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Kozlu ve Ere¤li Kömür ‹fllet-
mesi'ne ba¤l› iflçiler haklar›
için direnifle geçmifllerdi.
Kozlu’daki direnifli bast›r-
mak üzere sald›ran 

o l i -
garfli-
nin as-

keri güçleriyle iflçiler aras›n-

da ç›kan çat›flmalarda, 11
Mart 1965 ‘te Sat›lm›fl Te-
pe ve Mehmet Çavdar adl›
iki iflçi katledildi. 

SSaatt››llmm››flfl TTEEPPEE

MMeehhmmeett ÇÇAAVVDDAARR

12 Mart 1994’te Ordu’nun Ünye ‹lçesi Ball›k Köyü

yak›nlar›ndaki Döfleme Ormanlar›’nda oligarflinin aske-

ri güçleriyle girdikleri çat›flmada flehit düfltüler. 

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

kat›lm›flt›. Bar›fl Atalay, Merzifon Gümüflhac›köy’e
ba¤l› Korkut Köyü’ndendi, gerillaya kat›lmadan önce Gü-
müflhac›köy’de tütün emekçilerinin örgütlenmesinde yer
ald›. 

‹rfan Yenilmez, 1988’de Uluda¤ Üniversitesi’nde mü-
cadeleye kat›ld›. At›l›m y›llar›nda Do¤u Karadeniz Bölge
Sorumlulu¤u’nu üstlendi. 17 Nisan sonras› tutsakl›¤›n›n
ard›ndan ‘93’te gerillaya kat›ld›. 

‹flçi, köylü, ö¤renci birlikte büyütüyorlard› umudu; can-
lar›n› birlikte halklar› için, kurtulufl için feda ettiler.

YYüücceell  MMAARRAALL BBaarr››flfl AATTAALLAAYY ‹‹rrffaann YYEENN‹‹LLMMEEZZYYaavvuuzz YYAAZZLLII AAllii FFaaiikk ÖÖZZKKAANN 

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

Yusuf Kutlu, 1973’te Antak-
ya’n›n Ekinci Beldesi’nde do¤du.

Arap Alevilerindendi. Mesle¤i oto boyac›s›yd›. Sömürü-
yü tan›y›p devrim mücadelesine kat›ld›. 1995’te tutuk-
land›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bart›n’dayd›. Katlia-
m›n ard›ndan Sincan F Tipi Hücreleri’ne at›ld›. Tutsakl›k
koflullar›ndaki 8 y›l boyunca direnifl saflar›nda sosyaliz-
mi savunmaya devam etti.

YYuussuuff  KKUUTTLLUU

1947 do¤umlu Koray
Do¤an, ODTÜ ö¤renci-
siydi. Dev-Genç içinde
yer ald›. Bu süreçte
THKP-C’li oldu. Birçok
y›lg›n›n mücadeleden
kaçt›¤› 12 Mart faflizmi
koflullar›nda mücadele-

sini sürdürdü. Mahir Çayanlar’›n Maltepe Hapis-
hanesi’nden firar etmesinden sonra da tered-
dütsüzce görev üstlenerek, onlara yer bulma-
ya, iliflkilerini sa¤lamaya çal›flt›. Bu görevini ye-
rine getirirken 8 Mart 1972’de Ankara’da
polis taraf›ndan kurulun pusuda katledildi. 

KKOORRAAYY DDOO⁄⁄AANN

Y›ld›z ‹DMMA ö¤rencisiydi.
Anti-faflist mücadelede bü-
yük bir kararl›l›k ve coflkuy-
la yer ald›. 8 Mart
1979’da kald›¤› eve polisin
yapt›¤› bask›n s›ras›nda ra-
hats›zlanarak aram›zdan ay-
r›ld›. 

fifieennooll fifiEENNEERR

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
7 MMart-13 MMart

YYuussuuff KKUUTTLLUU

5’inci ekipte yer ald›m. Tabii
bundan mutluyum. Ölüme git-
mek nas›l sevindirir diye sorula-
bilir. Benim gibi insanlar halk›

için, vatan için ne isteyebilir? Biliyoruz ki IMF’nin “flu yasay› ç›karmazsan
dolar yok”, “flunu yapmazsan bu yok” sözleri hep gazetelerin bafl sayfa-
lar›nda. Her ad›m bafl› bir NATO üssü kurulmufl ülkemizde. Bush telefon
etti diye sevinen, göklere ç›kan bir anlay›fl var. ‹flçi memur, köylü; halk›-
m›z açl›¤a mahkum ediliyor. Yani ba¤›ms›z bir ülke istedi¤im için ölüme
gönüllü oldum. Mutlulu¤um da bu yüzden. 

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

linmifl sakatlar, yani “mezars›z ölüler” aras›nda olaca¤›m. Yaflamay› ölesi-
ye seviyorum ve burada bulunan, direniflimizi soluyan herkes, inan›yo-
rum ki benim kadar seviyor. Ancak 8 ay 4 mevsimdir insanca bir arada
yaflamak için ölüyoruz. Direnme hakk›m›z› kullan›yoruz. 

