mc›l›k içeren yasala-
r›n ç›kar›lmas›... gibi klasik anlam-
da burjuva demokrasisiyle pek de
ba¤daflt›r›lamayacak yasaklara, bur-
juvazi çok kolay ve s›k s›k baflvura-
bilmektedir. Yine son dönemde in-
fazlar›n meflrulaflt›r›ld›¤›na, iflken-
cenin bile “teorisinin” yap›ld›¤›na
tan›k oluyoruz ‹ngiltere, Almanya
gibi ülkelerde. 

fiimdi esas›nda iktidar›n› do¤ru-
dan tehdit eden bir geliflme sözko-
nusu de¤ilken bile, terör demagoji-
sini öne ç›kar›p bu kadar hak gasb›
yapan tekelci burjuvazinin, “ço¤un-
luk” karfl›s›nda boynunun k›ldan in-
ce olaca¤› düflünülebilir mi?

Misal; halk›n ço¤unlu¤unun sos-
yalizme geçmek istedi¤ini düflüne-
lim; tekelci burjuvazi bu durumda
iktidar› proletaryaya m› b›rakacak?

Burjuva demokrasisi kitlelerin
taleplerini dikkate al›r m›, al›rsa ne
kadar al›r, hangi konularda al›r? Em-
peryalizmin s›n›fsal niteli¤ini yani
tekellerin her  fleyi kendi ç›karlar›na
göre belirledi¤ini görmezden gele-
rek bu sorular cevaplanabilir mi?

Yine bir örnek; Irak’›n iflgaline
karfl› meydanlara ç›kanlar, anketler-
de hay›r diyenler, nüfusun ezici ço-
¤unlu¤unu oluflturuyordu de¤il mi?
Peki ne oldu? Emperyalist hükü-
metler, politikalar›n› halk›n ço¤un-
lu¤unun isteklerine göre de¤il, te-
kellerin ç›karlar›na göre belirledi...
Hali haz›rda uygulanan ekonomik
politikalar aç›s›ndan da ayn› fley ge-
çerlidir. 

MMaazzlluumm:: fiunu daha net ola-

rak ortaya koymak gerek. Genel oy
hakk›, seçimler, çok parti olmas›,

bunlar tek bafl›na demokrasinin be-
lirleyeni de¤illerdir. Genel oy hak-
k›n›n olmas› veya yeni sömürgelere
göre emperyalist ülkelerde haklar
ve özgürlüklerin daha genifl ve kul-
lan›labilir olmas›, bu ülkelerde de-
mokrasinin ço¤unluk yani halk›n
iradesi do¤rultusunda iflledi¤i anla-
m›na gelmez. 

Bildi¤imiz gibi, emperyalist ül-
kelerdeki yönetim de esas olarak
bbuurrjjuuvvaa ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü’dür. Burjuva
demokrasisi bbuurrjjuuvvaa ddiikkttaattöörrllüü--
¤¤üü’nün bir biçimi, ffaaflfliizzmm de bir
baflka biçimidir. 

O halde, önceki bölümdeki ta-
n›mlar›m›zla birlefltirerek flunu be-
lirtmeliyiz: BBuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiissii,,
eemmppeerryyaalliizzmmllee bbiirrlliikkttee,, bu ülke-
lerdeki tteekkeelllleerriinn,, mmaallii oolliiggaarrflfliinniinn
ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnee dönüflmüfltür. Ka-
pitalizmin ve burjuvazinin tarihsel
olarak ilerici konumlar›n› kaybedip
gericileflmelerinde iflte bu da en
önemli nedenlerden biridir. 

KKeemmaall:: Lenin emperyalizmi

neden can çekiflen kapitalizm olarak
tan›ml›yor? ‹stersen flimdi bunu so-
mutlayarak devam et. 

MMaazzlluumm:: Tarihsel olarak bir

sistemin geliflmesi, sonra durakla-
mas› ve gerilemeye, baflka deyiflle
can çekiflmeye bafllamas›n›n temel
olarak bir tek ölçüsü vard›r: O da
üü rreettiimm iilliiflflkkiilleerriinniinn üürreettiiccii ggüüççlleerrii
ggeelliiflflttiirriipp ggeelliiflflttiirrmmeeddii¤¤iiddiirr.. 

Üretim iliflkileri, üretici güçleri
gelifltirdi¤i sürece, o sistemin ken-
disi de geliflmekte olan bir sistem-
dir. Fakat tersi durumda, sistem de
art›k gericileflmeye ve can çekiflme-

ye bafllam›fl demektir. Emperya-
lizmle birlikte kapitalizm iflte bu
aflamaya geçmifltir. Bunun en
önemli göstergeleri nedir peki?

‹‹llkk öönneemmllii ggöösstteerrggee,, üürreettiimmiinn
nniitteellii¤¤iiyyllee mmüüllkkiiyyeettiinn nniitteellii¤¤ii aarraa--
ss››nnddaakkii ffaarrkkll››llaaflflmmaadd››rr:: Üretim
çok büyük ölçülerde ttoopplluummssaallllaa--
flfl››rrkkeenn,, üretim araçlar›n›n özel mül-
kiyetinin çok çok kküüççüükk bbiirr aazz››nnll››kk
eelliinnddee ttooppllaannmmaass››,, göstergelerden
biridir. Bu olgu, belli ölçülerde ser-
best rekabetçi dönem kapitalizmin-
de de geçerlidir fakat emperyalizm-
le birlikte en uç düzeylere var›r. Ön-
ceki bölümde tekellere iliflkin aktar-
d›¤›m›z rakamlar› hat›rlayal›m. Bu
paradoksun, yani üretimin toplum-
sallaflmas›na karfl› mülkiyetin kü-
çük bir az›nl›k elinde toplanmas›,
ayn› zamanda mevcut sistemin art›k
üretici güçlerin geliflmesinin önün-
de engel oluflturmaya bafllamas› de-
mektir. 

“Can çekiflme”nin di¤er bir
öönneemmllii ggöösstteerrggeessii,, serbest rekabet-
çi dönem kapitalizminde rastlanan
““ddeevvrreevvii bbuunnaall››mmllaarr””›n, emperya-
lizmle birlikte sürekli genel bunal›-
ma dönüflmesidir. 

Bunal›m›n süreklileflmesiyle bir-
likte de, kapitalizmin yap›sal olarak
içerdi¤i çeliflkiler daha da keskinle-
flir ve dünya çap›nda yeni çeliflkiler
eklenerek derinleflir. 

Bu çeliflkiler, birkaç alanda bir-
den geliflir; birincisi, eemmeekk ve sseerr--
mmaayyee aras›ndaki çeliflki, ikincisi
eemmppeerryyaalliizzmm ile ssöömmüürrggee üüllkkeellee--
rriinn halklar› aras›ndaki çeliflki, üçün-
cüsü, eemmppeerryyaalliisstt ggüüççlleerr aras›ndaki
çeliflki, bunlar›n en önemlileridir. 

KKeemmaall:: Özlem, sen de bu çe-

liflkilerin herbirini ayr› ayr› açarsan,
emperyalizmin neden can çekiflen
kapitalizm oldu¤unu daha da so-
mutlam›fl olaca¤›z. 

ÖÖzzlleemm:: Emperyalizm, emekçi

s›n›flar›n daha yo¤un bir flekilde sö-
mürülmesine ve yoksullaflmas›na
yol açar. Bu sömürge ve yeni-sö-
mürgelerde mutlak olarak böyle
olurken, emperyalist ülkelerde ise
dönemlere göre biçimsel de¤ifliklik-
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ler gösterse de sonuçta bu ülkelerde
de ayn› sömürü yo¤unlaflmas› kaç›-
n›lmazd›r. Bu da burjuvaziyle sö-
mürülen s›n›flar aras›ndaki ççeelliiflflkkii--
lleerrii kkeesskkiinnlleeflflttiirriirr.. Burjuvazi, bu
durumda, sömürüde hiçbir azaltma
yapmadan ideolojik, kültürel araç-
larla bu çeliflkileri yumuflatmaya,
farkl› yönlere kanalize etmeye çal›-
fl›r. Bunda dönem dönem belli bafla-
r›lar da elde edebilir. Çeliflkilerde
nesnel anlamda bir yumuflama ve
yumuflamay› gerektirecek bir eko-
nomik-siyasi süreç olmamas›na kar-
fl›n, burjuvazinin bu tür manevralar›
baflar›l› oldu¤u ölçüde, geçici ola-
rak çeliflkilerin yumuflad›¤› gibi gö-
rünümler ortaya ç›kabilir. Bu dö-
nemler k›sa da sürebilir, uzun da.
Ne kadar etkili olaca¤›n› esas olarak
devrimci hareketin dünya çap›ndaki
durumu belirleyecektir. 

ÇÇeelliiflflkkiilleerriinn kkeesskkiinnlleeflflttii¤¤ii iikkiinnccii
aallaann,, emperyalizmin sömürge, ye-
ni-sömürge ülkelerle iliflkisidir. Em-
peryalizm, sömürge, yeni-sömürge
ülkelerde sömürüsünü derinlemesi-
ne yayg›nlaflt›rabilmek için yukar›-
dan afla¤›ya kapitalizmi gelifltir-
mekte, bu da buralarda ulusal bilin-
cin flu veya bu biçimde geliflmesine
yol açmaktad›r. Bunun do¤al sonu-
cu da emperyalizme karfl› kurtulufl
hareketlerinin güçlenmesidir. Bu da
emperyalizmi nesnel ve tarihsel ola-
rak zay›flatan bir baflka unsurdur. 

MMaazzlluumm:: Bu noktada yaflad›-

¤›m›z dönem aç›s›ndan birkaç nok-
taya vurgu yapmakta yarar var san›-
r›m. Ulusal kurtulufl savafllar›nda
bilindi¤i gibi, özellikle ‘80’li y›lla-
r›n sonlar›ndan itibaren bir gerileyifl
vard›r. Fakat bu biraz önce sözünü
etti¤imiz emperyalizmle sömürge-
leri aras›ndaki çeliflkilerin keskin-
leflmesinde objektif anlamda bir de-
¤ifliklik oldu¤u anlam›na gelmiyor.
Sorun daha çok subjektif faktörler-
deki geliflim ve de¤iflimlerle ilgili-
dir, konumuz flimdilik bu olmad›¤›
için iflin bu yan›na girmeyece¤iz. 

Ama flu kadar› aç›k ki; bugün
emperyalizmin sömürüsünün, ya¤-
ma ve talan›n›n önceki dönemlerle
k›yaslanamayacak kadar yo¤unlafl-

mas› ve emperyalistlerin yeni-sö-
mürgelere müdahalesinin ve afla¤›-
lamas›n›n yine önceki dönemlerle
k›yaslanamayacak kadar artmas›,
beraberinde çeliflkilerin derinleflme-
sini de getirmektedir. Bunun sonu-
cudur ki, dünya çap›nda halklar›n
emperyalizme karfl› hoflnutsuzlu¤u-
nun büyüdü¤ü bir süreç yaflanmak-
tad›r. Çeliflkilerin bu biçimde kes-
kinleflmesi, hoflnutsuzlu¤u, er geç
anti-emperyalist bir mücadeleye dö-
nüfltürecektir. Buyur, sen devam et. 

ÖÖzzlleemm:: ÇÇeelliiflflkkiilleerriinn kkeesskkiinn--

lleeflflttii¤¤ii üüççüünnccüü aallaann da emperyalist-
lerin kendi aralar›ndaki iliflki ve çe-
liflkilerdir. Tekeller her koflulda
“azami kar”a ulaflmak isterler. Bu-
nun için de gerekti¤inde birbirleri-
nin pazarlar›n› ele geçirmeye çal›fl-
maktan, yeni hammadde kaynakla-
r›na el koymaktan geri durmazlar.
Bu çat›flmal› ve aralar›ndaki çeliflki-
leri kaç›n›lmaz olarak keskinleflti-
ren bir rekabettir. Emperyalizm dö-
nemi boyunca bu çeliflkiler keskin-
leflmifl ve bilindi¤i gibi emperyalist-
ler aras› savafllara kadar varm›flt›r.
Bu savafllar emperyalistler aras›
iliflki ve dengelerde de¤iflikliklere
yol açm›fl ancak aralar›ndaki çelifl-
kileri ortadan kald›rmam›flt›r. Çelifl-
ki ‹kinci Paylafl›m Savafl›’ndan son-
ra ““eenntteeggrraassyyoonn”” koflullar›nda yani
emperyalistlerin zorunlu iflbirli¤i
içine girdikleri dönemde de bitme-
mifltir. Bugün de emperyalistler ara-
s› çeliflki kendini çeflitli biçim ve
alanlarda sürdürmektedir. 

Baflta s›ralad›¤›m›z üç çeliflki ol-
mak üzere, bu çat›flma ve çeliflkiler,
sonuçta emperyalizmin gücünü za-
y›flatmaktad›rlar. Emperyalizm bu-
gün için sorunlar›na çözümler üre-
tebiliyor olsa da, tüm bu çeliflkiler,
gittikçe derinleflir ve emperyalizmin
tarihsel sonunu getirir. 

KKeemmaall:: fiimdi burada farkl› bir

konuya da de¤inmek gerekiyor. Ki,
bu da emperyalizmin can çekiflme-
sinin nas›l ölümüne dönüflece¤i me-
selesidir. 

S›ralad›¤›m›z bu belli bafll› çelifl-
kilerin emperyalizm dönemi boyun-
ca derinleflti¤i kesin bir olgudur. Fa-
kat öncelikli olarak flunu belirtmek
gerekiyor; bu çeliflkilerin derinlefl-
mesi sonucunda emperyalizm kendi
kendine y›k›lmaz, yok olmaz. ‹flte
burada tarihi evrimi sa¤layan sub-
jektif faktörler, baflka bir deyiflle ta-
rihte vvoollaannttiirriizzmmiinn ((iirraaddeecciillii¤¤iinn))
rroollüü gündeme gelir. Dolay›s›yla,
yukar›da sözünü etti¤imiz çeliflkiler
ne kadar derinleflirse derinleflsin, bu
kendili¤inden sonuçlara yol açmaz.
Bu çeliflkilerin emperyalizmi çökü-
fle götürmesi, ulusal ve sosyal kur-
tulufl mücadeleleriyle, devrimlerle
mümkün olacakt›r. Nitekim bugüne
kadar emperyalizme vurulan darbe-
ler de bu flekilde olmufltur. 

Lenin, iflte bütün bu nedenlerden
dolay›, emperyalizm “can çekiflen
kapitalizmdir” tespitini yaparken,
emperyalizm ça¤›n›n ayn› zamanda
““pprroolleetteerr ddeevvrriimmlleerr ççaa¤¤››”” oldu¤u
tespitini de yapar. Nitekim, geçen
yüzy›l, emperyalizmin ve proleter
devrimlerin her yönüyle dünyaya
damgas›n› vurdu¤u bir yüzy›ld›r.
Hiçbir kavram, yüzy›l› Lenin’in bu
adland›rmas› kadar iyi tan›mlaya-
mazd›. Peki bu adland›rma bugün
hala geçerli de¤il mi? 

Elbette geçerli. Bugün bu çelifl-
kilerin devrimlere yol açmad›¤›na
bak›l›p, bundan da çeliflkilerin art›k
derinleflmedi¤i, keskinleflmedi¤i gi-
bi sonuçlara varmak yan›lt›c›d›r.
Emperyalizmin buldu¤u geçici çö-
züm ve rahatlamalara karfl›n, çelifl-
kiler keskinleflmeye devam etmek-
te, toplumlar, objektif ve subjektif
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Bu çeliflkilerin
derinleflmesi
sonucunda
emperyalizm

kendi kendine y›k›lmaz.
‹flte burada tarihi evrimi
sa¤layan subjektif faktör-
ler, tarihte vvoollaannttiirriizzmmiinn
rroollüü gündeme gelir...
Çeliflkilerin emperyalizmi
çöküfle götürmesi,
devrimlerle mümkün
olacakt›r.

Hayat›n

‹çindeki 
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olarak devrimlerin koflullar›n› kendi
içinde biriktirmektedirler. 

Lenin, daha yüzy›l›n bafl›nda
devrimlerin sadece geliflmifl emper-
yalist ülkelerde de¤il, sömürge ül-
keler için de geçerli oldu¤unu söy-
lemiflti. O bunu söyledi¤inde daha
devrimler yoktu ortada. 

Asl›nda, emperyalizmin bu nite-
liklerini formüle eden Lenin olmak-
la birlikte, kapitalizmin bu yönde
geliflece¤ini Marks ve Engels de ön-
görmüfllerdi. Marks ve Engels, ka-
pitalist geliflimin bir noktadan itiba-
ren tekelleflmeye dönüflece¤ini, te-
kelleflmeyle birlikte de bbuurrjjuuvvaazzii--
nniinn iilleerriiccii mmiissyyoonnuunnuunn ssoonnaa eerree--
ccee¤¤iinnii, serbest rekabetçi dönem ka-
pitalizminin ddeevvrreevvii krizlerinin ssüü--
rreekkllii krize dönüflece¤ini tespit et-
mifllerdi. Marks ve Engels’e göre,
bu geliflmeden de iki önemli sonuç
ç›kacakt›: Birincisi, mmeevvccuutt üürreettiimm
iilliiflflkkiilleerriinniinn üürreettiiccii ggüüççlleerriinn ggeelliiflflii--
mmiinniinn öönnüünnddee eennggeell oollmmaayyaa bbaaflfl--
llaayyaaccaa¤¤›› ve ikincisi, bu sürekli bu-
nal›m döneminin, iflçi s›n›f›n›n ikti-
dar›yla sonuçlanaca¤›... Nitekim,
Marks ve Engels, bu öngörülerinde
de yan›lmad›lar. 