... 8 ay, dile kolay... En saf, temiz, ç›kars›z ve hesaps›z yar›fl›yoruz. Birbi-
rimizin önüne geçmeye gayret ediyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. ...
Biz siyasi tutsa¤›z. Ba¤›ms›zl›k, adalet, eflitlik, demokrasi istiyoruz. Ço-
cuklar›m›z aç olmas›n istiyoruz.... Bunun için ölüyoruz. 

Ecevit “F tiplerini IMF istiyor” demiflti. Do¤ru. EEmmppeerryyaalliizzmm AAnnaaddoolluu’’ddaa
ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn bbiittmmeessiinnii iissttiiyyoorr.. Çünkü halk› örgütleyip emperyalizmi ül-
kemizden kovacak tek güç devrimciler. Asl›nda F tiplerinde ve devletin
tavr›ndaki as›l amaç da bu. Yani talepler meselesi ile s›n›rl› de¤il. Onlar;
yani emperyalistler ve iflbirlikçileri Anadolu’da devrim tehlikesini, dev-
rimci hareketleri yok etmek istiyor. Bizse tam tersini istiyoruz. 

... Umudu büyüttük flu ana kadar. Kald› meyveleri toplamak. Umut di-
ye bakanlar› fazla bekletmeyece¤im. “Yolun aç›k olsun” diyenlere sevgi
ve selamlar›m› yolluyorum. Hoflçakal›n, sevgiyle kal›n... 

(Yukar›daki metin, Yusuf Kutlu’nun VVaattaann Dergisi’nin 2 Temmuz
2001 tarihli 97. say›s›nda yay›nlanan röportaj›ndan al›nm›flt›r.)

Tarih yazanlar›n 

Kaleminden

Zulmün kalbini
vurmaya giden
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Madenden
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Hücreme do¤an
günefl

Açl›kta ekme¤im

Tutsakl›kta
özgürlü¤üm

Al kan›m›n

dalgaland›rd›¤›
bayrak

Selam sana

Selam sana

Yeniden
yaratman›n... ad›

... Bin selam

11999988,, SSaakkaarryyaa
HHaappiisshhaanneessii

FFaattmmaa TTookkaayy 

KKöössee

fienay HHano¤lu, bbiraz öönce
flehit ddüflen yyoldafl› GGülsüman
Dönmez’i uu¤urluyor... 
Ondan ddevrald›¤› bbayra¤› oo
da bbaflka kkad›n yyoldafllar›na
devredecek bbir süre ssonra... 

Emekçiydiler, KKad›nd›lar...Mücadele iiçinde öözgürlefltiler! 
Erkek eegemen ddüzen üüzerlerinde ““tahakküm” kkurmaya kkalk›nca,

“efl” kk›l›¤›na bbürünmüfl oo ttahakkümü dde pparçalay›p aatt›lar bir kenara;
yollar›na ddevam eettiler. SSosyalizm uu¤runa öölümsüzlefltiler!

Sevgili kkad›nlar ve ggenç kk›zlar›m›z!
‹flçi, kköylü, mmemur, öö¤renci, eev kkad›n›, yyaratan vve üüreten ttüm eemekçi
kad›nlar›m›z›n EEmekçi KKad›nlar Günü’nü kkutluyoruz. 
Sevgili kkad›nlar ve ggenç kk›zlar›m›z!
8 MMart’ta, öözgürlü¤ümüz vve eeflitlik iiçin flflehit ddüflen kkad›n
yoldafllar›m›z›n hhuzurunda, SSabolar’›n, GGülsümanlar’›n, KKevserler’in
yürüyüflünü zzafere uulaflt›rmak iiçin aand iiçelim!
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Çanakkale
Katliam›
Davas›
Tarih: 4 Mart 2008  
Saat: 09.00 
Yer: Çanakkale 1. ACM.

19 Aral›k Ümraniye
Katliam› Davas›
(San›k Askerler)

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

‹‹SSTTAANNBBUULL
YYeerr:: KKaadd››kkööyy TTeeppee  NNaauuttiilluuss öönnüü
TTaarriihh:: 0099..0033..22000088 SSaaaatt:: 1133..0000

‹‹ZZMM‹‹RR
YYeerr:: KKoonnaakk TTüümmttiiss öönnüü   
TTaarriihh:: 0088..0033..22000088 SSaaaatt:: 1144..0000

AADDAANNAA
YYeerr:: 55 OOccaakk MMeeyyddaann››

TTaarriihh:: 0088..0033..22000088 SSaaaatt:: 1177..0000

AANNKKAARRAA
YYeerr:: SSaakkaarryyaa CCaaddddeessii

TTaarriihh:: 0088..0033..22000088 SSaaaatt:: 1122..0000 

YYoozzllaaflflmmaayyaa,, FFuuhhuuflflaa,,
KKuummaarraa,,

ÇÇeetteelleeflflmmeeyyee KKaarrflfl››

44.. GGeelleenneekksseell44.. GGeelleenneekksseell
FFuuttbbooll FFuuttbbooll TTTTuurrnnuuvvaass››uurrnnuuvvaass››

2222 MMaarr tt ’’ ttaaMMaarr tt ’’ ttaa
BBaaflflll››yyoorrBBaaflflll››yyoorr............

KKaayy››tt vvee BBaaflflvvuurruu ‹‹ççiinn::
KKaarraannffiilllleerr KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii 

BBaa¤¤cc››llaarr--‹‹SSTT..