MMaazzlluumm:: Yaln›z ben burada

bir ek yapmak istiyorum. Marks ve
Engels’in genel gidiflata iliflkin ön-
görüleri do¤rulanm›fl olmas›na do¤-
rulanm›flt›r ama bir yan›lg› da var-
d›r. Onu da belirtelim arada. Marks
ve Engels, kapitalizmin bunal›m›-
n›n süreklileflmesinin iflçi s›n›f› ikti-
dar›na, yani devrime yol açaca¤›n›
söylerken, bunun “kapitalizmin en
geliflmifl oldu¤u Avrupa ülkelerin-
de” olaca¤›n› öngörmüfllerdi. Ama
as›l yan›ld›klar› nokta, o dönemde
kapitalizmin “sürekli bunal›m dö-
nemine girdi¤i” tespiti yapm›fl ol-
malar›d›r. Ki daha sonra bu konuda
yan›ld›klar›n› belirtmifller, hatta bu-
na ba¤l› olarak da “devrimin kapi-
talizmin daha az geliflmifl oldu¤u
ama bunal›mlar›n daha derin ya-
fland›¤› Avrupa’n›n do¤usundaki ül-
kelere kayabilece¤ini” de söylemifl-
lerdir. Kapitalizm onlar›n geldi¤ini
sand›klar› ssüürreekkllii bbuunnaall››mm ddöönnee--
mmiinnee ancak emperyalizmle birlikte

girecektir. 

Emperyalizmin geliflimi, Marks
ve Engels’in ilk beklentisinde oldu-
¤u gibi, en geliflmifl kapitalist ülke-
lerde devrime yol açmad›. Çünkü,
emperyalistleflme, bunal›m› sürekli-
lefltirerek, sistemin çöküflünün ob-
jektif koflullar›n› yarat›yordu ama;
ayn› zamanda emperyalist sömürge-
cilik sayesinde, birçok ülkeyi kapi-
talist üretim ve sömürü çarklar›na
ba¤layarak, kapitalizmin bunal›m›-
n› hafifletmesini de sa¤l›yordu. 

Bugün de asl›nda benzer bir du-
rum sözkonusudur. Emperyalizmin
bunal›m› aç›s›ndan, bu bunal›m›n
ortadan kalkmas› veya çeliflkilerin
çözülmesi gibi bir geliflme sözkonu-
su de¤ildir. Sosyalist sistemin y›k›l-
mas›yla ele geçirdikleri yyeennii ppaazzaarr--
llaarr,, emperyalizm için bu dönem
aç›s›ndan bir nefes borusu olmufltur.
Fakat sonraki geliflmelerle birlikte
herkesin gördü¤ü gibi, bu da emper-
yalizmin sürekli bunal›m›n› olufltu-
ran sorunlar›na çözüm oluflturama-
maktad›r. Emperyalizmin Afganis-
tan’da, Irak’ta sergiledi¤i ssaalldd››rr--
ggaannll››¤¤››nn bbüüyyüükkllüü¤¤üü vvee ppeerrvvaass››zzll››--
¤¤››,, aayynn›› zzaammaannddaa ssoorruunnllaarr››nn››nn
bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüünn ddee bir göstergesi-
dir. Tekeller, bugün daha genifl pa-
zarlar› ele geçirmek, denetlemek,
mevcut pazarlar› derinlefltirmek için
alabildi¤ine sald›rgan bir politika
içindedirler. 

ÖÖzzlleemm:: Sohbetimizin ilk bölü-

münde emperyalizmle birlikte kapi-
talist ekonominin bir ““ddüünnyyaa ssiissttee--
mmii”” haline geldi¤ini, bu anlamda

sömürge ve yeni sömürge ülkelerin
de bu sistemin birer halkas› duru-
muna geldi¤ini özellikle vurgula-
m›flt›k. Bu, sadece ekonomik iliflki-
ler bak›m›ndan de¤il, ülkelerin dev-
rim durumu aç›s›ndan önemli bir
tespittir. Çünkü, emperyalist üretim
iliflkilerinin tüm ülkeleri içine alma-
s›yla birlikte, bu tek sistem içerisin-
de yeralan ülkelerin tümünde ddeevvrrii--
mmiinn oobbjjeekkttiiff kkooflfluullllaarr›› oluflur. 

Bu noktada, mesela, kapitaliz-
min az geliflmifl olmas›, devrimin
önünde bir engel oluflturmaz art›k.
‹flçi-köylü ittifak› temelinde bu ül-
kelerde de devrimler geliflebilir.
Emperyalizmin vahfli talan ve ya¤-
mas›, sömürge ve yeni-sömürgeler-
de çok daha aç›k ve keskin biçim-
lerde hissedilir, bu ise bu ülkelerin
sözünü etti¤imiz objektif koflullar›-
n›, baflka deyiflle ““ddeevvrriimmee ggeebbee””
olma durumlar›n› daha da güçlendi-
rir. Bu ülkeler ayn› zamanda dünya
çap›ndaki emperyalist sistemin yyuu--
mmuuflflaakk kkaarrnn››nn›› olufltururlar. Bu du-
rum, eemmppeerryyaalliisstt zziinncciirriinn eenn zzaayy››ff
hhaallkkaallaarr›› olarak da adland›r›l›r. Bu
niteliklerinden dolay› da, devrime,
emperyalist ülkelerin kendisinden
daha yak›nd›rlar. 

Lenin’in emperyalizm dönemine
iliflkin tahlil ve tespitlerini, iflte bu
düflünceler tamaml›yordu. Ve Le-
nin’in “emperyalizm ve devrimler
ça¤›” olarak adland›rd›¤› 20. yüzy›l,
yukar›daki tahlil ve tespitlerin de
do¤ruland›¤› bir yüzy›l oldu. Rus-
ya’da bafllayan devrimler, Do¤u Av-
rupa ülkeleriyle, Çin, Vietnam, Ko-
re devrimleriyle, Küba, Nikaragua
ve çeflitli Afrika ülkelerindeki ulu-
sal ve sosyal kurtulufl mücadeleleri-
nin zaferleriyle devam etti. 

KKeemmaall:: Emperyalizm, kuflku

yok ki, tarihsel sonunu mümkün ol-
du¤unca geciktirmeye çal›fl›yor. Ye-
ni sömürü ve sömürgecilik yöntem-
leriyle krizlerine, yap›sal sorunlar›-
na geçici çözümler buluyor. Önü-
müzdeki bölüm, emperyalizmin bu
yeni yöntemlerini de iflleyerek em-
peryalizm konusundaki sohbetimizi
tamamlam›fl olaca¤›z. Sevgili okur-
lar›m›z, flimdilik hoflçakal›n.
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Sosyalist sis-
temin y›k›lma-
s›yla ele geçir-
dikleri yeni

pazarlar da emperyaliz-
min sorunlar›na çözüm
olmad›. Emperyalizmin
Afganistan’da, Irak’ta
sergiledi¤i sald›rganl›¤›n
büyüklü¤ü, ayn› zamanda
sorunlar›n›n büyüklü¤ü-
nün de bir göstergesidir. 

Hayat›n

‹çindeki 
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Sömürücü egemen s›n›flar, top-
lumlar›n s›n›flara bölünmüfl oldu-
¤unu, bu s›n›flar aras›ndaki çeliflki
ve çat›flmalar› gizlemek ister. Mus-
tafa Kemal’in “s›n›fs›z, imtiyazs›z,
kaynaflm›fl bir kitleyiz” sözünde
oldu¤u gibi. Burjuvazi, toplumu,
ç›karlar› ortak olan bir yap› gibi
yans›t›r. “Hepimiz ayn› gemideyiz”
sözü de bunun klasik bir ifadesidir.
S›n›fsal farkl›l›klar›, ““ggeelliirr eeflfliittssiizz--
lliikklleerrii””,, ““ssoossyyaall kkeessiimmlleerr aarraass››nn--
ddaakkii ffaarrkkllaarr”” diye tan›mlamay›
tercih eder. Gerçekte ise, kapitalist
toplum da içinde olmak üzere s›-
n›flara bölünmüfl toplumlar vard›r. 

Tarihte yer alm›fl olan s›n›fl›
toplumlar; köleci, feodal, kapitalist
ve sosyalist toplumlard›r. Köleci,
feodal ve kapitalist toplumlarda
yer alan s›n›flar, bu toplumlar›n
kendi üretim sistemlerinin ürünü
iken, sosyalist toplumda yer alan
s›n›flar, içinden ç›kt›¤› kapitalist
toplumun kal›nt›s› olan s›n›flard›r.
Sosyalist toplum, s›n›fsal farkl›l›k-
lar› giderek ortadan kald›racak bir
toplumdur.

Bununla birlikte, ilkel komünal
toplum, s›n›fs›z toplum olarak ya-
flanm›flt›r. Komünist toplumun ise,
s›n›fs›z toplum olaca¤› öngörül-
mektedir.

Toplumlarda s›n›f nedir? Hangi
topluluklar› s›n›f olarak tan›mlar›z?

SS››nn››ff››nn ttaann››mm››nn›› LLeenniinn flfluu flfleekkiill--
ddee yyaappmmaakkttaadd››rr::

““-- TTaarriihhsseell oollaarraakk bbeelliirrlleennmmiiflfl
ttoopplluummssaall bbiirr üürreettiimm ssiisstteemmii iiççiinn--
ddeekkii yyeerrlleerriinnee;;

-- ÜÜrreettiimm aarraaççllaarr››yyllaa ((ççoo¤¤uu zzaa--
mmaann yyaassaallaarrllaa bbeelliirrlleennmmiiflfl)) iilliiflflkkiillee--
rriinnee;;

-- EEmmee¤¤iinn ttoopplluummssaall öörrggüüttlleenn--
mmeessiinnddee ooyynnaadd››kkllaarr›› rroollee vvee ddee--
mmeekk kkii ttoopplluummssaall zzeennggiinnlliikklleerrddeenn
aallaaccaakkllaarr›› ppaayy››nn bbüüyyüükkllüü¤¤üünnee vvee
bbuu ppaayyaa hhaannggii aarraaççllaarrllaa ssaahhiipp ooll--
dduukkllaarr››nnaa bbaakk››llaarraakk bbiirrbbiirriinnddeenn aayy--
rr››llaann ggeenniiflfl iinnssaann ttoopplluulluukkllaarr››nnaa
‘‘ss››nn››ff’’ ddeenniirr..””

S›n›flar, üretim sistemindeki ye-
ri, üretim araçlar›yla iliflkileri ve
toplumsal zenginliklerden ald›klar›
pay ile bu paya nas›l sahip olduk-
lar›na göre eeggeemmeenn vveeyyaa eezziilleenn ss››--

nn››ffllaarr olarak iki farkl› kategori
olufltururlar. 

Lenin’in tan›m›ndan da anlafl›-
laca¤› gibi, egemen ve ezilen s›n›f-
lar›n üretim süreci içindeki yeri
farkl›d›r. Örne¤in, kapitalist top-
lumda, bir iiflflççii üürreettiimm ssüürreecciinnee
eemmee¤¤iinnii ssaattaarraakk kkaatt››ll››rrkkeenn,, iflçinin
eme¤ini sat›n alan bbuurrjjuuvvaa üürreettiimm
ssüürreecciinnee ssaahhiibbii oolldduu¤¤uu üürreettiimm
aarraaççllaarr›› ile kat›l›r.

Ayn› flekilde köleci toplumda
köle ile köle sahiplerinin, feodal
toplumda da serflerle feodal beyle-
rin üretim sürecine kat›l›mlar› fark-
l›d›r. Her üç s›n›fl› toplum biçimin-
de de, ezilen s›n›flar üretim süreç-
lerine emek güçleriyle kat›l›rken,
egemen s›n›flar, sahibi olduklar›
üretim araçlar›n› bu sürece katar-
lar. 

Egemen ve ezilen s›n›flar›n üre-
tim araçlar› ile iliflkileri de birbirin-
den farkl›d›r. Örne¤in, iiflflççii üretim
araçlar›na ba¤›ml› ve tek özel mül-
kiyeti eme¤i iken, burjuvazi üretim
araçlar›n›n özel mülkiyetine sahip-
tir.

Yine ayn› durum, köleci ve feo-
dal toplumlar için de geçerlidir.

Bu farkl›l›klar egemen ve ezilen
s›n›flar›n toplumsal üretimden al-
d›klar› pay›n da farkl› olmas›na ne-
den olur. ‹flçi yaflam› boyunca
eme¤ini üretim sürecine katt›¤›
halde, üretimden eme¤in süreklili-
¤ini sa¤lamak için, kendisinin ve
ailesinin yaflamas›na yetecek as-
gari miktar kadar pay al›rken, bur-
juvazi, toplumsal üretimin en bü-
yük pay›na el koyar. Bu s›n›fsal
farkl›l›klar›n sonucu olarak, her iki
s›n›f›n yaflam biçimi, kültürü, de-
¤erleri de farkl›l›k gösterir. 

Her toplum içinde, üretim süre-
cine kat›l›mlar›na, toplumsal yap›
içinde egemen ya da ezilen olma

konumlar›na göre tteemmeell ss››nn››ffllaarr
vard›r. Örne¤in, kapitalist toplum-
da toplumun tteemmeell ss››nn››ffllaarr››nn›› bbuurr--
jjuuvvaazzii vvee pprroolleettaarryyaa oluflturur.

Buna göre ilk s›n›fl› toplum olan
kköölleeccii ttoopplluummuu oluflturan temel s›-
n›flar, egemen s›n›f› oluflturan kkööllee
ssaahhiipplleerrii ve ezilen s›n›f› oluflturan
kköölleelleerrdir. Bunun yan›nda, bu iki
s›n›fa da dahil olmayan, ayn› za-
manda üretimde daha tali rol üst-
lenen s›n›flar da vard›r. Bunlar kü-
çük köylü ve zanaatç›lard›r.

Köleci toplumdan sonraki top-
lum biçimi olan ffeeooddaall ttoopplluummddaa,,
bu sefer temel s›n›flar, temel üre-
tim arac›na, yani topra¤a sahip
olan ffeeooddaall bbeeyylleerrllee ((ddeerreebbeeyyii)),,
yaflam›n› beylere ait toprakta çal›-
flarak sürdürmek zorunda olan
sseerrfflleerr (topraks›z, yoksul köylüler)
olur. Bunun yan›nda feodal top-
lumda da tali s›n›flar vard›r. Bunlar;
giderek büyüyüp burjuva s›n›f›n›
oluflturacak olan zanaatkarlar ve
tüccarlarla, iflçilerdir.

Feodal toplumdan sonraki top-
lum biçimi kkaappiittaalliisstt ttoopplluummdduurr..
Kapitalist toplumda temel s›n›flar,
üretim araçlar›na sahip olan bbuurrjjuu--
vvaazzii ile burjuvaziye eme¤ini sata-
rak yaflam›n› sa¤lamak zorunda
kalan pprroolleettaarryyaa (iflçi s›n›f›)d›r.
Feodal dönemden kalan köylülük
ile küçük burjuvazi de kapitalist
toplumdaki di¤er s›n›flar› oluflturur.

SSoossyyaalliisstt ttoopplluummddaa,, art›k üre-
tim araçlar›n›n sahibi, ayn› zaman-
da üretim sürecine eme¤iyle kat›-
lan pprroolleettaarryyaa ile yyookkssuull kkööyyllüüllüükk--
ttüürr. Üretim araçlar›n›n toplumsal-
laflt›r›lmas› ve emek sömürüsünün
ortadan kald›r›lmas› ile birlikte,
burjuvazi de burjuva olmaktan ç›-
kar. Dolay›s›yla sosyalist toplumda
burjuvazi yoktur. Fakat, proletar-
yan›n yan›nda, küçük burjuvazi ve
köylülük de s›n›f olarak varl›klar›n›
sürdürürler. 

Ancak sosyalist toplumun evri-
mi içinde, köylü ve küçük burjuva
s›n›flar da, proleterleflecek ve ss››nn››ff--
ssaall ffaarrkkll››ll››kkllaarr ve dolay›s›yla her
türden eflitsizikler oorrttaaddaann kkaallkkaa--
ccaakk, s›n›fl› toplumlar da böylece
yok olacakt›r. Ulafl›lacak olan bu s›-
n›fs›z toplum kkoommüünniisstt ttoopplluumm’dur.

B‹LG‹
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Halk›n ac›lar›, duygular› AKP ik-
tidar›n›n umurunda de¤il.

Daha 31 Ocak’ta Davutpafla’da
kaçak bir imalathanede yaflanan ve
23 kiflinin öldü¤ü, 116 kiflinin yara-
land›¤› patlaman›n üzerinden çok za-
man geçmedi. Halk›n can güvenli¤i-
ni tehdit eden bu kaçak imalathaneler
için cezalar› a¤›rlaflt›rmalar› bekle-
nirken, tersini yapt›lar. 8 fiubat
2008’de yürürlü¤e giren 5728 say›l›
yasa ile denetimin yap›lmas›n› engel-
leyen ifl yerlerine uygulanacak idari
para cceezzaa yyaapptt››rr››mm›› 99 bbiinn 6633
YYTTLL''ddeenn 88 bbiinn YYTTLL''yyee iinnddiirriillddii..

‹flçilerin yaflamlar›n›n patronlar›n
karlar› için hiçe say›ld›¤›, AKP ikti-
dar›n›n sorunun üzerine gidiyor gö-
rüntüsü yaratarak üzerini külledi¤i
olaylardan birisi de Tuzla Gemi ter-
sanelerinde birbiri ard›na yaflanan ifl-
çi ölümleridir. Ki, bu iflçilerden biri-
si olan Metin Turhan denize düflüyor,
bo¤ulup öldü¤ü ancak bir gün sonra
ailesinin tersaneye gelmesi ile anlafl›-
l›yor, boynuna ip at›larak denizden
ç›kar›lan ceseti bir gemiye as›l›yor
ve ceset orada köpekler taraf›ndan
parçalan›yor.

Yaflananlar göstermektedir ki;

Bu sistemin farkl› bir politikas›n›n
olmas› mümkün de¤ildir. Onlarca in-

san›m›z›n yaflam›na mal olan Davut-
pafla’daki patlama gibi olaylar›n ar-
kas›ndan, Tuzla tersanelerindeki iflçi
ölümlerinde oldu¤u gibi, birkaç TV
flovluk denetim ve “sorunun üzerine
gidiyorum” görüntüsü yarat›r halk›n
tepkisini geçifltirmeye çal›fl›rlar ve
ayn› sistemi eskisinden daha beter
sürdürürler. Çünkü, tüm sistemlerini
iflçilerin iliklerine kadar sömürülmesi
üzerine kurmufllard›r. Köklü bir çö-
züm için, köklü bir de¤ifliklik, yani
sistem de¤iflikli¤i gereklidir.