Grup Yorum
2 Mart Pazar

Günü Saat
19.00’da

Maltepe Yayla
Sanat

Merkezi’nde
Sevenleriyle 
Bulufluyor...



‹nsanl›¤›n özgürlük ve
eflitlik sevdas› çok eskidir.

Bask›n›n bafllay›p eflitli¤in
bozuldu¤u günden bu yana,
yeniden eflitlik ve özgür-
lü¤ün pefline düflmüfltür
insanl›k. Bu yüzden özgürlük, felse-
fenin ilk kavramlar›ndan biridir. Bu
düflünceye inanm›flt›r insan binlerce
y›ld›r. Romal› Hukukçu Dominitius
Ulpianus, yaklafl›k 1800 y›l önce
““‹‹nnssaann,, öözzggüürr oollaarraakk ddoo¤¤aarr..”” söz-
leriyle insanl›¤›n özgürlü¤e inanc›n›
formüllefltirmifltir. 

Ne var ki, ““‹‹nnssaann,, öözzggüürr oollaarraakk
ddoo¤¤aarr”” sözündeki “insan”dan,

yüzy›llar boyunca insanl›¤›n sadece
eerrkkeekklleerree iliflkin bir durum olarak
anlafl›lm›flt›r. “Ademin kaburga ke-
mi¤inden halkedilmifl” kad›n ne öz-
gür do¤uyordu, ne de özgür yaflama
hakk› vard›. Binlerce y›l geçti böy-
le. Kad›n, kavgas›yla çi¤nenen onu-
runu ve çi¤nenen haklar›n› günde-
me getirdi. Mücadele ederek onuru-
nu yüceltti, haklar›n› geniflletti. Fa-
kat ““kkaadd››nn ssoorruunnuu”” diye bir sorun
varl›¤›n› sürdürmeye devam etti. 

Bu sorunun  tek bir tan›m› yok.
Herkes toplum içindeki yerine,

ideolojisine göre sorunu farkl› fle-
killerde tan›ml›yor. Dolay›s›yla her-
kesin kad›n sorununa iliflkin çözüm
politikalar› da buna göre farkl›lafl›-
yor. ““KKaadd››nn ssoorruunnuu”” denildi¤inde,
kimi kesimlerin akl›na ilk gelen, er-
ke¤in ve afliret, tarikat biçimindeki
feodal kal›nt›lar›n, gerici feodal kül-
türün kad›nlar üzerindeki bask›s› ol-
maktad›r. Kad›n sorunu bunlar› içe-
rir elbette, fakat sorunu tek bafl›na
bu yan›yla ele almak eksiktir. Çün-
kü kad›n sorunu, erke¤in, feodal ya-
p›n›n bask›lar›n›n yan›nda, biz-
zat kapitalist düzenin kad›n üze-
rindeki sömürü ve kuflatmas›n›,
burjuvazinin sürdüregeldi¤i er-
kek egemen zihniyeti, kad›n›n
metalaflt›r›lmas›n› ve tüm bunla-
r›n toplumsal yap› içinde yarat-
t›¤› sonuçlar› da içeren daha bo-
yutlu bir sorundur. 

Biny›llar›n birikimini içeren
ve biny›llard›r kökleflerek

gelen bir sorundan söz etti¤imiz
asla unutulmamal›d›r. Geçmiflte

ve günümüzde toplumsal yap›lar,
do¤ufltan itibaren bir erke¤in sahip
oldu¤u imkanlarla yetiflme hakk›n›,
kad›nlar›n elinden alm›flt›r. Kad›nlar
genellikle zay›f, edilgen, erke¤e ta-
bi ve ona hizmet edecek bir kültürle
yetifltirilirler. Feodalizmden kapita-
lizme kadar bu kültür özde fazla de-
¤iflmemifltir. Dolay›s›yla, kad›n›n
edilgenli¤i, zay›fl›¤›, kkeennddiissiinnee bbii--
ççiilleenn iikkiinnccii ss››nn››ff oollmmaa rroollüünnüü kkaa--
bbuull eettmmeessii ddee,, kkaadd››nn ssoorruunnuunnuunn
bbiirr ddii¤¤eerr yyaann››nn›› oolluuflflttuurruurr.. Bütün
bunlar› çok yönlülü¤ü içinde gör-
mek, kad›n sorununun çözümünde
nas›l bir mücadele yürütmemiz ge-
rekti¤i aç›s›ndan önemlidir.

Tüm sorunlarda oldu¤u gibi, ka-
d›n sorununda da, iikkii tteemmeell bbaa--

kk››flfl aaçç››ss›› vard›r. Bunlardan biri,
bbuurrjjuuvvaa iiddeeoolloojjiissiinniinn yans›mas›
olarak soruna bireyci çözümler aç›-
s›ndan yaklaflan bak›fl aç›lar›, di¤eri
ise, proletarya ideolojisi çerçevesin-
de sorunu tarihi kökleri ve günü-
müzdeki ba¤lant›lar›yla birlikte,
toplumdaki di¤er sorunlar›n bir par-
ças› olarak kavrayan ve buna uygun
olarak da gerçek çözümler üretebi-
len bak›fl aç›s›d›r.

Soruna burjuvazinin ideolojisi
çerçevesinde yaklaflan çarp›k-

l›klar›n ortak noktas›, sorunun ddüü--
zzeennddeenn kkaayynnaakkllaannaann yan›n› gör-
memek veya görüp de gözlerden
saklamakt›r. Çarp›k bak›fl aç›s› ken-

disini, kimi zaman kad›n sorununun
meclisteki kad›n milletvekili say›s›-
n›n fazlalaflt›r›lmas› ile çözülece¤i
düflüncesinde, kimi zaman ““hhaayyddii
kk››zzllaarr ookkuullaa”” kampanyalar›yla, ki-
mi zaman ““nnaammuuss cciinnaayyeettiinnee”” kar-
fl› kampanyalarla gösterir. Bunlarda
demokratik bir yan bulunabilir; fa-
kat bu tür kampanyalar› yürütenler,
sorunun sosyo-ekonomik kaynakla-
r›n›, oligarflinin politikalar›n›n so-
nucu olan yanlar›n› tamamen bir ya-
na b›rakarak, ““ffeeooddaall bbaabbaallaarraa”” ya
da ““aaiilleenniinn vviiccddaannss››zz eerrkkeekk üüyyeellee--
rriinnee”” veya tarihsellikten ve alt ya-
p›dan kopart›lm›fl olarak ““ggeelleenneekk--
lleerree”” savafl açarlar. Oysa fark›nda
olmazlar ki, mevcut düzen, o feodal
babalar›, gelenekleri, vicdans›zl›k-
lar›, zorunluluklar› hheerr ggüünn yyeennii--
ddeenn üürreettmmeekktteeddiirr.. 

Kad›n sorunu tek bafl›na k›zlar›-
m›z›n okutulmamas›, erken

yaflta evlendirilip eve hapsedilmele-
ri sorunu de¤ildir. Bunlar sonuçlar-
d›r. Burjuva bak›fl aç›s›, sorunun sis-
temden kaynaklanan yan›n› tart›fl-
maz, tart›flt›rmaz. Suçlu töre olur;
suçlu feodal abiler, babalar, efller
olabilir, fakat “oligarflik sistem” ma-
sumdur. Oligarflik sistemin o afliret-
leri, tarikatlar› ony›llard›r nas›l ve
neden yaflatt›¤› tart›fl›lmaz. Oligar-
flik diktatörlük alt›ndaki vahfli kapi-
talist sömürü düzeninin kad›nlara
hangi ac›lar›, çaresizlikleri yaflatt›¤›,

kad›n›n nas›l metalaflt›r›ld›¤›,
parayla al›n›p sat›lan bir hale
getirildi¤i  tart›flma d›fl›d›r.

Biz, kad›n sorunu denildi-
¤inde as›l bunlar› tart›flma-

l›y›z diyoruz. E¤er bir “kad›n
sorunu” varsa, bundan Do-
¤u’nun en ücra köyünde 13 k›z
çocuk babas› olup da çocuklar›-
n› okula göndermeyen yoksul
köylü kadar, k›z çocuklar›n›
Amerikalar’da okutan tekelci
burjuva aileleri de sorumludur.
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‘Kad›n Sorunu’ndan
Kim Ne Anl›yor?

Sorunun sosyo-ekonomik
kaynaklar›n› bir yana b›rakarak,
“feodal babalara” ya da “ailenin

vicdans›z erkek üyelerine”... savafl
açarlar. Oysa fark›nda olmazlar ki,
mevcut düzen, o feodal babalar›,

gelenekleri, vicdans›zl›klar›,
zorunluluklar› her gün yeniden

üretir. 



Bundan kad›nlar›m›z› eve ve türba-
na hapsetmek isteyen burjuva poli-
tikac› kadar, “laiklik” ad›na 13 mil-
yona yak›n kad›n›m›z› eve hapse-
den, kad›nlar›n yüzde 20’sini okur
yazar bile yapamayan burjuva poli-
tikac›lar da sorumludur. Gelmifl
geçmifl tüm hükümetler sorumlu-
dur. 

Düzen kad›nlar›n ikinci s›n›f ol-
ma konumunu, ssiisstteemm dd››flfl››nnddaa--

kkii nneeddeennlleerree ba¤larken, di¤er yan-
dan kurtulufl olarak da ddüüzzeenn
iiççiinnddee bir yer edinmeyi gösterir.
Düzenin hizmetine girerek, dü-
zen içi statükolarda kendine bir
yer edinerek erke¤in bask›s›n-
dan k›smen kurtulmufl kad›nlar
““öörrnneekk kkaadd››nn”” olarak pazarla-
n›r. Bir kad›n milletvekili, bir
kad›n patron ya da düzen içinde
yükselmifl baflka bir kad›n›n ör-
nek al›nmas› istenir. Elbette
yoksul, ezilmifl kad›nlar›n istis-
nalar d›fl›nda kendilerine sunu-
lan bu örneklere ulaflmas›n›n
maddi koflullar› zaten yoktur.
Fakat, bu durumda da, kad›n›n
eksikli¤i sistemde de¤il, kendi-
sinde aramas› sa¤lan›r... Biz iflte bu
bak›fl aç›s› karfl›s›nda da as›l kayna-
¤› gösterme ›srar›m›z› sürdürüyo-
ruz. 