AKP iktidar›n›n daha Katliam’›n
Davutpafla katliam›n›n üzerinden sa-
y›l› günler geçmiflken, halk katliam›n
sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n›,
önlemlerin art›r›lmas›n› beklerken,
tersine bu tür kaçak yerlere uygula-
nan cezalar›n indirilmesi, pervas›z-
l›klar›n›n göstergesidir. Pervas›zl›k-
lar› baflka fleylerin yan›nda as›l ola-
rak karfl›lar›nda ciddi bir tepki gör-
memelerinden kaynaklanmaktad›r.

Halk›n ac›lar›n›, yaflam›n› umursa-
mayan, halk› hiçe sayan bir iktidar söz
konusudur. Geçici bir önlem alma ge-
re¤i bile duymamaktad›r.  ‹flçiler birer
birer, onlarcas› bir anda ölüyorlar. Ne
bir sorumlu yarg›lan›yor, ne cezalan-
d›r›l›yor. Sanki böyle bir olay olma-
m›fl. Sanki ölenler insan de¤il, ölenle-

ri bir kenara atarak çal›flmaya haz›r
milyonlar içinden yenilerini getirip
ayn› sistemini sürdürüyorlar. Eminiz
ki, herhangi bir makina parças›na o ifl-
çilerin yaflamlar›ndan daha fazla de-
¤er veriliyordur.

Ne oldu Davutpafla’n›n arkas›n-
dan aç›lan soruflturmalar? AKP ikti-
dar› Davutpafla’da insanlar›m›z›n
katledilmesinin sorumlular›n›n yaka-
s›na yap›flmayacak m›? Hay›r, tersine
yeni katliamlar›n zeminini yaratmak-
la, kaçak ifl yerlerine uygulanacak
yapt›r›mlar› azaltmakla meflguller.
Katliam›n sorumlular›n›n yakas›na
yap›flm›yorlar, çünkü katliam›n so-
rumlular› kendileridir.

Dikkat edin, ne zaman a¤›zlar›n›
açsalar paradan bahsediyorlar. Para-
n›n kokusunu ald›klar› yerde, her-
hangi bir de¤er, kural, ahlak tan›m›-
yorlar. Rüflvetle mi gelir, vatan› sat-
makla m› gelir, halk›n açl›¤› yoksul-
lu¤u üzerinden mi gelir, iflçilerin on-
larcas›n›n bir anda ölmesiyle mi gelir
önemi yok. Para d›fl›nda her fleye ka-
patt›klar› gözleri, insana ait hiçbir fle-
yi, nihayetinde insanlar›n yaflam›n›
da görmüyor.

Say›: 139 35EMEK

Katiller
Yarg›lans›n

DDaavvuuttppaaflflaa’’ddaa kaçak
maytap atölyesindeki katlia-
ma iliflkin, Mersin’de bir pro-
testo eylemi yap›ld›. 7 fiu-
bat’ta Taflbina önünde yap›lan

eylemde ““DDaavvuuttppaaflflaa’’ddaakkii KKaattlliiaamm››nn SSoorruummlluussuu
DDeevvlleettttiirr”” pankart› aç›ld›. Eylemde, ““DDüüzzeenn dduurr--
mmaakkss››zz››nn kkaattlleeddiiyyoorr bbiizzii.. KKaattlliiaammllaarr››nn bbiiççiimmii hheepp
ddee¤¤iiflfliiyyoorr aammaa eessaass›› hhiiçç ddee¤¤iiflflmmiiyyoorr”” sözleriyle kat-
liam teflhir edilirken, “AAss››ll ssoorruummlluu AAKKPP vvee oonnuunn
rrüüflflvveett ççaarrkk››dd››rr”” denilerek katliam›n sorumlular›n›n
yarg›lanmas› istendi. Eyleme ESP, Mersin Liseli Ö¤-
renci Platfomu, HÖC ve Partizan kat›ld›.

‹flçinin De¤eri Yok!

Tersanelerde 2 Ölüm Daha
Tuzla tersanelerinde 4 fiubat’ta 19 yafl›ndaki iflçi Metin Tur-

han'›n denize düflerek ölümünün ard›ndan, 12 fiubat’ta da Cevat
Toy adl› iflçi, gemi güvertesinde çal›fl›rken ambar›n içine düflerek
yaflam›n› yitirdi. Toy'un cesedine ancak 3 saat sonra ulafl›labildi.

Cevat Toy adl› iflçinin ölümünün ard›ndan Tuzla tersanelerin-
de, 7 ayda, ifl güvenli¤inin olmamas› nedeniyle ölen iflçilerin sa-
y›s› 15 oldu. Sadece Tuzla tersanelerinde son üç y›lda 500'ün
üzerindeki kazada 38 iflçi öldü. 

Limter-‹fl Baflkan› konuya iliflkin yapt›¤› aç›klamada; ““GGöö--
zzüünnüü kkaarr hh››rrss›› bbüürrüümmüüflfl ppaattrroonnllaarr iiflfl ggüüvveennllii¤¤ii öönnlleemmlleerriinnii
aallmm››yyoorrllaarr”” diyerek, güvenlik önlemlerini denetleyecek ve
içinde Çal›flma Bakanl›¤›, sendikalar ve tersane sahiplerinin
temsilcilerinin bulundu¤u bir komisyon kurulmas›n› istedikleri-
ni söyledi.
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Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek

Platformu üyeleri SSGSS Yasas›’n›

protesto eylemlerine devam ediyor. 

Türk Tabipleri Birli¤i’nin ça¤r›-

s›yla bir araya gelen, D‹SK, Türk-‹fl,

KESK, TMMOB, TTB, TEB, BASK

ve TURMOB Sosyal Sigortalar ve

Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›-

s›’n› protesto etmek için 20 fiubat’da

tüm yurtta eylemler yapacaklar›n› du-

yurdular.

8 fiubat Perflembe günü Ankara

Türk Tabipleri Birli¤i binas›nda yap›-

lan bas›n toplant›s›nda SSGSS Yasa

Tasar›s›’n›n meclisten geçmemesi

için mücadele etmeye devam edecek-

lerini ifade eden kitle örgütleri ad›na

TTB Yönetim Kurulu Baflkan› Gen-

cay Gürsoy bir aç›klama yapt›. Gür-

soy, 20 fiubat günü saat 11. 30’da An-

kara Numune Hastanesi ve tüm Tür-

kiye’de hükümeti bir kez daha uyar›

amaçl› bas›n aç›klamalar› yapacakla-

r›n› duyurdu. Türban tart›flmalar›n›n

gölgesinde kalan tasar›n›n yak›nda

meclise gelece¤ini belirten Gürsoy

tüm herkesi yasan›n ç›kmamas› için

mücadele etmeye ça¤›rd›. 

KESK Genel Baflkan› ‹smail Hak-

k› Tombul da tüm güçleri ile mücade-

le edeceklerini ifade ederek, mücade-

le ça¤r›s›n› yineledi. 

***

Öte yandan 10 fiubat günü ‹stan-
bul Bahçelievler AKP ‹lçe binas›
önünde bir araya gelen Herkese Sa¤-
l›k Güvenli Gelecek Platformu 3.
Bölge Bileflenleri üyesi yaklafl›k 100
kifli de AKP hükümetinin meclisten
geçirip yasalaflt›rmaya çal›flt›¤› Genel
Sa¤l›k Sigortas› Tasar›s›’n› protesto
etti. 

“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek” önlükleri giyen Platform üyeleri
eylem boyunca s›k s›k “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek, AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r, Pa-
ras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k” slogan-
lar› att›lar. 

“Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Mezar-
da Emekli Olmayaca¤›z, Hükümet
Yasan› Al Bafl›na Çal” dövizleri tafl›-
nan eylemde Platform ad›na bas›n
aç›klamas›n› okuyan E¤itim-Sen 1
Nolu fiube Baflkan› Nihat Dede tür-
ban tart›flmalar›yla emekçileri böl-
mek isteyen AKP ve MHP’ye inat her
görüflten emekçinin bir araya gelmesi
için mücadele ettiklerine vurgu yapt›.
Dede AKP’nin  iflçilerin sigorta, ifl
güvenli¤i haklar›na önem vermedi¤i-
nin Davutpafla’da 23 iflçinin yaflam›n›
yitirmesiyle bir kez daha
görüldü¤ünü belirtti. “Biz karfl› ç›-
karsak, birlikte mücadele edersek bu
yasan›n meclisten geçmesini engelle-

yebiliriz” diyen Dede 20 fiubat Çar-
flamba günü tüm Türkiye’de TTB,
Türk-‹fl, D‹SK, KESK, TMMOB ile
Eczac›lar ve Difl Hekimleri Odalar›’yla
birlikte  alanlarda olacaklar›n›n duyu-
rusunu yapt›. 

Aç›klaman›n ard›ndan Platform
üyeleri HHeerrkkeessee SSaa¤¤ll››kk GGüüvveennllii
GGeelleecceekk PPllaattffoorrmmuu’’nnuunn bildirilerini
AKP binas› önünden fiirenevler Mey-
dan›’na kadar yüreyerek da¤›tt›lar. S›k
s›k polisin “kald›r›mdan yürüyün, slo-
gan atmay›n” uyar›lar›na ad›rmayan
kitle sloganlar eflli¤inde halka SSGSS

Yasa Tasar›s›’n›n getire-
ce¤i olumsuzluklar› an-
latt›lar. fiirinevler Mey-
dan›’na ulaflana kadar
say›lar› 150’yi gecen
kitleye çevreden geçen
halk da alk›fllayarak
destek verdi. 

***

SSGSS Yasa Tasar›s› Bursa Fo-
mara Meydan›’nda 7 fiubat Perflembe
günü  saaat 13.00’de yap›lan bir bas›n
aç›klamas›yla da protesto edildi. 

Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gele-
cek Platformu ve Bursa Sendikalar
Birli¤i taraf›ndan düzenlenen aç›kla-
maya 100 kifli kat›l›rken aç›klamay›
Birleflik Metal-‹fl fiube Baflkan› Ah-
met Ekici yapt›.

Ekici “Anayasa mahkemesi tara-
f›ndan birçok maddesi iptal edilen
SSGSS Tasar›s›’n›n demokratik mu-
halefetin tüm elefltirilerine ra¤men
tekrar TBMM’nin gündemine al›nd›-
¤›n›” söylerken tasar›n›n yasalaflmas›
halinde ülkeyi zor günlerin bekledi¤i-
ni ifade etti. 

Haklar ve Özgürlükler  Cephe-
si’nin de destek verdi¤i aç›klama bo-
yunca s›k s›k “Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek, IMF Ufla¤› Hükümet
‹stifa” sloganlar› at›ld›.

***

‹zmir’de ise ‹zmir Yamanlar Kül-
tür Merkezi taraf›ndan mahallede
sa¤l›k ocaklar› önüne kurulan refe-
randum sand›klar›nda oy kullanan
310 kifliden 306's› Sosyal Sigortalar
Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS) Yasa
Tasar›s›’na 'hay›r' dedi.

SSGSS Yasas›’n› protesto eylemleri sürüyor

AKP SA⁄LI⁄A ZARARLIDIR
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Sefalete Teslim
Olmayaca¤›z

8 fiubat günü Dan›fltay önünde toplanan BES Anka-
ra fiubesi üyeleri türban bizim gündemimiz de¤il diye-
rek türban tart›flmalar› ile emekçilerin, halk›n sorunlar›-
n›n üstünün örtülmeye çal›fl›ld›¤›n› dile getirdiler. “Se-
falete Teslim Olmayaca¤›z, Tam Ba¤›ms›z Yarg› Tam
Ba¤›ms›z Türkiye” dö-
vizlerinin tafl›nd›¤› ey-
lemde Dan›fltay ‹flyeri
Temsilcisi Hac› Özkan
yapt›¤› aç›klamada
“yaflama hakk›m›za
sayg› duymayanlar, ça-
l›flma hakk›m›za sayg›
duyar m›? Gündemle-
rimizin üstünü türban-
la örtmeye çal›fl›yor-
lar” diyerek türban›n
gündemlefltirilmesinin
nedenini dile getirdi. 

BES’liler emekçi-
lerin sorunlar›n›n bu
flekilde üstünün örtül-
mesine izin vermeye-
ceklerini belirttiler. 

‹flten Atmaya 
Grevle Cevap

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TE-
GA Mühendislik’te çal›flan iflçiler 7 fiubat’ta greve bafl-
lad›.

TEGA’da çal›flan iflçilerden 125’inin D‹SK'e ba¤l›
Birleflik Metal-‹fl Sendikas›'na üye olmas› üzerine, pat-
ron taraf›ndan toplu ifl görüflmelerinin yar›da kesilmesi
ve 55 iflçinin iflten at›lmas› üzerine kalan iflçiler greve
bafllayarak, toplu ifl sözleflmesinin imzalanmas›n› ve ifl-
ten at›lan arkadafllar›n›n tekrar ifle al›nmalar›n› istediler.

Birleflik Metal-‹fl Baflkan› ve sendika yöneticileri
grevdeki iflçileri ziyaret ederek destek verdiler.
Grevdeki iflçilere hitaben yap›lan konuflmalarda iflve
renle görüflmelerden olumlu sonuç al›namad›¤› aç›kla
narak haklar al›n›ncaya kadar grevin devam edece¤i
belirtildi. 

Grev uzlaflma aflamas›ndayken iflverenin tavr›n›
de¤ifltirmesiyle bafllad›. Grev için oylama talep eden
iflveren ezici bir ço¤unlu¤un greve “evet” oyu verme-
siyle gereken cevab› al›rken, iflçi düflmanl›¤›n› ve
haz›ms›zl›¤›n› 55 iflçiyi iflten atarak gösterdi.

...

Onlarca sendika, meslek odas›, siyasi parti,
dernek ve inisiyatifi bir araya getirerek olufltur-
du¤umuz "HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GE-
LECEK Platformu” haklar›na sahip ç›kma duyar-
l›l›¤›ndaki herkesi bizlerle birlikte iktidar›n bu
sald›rgan yasalar›n› püskürtmeye ça¤›r›yor.

AKP hükümetinin ç›karmaya çal›flt›¤› yasa
Meclis'ten geçerse;

Emeklilik yafl› 65'e, prim gün say›s› 9.000'e
ç›kar›lacak... Emekli maafllar› % 23 ila % 33 ara-
s›nda düflürülecek... Ölüm ayl›¤› ba¤lama flart›
900'den 1.800 güne yükseltilecek... Çal›flmak zo-
runda kalan emeklilerin maafllar› kesilecek... Ay-
l›k geliri 139,6 YTL'den fazla olan bütün vatan-
dafllar Genel Sa¤l›k Sigortas› primi ödemek zo-
runda kalacak... Bütün sa¤l›k hizmetleri paral›
olacak... Hastal›k, kaza, ameliyat durumlar›nda
"kat›l›m pay›" ödenecek... "Kat›l›m pay›" gerek-
ti¤inde befl kat›na kadar artt›r›lacak... Sa¤l›k hiz-
meti alabilmek için "ilâve ücret" ad› alt›nda "ha-
raç" ödemek gerekecek... Difl protez giderlerinin
karfl›lanmas›na k›s›tlama  getirilecek. 18-45 yafl
aras› difl protezi yapt›rmahakk› kald›r›la-
cak...Emzirme ödene¤i bir aya düflürülecek...
Hastaneye yatanlar›n ifl göremezlik ödene¤i % 16
azalacak... Emekli Ba¤-Kur'lular›n›n maafl›ndan
% 10 sa¤l›k primi kesilecek... Primini ödeyeme-
yen vatandafllar sa¤l›k hizmeti alamayacak, has-
tane kap›lar›ndan geri dönecek....Primini ödeye-
meyen çiftçilerin üzümüne tütününe,  pamu¤una
bu¤day›na  el konulacak...

B‹Z KARfiI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR 

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK

HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ 

GELECEK Platformu

IMF EMRED‹YOR 
AKP MECL‹STEN 
GEÇ‹R‹YOR
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Agos Gazetesi Genel Yay›n Yö-
netmeni Hrant Dink'in katledilmesi-
ne iliflkin 8'i tutuklu 19 san›¤›n yar-
g›land›¤› davan›n 3. duruflmas› 11
fiubat’ta Befliktafl’ta 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. 

Saat 10.00’da bafllayan duruflma
s›ras›nda polis mahkeme çevresini
bariyerler kurarak kuflatma alt›na
ald›. 

San›klardan O.S.’nin yafl küçük-
lü¤ü gerekçe gösterilerek, duruflma
bas›na kapal› yap›ld›. Duruflmada
Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in ifa-
deleri al›nd›. Erhan Tuncel avukat-
lar›n sorular›na cevap vermezken,
mahkeme heyetinin sorular›na,
Dink cinayetinin ifllenece¤ine ilifl-
kin bütün bilgileri istihbarat ele-
manlar›na verdi¤ini ve kendisinin
de istihbarat eleman› oldu¤u ceva-
b›n› verdi. 

Tuncel ve Hayal, duruflmaya
gözlemci olarak kat›lanlar› ve Rakel
Dink’i tehdit ettiler. Devrimcilerin
davalar›nda savunmaya yönelik
söylenenleri bile hakaret kapsam›n-
da görüp, konuflturmama, duruflma-
dan atma gibi yapt›r›mlar uygula-
yan mahkemeler, faflist katillerin
tehditlerini duruflma nizam›na uy-
gun bulmufl olmal›lar ki, “duruflma
nizam›”n› sa¤lamak için herhangi
bir önlem almad›lar.

Trabzon ve Samsun'da Hrant
Dink’in katledilmesine iliflkin aç›lan
davalar›n ana dava ile birlefltirilmesi
talebi de mahkemece reddedilirken
duruflma 25 fiubat’a ertelendi. 