Kad›nlar› düzene karfl› mücade-
leye yönlendirmek yerine, eerr--

kkee¤¤ee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee’ye yönlendi-
ren feminist anlay›fllar, kad›n›, erke-
¤in egemenli¤inden kurtarmak için,
okula giden kad›n say›s›n›, bir iflte
çal›flarak para kazanan kad›n say›-
s›n› art›rmay› “çözüm” olarak gös-
teren küçük, burjuva anlay›fllar,
burjuvazinin ideolojisinden etkilen-
mifllerdir. Bu tarz ak›mlar›n bafl›n›
çeken kesimler, düzenin kad›n sta-
tülerine “bbaaflflkkaalldd››rraann” bir görü-
nümdedirler. Fakat gerçekte böyle
de¤ildir. Bu kesimler, genelde kad›n
haklar›n› savunurken de sistemin
çizdi¤i s›n›rlar› aflmamaya dikkat
ederler; bunu yaparken de kad›nla-
r›n dikkatlerini bask›n›n daha tali
unsurlar›na yönelten bir rol oyna-
m›fl olurlar. Böylece, düzene karfl›
mücadeleyle ttoopplluummssaall kkuurrttuulluuflflaa
yönelmesi gereken kad›n, yine sis-
tem içinde tutulmufl olur. Kad›nlar›n

toplumsal bir devrimle yaratacakla-
r› dönüflümü hedeflemelerinin yeri-
ne, ““bbiirreeyysseell kkuurrttuulluuflfl”” hayalleri
konulur. Kad›nlar›n ufku daralt›l›r.
Ufku daralt›lan kad›n›n kurtulufl
umudu azal›r ve kad›n, kendisini
ezen sistemle bbaarr››flfl››kk olarak yafla-
maya mahkum edilir. Düzen, kad›n›
ezmeye, afla¤›lamaya, statükolar›
içinde hapsetmeye devam eder.

Burjuvazinin sözcüleri “Türkiye
bölgenin en ça¤dafl ülkesi” na-

karat›n› s›k s›k tekrarlamaktan bü-
yük zevk duyarlar. Fakat kendi bur-
juva ölçüleri içinde bile asl›nda bu-
nun ötesindedirler. Kad›nlara çeflitli
Avrupa ülkelerinden “bile” daha ön-
ce oy hakk› verdikleriyle de övü-
nürler. Ama mesela, rakamlar göste-
riyor ki, ülkemiz yönetiminde ka-
d›nlar›n temsil oran› sadece ve sa-
dece yyüüzzddee 44..44.. Ki bu oran ile de
Türkiye, kad›nlar›n yönetimde tem-
sili konusunda dünya s›ralamas›n›n
en alt basamaklar›nda yer al›yor. Bu
oran, misal, Tayvan'da yüzde 21.4,
bir krall›k olan Ürdün'de bile yüzde
7.9. Malezya'da da yüzde 13.1...
“Türkiye Malezya olur mu?” soru-
su revaçtayd› bir ara. Demek ki ka-
d›nlar›n temsili aç›s›ndan ülkemiz
Malezya’n›n bile gerisinde. Hangi
ça¤dafll›k? Bu rakamlar›n esasta so-
runun özü aç›s›ndan belirleyici bir
önemi yoktur. Fakat düzenin kendi
iç söylemiyle, kendi içindeki iddi-
alarla bile ne kadar çeliflki içinde ol-
du¤unu gösteriyor rakamlar. Burju-
va, küçük, burjuva kesimler, sadece
kendi etraflar›ndaki kad›n›n duru-

munu, ülke genelinin göstergesi sa-
y›yorlar ve bu yan›yla da “ça¤-
dafl”l›k safsatalar› içinde ülkemiz
kad›nlar›n›n gerçek durumundan,
sorunlar›ndan bihaberdirler. 

Kad›n sorununun muhtevas›, bu-
gün ffaaflfliizzmmddee,, tteekkeelllleerriinn,, ttoopp--

rraakk aa¤¤aallaarr››nn››nn oolliiggaarrflfliikk iikkttiiddaarr››nn--
ddaa cisimleflen “erkek egemen” anla-
y›fl›, ekonomide, siyasette, sosyal ve
kültürel alanda ttaassffiiyyee eettmmeekkttiirr..
Bunun siyasal anlam› ise, oligarflik

güçleri, iktidardan uzaklaflt›r-
mak yani alafla¤› etmektir. Evet,
kad›nlar›n çok çeflitli sorunlar›
ve talepleri var; bunlar›n içinde
mevcut düzen s›n›rlar›nda çö-
zülebilir nitelikte sorunlar›n da
oldu¤u muhakkakt›r. Fakat
bunlar, sorunun bütünü aç›s›n-
dan ancak tali bir yönü olufltu-
rabilir. Biz bu yüzden kad›nlar›-
m›za da erkeklerin himayesinde
ve onlar›n izniyle, onay›yla ka-
zan›lacak bir dünya de¤il, kendi
kavgalar›yla kazanacaklar› bir
dünya hedefi sunuyoruz.

Her Marksist-Leninist “ka-
d›nlar olmadan gerçek bir

kitle hareketinden –ve gerçek bir
devrimden– söz edilemeyece¤ini”
bilir. Ve yine her Marksist-Leninist,
kad›n›n kurtuluflunun toplumsal
kurtuluflun d›fl›nda mümkün olama-
yaca¤›n› bilir. Bu anlay›flla kad›nla-
ra yar›nlar›, uzak gelecekleri bekle-
meksizin bugünden mücadeleye, ör-
gütlenmeye at›larak özgürleflmeye
do¤ru kendileri aç›s›ndan en büyük
ad›m› atmalar›n› öneriyoruz. Bu
ad›m› att›ktan sonra, ttüümm kkaadd››nnllaa--
rr››nn vvee ttüümm hhaallkk››nn kkuurrttuulluuflfluu hede-
fiyle mücadeleye devam edece¤i-
miz devrimci bir çizgide birleflmeyi
öneriyoruz. Kavgada özgürleflmek,
sosyalizmle kurtulmak, tüm ezilen
kad›nlar için mümkün olan tek kur-
tulufl yoludur. Bugünün dünyas›nda,
mücadele ettikçe özgürleflece¤iz.
Yar›nlar için ise, sosyalizmin sa¤la-
yaca¤› eflitlik içinde, kad›n›n binler-
ce y›ll›k kaderini ad›m ad›m de¤iflti-
rece¤iz. Devrimci bir halk iktidar›-
n›n ve onun önderli¤inde infla edile-
cek sosyalizmin d›fl›nda, kad›n so-
rununa çözüm yoktur. 

Say›: 141 5GÜNDEM

Kad›n sorununun muhtevas›,
bugün faflizmde, tekellerin, top-
rak a¤alar›n›n oligarflik iktidar›n-
da cisimleflen “erkek egemen”
anlay›fl›, ekonomide, siyasette,

sosyal ve kültürel alanda tasfiye
etmektir. Bunun siyasal anlam›
ise, oligarflik güçleri, iktidardan
alafla¤› etmektir.



6 KADIN 2 MMart 22008

‹‹fifiÇÇ‹‹,, KKÖÖYYLLÜÜ,, MMEEMMUURR...... 
ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹,, EEVV KKAADDIINNII......
MMÜÜHHEENNDD‹‹SS,, DDOOKKTTOORR...... 
BBAAfifiII ÖÖRRTTÜÜLLÜÜ VVEEYYAAAAÇÇIIKK 
AALLEEVV‹‹ YYAA DDAA SSÜÜNNNN‹‹,, 
TTÜÜRRKK,, KKÜÜRRTT VVEEYYAA BBAAfifi--
KKAA BB‹‹RR UULLUUSSTTAANN
TTÜÜMM EEMMEEKKÇÇ‹‹ 
KKAADDIINNLLAARRIIMMIIZZ;;

Sizleri, kurtuluflunuz için, ço-
cuklar›n›z›n, halk›m›z›n kurtuluflu
için mücadeleye ça¤›r›yoruz...

KKaadd››nnllaarr››mm››zz››nn yyeerrii nneerreessii ooll--
mmaall››dd››rr?? PPaattrroonnaa ssoorraarrssaann››zz,, faz-
la hak tan›madan, erke¤in yar›s› ka-
dar ücretle bir köle olarak çal›flt›r›l-
mas› gereken eksik ak›ll› bir emek-
çidir. AA¤¤aayyaa ssoorraarrssaann››zz,, sözden d›-
flar› ç›kmamas› gereken eksik etek
biçaredir. AAKKPP’’yyee ssoorraarrssaann››zz;; tüm
kad›nlar bir ev eflyas› gibi, evlere
kapat›lmas› gereken insanlard›r. 

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;;

OOnnllaarraa ggöörree,, kkaadd››nn bbiirr iinnssaann
ddee¤¤iillddiirr.. ‹nsanlar›n duygular›, sev-
gileri vard›r. Onlar›n dünyas›nda ka-
d›n›n duygusuna, sevgisine yer yok-
tur. Cinsel keyifleri için haremler
kurar, kad›n› eve kapat›p kullan›rlar.

‹nsanlar eflittir. Onlar›n dünyas›n-
da kad›nlar erkeklerle eflit olamazlar.

Onlar, kad›n› erke¤i yoldan ç›-
karmak için yarat›lm›fl bir fleytan
olarak görmektedirler. Beyinleri,
binlerce y›l geride kalm›fl, çürümüfl
beyinlerdir... 

BBaaflflllaarr›› öörrttüüllüü vveeyyaa aaçç››kk
ttüümm eemmeekkççii kkaadd››nnllaarr››mm››zz;;

AKP ve gericili¤in her türünün
sizleri evlere hapsetmesine, top-
lumsal yaflamdan d›fltalamas›na,
afla¤›lamas›na izin vermemelisiniz!

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;; uunnuuttuullmmaammaall››--
dd››rr kkii;; ister din, ister milliyetçilik
k›l›f›na geçirilmifl olsun, faflizm,
tüm kad›nlar› afla¤›l›yor, eziyor,
boyun e¤dirmeye çal›fl›yor. Gerici
kuflatma, salt dinin etkisi alt›ndaki
kad›nlar için de¤il, bu ülkede yafla-
yan tüm kad›nlar için de geçerlidir.