JJaannddaarrmmaa GGöözzeettiimmiinnddee 

SSaalldd››rr››

Devlet, Dink’in katillerini sözde
yarg›l›yor. Gerçekte ise, bu kifliler
tutuklu iken bile devrimcilere sal-
d›rtmak için kullan›l›yorlar. Durufl-
ma’n›n  bafllamas› beklenirken, ka-
s›tl› olarak siyasi tutuklular›n bu-
lundu¤u nezarethaneye konulan fa-
flistler, Cengiz Kara, Fehmi Kara-
man ve Haydar Bayar isimli kiflilere

sald›rarak hastanelik edecek ölçüde
yaralad›lar. Jandarman›n da müda-
hale etmeyerek izlemekle yetindi¤i
sald›r›da yaralanan üç kiflinin teda-
vileri sa¤l›k merkezinde yap›ld›.

HHrraanntt ‹‹ççiinn AAddaalleett ‹‹ççiinn

Hrant Dink’in katledilmesini
protesto edenler de duruflma s›ras›n-
da Befliktafl Barbaros Meydan›’nda
bir araya geldiler. 

Hrant Dink’in Dostlar› ad›yla
toplanan 500 kiflilik kitle, ““HHrraanntt
‹‹ççiinn AAddaalleett ‹‹ççiinn”” pankart› açarak,
Ermenice, Kürtçe ve Türkçe ““HHrraanntt
‹‹ççiinn AAddaalleett”” dövizleri tafl›d›lar. Kit-
le ““YYaaflflaass››nn HHaallkkllaarr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii””,,
““KKaattiill DDeevvlleett HHeessaapp VVeerreecceekk”” slo-
ganlar›yla adalet taleplerini, suçlu-
nun kimli¤ini hayk›rd›lar.

Grup ad›na bas›n aç›klamas›n›
okuyan sanatç› Derya Alabora bu
memleketin ›rkç› katillere ve onlar›
koruyanlara ait olmad›¤›n›, geçen
sürede adalet ad›na olumlu bir ge-
liflmenin olmad›¤›n›, sadece bir te-
tikçi ve azmettirici oldu¤u söylenen
küçük bir grubun san›k olarak yar-
g›land›¤›n›, geçen bunca zamana
ra¤men mahkemede sadece üç kifli-
nin dinlenebildi¤i belirtti. Aç›kla-
mada, Hrant Dink’in yarg›land›¤›
davada müdahil olanlar›n Ergene-
kon operasyonunda tutuklanan Ke-
mal Kerinçsiz, Sevgi Erenerol, Ok-
tay Y›ld›r›m gibi kifliler oldu¤u, bu-
nun Hrant Dink’i öldürenlerin adre-
sinin neresi oldu¤unu da gösterdi¤i
vurguland›. Aç›klama ““aaddaalleett nnöö--
bbeettiinnii ttuuttmmaayyaa ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz””
sözleriyle bitirildi. 

KKaattiilllleerriinn DDuuyyaarrll››ll››¤¤›› !!

Duruflmay› takip edenler,
Hrant’›n dostlar›yla s›n›rl› de¤ildi,
Hrant’›n düflmanlar› da duruflmay›
izlemeye gelmifllerdi. Fakat yüzle-
rinde maskeler vard›. Ayflenur Bah-
çekap›l›, Nursuna Memecan gibi
AKP’li, CHP’li milletvekilleri,
AKP destekçisi Mustafa Karaailo¤-

lu gibi yazarlar ““HHrraanntt DDiinnkk DDuu--
yyaarrll››ll››kk GGrruubbuu”” ismiyle mahkeme-
yi izlemeye gelen grubun içindeydi-
ler. Bir k›s›m ayd›n, ÖDP ve DTP
milletvekilleri Ufuk Uras, Ak›n Bir-
dal’›n da içinde bulundu¤u grup
ad›na aç›klamay› da, AKP milletve-
kili Bahçekap›l› okudu. Kuflkusuz,
Hrant Dink’in mahkemesini izleme-
ye gelemeyecek kiflilerin bafl›nda
gelenler AKP’liler olmal›d›r. Keza,
Hrant’›n katledilmesine zemin olan
›rkç›l›¤›n gelifltirilmesinde CHP’nin
pay› da görmezden gelinemez.

AKP’lilere sormak gerekir: Si-
zin ne ifliniz var orada? E¤er bu ka-
dar “duyarl›”ysan›z, en baflta Hrant
Dink’in katillerini ödüllendiren hü-
kümetinize karfl› ç›kmal›yd›n›z. Du-
yarl›ysan›z, partinizin linç politika-
s›na karfl› ç›kmal›yd›n›z. 

Maalesef ayn› grubun içinde de-
mokrat kimli¤iyle tan›nan kifliler de
vard›. Oysa, katliamda sorumlulu¤u
bariz olan bu partilerle ayn› zemin-
de yer almak ddeemmookkrraattll››kk ddee¤¤iillddiirr..
Bunlarla duyarl›l›k grubu olufltur-
man›n, Hrant’›n katillerinin mah-
kum edilmesine de¤il, tersine ak-
lanmalar›na hizmet edece¤i aç›kt›r.
Çünkü, Hrant’›n katledilmesine yö-
nelik en büyük aklama, tam da bu
partilerin aklanmas›d›r.

CHP’lilerin vücudu Hrant’›n
mahkemesinde ama beyinleri ise
Belçika’ya tak›lm›flt›. Hrant Dink’in
mahkemesini izlemeye gelen Avru-
pal› heyete, Fehriye Erdal davas›n›
izlemeye gitmelerini söylüyorlard›.
Baflka türlü olmas› nas›l mümkün
olsun ki, Hrant Dink’in mahkeme-
sinde oy avc›l›¤› için, demokratl›k
oynamak için bulunuyorlard›.
AKP’nin eskiden beri uygulad›¤›,
bir dönemdir CHP’nin de benimse-
di¤i bu “duyarl›l›k oyunu” ancak bu
kadar oynanabiliyor, beynindekini
bir flekilde aç›k etmeden duram›yor.

Hrant ‹çin Adalet



Bilgöl’ün Da¤l›tepe k›rsal›nda, 3
fiubat akflam› askerler taraf›ndan bafl-
lat›lan operasyonda katledilen 10 ge-
rillan›n cesetleri morgda üst üste at›ld›.

Teflhis amac›yla Bingöl Devlet
Hastanesi morguna giden ailelerden
Reyhan Y›ld›z, tan›k olduklar›n›
flöyle anlatt›: ““GGöörrddüükklleerriimmiizz ddeehhflfleett
vveerriiccii vvee kkaabbuull eeddiilleemmeezz.. BBaazz››llaarr››--
nn››nn bbaaflfl›› ggöövvddeessiinnddee ddee¤¤iillddii.. BBaazz››llaa--
rr››nn››nn ggöözzüü çç››kkaarr››llmm››flfltt››.. KKoollllaarr››nn››
kkooppaarrmm››flflllaarrdd››.. BBeeddeennlleerrii iillee ooyynnaa--
mm››flflllaarr rreessmmeenn.. HHaannggii iinnssaannll››kk bbuu--
nnuu kkaabbuull eeddeerr??””

Morga giren ailelerden Emine
Deniz ise duygular›n› flu sözlere
döktü: ““BBiizz flflookkaa ggiirrddiikk.. fifiuuuurruummuu--
zzuu yyiittiirrddiikk.. YYeerrddee ddee ggöökkttee ddee bbööyyllee
zzuullüümm ggöörrüüllmmeemmiiflflttiirr.. VVaahhflfleettttiirr bbuu..””

Yerde de, gökte de görülmeyen
bu zulmün uygulay›c›lar› Türkiye

oligarflisi ve onun faflist ordusudur.
Bu vahfletin nedeni oligarflinin ordu-
sunun ›rkç›, faflist e¤itimidir. 

Gerillalar›n aileleri, 5 gerillan›n
çat›flmalarda sa¤ yakaland›ktan son-
ra infaz edildikleri flüphesi tafl›d›kla-
r›n› da anlatt›lar. Salih Toro isimli bir
kifli, kendi kardefli de gerillada bu-
lundu¤u için, çat›flmadan sonra Adil-
cevaz Emniyet Müdürlü¤ü yetkilile-
ri taraf›ndan arand›¤›n›, kendisine
kardeflinin öldü¤ü, 5 gerillan›n da
sa¤ olarak ele geçirildi¤inin söylen-
di¤ini belirtti. Di¤er yandan, operas-
yon akflam› Cihan Haber Ajans›’n›n
servise koydu¤u ilk haberlerinde 5
gerillan›n ölü, 5'inin de sa¤ ele geçi-
rildi¤ini yaz›yor olmas›, sa¤ yakala-
narak katledildikleri flüphesini des-
tekleyen baflka bir boyut oldu. Bu da
oligarflinin ahlak›na uygun oland›r.

Bu vahfletin nedeni, oligarflinin
kendisine boyun e¤meyen halka karfl›
düflmanl›¤›d›r, bu vahfletin nedeni
halk› terörle sindirme politikas›d›r.

San›lmas›n ki, bu vahflet bir kaç
subay›n, bir kaç askerin iflidir. Tersi-
ne merkezi bir politikan›n uygulan›-
fl›d›r. Oligarfli halka karfl› savafl› an-
cak böylesi bir vahfletle sürdürebile-
ce¤ini düflünmektetir.

Bu savafl› ony›llard›r, kontrgerilla
yöntemleriyle, katlederek, kaybede-
rek, tutsaklara her türlü iflkenceyi ya-
parak, gerillalar›n cesetlerine iflken-
ce yaparak, tecavüz ederek sürdürdü.
En küçük bir ahlak ve de¤er k›r›nt›s›
tafl›mad›lar. NATO’dan ö¤rendikleri
tüm kontrgerilla taktiklerini halk›m›-
za, ülkemizin devrimcilerine karfl›
uygulad›lar.

Bu kültür, haks›z bir savafl› yürü-
tenlerin kültürüdür. Haks›zl›¤›, ada-
letsizli¤i zorbal›kla halka kabul ettir-
meye çal›flman›n kültürüdür. Ceset-
lere iflkence yapacak kadar, insanla-
r›n cesetlerini morgda üst üste atacak
kadar halka karfl› düflman bir devlet
yürütmektedir bu savafl›.

Oligarflinin halka bak›fl› budur.
Halk, oligarflinin ç›karlar› için her
fleye boyun e¤melidir. ‹syan ederse,
haklar›n› isterse her türlü zulmü de
hak etmifltir.

Say›: 139 39KÜRT SORUNU

15 fiubat Protestolar›
Öcalan’›n 15 fiubat’ta emperyaliz-

min ve iflbirlikçilerinin ittifak›yla tut-
sak edilmesi, y›ldönümünde çeflitli ey-
lemlerle protesto edildi. 

Hakkari, Manisa, Suruç, Antep,
Malazgirt ve Varto’ta açl›k grevleri ya-
p›l›rken, Hakkari, Mardin, Adana ve
çeflitli flehirlerde de gösteriler yap›ld›.
Avrupa’da yap›lan eylemlerin yan›nda
Rusya'n›n Tambov kentinde de 15 fiu-
bat protestosu yap›ld›.

Öcalan’›n sa¤l›k sorunlar›n›n çözül-
mesi ve ‹mral›’dan baflka bir hapisha-
neye nakledilmesi talebiyle, Fransa’n›n
Straasbourg flehrinde Avrupa Konseyi
önünde 7 Ocak’tan bu yana sürdürülen
nöbet eylemi, 16 fiubat’ta ayn› flehirde
yap›lacak yürüyüfl ve mitingle sona er-
dirilmifl olacak. 

““YYeerrddee ddee ggöökkttee ddee bbööyyllee
zzuullüümm ggöörrüüllmmeemmiiflflttiirr””

“Türkiye Bar›fl Meclisi (TBM)”
taraf›ndan 9 fiubat’ta, ““YYeennii AAnnaa--
yyaassaa SSüürreecciinnddee DDeemmookkrraattiikklleeflfl--
mmee vvee KKüürrtt SSoorruunnuu”” ismiyle bir
Konferans düzenlendi. Konferansa
DTP milletvekilleri, ‹smail Beflik-
çi, Fikret Baflkaya gibi yazarlar ve
çeflitli kitle örgütü temsilcileri, ya-
sal partiler ve sendikalar kat›ld›.

TBM Sözcüsü Prof. Dr. Cengiz
Güleç’in aç›l›fl konuflmas›nda dü-
flünce özgürlü¤üne vurgu yapt›¤›
konferans, ““CCuummhhuurriiyyeettiinn KKuurruu--
lluuflfluunnddaann ‹‹ttiibbaarreenn KKüürrtt PPoolliittiikkaa--
llaarr››””,, ""AAnnaayyaassaall vvaattaannddaaflflll››kk"",,
''KKüüllttüürreell HHaallkkllaarr vvee KKiimmlliikklleerr''
bafll›kl› oturumlarla sürdürüldü.

Konferans›n konuflmac›lar›n-
dan DEP Eski Milletvekili Hatip
Dicle, sorunun “Demokratik

Özerklikle”
çözülece¤ini,
Türkiye’nin
özerk bölge-

lere ayr›lmas› gerekti¤ini söyledi.

Aysel Tu¤luk konuflmas›nda
Baflbakan›n “kardefllik” söylemini
elefltirerek, Kürt sorununu yok sa-
yan bir kardeflli¤in soruna çözüm
üretmedi¤ini belirterek, “anayasal
vatandafll›k” istediklerini söyledi.

Konferansa bir mesaj gönderen
yazar Yaflar Kemal ise, mmiillyyoonnllaarr››nn
hhaakkkk›› vveerriillmmeeddeenn demokrasinin
gelifltirilemeyece¤ine vurgu yapt›.

Konferans sonuç bildirgesinde,
Kürt halk›na yönelik asimilasyon-
dan vazgeçilmesi, vatandafll›k tan›-
m›n›n ulusal kimliklerin varl›klar›-
n› koruyabilece¤i flekilde yeniden
yap›lmas›, bölgesel yönetimlerin
gelifltirilmesi, farkl› kültürlerin ta-
n›nmas›, silahlar›n susmas› istendi. 

Kürt Sorunu Konferans›



YÜRÜYÜfi 
DDaa¤¤››tt››mmllaarr›› SSüürrüüyyoorr

Yürüyüfl’ün toplu da¤›t›mlar› birçok ilde
dergimizin ulaflmad›¤› ev b›rakmama düflün-
cesiyle devam ediyor. Yürüyüfl okurlar› bu
hafta da gerçe¤in sesini halka ulaflt›rma çal›fl-
malar›n› Adana, Gemlik ve Bursa’da sürdür-
düler.

AAddaannaa’’ddaa 8 fiubat günü Yamaçl› Mahalle-
si’nde yap›lan da¤›t›mda 13 dergi sat›ld›. Yü-
rüyüfl okurlar› dergi sat›fl›nda AKP’nin Ame-
rika’n›n kuryeli¤ini yapt›¤›n› halka anlatarak
ortak düflman Amerika’d›r ça¤r›s›nda bulun-
dular. 

GGeemmlliikk’’ttee ise 9 fiubat günü Hamidiye ve
Yeflilova mahallelerinde Yürüyüfl okurlar› bir
buçuk saat içinde 14 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.

Yürüyüfl okurlar› 12 fiubat günü BBuurrssaa’’ddaa
Teleferik, Vatan, Ortaba¤lar bölgelerinde dergi
da¤›t›m›na ç›kt›lar. Yürüyüfl önlükleri ve me-
gafonlarla tan›t›m ve sat›fl yap›ld›. Dergi da¤›-
t›m›nda Bursa’da Ortak Düflman Amerika’d›r
kampanyas› çerçevesinde 17 fiubat günü Ata-
lay Toplant› Salonu’nda yap›lacak olan konse-
re de ça¤r› yap›ld›. Sat›flta 36 dergi halka ulafl-
t›r›ld›.
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12 Eylül’ün devam› olan ve 1243 kiflinin
yarg›land›¤› Devrimci Sol Ana Davas› 12 fiu-
bat günü görüldü. Üsküdar 1. ACM’de 13 sa-
n›k ve 12 avukat›n kat›l›m›yla gerçekleflen
dava birçok dosyan›n kaybedildi¤inin ortaya
ç›kmas›yla Yarg›tay taraf›ndan bozulmufltu.

Duruflmada söz alan Av. Behiç Aflc› bu da-
van›n ola¤anüstü koflullarda aç›ld›¤›na ve ayn›
koflullarda sürdürüldü¤üne de¤inerek “esas
hakk›ndaki savunmam›z› henüz haz›rlayama-
d›klar›n› bu davada derhal beraat karar› veril-
mesi gerekti¤ini söyleyerek sonradan bulundu-
¤una dair çuvallara iliflkin beyanlar› kabul et-
mediklerini belirtti.

Avukatlar dosyalar›n› tamamlamak için
gereken bilgilere ulaflamad›klar›n›, zab›tlar›n
kayboldu¤unu dile getirerek davan›n zamana-
fl›m›ndan düflmesini istediler. Esas savunma-
lar›n›n haz›rlanabilmesi için dava 10 Haziran
günü saat 10.00’a ertelendi.

Hukuksuzluk 
27 y›ld›r 
Sürdürülüyor

Bir aaldanma

hikayesi
Seydiflehir Aliminyum Tesis-

leri’nde özellefltirmeden önce
1800 iflçi çal›fl›yordu. 

Tesis, flaibeli bir ihaleyle
CE-KA adl› flirkete sat›ld›. 

Tesisin de¤e¤ri 4 milyar do-
lar civar›ndayd›, ancak CE-
KA’ya sadece 305 milyon dola-
ra sat›ld›. 

Aliminyum Tesisleri’ndeki
iflçiler ve bütün olarak Seydifle-
hir halk›, özellefltirme sürecinde
eylemler yapt›lar. Sonra birden
eylemler durdu.  

Çünkü, AKP Konya ve ilçe
yöneticileri, CE-KA’ya ifl ve
a¤›z birli¤i içinde, özellefltirme

sonras›nda iflçi at›lmayaca¤›n›,
tam tersine iflçi say›s›n› 4-5 bine
ç›karacaklar›n› vadettiler. 