Kimse, salt kendisini korumaya
çal›flarak, bu sald›r› dalgas›ndan
kurtulamaz... 

KKuurrttuulluuflfluunn yyoolluu,, birleflerek,
mücadele etmektir. 

Bunun için, 8 Mart’›n y›ldönü-
münde, alanlarda, HHÖÖCC’’llüü KKaadd››nn--

llaarr’’››nn ssaaff››nnddaa yyeerriinniizzii aallmmaall››ss››nn››zz..

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;;

8 Mart’›n y›ldönümünde, kad›n-
lar›n alanlardaki kitlesel varl›¤›, bu
gerici sald›r›lara verilmifl cayd›r›c›
bir cevap olacakt›r...

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;;

Sizlere yönelik, ikinci büyük
sald›r› dalgas› kkaappiittaalliizzmmiinn kad›n›
cinsel meta gören sald›r›lar›d›r.

Bu da, gericili¤in sald›r›lar› gi-
bi, günceldir, gelecekteki bir tehli-
ke de¤il, somut yaflanan bir gerçek-
liktir. Fuhufl art›k oturdu¤umuz so-
kaklara, çocuklar›m›z›n gittikleri
okullara kadar girmifltir.

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;;

Kapitalizmin kad›n›, cinselli¤i
pazara sürülecek bir eflya parças›n-
dan farks›z gören, afla¤›l›k sald›r›-
s›na da teslim olunmamal›d›r. 

Bu sald›r›ya teslim olmak de-
mek, kad›n›n onursuzlu¤a mahkum
edilmesine izin vermektir.

Çocuklar›m›z›, ailemizi bu ah-
laks›zl›k batakl›¤›ndan korumak

erteleyemeyece¤imiz görevimizdir.

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;;

Biliyoruz ki, ahlaks›zl›¤a karfl›
salt kendimizi koruyabilmek bile,
ancak ahlaks›zl›k batakl›¤›n› kurut-
makla mümkündür. 

Ahlaks›zl›¤›n, kad›nlar› fuhufl
batakl›¤›nda yok eden çürümüfllü-
¤ün karfl›s›na, ancak örgütlenerek,
mücadele ederek dikilebiliriz. 

Bunun için de yerimiz, 8 Mart
eylemlerinde HÖC’lü Kad›nlar’›n
yan›nda olmal›d›r.

DDeevvrriimmcciilleerr oollaarraakk,, sizleri, ka-
d›n› ezen kapitalist sömürüye, fa-
flizme, fuhufl pazarlar›nda kad›nla-
r›m›z›n afla¤›lanmas›na, evde erke-
¤in her türlü ihtiyac›n› karfl›lamaya
mahkum eden “erkek egemen” kö-
lelefltirmeye karfl› kkaavvggaa eettmmeeyyee
ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz..

BBiilliiyyoorruuzz kkii;; insan, ancak üze-
rindeki bask›lara karfl› kavga alan-
lar›nda mücadele ederek onurunu
ve gelece¤ini kazanabilir.

SSiizzlleerrii,, oonnuurrlluu bbiirr yyaaflflaamm›› mmüü--
ccaaddeellee eeddeerreekk kkaazzaannmmaayyaa ççaa¤¤››rr››--
yyoorruuzz!!

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;;

Bizleri karamsarl›¤a sürükleme-
ye çal›flanlara de¤il, coflkulu bir
mücadele yolunu gösterenlere,
devrimcilere kulak vermeliyiz!

Kaderimizi, egemen s›n›flar›n,
gericilerin belirlemesine izin ver-
meyelim! Gelece¤imizi belirlemek
ellerimizdedir! 

Gelece¤imiz 8 Martlar’da kavga
alanlar›ndad›r. 

TTüümm EEmmeekkççii  

KKaadd››nnllaarr››mm››zz;;

Alanlarda HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürr--
llüükklleerr CCeepphheessii ((HHÖÖCC)) kortejinde-
ki yerimizi alal›m!

Kad›nlar›m›za 
Ça¤r›m›z:



Burjuva devrim, devlet yap›lan-
mas›nda, ekonomide, kültürde fe-
odalizmi tasfiye ederken, kad›nlar
üzerindeki feodal bask›ya da belli
ölçülerde son verdi. Ancak kad›nlar
cephesinden ele al›nd›¤›nda bu, sü-
reklileflen bir dönüflüm olmad›. 

Burjuvazi tarih içindeki ilerici
rolünü kaybetti¤i ölçüde, nas›l ki ki-
mi yerlerde dini gericili¤i yeniden
güçlendirmiflse, ayn› flekilde kad›n-
lara iliflkin feodal de¤erleri, eerrkkeekk
eeggeemmeenn anlay›fl› da, ya yeniden
hortlatm›fl ya da hortlat›lmas›na yol
açm›flt›r. 