Bu vaadler üzerine iflçiler,
eylemlerden vazgeçtiler. 

Dahas›, 2007 seçimlerinde
bu vaadden dolay› AKP’nin il-
çedeki oyu 9 binden 19 bine ç›k-
t›. 

Ama seçim sand›klar› kapa-
n›nca, patron bildi¤ini okumaya
bafllad›. ‹flçi say›s›n› art›rmak
bir yana, 1800’ün alt›na düflü-
rüldü. O iflçilerin de ço¤u sendi-
kas›z, tafleron firma iflçileri, ya-
ni eski iflçiler de¤il. Eski iflçiler
art› iflçi de¤il, iflsiz s›fat›n› tafl›-
yorlar. Ve art›k direnmek için de
‘çok geç’!

Hikaye iflte böyle! Hikaye-
nin k›ssadan hissesi içinde.

Adana’da 22 Ocak günü Kev-
ser M›rzak’›n katledilmesini pro-
testo ettikleri için tutuklanan 8
kiflinin serbest b›rak›lmas› tale-
biyle yap›lan eylemler sürüyor.

8 fiubat günü avukatlar tara-
f›ndan bir eylem gerçeklefltirildi.
Saat 11.00’de Adana Adliyesi
önünde toplanan dava avukatlar›
tutuklamalara itiraz ettiler ve bu
konuda bir aç›klama yapt›lar. Av.
Gülflen Battal taraf›ndan okunan
aç›klamada “tutuklama karar›
verilirken hukuki kriterlerin gö-
zetilmedi¤i” belirtildi. ÇHD Ge-
nel Sekreteri Selçuk Koza¤açl›-
n›n da k›sa bir konuflma yapt›¤›
aç›klaman›n ard›ndan tutukla-

nanlar›n avukatlar›
olan Av. Oya As-
lan, Av. Gülflen
Battal, Av. Songül
Y›ld›z, Av. fiiar
Riflvano¤lu, Av.
Taylan Özgür Eker
ve Av. Reyhan Ka-
y›fll› haz›rlad›klar›

dilekçeyi sav-
c›l›¤a verdi-
ler.

Aç›klama-
ya HÖC,

KESK, ÖDP, ESP, ‹HD’de kat›-
larak destek verdi. 

Adana’daki tutuklamalarla
ilgili bir baflka aç›klamada 9 fiu-
bat günü Adana fiakirpafla Te-
mel Haklar taraf›ndan yap›ld›.
Trafo Dura¤›’n›n yan›nda yap›-
lan eylemde “Bas›n Aç›klamas›
Yapmak Suç Mu? Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pan-
kart aç›l›rken bas›n aç›klamas›n›
okuyan K›ymet Erenler “Devle-
ti ve ülkeyi soyanlar, emperya-
list ülkelere peflkefl çekenler el-
lerini kollar›n› sallayarak gezer-
ken, bunlara karfl› gelenler gö-
zalt›na al›nmakta, tutuklanmak-
ta, katledilmektedir” dedi. 

Bas›n aç›klamas›na
kat›lmak suç mu?
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Üniversiteler ikinci dönem e¤i-
tim ve ö¤retime haz›rlan›yor. AKP
iktidar›, MHP ve CHP gibi düzen
partileri ise, yine üniversiteler
üzerinden kendi iktidar savafllar›-
n› sürdürüyorlar. 

Üniversitelerin sorunlar› yine
türban konusuna s›k›flt›r›lm›fl bir
flekilde ele al›nmaktad›r. Kendi iç-
lerindeki iktidar savafl› ve AKP’nin
gerici hedefleri bir yana, üniversi-
teler boyutuyla böyle olmas› hep-
sinin ifline gelmektedir. Ö¤rencile-
rin ve üniversitelerin gerçek so-
runlar› da böylelikle gündem d›fl›
b›rak›labilmektedir. 

Sanki üniversitelerde tek ma¤-
duriyet türban yasa¤›d›r. Evet tür-
banl› ö¤renciler ma¤durdur; hak-
s›z ve anti-demokratik bir yasakla
karfl› karfl›yad›rlar. Fakat, baflka
ma¤duriyetler ne olacak?

‹kinci dönem için kay›t paras›
bulamad›¤› için kayd›n› yapt›ra-
mayacak olan ö¤renciler, burs bu-
lamad›¤› için ö¤renimine devam
edemeyen gençlerimiz, kimsenin
umurunda de¤ildir. 

Ayn› flekilde liselerde de e¤itim
ve ö¤retim yine bin bir sorunla
bafllam›fl ve tüm bunlar halk›n
gündeminden ç›kart›lm›flt›r. Bu
sorunlar, oligarflinin parlamento-
sunda ise, neredeyse hiç  günde-
me girmemektedir. 

E¤itim-Sen taraf›ndan yap›lan
bir araflt›rman›n sonuçlar›, ülke-
mizde sadece ö¤retmen aç›¤›n›n
60 bin oldu¤unu ortaya koymak-
tad›r. 50–60 kiflilik s›n›flar, nitelik-
siz e¤itim de tüm bu sorunlar› pe-
kifltirmektedir. 

Liselerde ayr›ca Alevi ö¤renci-
lere yönelik ayr›mc›l›k, zorunlu

din dersleri, flovenist milliyetçi
temele dayanan e¤itim de gençle-
rimizi zehirlemektedir. ‹ktidar
tüm bu sorunlara yönelik hiçbir

çözüm üretmemektedir. Çünkü,
e¤itimin bu haliyle sürmesini iste-
mektedir. 

Bu sistemde gençli¤in sorunlar›
her geçen gün büyümektedir. Ül-
kemiz gençleri bugün gelecek
kayg›s› ve iflsizlik ile karfl› karfl›ya-
d›r. Sistem onlar› daha bugünden
iflsizli¤in, yoksullu¤un bir kader
oldu¤una inand›rmaya çal›flmak-
tad›r. As›l çözülmesi gereken so-
run da budur. Geleceksizlik ve ifl
bulamama kayg›s› yaflayan gençli-
¤in bu sorunlar› çözülmelidir. Bu-
günkü düzen bunu ortadan kald›-
ramayaca¤›, yani herkese ihtiyaç
ve yetenekleri do¤rultusunda bir
ifl olana¤› yaratamayaca¤› için hep
bu sorunlar›n üstünü kapatmay›,
sorunlar› gündeme getirenleri,
haklar ve özgürlükler için müca-
dele edip örgütlenenleri de sindi-
rip susturma yolunu seçmektedir. 

Üniversitelerden mezun olan
diplomal› iflsizler ordusu sürekli
büyümektedir. E¤itim-Sen araflt›r-
mas›nda daha bugünden elinde
diplomas› olan üniversitelerin e¤i-
tim fakültelerinden mezun olan
170 bin genç arkadafl›m›z›n iflsiz
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu
say›n›n 2012 y›l›nda ise 400 bin
seviyelerine ç›kaca¤› hesaplan-
maktad›r. Mühendislik fakültele-
rinde de durum farkl› de¤ildir. Her
y›l on binlerce mezun veren bu fa-
kültelerden diploma alan ö¤renci-
ler de iflsizler ordusuna eklenmek-
tedir. Bu say›lara bir de di¤er fa-
külteleri ekledi¤imizde üniversite-
ler her y›l yüzbinlerce iflsiz yetifl-
tirmektedir diyebiliriz. 

Okudu¤u okulu zaten borç harç
bitirebilen ö¤rencilerin karfl›s›na
düzen iflte bir de iflsizli¤i ç›kart›-

yor. Ülkenin çal›flabilir nüfusu-
nun % 11.4’ü iflsizdir. Çal›flan ke-
simin ise zaten büyük ço¤unlu¤u
tam bir sefalet ücreti olan asgari
ücretle çal›flmaktad›r. Ayr›ca si-
gortas›z, güvencesiz çal›flan, açl›k-
tan ölmeyecek kadar bile bir ücre-
ti alamayan milyonlarca insan da
var ülkemizde. ‹flte düzen ve bu
düzenin bugünkü temsilcisi olan
AKP iktidar› gençlerimize böyle
bir gelece¤i dayatmaktad›rlar. 

E¤itimin kalitesizli¤ine bir de
bu sorunu ekledi¤imiz zaman or-
taya içinden ç›k›lmaz bir tablo ç›k-
maktad›r. Peki bugün türban soru-
nu tart›fl›l›rken ne amaçlanmakta-
d›r? Bunca sorunun oldu¤u bir sis-
tem içinde, türban sorunu nereye
oturtulmaktad›r? Elbette AKP ikti-
dar› bu sorular›m›za aç›k bir cevap
verecek durumda de¤ildir. Ayn›
flekilde onun muhalefeti duru-
munda olan CHP de bu sorulara
aç›k, dürüst ve demokrat bir ce-
vap veremez. 

Türbanl› genç k›zlar aç›s›ndan
da üniversitelere türbanla girip gi-
rememe onlar›n tek sorunu de¤il-
dir. Tüm gençlerimizin sorunu ol-
du¤u üzere onlar›n temel sorunu
geleceksizlik ve iflsizlik sorunudur.
AKP iktidar› ya da olas› bir CHP ik-
tidar› bu sorunu çözmeyecektir. 

Üniversitelerde haklar ve öz-
gürlüklerin genifllemesi, e¤itimin
herkes için paras›z olarak sa¤la-
nan bir hak olarak kabul edilmesi,
herkese yetene¤i ve iste¤i do¤rul-
tusuna ifl olana¤›n›n sa¤lanmas›
yani en temel taleplerimizi bu si-
temden ancak bu talepler do¤rul-
tusunda verece¤imiz mücadele ile
kazanabiliriz. Bunun d›fl›nda bir
çözüm yoktur. Y›llard›r bizi kand›-
r›p uyutmaya çal›flan düzen parti-
lerine inanamay›z. 

Türbanl› genç k›zlar›m›za dü-
flen de inançlar›n›n sömürülmesi-
ne izin vermemektir. Bugüne ka-
dar yaflad›klar› türban bask›s›n›n
bir sorumlusunun da bugün ken-
dilerine özgürlük verdi¤ini iddia
eden AKP iktidar› oldu¤unu unut-
mamal›d›rlar. 

GENÇL‹K FEDERASYONU

‹fiS‹ZL‹K VE GELECEK KAYGISI; 
GENÇL‹⁄‹N GERÇEK 

SORUNLARIDIR! 
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“Terörle mücadele”, emperyalist
ülkelerde haklar ve özgürlükler alan›n›
daraltma gerekçesi olarak kullan›lma-
ya devam ediliyor. Özellikle 2001’den
bu yana peflpefle onlarca bask› yasas›
ç›kar›ld›. Ancak emperyalistler bunlar-
la yetinmiyor; iflte geçti¤imiz günlerde
gündeme gelen üç yeni bask› yasas›
daha:

‹ngiltere; Polise Yeni Yetki!
‹ngiltere'de polise yeni yetkiler ve-

ren bir yasa tasar›s› haz›rland›. ‹flçi
Partisi hükümeti taraf›ndan haz›rlanan
tasar›n›n yasalaflmas› halinde “polis
memurlar› kimseden izin almaks›z›n
sokakta birini durdurup arama yapa-
bilecek”... 

En önemlisi ise, yeni yasa, polisin
arama yapt›¤› kiflinin ''kuflkulu'' bir du-

rumu oldu¤unu kkaann››ttllaammaass›› zzoorruunnlluu--
lluu¤¤uunnuu ortadan kald›racak!

Böylelikle, polis keyfili¤inin önü
de ““yyaassaall oollaarraakk””  aç›lm›fl olacak. 

Yasa tasar›s›na iliflkin belirtilmesi
gereken ikinci önemli ve çarp›c› nok-
ta, hheemm iikkttiiddaarr hheemm ddee mmuuhhaalleeffeett

partileri savunuyor yasay›. Polis dev-
letini pekifltirmekte, terör demago-
jisiyle haklar›n gasbedilmesinde ve
“yabanc›lara” karfl› önlemler al›nma-
s›nda Avrupa burjuvazisinin hemen
tüm kesimleri ittifak halindeler. 

Mahkeme Karar›na Gerek yok!
Amerikan Senatosu, “terörle müca-

delede” mmaahhkkeemmee kkaarraarr›› oollmmaakkss››zz››nn

telefon dinlenmesine imkan veren ka-
nun tasar›s›n›, 12 fiubat’ta kabul etti. 

29’a karfl› 68 oyla kabul edilen ka-
nun, emperyalist ülkelerdeki haklar ve
özgürlüklere yönelik gasplar›n yeni bir
örne¤i. 

Bu örne¤i di¤er emperyalistlerin de
izlemesi ise hiç flafl›rt›c› olmayacak.
Çünkü son y›llarda Amerika’da gün-
deme getirilen her hak gasp›, bir süre
sonra Avrupa’da da gündeme getirildi. 

AB S›n›rlar›nda Fiflleme
Amerika ve Japonya’dan sonra Av-

rupa Birli¤i de, s›n›r kap›lar›nda ““yyaa--
bbaanncc››llaarrddaann”” parmak izi alma uygula-
mas› için haz›rl›klara bafllad›. 

AB Komisyonu taraf›ndan üye
devletlere sunulan Avrupa S›n›r Yöne-
timi Stratejisi Tasla¤›’nda 3’ncü ülke
vatandafllar›n›n AB bölgesine girifl ç›-
k›fllar›nda kimlik kart› ve vize sahibi-
nin biyometrik (parmak izi ve dijital
foto¤rafla yüz tan›ma, gözbebe¤i tara-
mas›) kay›tlarla fifllenmesi öngörülü-
yor.

Burjuva DDemokrasisi
Budan›yor!

‹flte bu kadar 
basit! katlet, asimile et, yok et, özür dile!

‘We are Sory’

Avustralya hükümeti, 10 fiubat’ta
düzenlenen bir törenle, yüzbinlercesini
yoke tti¤i Aborjinler’den özür diledi. 

Aborjinler, Avustralya k›tas›n›n
as›l sahiplerindendiler. Ne var ki,
“beyaz adam” k›taya ç›k›nca, onlar›
sistemli olarak yok etme politikas›
gelifltirdi. 

1900’lerin bafl›nda sistemli bir
politikaya dönüfltürülen asimilasyon
kapsam›nda, 1910-70 y›llar› aras›nda
yüzbinden fazla Aborjin çocu¤u aile-
lerinden kopar›larak beyazlara evlat-
l›k olarak verildi. 

Bugün Aborjinler küçük bir az›n-
l›k olarak kalm›fl durumdalar. 

Baflbakan Kevin Rudd, Aborjin
temsilcilerinin karfl›s›nda özür diledi
ama bu da bir özür flovu olmakla s›-
n›rl› kald›. Çünkü hayat›n birçok ala-
n›nda Aborjinler’e karfl› ayr›mc› uy-
gulamalar sürüyor ve Avustralya hü-
kümeti bu konuda Aborjinler’in ta-
leplerini reddediyor. 

Keza, yüzy›ld›r ma¤dur ettikleri
Aborjinler’e tazminat ödemeyi de
reddediyor Avustralya emperyalizmi.
Emperyalistler, yüzy›ld›r her türlü za-
rar› verdikleri halktan, “özürle” ye-
tinmesini istiyor, tarihi ac›lar›n›, tari-
hi yoksunluklar›n› telafi edecek bir
ad›m› bile atmaktan geri duruyorlar. 

Böyle özür olmaz olsun. Emper-
yalistler ne maddi, ne manevi, ne si-
yasal karfl›l›¤› olmayan özürlerle suç-
lar›n› unutturabilirler. 

Sosyal Güvenlik
Reformu’na
Karfl› Genel Grev

Yunanistan'da hükümetin sosyal
güvenlik reformu tasar›s›na karfl› ka--
mu ve özel sektör çal›flanlar›n›n, 13
fiubat’ta gerçeklefltirdi¤i 24 saatlik
grev, ülkedeki yaflam› felç etti.

Ülkedeki tüm emeklilik fonlar›--
n›n bafll›ca 6 emeklilik ve 2 sosyal
yard›m fonu çat›s› alt›nda toplanma--
s›n›n yan› s›ra 60 yafl›ndan önce
emekli olanlara yap›lacak ödemeler--
de 60’›n alt›ndaki her yafl için yüzde
8 azaltmaya gidilmesini öngören ya--
sa tasar›s› Yunanistan ‹flçi Sendikala--
r› Konfederasyonu (GSEE) ile Yuna--
nistan Kamu Çal›flanlar› Konfederas--
yonu'nun (ADEDY) ça¤r›s›yla yap›--
lan grevle protesto edildi. Ulafl›mdan
haberleflmeye, e¤itimden sa¤l›¤a ka--
dar bütün hizmetlerin durduruldu¤u
greve ö¤retmenler, avukatlar, doktor--
lar ve mühendisler de destek verdi.   



Üç ülkeyi ““flfleerr eekksseennii”” olarak
ilan etmiflti Amerika; Irak, ‹ran ve
Suriye. “fier ekseni” adland›rmas›n›n
“iflgal edilecek ülkeler” anlam›na
geldi¤ini yaz›yordu burjuva yorum-
cular. Öyleydi de belki, fakat Penta-
gon’daki hesaplar, Ortado¤u’ya, As-
ya’ya uymad›. 

Amerika, müttefikleriyle birlikte
iflgal etti¤i Afganistan ve Irak direnifl-
lerini aflamayarak, adeta direnifller
karfl›s›nda çak›l›p kald›. Her iki ülke-
deki silahl› direnifller, Amerikan em-
peryalizminin “h›z›n›” kesti, planlar›-
n› bozdu. Direnifllerin bu planlar› ne
kadar bozabildi¤i, emperyalist sald›r-
ganl›¤› ne kadar durdurabilece¤i za-
man içinde daha net görülecektir el-
bette. Ama bugünden aç›k olan fludur:
Emperyalizmin devasa askeri ve eko-
nomik gücü, halk›n örgütlü direnifli
karfl›s›nda iflas etme noktas›ndad›r. 

Emperyalist karargahlarda da bu
gerçek inkar edilemiyor. Bunun çeflitli
örnekleri yans›d› daha önce de. Son
örnek, ABD’de haz›rlanan iki rapor.
Atlantik Konseyi’nin Ocak ay›nda ya-
y›nlad›¤› raporda deniyor ki: “NATO,
Afganistan’da kazanm›yor. Bu gerçek
anlafl›lmadan ve gerekli önlemler al›n-
madan Afganistan’›n gelece¤i karan-
l›kt›r. Ve bunun hem bölgesel hem de
küresel etkileri olacakt›r.”

Atlantik Konseyi’nin “Acil önlem
için bir ça¤r› ve plan” bafll›kl› rapo-
runun yan›s›ra, Amerikal› emekli ge-
neral ve Büyükelçiler de “Stratejile-

rimizi yeniden düzenlemek” bafll›kl›
bir rapor aç›klad›lar. Onlar da iflgal
edilen ülkelerde “baflar›s›z” kal›nd›-
¤›n› itiraf ediyor ve yeni önlemler
öneriyorlar. 

‹flgalcinin açmaz›: Ya çekilecek,
ya iyice bata¤a saplanacak! 

Amerika, Afganistan’daki “bafla-
r›s›zl›¤›n” çözülmesi için NATO üye-
si ülkelerin daha fazla asker vermesi-
ni isteyerek bu konuda adeta sefer-
berlik bafllatm›fl durumda. 

ABD Savunma Bakan› Gates,
Münih’te yap›lan Uluslararas› Gü-
venlik Konferans›’nda Avrupa ülke-
lerine flöyle diyordu: “Afganistan’da
savaflmaktan kaçarsan›z, terörden
kurtuluflunuz olmaz.”

Afganistan’da Uluslararas› Gü-
venlik Destek Gücü (‹SAF) ad› veri-
len gücün komutas›nda halen 4433 bbiinn
asker bulunuyor. Bunlar, 26 NATO
üyesi ülkenin ve NATO d›fl›ndaki 14
ülkenin askerleri. 

Çat›flma bölgelerinde asker bu-
lunduran ülkeler ise flu anda sadece
AABBDD,, ‹‹nnggiilltteerree,, HHoollllaannddaa vvee KKaannaa-
ddaa.. ABD’nin ça¤r›s›n›n bir di¤er ya-
n› da, Afganistan’a asker gönderen
ülkelerin askerlerini ayn› zamanda
çat›flma bölgelerine göndermeyi de
kabul etmesi. Kanada, di¤er NATO
üyesi ülkelerin asker göndermemesi
durumunda kuvvetlerini çekece¤ini
aç›klad›. 

AKP de ayn› batakta 
Geçen hafta Afganistan’la ilgili

bas›na yans›yan bilgilerin ülkemizi
do¤rudan ilgilendiren bir yan› da,
ABD taraf›ndan Milli Savunma Ba-
kanl›¤›’na da TTüürrkkiiyyee aasskkeerriinnii ççaa-
tt››flflmmaa bbööllggeelleerriinnee ggöönnddeerriillmmeessiinnii
iisstteeyyeenn bir yaz›n›n gönderilmesiydi.
AKP hükümeti, bu mektubu ne cevap
verildi¤ini aç›klam›fl de¤il halka. 

Ancak verilecek cevab›n ne olaca-
¤›n›, Tayyip Erdo¤an Münih’te Ulus-
lararas› Güvenlik Konferans›’nda

yapt›¤› konufl-
madan ç›kara-
biliriz. Erdo¤an
sözkonusu top-

lant›da Afganistan konusuna de¤inip
flöyle dedi: “Uluslararas› toplum Af-
ganistan’da kazanmak zorunda...
Yard›m ve deste¤imizi sürdürece¤iz.”

Erdo¤an her zamanki gibi kelime-
si kelimesine Amerikan emperyaliz-
minin a¤z›ndan konuflυyor Afganis-
tan konusunda da. ‹slamc› Talibanc›-
lar’a karfl›, Amerika’n›n yan›nda saf
tutuyor.  

Irak’ta da durum farkl› de¤il!
Irak'ta ise, ABD’nin “direnifl bitti

bitiyor” propagandalar›n› tekzip
edercesine direniflin eylemleri yo-
¤unlafl›yor. Geçti¤imiz hafta yap›lan
eylemlerde ona yak›n Amerikan as-
keri öldürülürken, direniflçiler 25
araçl›k bir konvoyla Musul yak›nla-
r›nda iki kasabaya karfl› operasyon
gerçeklefltirdi. 

Irak’taki durumun Afganistan’dan
farks›z oldu¤u da yine Amerikal›la-
r’›n demeç ve raporlar›nda aç›kça gö-
rülüyor. AABBDD GGeenneellkkuurrmmaayy EEflflbbaaflfl-
kkaann›› Amiral Mike Mullen'in flubat
ay› sonunda ABD Senatosu’na suna-
ca¤› 'risk oran›' raporunda, Irak’ta aass-
kkeerrii yyoo¤¤uunnlluu¤¤uunn yyüükksseellttiilleerreekk araç
ve destek güçlerinin yenilenmesi ge-
rekti¤i yer al›yor. RRiisskk oran› ancak
böyle düflürülebilir diyor Pentagon. 

Geçen hafta Irak'a giden ABD Sa-
vunma Bakan› Robert Gates de, iflgal
ettikleri ülkedeki durumu yerinde gö-
rerek yapt›¤› aç›klamada, “IIrraakk''ttaakkii
AAmmeerriikkaann aasskkeerrlleerriinniinn ssaayy››ss››nn››nn
aazzaalltt››llmmaass›› ppllaann››nn››nn uuyygguullaannmmaass››nnaa
bbiirraazz aarraa vveerriillmmeessiinniinn iiyyii oollaaccaa¤¤››nn››””
belirtti.  

Amerika, mevcut 160 bin askeri-
nin say›s›n› 130 bine indirmeyi ve
Temmuz 2008'de “çekilmeyi” planla-
m›flt› ama direnifl bir kez daha Ame-
rika’n›n planlar›n› bozdu. Yankiler
yeni planlar haz›rlamak zorundalar.
Fakat hangi planlar› haz›rlarlarsa ha-
z›rlas›nlar, iflgaller alt›ndaki direnifl,
emperyalizmin direnen halklara bo-
yun e¤diremeyece¤ini çoktan kan›t-
lam›fl bulunuyor. 

Say›: 1139 43AFGAN‹STAN

‘NATO, Afganistan’da kazan(a)m›yor’

Emperyalizmin gücü kadri mutlak de¤ildir!

Emperyalizm de¤il,
halklar KAZANACAK!
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Yürüyüfl: BBiizzee öönncceelliikkllee öörrggüüttüü--
nnüüzz hhaakkkk››nnddaa bbiillggii vveerriirr mmiissiinniizz??

M. FFaris: Öncelikle belirtmek is--
terim ki Irak Komünist Partisi Halk
Birli¤i, yüce bir geçmifli olan, 1934
Mart ay›nda kurulup Irak halk›n›n
her y›l kurulufl y›ldönümünü kutla--
d›¤› komünist partisinin bir devam›--
d›r. 

Bu partinin en bilinen önderle--
rinden biri 1948 y›l›nda Filistin ifl--
galinden sonra idam edilen Yusuf
Selman - Yusuf Fahd't›r. Dara¤ac›n--
dan hayk›rd›lar: "" KKoommüünniizzmm ööllüümm--
ddeenn ddaahhaa ggüüççllüü vvee bbüüttüünn ddaarraa¤¤aaçç--
llaarr››nnddaann ddaahhaa yyüükksseekkttiirr.."" Bu yüce
tarihimizin ard›ndan ve ülkemiz ifl--
gal edildikten sonra partinin bafl›na
HHaammiitt MMuussaa geldi. ‹flgalle birlikte
fiii mezhebine tamamlay›c› olarak
Bremer taraf›ndan kurulan yasama
meclisinde yer ald›. Bu nedenle biz
vatansever komünistler, iflgale karfl›
savaflan bütün devrimci ve direnifl--
çileri çat›s› alt›nda toplayacak yeni
bir örgütlenme oluflturarak, Irak
Komünist Partisi’’ne yak›fl›r flekilde
mücadele edecek IIrraakk KKoommüünniisstt
PPaarrttiissii HHaallkk BBiirrllii¤¤ii ad›yla iflbirlik--
çi kanattan ayr›ld›k.

Yürüyüfl: ‹‹flflggaallee kkaarrflfl›› 55 yy››lldd››rr
ssüürreenn bbiirr ddiirreenniiflfl vvaarr.. DDiirreenniiflfliinn
ggeeççiirrddii¤¤ii aaflflaammaallaarr›› öözzeettlleeyyeebbiilliirr
mmiissiinniizz??

M. FFaris: Irak direnifli Ba¤dat’a
girildi¤i ilk gün yani 9 Nisan’da
bafllad›. Çünkü daha öncesinden be--
lirlenen bir strateji vard› ve bu stra--
tejiye göre düzenli ordu da¤›lacak,
direnifl gruplar› oluflturarak iflgale

karfl› direnecek ve direnifl sokak di--
renifli olarak sürdürülecekti. Böyle--
ce direnifl birçok biçimde sürdürül--
dü. Bunlar›n aras›nda Arap KKoommüü--
nniisstt BBAAAASS Partisi, IIrraakk oorrdduussuunn--
ddaann birlikler, ‹‹ssllaammcc›› ggrruuppllaarr››nn di--
renifli ve bütün bu gruplara kiflisel
gruplar da kat›ld›. Bunlar demokra--
tik ve ba¤›ms›z gruplard›. Saddam
Hüseyin tutuklanmadan önce ald›--
¤›m duyumlara göre siyasi örgüt--
lenmeleri tek çat› alt›nda toplamaya
çal›flt›. Saddam Hüseyin tutukland›--
¤›nda iflgalciler direniflin bitece¤ini
san›yordu. Direnifle temelde Sad--
dam Hüseyin’in önderlik etti¤ini
düflünüyorlard›. Ancak yan›l›yorlar--
d›. Gerçekten direnifl bafllad›¤›nda
Saddam Hüseyin önderli¤inde bafl--
lad› ancak daha sonra çok çeflitli bi--
çimler ald› ve her kesimden gruplar
direnifle kat›ld›. Saddam’›n tutuk--
lanmas›ndan sonra BAAS örgütlen--
meleri aras›ndaki iliflkiler ve bütün
gruplar›n direnifli de devam ediyor--
du. Bu gruplar›n birbirleriyle prog--
raml› bir iliflkileri yoktu. Ancak
flimdi direnifl gruplar› tteekk pprroojjee vvee
pp rrooggrraamm ççeerrççeevveessiinnddee birleflti. 

Irak’ta yap›lan›n direnifl de¤il
“tteerröörr” oldu¤u gibi iddialar yay›l--
maya bafllad›. Terör sivillerin hedef
al›nmas›d›r ve bunu yapan Irak’›n
kuzeyinden güneyine kadar yay›lan
iflgalcilerdir. Buna ek olarak s›n›r--
dan geçen ve milisler oluflturan
‹ranl›lar var. 

Direniflin siyasi ve askeri bir des--
te¤e ihtiyac› oldu¤u bir gerçektir
Irak direniflinin tek destekçisi Irak
halk›d›r. Direnifl bugün önüne bir si--
yasi ve askeri direnifl program› koy--
duktan sonra meflru taleplerini ilan
etmifl oldu. BBuu ttaalleepplleerr;; iflgalcilerin
hiçbir koflul öne sürmeden ülkemiz--
den ç›kmalar›, Irak devletinin da¤›--
t›lmas›ndan, altyap›n›n bombalan--
mas›ndan ve devlet ve ordu kurum--
lar›n›n da¤›t›lmas›ndan kaynaklanan

zararlar›n karfl›lanmas›.

Direnifl bugün program›n› uygu--
lamaya devam ediyor. Amerikal›lar
da geçen zamanda direniflin önlerin--
de büyük bir engel teflkil etti¤ini an--
lad›lar. Amerikal›lar Irak’a ilk gel--
diklerinde Irak’›n birli¤ini parçala--
maya çal›flt›lar. Sonra da ‹ran’dan
Suriye’ye çevredeki ülkelerin birli--
¤ini parçalamak, bahaneleri ise de--
mokrasi getirmek olacakt›. Ancak
gerçe¤in böyle olmad›¤› anlafl›ld›
ve Amerika’n›n as›l amac›n›n bu ül--
keleri parçalamak, küçük devletçik--
ler haline getirip Ortado¤u’ya daha
kolay hakim olma planlar› vard›.
Ancak bu plan mazide kald› ve ba--
flar›l› olmas› imkans›z. Çünkü Irak
halk› bir bütün olarak Irak’›n parça--
lanmas›na karfl› mücadele etti.

Yürüyüfl: IIrraakk ddiirreenniiflfliinnee iilliiflflkkiinn
hhaakkkk››nnddaa ffaarrkkll›› yyoorruummllaarr bbuulluunnaann
iissiimmlleerrddeenn bbiirrii MMuukktteeddaa EEll SSaaddrr;;
bbuunnllaarr››nn ddiirreenniiflfltteekkii rroollüü nneeddiirr??

M. FFaris: Mukteda El Sadr, Meh--
di Birlikleri’nin kurucular›ndand›r.
Bu birlikler ve örgütlenme, gençli--
¤e emekçilere dayan›yor. ‹flgalden
sonra ise iflgalcilerin varl›¤›ndan
yararlanarak birçok olumsuz eylem--
ler yapm›flt›r. H›rs›zl›k, doland›r›c›--
l›k gibi. Bu birlikleri h›rs›zlar ordu--
sundan gerçek direniflçi bir orduya
dönüfltürecek siyasi partileri yoktu.
Ve yaz›k ki ‹ran bu boflluktan yarar--
lanarak bu birlikleri ekonomik ve
silah yard›mlar›yla kendi politikas›
do¤rultusunda kulland›. Bu birlikler
‹ran’›n maflas› oldular. Ulusal ör--
gütlerin bu çizgiyi (Mehdi) direnifle
çekme rolü oynamalar› sonucu
Mehdi Birlikleri Irak topraklar›n›n
parçalanmas›na karfl› mücadele etti
ve parlamentoda petrol yasas›na
karfl› ç›kt›lar. 

Yürüyüfl: AABBDD ““ddiirreenniiflfl bbiittmmeekk

Irak Komünist Partisi’nden Faris’le Röportaj: 
“Direnifl gruplar› tek program 

çerçevesinde birleflti” 
MMuuhhaammmmeedd CCeevvaatt FFaarriiss, 1962
y›l›ndan bu yana Irak Komünist

Partisi üyesi. fiu anda Irak
Komünist Partisi Halk Birli¤i’nin
kadrolar›ndan biri ve 10 y›ld›r da

Arap Ulusal Kongre üyesi.



üüzzeerree”” ssööyylleemmiinnii öönnee çç››kkaarr››yyoorr..
DDiirreenniiflflttee bbiirr dduurraa¤¤aannll››kk mm›› vvaarr,,
yyookkssaa bbuu pprrooppaaggaannddaann››nn nneeddeennii
nneeddiirr??

M. FFaris: Rice ve Bush, Irak’a bi--
rer h›rs›z gibi giriyorlar, ziyaretleri--
ni hiçbir flekilde önceden ilan etmi--
yorlar. Direniflin yapt›¤› ve yapma
ihtimali oldu¤u eylemlerden korku--
yorlar. Bu eylemlere uçaklar›n dü--
flürülmesi de dahil. Sonuçta direnifl
devam ediyor. Irak’ta hiçbir iflgalci--
nin güvenli¤i yoktur, iddia ettikleri
gibi bir istikrar da sözkonusu de¤il. 

fiu anda iflgalciler ad›na Irak’ta
bulunan birlikler, ki bunlar›n aras›n--
da EEll BBeeddiirr BBiirrlliikklleerrii,, KKüürrtt PPeeflfl--
mmeerrggee BBiirrlliikklleerrii ve MMeehhddii BBiirrlliikk--
lleerrii var, bu birlikler Amerikal›lar’a
yard›m ediyor ve direniflçi unsurlar›
hedef al›yor. Ama bütün bunlara
ra¤men direnifl sürüyor. Ancak dire--
nifl Irak halk› aras›nda parçalanma
yaratabilecek eylemlerle kendini
meflgul etmek istemiyor. Direnifl
eylemlerinin hedefine Amerikal›lar
ve iflbirlikçilerini koyuyor. 

Di¤er yandan direniflin verdirdi--
¤i kay›plara iliflkin resmi aç›klama--
lar “4000 Amerikan askeri öldü”
fleklindedir ancak bu do¤ru bir ra--
kam de¤ildir. Paral› askerlerin say›--
s› ilan edilmiyor. Amerikan bas›n›n--
da ç›kan haberlere göre Irak direni--
fli sonucu yaklafl›k 2255 bbiinn AAmmeerrii--
kkaann aasskkeerrii öldü, 5500 bbiinn aasskkeerr ddee
yyaarr aall›› vvee ssaakkaatt.. Ve bunlar Bush’un
söyledi¤i yalanlar› gün yüzüne ç›--
kar›yor. Direnifl devam ediyor an--
cak sansür uygulan›yor. Amerikan
projelerine karfl› ulusal meclis kur--
ma, kendi program›n› dayatma ve
iflgali sona erdirmek amac›yla Irak
direnifli fiili olarak sürüyor. 

Yürüyüfl: IIrraakk’’ttaa kkuurruullaann uulluussaall
cceepphhee hhaakkkk››nnddaa bbiizzee bbiillggii vveerreebbiilliirr
mmiissiinniizz??

M. FFaris: Irak direnifli ortak eylem
program›na ulaflt›ktan ve ulusal,
milli ve ‹slami anlamda ç›karlar›n›
birlefltirdikten sonra, direniflin siya--
si bas›n bürosuna ihtiyac› ortaya
ç›kt›. Siyasi Büro, AArraapp KKoommüünniisstt
BBAAAASS PPaa rrttiissii (Saddam Hüseyin’in

kurdu¤u ve flimdi ‹zzetin El Duri li--
derli¤inde), IIrraakk KKoommüünniisstt PPaarrttiissii
HHaallkk BBiirrllii¤¤ii,, KKüürrddiissttaann ÖÖzzggüürrllüükk
vvee AAddaalleett PPaa rrttiissii,, IIrraakk ‹‹flflggaallee KKaa rr--
flfl›› AAyydd››nn CCeepphheessii,, afliret fleyhleri,
‹slami gruplar, aras›nda görüflmeler
sürüyor. Görüflmelerin amac› Irak
Ulusal Cephesi’’ni geniflletmek ve
bütün gruplar› direnifle katmakt›r.

Bugün ulusal cephenin fiam’da
ve Irak’ta kurumlar› bulunmaktad›r.
Kendi ad›yla yay›nlar› var. Yine bu
cephe ad›na görüflmeler ve aç›kla--
malar yap›lmaktad›r.

Yürüyüfl: ‹‹flflggaalliinn ggüünnllüükk yyaaflflaammaa
yyaannss››mmaallaarr››nn›› aannllaattaabbiilliirr mmiissiinniizz??

M. FFaris: Amerikal›lar aç›s›ndan
düflünürsek maskeleri düfltü. Ameri--
kal›lar da girdikleri her evde iflken--
ce yap›yor, k›zlar›m›za kad›nlar›m›--
za tecavüz ediyorlar. Geçti¤imiz
günlerde Güney Ba¤dat’ta Irakl› bir
aile, anne baba ve bütün kardefller
katledildi ve bunu yapan askerler
Amerikan mahkemelerinde “nefsi
müdafaa” denilerek serbest b›rak›l--
d›lar. Bunlar BBuusshh’’uunn ddeemmookkrr aassii--
ssii..

Amerikan askerleri her yerde ci--
nayet ve katliam iflliyorlar, bunu ca--
milerde bile yap›yorlar. ‹flbirlikçile--
rin iflledi¤i cinayetler de var, örne¤in
El Kaide bugün Irak direniflini hedef
alan terör eylemleri gerçeklefltiriyor.
Irak halk›na zarar veriyor. Bunu fiii--
ler ve Sünniler aras›nda mezhep ça--
t›flmalar›n› körüklemek için yap›yor.
Peflmerge kuvvetleri bile Ba¤dat’ta
birçok cinayet iflliyor.

Amerikal›lar bugün Irak’ta bo--
¤ucu bir kriz yafl›yorlar. Direniflle
bir diyalog kurmak istiyorlar. Baz›
flartlar öne sürüp Irak’tan ç›kmak is--
tiyorlar ama direnifl, iflgalin hiçbir
flart öne sürmeden bitirilmesi konu--

sunda ›srarl› ve kararl›. Ayn› zaman--
da Amerika’n›n iflgalle verdi¤i bü--
tün zararlar› karfl›lamas› gerekiyor.

Yürüyüfl: IIrraakk ddiirreenniiflfliinniinn
ggeelleeccee¤¤iinnii nnaass››ll ggöörrüüyyoorrssuunnuuzz?? 

M. FFaris: Irak direnifli program›n›

belirlemifl durumdad›r. Direnifli
temsil etmeyen bütün görüflmeler
geçersizdir, ölü denizde gerçekleflen
ve gerçekleflecek olan görüflmeler
ve Bush’un Hüsnü Mübarek’le yap--
t›¤› görüflmeler, ulusal uzlaflma gö--
rüflmeleri gibi bütün görüflmeler ge--
çersizdir. Irak’ta gelecek direniflten
yana olacakt›r; çünkü direnifl ilkele--
rine ve taleplerine ba¤l› bir flekilde
sürüyor. Amerikal›lar yak›nda
Irak’tan çekileceklerini, Irak’ta gü--
venli¤in sa¤land›¤›n› söylüyorlar
ama Irak Savunma Bakan› 22001188’’ee
kkaaddaarr güvenli¤in sa¤lanamayaca--
¤›n› söylüyor. Direnifl ulusal, silahl›
ve programl› olarak iflgal bitene ka--
dar devam edecektir.

Yürüyüfl: GGeeççeenn ppaazzaarr oorrttaakk
ddüüflflmmaann AAmmeerriikkaa ggeecceessiinnee
kkaatt››lldd››nn››zz,, bbuu eettkkiinnlliikk hhaakkkk››nnddaa
ddüüflflüünncceelleerriinniizzii öö¤¤rreenneebbiilliirr mmiiyyiizz??

M. FFaris: Öncelikle bu tür etkin--

liklerden dolay› teflekkür ederiz.
Bunlar emperyalizme karfl› ulusla--
raras› bir cephe oluflturman›n bir
parças›d›r. 

Kat›ld›¤›m›z geceye gelince çok
güzel bir etkinlikti, organizasyonu,
kat›lan kitle, yap›lan konuflmalar›y--
la, türküleriyle gö¤sümüzü kabartt›.
Bu tür etkinlikler biz devrimcilerin
iliflkilerimizi gelifltirdi¤inden ve ver--
di¤imiz emperyalizmi kovma ve ba--
r›fl içinde yüce bir dünya kurma mü--
cadelesine hizmet etti¤inden eme¤i
geçen herkese çok teflekkür ediyo--
ruz. Irak direniflini destekleyen ya--
y›nlar›n›z, emperyalizm karfl›t› he--
defleriniz için de ayr›ca teflekkür
ederiz. Diyorum ki her zaman görüfl--
memiz gerekiyor, burada, Irak’ta ve
her yerde. Görüflüp fikir al›flveriflin--
de bulunup bu anti--emperyalist cep--
heyi büyütmemiz gerekiyor. Halkla--
r›n zaferi için gerekiyor....
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Diyorum ki her zaman
görüflmemiz gerekiyor,
burada, Irak’ta ve her
yerde. Görüflüp fikir

al›flveriflinde bulunup bu
anti--emperyalist cepheyi
büyütmemiz gerekiyor.

Halklar›n zaferi için
gerekiyor....



F-16 savafl uçaklar›na yerli de-
¤il, Amerikan cihaz› tak›lacakm›fl.
AKP öyle karar vermifl. Sadece
AKP mi? Dikkat buyurun; GGeenneell--
kkuurrmmaayy ddaa iflin yerli firmaya de¤il
Amerikan firmas›na verilmesinden
yana görüfl belirtmifl. Peki niye?

IMF “faiz d›fl› fazla flu kadar
olacak” diyor; o kadar oluyor. “‹fl-
çiye flundan fazla ücret veremezsi-
niz” diyor; verilmiyor! Dünya Ban-
kas›, borçlar›n faizi flöyle olacak ve
flu flekilde ödeyeceksiniz diye mad-
de madde talimat veriyor ve öyle
oluyor. Peki niye?

Emperyalistler istiyor ve al›yor-
lar. Anlaflmalar› haz›rl›yor ve imza-
lamalar› için TC. hükümetinin ve
Genelkurmay’›n›n önüne sürüyorlar
ve onlar da imzal›yor. Peki niye?.. 

Limanlar›m›za AAmmeerriikkaann ddoo--
nnaannmmaass›› ddaayyaannmm››flfl da tehdit alt›n-
da olduklar› için mi imzal›yorlar?
Veya Baflbakanl›k’ta, Genelkurmay
karargah›nda Amerikal›lar bunlar›n
bafl›na silah m› day›yorlar?

HH
Elbette okur flimdi merak ede-

cektir do¤al olarak; biz niye bu so-
ruyu soruyoruz? Nereden ç›kt› li-
manlar›m›za dayanan donanmalar? 

Bu soruyu soruyoruz çünkü, Os-
manl›’y› borç bata¤›nda bo¤an an-
laflmalar öyle imzalanm›flt›. 

HH
Osmanl›’da iillkk dd››flfl bboorrçç 1850'de

al›nd›. Fakat, ilk baflta “yabanc›lara
borçlanmak” yönetim kadrolar› ara-
s›nda tereddütlere yol açm›flt›. Kos-
koca imparatorluk nas›l avuç açard›
ecnebiye! "Para ifllerinde ecnebile-
re muavenet ve müzaharetine ihti-
yaç elini uzatmak devletin tarihi
ananelerine sabit ve kar ve haysiye-
tine ayk›r›” idi. Ki nitekim, Abdül-
hamit döneminde ekonomik s›k›nt›
iyice artmas›na ra¤men, baz› yöne-
ticilerin “d›flar›dan borç alma” tekli-

fi reddedilmiflti. 1850’
de sadrazam Reflit Pa-
fla'n›n imzalad›¤› d›fl
borç da tazminat öde-
mek pahas›na redde-
dildi... Ama, Büyük

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküfl
halinde oldu¤unu ve çöküflün ne-
denlerini çözümleyemeyenlerin bu
gidiflat› durdurmas› da mümkün de-
¤ildi.  

Osmanl›'n›n içinde bulundu¤u
durum onu tam bir ç›kmaza sok-
makta gecikmedi ve 1850'de d›fl
borcun reddedilmesinin ard›ndan
1854'te d›fl borç devri aç›ld›.

‹lk d›fl borç DDeenntt PPaallmmeerr aanndd
CCaammppaannyy adl› flirket arac›l›¤›yla
al›nd›. 3 milyon ‹ngiliz liras› tuta-
r›ndaki borç yyüüzzddee 66 ffaaiizzllee al›nm›fl-
t›. Ayr›ca bankalara da bir sürü ko-
misyon ödenmesi nedeniyle
al›nan borcun bir miktar› da-
ha gelmeden eriyor; dayat›-
lan ek koflullarla birlikte al-
d›¤› borçtan Osmanl›’n›n
eline geçen yüzde 50 civa-
r›nda oluyordu. 

Bu ilk borçtan sonra
borçlar›n ard› arkas› kesil-
medi. Osmanl› öylesine iflas
içindeydi ki, borcunu ve fa-
izini ödemek için yeni borç-
lar almak zorunda kald›. Her
alt› y›lda borçlar bir kat art›-
yordu. 

1874'te al›nan borç koflulla-
r› iyice a¤›rlaflt›; art›k borç ald›¤›
miktar›n sadece yüzde 4433,,55’’ii Os-
manl›’n›n eline geçecekti. Kapitalist
bat› için Osmanl›’ya borç vermek
art›k çok karl› hale gelmiflti. Bunun
sonucunda kapitalist sermayedarlar
ve onlar›n destekçileri Osmanl› yö-
neticilerine "borç para al›n" diye
a¤›r bask› yapmaya bafllad›lar. Bu
bask›ya boyun e¤en Osmanl› yöne-
ticilerine, mesela dönemin Padiflah›
Abdülaziz çok borç ald›¤› için Avru-
pa’da övgüler diziliyor, Avrupa ga-
zeteleri, Osmanl›’n›n borçlar saye-
sinde “kalk›nma yoluna” girdi¤ini
yaz›yordu.  (Her fley, mesela Tay-
yipler’e dizilen övgüleriyle, Türki-
ye’nin “iyi yolda” oldu¤unu yazan

gazeteleriyle, ne kadar da bugüne
benziyor de¤il mi?)

Ya¤mac› bir devlet yap›s›na sa-
hip Osmanl›’da al›nan borçlar›n na-
s›l kullan›ld›¤› da denetimsizdi. Bu
d›fl borç dönemi Osmanl› bütçesini
tam bir ç›kmaz içine soktu. 1874-75
bütçesinde devlet gelirleri 17 mil-
yon lirad›r. Ve dikkat, bunun 1133 mmiill--
yyoonnuu d›fl borçlara gidiyordu. Kosko-
ca Osmanl›’ya “devlet ifllerini yü-
rütmek için” sadece 4 milyon kala-
cakt› bütçeden. Devlet bbaatt››kk bbiirr
ttüüccccaarraa dönmüfltü.

HH

Dönemin, “borç ç›lg›nl›¤›”n›n
özelliklerini flu rakamlar anlat›yor: 

“- Al›nan kredilerin 5/6's› ttüükkee--
ttiimmee gitmifltir (Sözü edilenin sara-

y›n tüketimi oldu¤u tahmin edilmifl-
tir san›r›z). Üretim ve yat›r›ma dö-
nük bir harcama yoktur. 

- Al›nan d›fl borçlar piyasadaki
faiz oranlar›n›n çok üzerindedir.
Borç alabilmek için buna itiraz bile
edilememifltir. Ki kapitalist flirket-
ler, bu kadar yüksek oranl› faizleri
baz› devlet yetkililerini rüflvetle sa-
t›n alarak kabul ettirmektedirler.

- Borçlara karfl›l›k olarak “devle-
tin itibar›” yetmemifl, devletin gelir-
leri, borçlara karfl›l›k rehin edilmifl-
tir. Keza, borç veren devletlere ayr›-
ca mali, iktisadi ve adli  imtiyazlar
tan›nm›flt›r.

- Ve tüm bunlar›n üstüne, emper-
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Yeflilköy’e
dayanan
düflman,

flimdi
nerede?



yalistlerin dayatmas›yla, herhangi bir
devletin ba¤›ms›zl›¤›n›n TAMAMEN
yokedilmesi anlam›na gelen DDüüyyuunn--uu
UUmmuummiiyyee kuruldu... HHaannggii kkooflfluullllaarr--
ddaa kuruldu¤una gelince.

HH
Tam bir borç batakl›¤›na batan Os-

manl› yönetiminin bir noktadan sonra
borçlar›n› ödeyemeyece¤i belli ol-
mufltu. Hazine bombofltu. Bu duru-
mun sonucunda Osmanl› yönetimi,
11887733 yy››ll››nnddaa belli bir süre için bboorrçç
ffaaiizzlleerriinniinn ssaaddeeccee yyüüzzddee 5500''ssiinnii ööddee--
yyeeccee¤¤iinnii aç›klad›. 

Osmanl›’n›n borçlar›n› ödeyeme-
yece¤ini aç›klamas› üzerine alacakl›
Avrupa devletlerinde k›yamet koptu.
Ne demekti borçlar› ödememek?!

Osmanl› bir dersi hak etmiflti!

Ders Rusya arac›l›¤›yla verilecek-
ti. Çeflitli anlaflmalarla “Osmanl›
Devletinin toprak bütünlü¤ünü ga-
ranti eden” Avrupa, borçlar ödenmi-
yorsa, hiçbir garanti olmayaca¤›n›
gösterecekti. Emperyalistleflen Avru-
pa, çeflitli diplomatik manevralarla
Rusya'n›n Osmanl›'ya sald›rmas›n›n
önünü açt›. 

Rus ordusu, zaten da¤›n›k ve güç-
süzleflmifl durumdaki Osmanl›'ya
Trakya üzerinden sald›rarak k›sa süre-
de ‹‹ssttaannbbuull YYeeflfliillkkööyy öönnlleerriinnee kkaaddaarr
geldi. Rusya, Osmanl› saltanat›n› teh-
dit ediyordu aç›kça. ‹flte bu aflamada
Avrupa emperyalizmi tekrar -ve bu
kez bar›fl için aarraabbuulluuccuu olarak- sah-
neye ç›kt›. Rusya’n›n sald›r›s›n›n dur-
durulmas› karfl›l›¤›nda borçlar konu-
sunda Avrupa devletlerinin dayatma-
lar› Osmanl›'ya kabul ettirildi.

Bu dayatman›n kabul edilmesini
takiben birkaç y›l sonra toplanan 1878
Berlin Kongresi’nde, alacakl› kapita-
list devletler ‹stanbul'da ““OOssmmaannll››
MMaalliiyyeessiinnii yyöönneetteecceekk mmiilllleettlleerraarraass››
bbiirr mmaallii kkoommiissyyoonn”” kurulmas› karar›
ald›lar. Bu komisyon Osmanl› devlet
bütçesini yapacak ve uygulanmas›n›
denetleyecekti.

DDüüyyuunn--uu UUmmuummiiyyee iflte bu süre-
cin sonucunda kuruldu. DDüüyyuunn--uu
UUmmuummiiyyee,, alacakl› emperyalistlerin,
‹ngiltere, Fransa, Almanya, Avustur-
ya, ‹talya gibi ülkelerin ve Osmanl›

Bankas›’yla Osmanl› devlet temsilci-
lerinden olufluyordu.  

*

Borçlara karfl›l›k gösterilen vergi
gelirlerini toplamak ve plan çerçeve-
sinde alacakl›lara da¤›tmak, Düyun-u
Umumiye’nin bafll›ca ifliydi. 

Tuz ve tütün tekelleri, pul, baz› ille-
rin ipek öflürleri ona b›rak›lm›flt›. Dü-
yun-u Umumiye, bafllang›çta devletin
tüm gelirlerinin yüzde 3311,,55''iinnii kontrol
ediyordu. Bu oran giderek artt›. 

1912'de Düyun-u Umumiye’de
88993311 mmeemmuurr çal›flmaktad›r. Ayn› dö-
nemde Osmanl›'n›n Maliye Bakanl›-
¤›’nda çal›flan memur say›s› ise, sade-
ce 5472 idi. Düyun-u Umumiye, Os-
manl› Maliye Bakanl›¤›’ndan daha
yayg›n bir kurum haline gelmiflti. 

Üstelik Osmanl› devlet memurlar›,
Düyun-u Umumiye memurlar›na hiz-
met etmekle yükümlüydü. Yani Dü-
yun-u Umumiye memurlar› hiyerarfli-
de Osmanl› memurlar››n üstündeydi-
ler. 

Osmanl› o kadar acizlik içindeydi
ki, sonunda bizzat Osmanl›'n›n ricas›
üzerine di¤er vergilerin de toplanmas›
hakk› Düyun-u Umumiye verilmifltir.

*

Son olarak flunu da belirtelim; Lo-
zan Anlaflmas›’nda bile Düyun-u Umu-
yiye'nin tarihe gömülmesi çok zor ol-
mufl, uzun tart›flmalar yaflanm›flt›r.Tür-
kiye Cumhuriyeti, Osmanl› borçlar›n›n
önemli bir k›sm›n› yüklendi¤i halde
Bat›l› devletler Düyun-u Umumiye'nin
devam›nda direnmifllerdir.

*

Ya bir gün yine Yeflilköy’e kadar
dayan›rlarsa.. O zaman karfl›l›¤›nda
verecek bir fley de yok, ne yap›lacak o
zaman... 

Ama bofluna kayg›lanmay›n. 

Böyle bir fley olaca¤› yok; çünkü
zaten, emperyalist düflman, Yeflil-
köy’ü çoktan geçmifl, Ankara’y› ele
geçirmifl durumda. Daha da vahimi,
Ankara’da yönetim koltu¤unda otu-
ran beyinleri de ele geçirmifl. Anka-
ra’daki yöneticilerin hiçbiri, Düyun-u
Umumiyesiz bir ülke düflünemiyorlar
bile.

Say›: 1139 47TAR‹H

K›sa TTarih
1177 fifiuubbaatt -- 2233 fifiuubbaatt

1177-1199 fifiuubbaatt 11999933 

Nevflehir ve Bayrampafla ha-
pishanelerinde firar eylemleri
gerçeklefltirildi.

1177 fifiuubbaatt 11999966

Cephe, Demokratik Muhalefet
Meclisleri önerisi getirdi.

1177 fifiuubbaatt 11999988

Polis, Kurtulufl Dergisi’ne sal-
d›rd›

1199 fifiuubbaatt 11999922

Bursa Cumhuriyet Baflsavc›s›
Nural Uçurum Devrimci Sol
taraf›ndan öldürüldü.

2222 fifiuubbaatt 11996699

Emperyalizm, Pahal›l›k ve Aç-
l›¤a karfl› miting yap›ld›. 

2222 fifiuubbaatt 11999933 

Halk›n Hukuk Bürosu avukat-
lar›na “örgüte yard›m”dan da-
va aç›ld›.

2222 fifiuubbaatt 11999944

Kamu emekçileri ifl b›rakt›.

2233 fifiuubbaatt 11992288 

Sovyetler Birli¤i'nde K›z›l Or-
du kuruldu.

2233 fifiuubbaatt 11997755

Erzincan’da k›flk›rt›lan gerici-
ler 1 kifliyi öldürdü, 70 kifliyi
yaralad›.
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RRüüyyaallaarr›› 

ggeerrççeekklleeflflttiirr--
mmeenniinn 

eenn kkeessttiirrmmee 

yyoolluu,, 

uuyyaannmmaakktt››rr..

J.M. Power 

Muhalefet!
Diyor ki, Türkiye’yi Ortaça¤ karanl›¤›-

na götürüyorlar. Diyor ki, fleriat düzeni için
ilk ad›m at›lm›flt›r. Sonra, TBMM grup

toplant›s›ndaki konuflmas›n›n d›fl›nda tek bir fley yok..
Bu da Baykal usülü muhalefet!
Laftan baflka bir fley yok. 
Ya söyledi¤inde yanl›fl var, ya yapt›¤›nda!

FFuuttbbooll’’ddaa DDaa

YYaağğmmaa vvee

KKaaddrroollaaşşmmaa 
‹çlerinde Beflik-

tafl, Fenerbahçe ve
Galatasaray’›n da
oldu¤u 18 futbol
kulübü, ortak

olarak Hasan Do-
¤an’› Futbol Fede-

rasyonu Baflkanl›¤›’na
aday gösterdiler. KKiimmddiirr HHaa--
ssaann DDoo¤¤aann::

Baflbakan’›n çocuklar›na
burs vermesi ve Baflbakan’›n
elbise dikip tatil imkan› sa¤-
lamas›yla tan›nan RRaammsseeyy’in
patronu Remzi Gür’ün kay›n-
biraderi. Yani Tayyip’in ya-

k›n çevresin-
den.

Hasan Do-
¤an’›n aday
gösterilmesi
de AKP’nin

iste¤i üzerine gerçekleflti.

Peki kulüpler bunu nas›l
kabul ettiler? Bas›na yans›-
yanlar›n baz›lar› bile sorunun
cevab›n› anlamam›z› sa¤l›-
yor:

Galatasaray’a stad yap›l›-
yor, Fenerbahçe’ye TOK‹
eliyle ifl merkezi ve otel ya-
p›lmak üzere aarrssaa ttaahhssiiss edi-
liyor... Befliktafl’a Fulya’da
imar kurallar›n› çi¤neyerek
ggöökkddeelleenn yyaappmmaa iizznnii verili-
yor..  Ötekiler için de benzeri
rüflvet, ya¤ma çark›n›n iflledi-
¤ine hiç kuflku yok.. 

AKP’nin ya¤ma, talan ve
kadrolaflmas› yani ggeerriicciilleeflfl--
mmee vvee ssooyygguunn ‹Ç ‹ÇE SÜ-
RÜYOR. 

‹stismar etmedi¤iniz
ne kald› ki?

Bir gazetenin televizyon elefltiri-
si köflesinde Show TV'deki "Pars
Narko Terör" dizisinden anlat›l›yor:
“Ekranda bir çat›flma sahnesi var. 

PKK'l› bir keskin niflanc›
binbafl›y› vuruyor. Seyirciler nefesini tutmufl, gözler
ekranlara kilitlenmifl. Ama o ne? Binbafl› ""VVaattaann
ssaa¤¤oollssuunn"" deyip kkeelliimmee--ii flflaahhaaddeett getirerek son nefesini
verirken, ekran›n alt›nda bir reklam band› beliriyor:
""fifieehhiitt yyaazz ffiillaann ffiillaann nnuummaarraayyaa ggöönnddeerr.. ‘‘fifieehhiittlleerr
ööllmmeezz'' mmeellooddiissii cceebbiinnee ggeellssiinn..""

Asl›nda istismarda sözün bitti¤i yer bu olsa gerek. 
Ama kapitalizm de iflte tam budur. 

değin elerm

Tayyip’ten Devlet Bahçeli’ye 
“Senin düfltü¤ün seviyeye düflmeyece¤iz. Ald›¤›m

e¤itim, buna müsaade etmez... Yan›na mafya kopuklar›n›
toplam›fls›n, konufluyorsun.”

"Kimileri g›rtlaklar›n› y›rtarak, ip at›yor. Y›kan›p te-
mizlensinler, as›l bunlar›n kirli çamafl›rlar›na ip laz›m."

“Yüce Divan’a gitmesi gerekenlerden biri de Bahçeli."

"Bahçeli, dürüst de¤il... MHP’nin tutars›zl›klarla hal-
k› aldatmaya çal›flmas›na üzülüyorum."

Birbirlerine bu laflar› edenlerin TBMM’deki muhab-
betine bak›n, burjuva politikas›n›n halini görün. 

BAM TELİ çizgiler
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Baflbakan’a SORU
“Kimseden anadilini unutmas› istenemez.

Almanya’da hem Türkçe, hem Almanca e¤itim veril-
mesi neden olmas›n.”

KKiimm ddiiyyoorr bbuunnuu?? 

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann..  

PPeekkii,, OO ZZAAMMAANN BB‹‹ZZ DDEE SSOORRAALLIIMM::

““KKiimmsseeddeenn aannaaddiilliinnii uunnuuttmmaass›› iisstteenneemmeezz”” ddee
KKüürrttlleerr’’ddeenn iisstteenneebbiilliirr mmii?? 

VVee ccüümmlleenniinn ddeevvaamm››nn›› “Türkiye’de hem Türkçe,
hem Kürtçe e¤itim verilmesi neden olmas›n.” ddiiyyee
ggeettiirreemmeezz mmiiyyiizz??

Dries Vincken
Süt dökmüfl

kedi!
B e l ç i k a ’ d a k i

DHKP-C davas›nda
son verilen karardan
sonra, Türkiye devleti-
nin avukat›n›n hali gö-
rülüyor. Anvers Temyiz Mahkemesi karar›nda, “dava-
ya dahil olan Türkiye Devletinin avukat›n›n sivil taraf
olarak kabul edilemeyece¤i” vurguland›¤› için, “Türki-
ye Devleti maddi ve manevi anlamda hiçbir zarar gör-
medi¤ine göre sivil taraf olmas› yersizdir” denildi¤i
için, faflizmin tezlerini mahkemeye kabul ettiremedi¤i
ve elbette TC’den alma ihtimali bulunan paralar› ala-
mad›¤› için olsa gerek bu hali!

Zahmet Olmas›n
‹zmir’de Baran Tursun’un polis taraf›ndan katledil-

mesine iliflkin davan›n ikinci duruflmas› 11 fiubat’ta
yap›ld›. Duruflmada Tursun’u vuran san›k polis Emre
Oral Atar’›n duruflmalarda muaf tutulmas› talebi kabul
edildi. Karfl›yaka 1. A¤›r Ceza Mahkemesi, katile zah-
met olmas›n diye düflünmüfl san›r›z.  

Korucu çocuklar›na 
s›navs›z kadro! 

‹flsizlik ve yoksullu¤un sefalet s›n›rlar›n› zorlad›¤›
bölgede, korucu çocuklar›n›n KPSS’ye girmeden
memur kadrolar›na atand›¤› ortaya ç›kt›.

Devlet için katletmenin bir “ödülü” olacak elbette.
Yaln›z yar›n polisler, subay ve astsubaylar da ““bbiizz ddee
kkaattlleeddiiyyoorruuzz,, bbiizziimm bbaaflfl››mm››zz kkeell mmii,, bbiizziimm ççooccuukk--
llaarr››mm››zz ddaa ss››nnaavvss››zz aall››nnss››nn”” derlerse, ki diyebilirler,
devletin ifli biraz zor. 

HAKLI OLAN B‹Z‹Z
Ege Temel Haklar Derne¤i’ne 2008 y›l› için

bast›r›lan takvimlerdeki Mahir Çayan resimlerini
gerekçe göstererek 5 fiubat’ta yap›lan polis bask›n› ile
artan bask› ve sald›r›lara karfl› ‹zmir’de HÖC, BDSP,
ESP, Al›nteri, Partizan, EHP, Kald›raç, KÖZ, DHP üye-
leri 11 fiubat tarihinde Kemeralt› giriflinde bir bas›n
aç›klamas› yapt›. 

Bas›n aç›klamas›n› HÖC’den Yurdagül Gümüfl oku-
du. Gümüfl aç›klamas›nda, iktidar bir tarafta türbanla
birlikte özgürlü¤ü tart›flt›r›rken bir tarafta temel hak ve
özgürlük mücadelesi verenleri bask› ve sald›r›lar› ile
sindirmeye çal›flt›¤›n› anlatt›. Gümüfl Ankara’da, Ada-
na’da, Antalya’da bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤›, anma
yapt›¤›, afifl ast›¤› için insanlar›n evlerinin bas›larak tu-
tuklanmas›n› iktidar›n özgürlük anlay›fl›n›n örne¤i ola-
rak gösterdi.

‹zmir’de son bir y›ld›r yaflanan bask› ve sald›r›lar ile
Ege Temel Haklar Derne¤i’ne yap›lan bask›n› da anla-
tan Gümüfl “Son bir y›l içinde ‹zmir’de bilinen, öne ç›k-
m›fl bütün demokratik kurumlar bas›lm›fl, çal›flanlar›
komplolarla tutuklanm›flt›r. ESP Temsilcisi ve taraftar-
lar› operasyon düzenlenerek tutuklanm›flt›r. Ayn› flekil-
de ‹zmir Gençlik Derne¤i ve Temel Haklar Derne¤i yö-
neticileri ve çal›flanlar› komplo ile tutuklanm›flt›r. Ege
Temel Haklar ise son iki ay içinde iki defa bas›lm›fl, te-
rör estirilmifltir. Baflta Yeni As›r Gazetesi yazarlar›ndan
Fatih fiendil olmak üzere yalan haberler yap›lm›fl bu ku-
rumlar hedef gösterilmifltir” dedi.

Egemenlerin TV dizilerinde devrimci de¤erlerin, ön-
derlerin içini boflaltarak, Che’nin resimlerini bira bar-
daklar›na, iç çamafl›rlar›na dahi bast›rarak yozlafl-
t›rd›¤›n› aç›klayan Gümüfl, polisin istedi¤i demokratik
kurumu basma, talan etme, çal›flanlar›n› komplo ile tu-
tuklama, insanlar› nedensiz yere sokak ortas›nda çevirip
kimlik sorma, suçlu, terörist muamelesi yapma ve kat-
letme özgürlü¤üne sahip oldu¤unu belirterek “Bizler ku-
rumlar›m›za, mücadelemize sahip ç›kt›kça onlar›n sald›-
r›lar› sonuçsuz kalacakt›r. Hakl› olan biziz” dedi.

“Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz,
Devrim fiehitleri Ölümsüzdür, Yaflas›n Devrim ve Sos-
yalizm, Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” sloganlar›n›n
at›ld›¤› bas›n aç›klamas›na Kemeralt›’ndan geçen in-
sanlar›n ilgisi yo¤undu.
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Ankara’da Kentsel Dönüflüm Proje-

si’ne karfl› meclise bir dilekçe vermek

isteyen Dostlar Mahallesi, Çorum Ma-

hallesi, Araplar Mahallesi. Bo¤aziçi

Mahallesi, Derbent Mahallesi Temsil-

cileri 13 fiubat günü saat 13.00’da mec-

lis önünde topland›lar. Burada bas›na

meclise verecekleri dilekçeyi da¤›tan

mahalle temsilcileri daha sonra meclise

girerek dilekçelerini verdiler. 

Dilekçede “Yerelde yaflayan Ma-

mak halk›n›n hiçbir flekilde görüflü

al›nmayarak ç›kar›lan, Yeni Mamak

Kentsel Dönüflüm Projesi, bizleri, do¤-

du¤umuz-büyüdü¤ümüz mahalleler-

den, iyi-kötü günlerimizi birlikte yafla-

d›¤›m›z komflular›m›zdan ay›rd›¤› gibi,

gelece¤imizi ve yaflam alanlar›m›z› pa-

ramparça edecek tehlikeler tafl›makta-

d›r” denildi. 

Edirne’ye ba¤l› Eskikad›n
Köylüleri köylerinin yak›n›na
çöp alan› kurulmas›n› protesto
ettiler. 6 fiubat günü köy mey-
dan›nda toplanan 250 kiflilik
kitle köy meydan›ndan Kap›ku-
le S›n›r Kap›s›’na kadar, 2 km-
lik yolu “Çöplük ‹stemiyoruz
Temiz Toprak Temiz Tar›m, Öl-
mek ‹stemiyoruz” sloganlar›yla

ve “Çöplü¤e Hay›r” pankartlar›,
dövizleriyle yürüdüler. Kap›ku-
le S›n›r Kap›s›’na ba¤lanan D-
100 Karayolunu trafi¤e kapatan
köylüler kafalar›na çöp pofleti
geçirerek, kurulmak istenen çöp
alan›n› sloganlar ve alk›fllarla
protesto ettiler. 

Eylemde konuflma yapan
Eski Kad›n Köyü Muhtar› Sey-
ran Dayan ''Köyün yak›n›na
çöplük mü kurulur? Çöplü¤ün
kurulmas› düflünülen bölge kö-
yümüze çok yak›n'' diyerek bu
duruma tepki gösterdi. Edirne
Barosu Çevre Komisyonu Bafl-
kan› Avukat Tacettin Sivrikaya
da eyleme kat›larak, köylülerin
mücadelesini desteklediklerini
ve hukuki yollara baflvuracakla-
r›n› söyledi.

11 fiubat günü Nevflehir

Üniversitesi’nde YDG’li U¤ur

Do¤an adl› ö¤renciye 15-20

kiflilik faflist bir grup taraf›n-

dan sald›r› düzenlendi. Faflist

grup Do¤an’› darp ederek ya-

ralanmas›na neden oldu. 

Nevflehir Üniversitesi’nde

daha önce de defalarca  dev-

rimci ö¤rencilere yönelik sal-

d›r›lar düzenleyen faflistler

okulda polisle kolkola gezer-

ken, Sald›r›larla ilgili Ticaret

ve Turizm E¤itim Fakültesi

Dekanl›¤›’na flikayette bulu-

nanlar, flahitlik edenler fakülte

dekan› taraf›ndan yalan söyle-

mekle suçland›. 

GGEENNÇÇLL‹‹KK 
FFEEDDEERRAASSYYOONNUU 
AAÇÇIIKKLLAAMMAALLAARR......

Gençlik Federasyonu son dönemde
Adana ve Ankara’da estirilen polis te-
rörünü protesto etti. 

Kevser M›rzak’›n katledilmesinin
ard›ndan polisin katliam›n› protesto
eden bas›n aç›klamalar›na kat›ld›klar›
için Adana’da ve Ankara’da yaflanan
tutuklamalar› protesto eden Federas-
yon üyeleri 9 fiubat günü yapt›klar›
yaz›l› aç›klamada “Ocak ay› içerisinde

Ankara’da on iki, Adana’da sekiz kifli

bas›n aç›klamas›na kat›lmak ve mezar

ziyaretinde bulunmak gerekçeleri ile

tutukland›lar ve tutuklananlardan seki-

zi federasyonumuza ba¤l› derneklerde

çal›flan arkadafllar›m›zd›r. Gerek tutuk-

lanma nedenleri ve gerekse de tutuk-

lanma flekilleri tamamen hukuksuzca

ve tamamen demokratik haklar›n kul-

lan›lmas›na sald›r› niteli¤indedir. De-

mokratik taleplerini dile getirenler,

hak ve özgürlükleri için mücadele

edenlere gözda¤›d›r” dediler. 

Gençlik Federasyonu üyeleri ko-

nuyla ilgili 10 fiubat günü yapt›klar›

bir baflka bas›n aç›klamas›nda da

“fiimdi soruyoruz. Mezar ziyaret et-

mek suç say›labilir mi? Mezar ziyare-

ti halk›m›z›n gelene¤idir. Ac›lar›m›z›

paylaflmakt›r. Üç sokak afla¤›da hiç ta-

n›mad›¤›m›z bir insan ölse bile ac›s›n›

paylaflmak için mezar›na gidip ziyaret

eder, ailesinin ac›s›n› paylafl›r›z. Bu

mudur suç?” diye sordular. 

Eskikad›n Köylüleri:
Çöplük ‹stemiyoruz!

Nevflehir’de
Faflist Sald›r›

Ankara’da Kentsel
Dönüflüme Karfl›
Meclise Dilekçe 