Burjuva demokratik devrimlere
ba¤l› geliflen haklar ve özgürlükler-
den kad›nlar da de¤iflik boyutlarda
yararland›lar. Fakat kad›n›n toplum-
sal konumunun de¤iflmesi çok daha
baflka bir devrimi gerektiriyordu.
Bu anlamda, burjuva demokratik
devrimlerinin demokratikleflme or-
tam›nda da kad›n›n “ikinci s›n›f ol-
ma” durumu, kkaattmmeerrllii biçimde
ezilmesi, kkaattmmeerrllii biçimde sömü-
rülmesi de¤iflmemifl oldu. 

Kad›n›n kköölleellii¤¤iinniinn bbiiççiimmiinnddee--
kkii de¤ifliklik ise, kapitalizmin ihti-
yaçlar› temelindeki bir de¤ifliklikti.

“Eve hapsedil-
mifl” kad›n kapi-
talistin ifline gel-
mezdi, kad›n›,
fabrikaya gelebi-
lecek kadar öz-
gürlefltirmeliydi.
Zaten burjuvazi-
ye göre özgürlük
“emekçinin iflgü-
cünü özgürce sat-
mas›” demekti.
Kad›n›n özgürlü-
¤ü de onun öz-
gürce evinden ç›-
k›p fabrikada ça-
l›flabilmesini sa¤-
layacak kadar bir

özgürlüktü. 

Kapitalizmin yükselme döne-
minde kad›n eme¤i, ucuz iflgücü ola-
rak vahflice sömürüldü. Kad›nlar ve
çocuklar, günde 18 saate kadar uza-
yan sürelerde köle gibi çal›flt›r›ld›lar.
Üstelik de erkekle ayn› süre çal›flt›-
¤›, ayn› eme¤i harcad›¤› ve ayn› ürü-
nü üretti¤i halde bile, erkekten daha
az ücrete mahkum edilmiflti. “Eflit
ifle eflit ücret” talebi, iflte bu dönem-
de, kad›nlar›n mücadelesinin en
önemli taleplerinden biri olarak öne
ç›kt›. Asl›nda istenen sadece ücret
meselesi de¤il, hhaayyaatt››nn hheerr aallaann››nn--
ddaa eeflfliittllii¤¤iinn ttaann››nnmmaass››yydd››..

ÖÖrrggüüttlleenneenn kkaadd››nn,, 
eeflfliittssiizzllii¤¤iinn kkaarrflfl››ss››nnaa 
ddiikkiilliiyyoorr

Bu düflünce zaman içinde daha
da geliflti. Sonuçta, kad›n› fabrikaya
çeken burjuvazinin pek de istemedi-
¤i bir sonucu daha oldu bu sürecin.
Evinden ç›kan, toplumsal üretimde
yer alan kad›n, kendini vahflice sö-
müren bu koflullara karfl› mücadele-
ye de kat›ld›, hatta yer yer bu müca-
delenin en önüne ç›k›p savaflt›. 

Kad›nlar 1780-90’lardan baflla-

yarak erkeklerle eflit haklara sahip
olmak için örgütlenmeye bafllad›lar.
Burjuva devrimlerin ürünü olan ‹n-
san Haklar› Bildirgeleri, tarih için-
deki tüm ilericili¤ine ra¤men, ka-
d›nlar›n haklar› noktas›nda geriydi
ve örgütlenmeye, mücadele etmeye
bafllayan kad›nlar, iflte bu nedenle
ayn› süreçte ““KKaadd››nn HHaakkllaarr›› BBiillddii--
rriissii””nnii kaleme ald›lar. 

Bildiride flöyle deniyordu mese-
la: “Kad›n dara¤ac›na ç›kma hak-
k›na sahiptir, yarg›çlar kuruluna
yükselme hakk›na da sahip olmal›-
d›r. ” (Kad›n ve Marksizm, syf. 25) 

Yukar›da da vurguland›¤› gibi,
kad›nlar›n meselesi ne sadece ücre-
tin miktar›, ne de sadece mevki ma-

kamd›; onlar eflitlik istiyorlard›; ev-
de, iflyerinde, hayat›n her alan›nda
eflitlik! Kad›nlar varolan tüm siyasi
haklar›n kkaadd››nn eerrkkeekk aayyrr››mm›› oollmmaa--
ddaann herkese tan›nmas›n›, yyöönneettiimmee
kkaatt››llaabbiillmmeeyyii,, siyasal örgütlenme
özgürlü¤ü istiyorlard›. Frans›z bur-
juva devriminin atefli içinde kad›n
mücadelesi de gelifliyordu. 

1888’de Washington’da Ulusla-
raras› Kad›n Konseyi kuruldu. Ör-
gütlenmelerin yayg›nlaflmas›, kad›n
haklar› meselesini birçok yerde
gündeme soktu. 1910'da Danimar-
ka'da (Kopenhag), II. Enternasyonal
toplant›s›nda Amerika’da bir grevde
ölen emekçi kad›nlar›n an›s›na, her
8 Mart’›n Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü olarak kutlanmas› kararlaflt›-
r›ld›. 8 Martlar, emekçi kad›nlar›n
mücadelesine yeni bir güç ve mevzi
kazand›rd›. 

Fakat iktidar› ele geçiren ve eflit-
lik, özgürlük idealini terk etmeye
bafllayan burjuvazi, bir süre sonra
kad›nlar›n taleplerine onlar›n der-
neklerini yasaklayarak, kad›n ön-
derleri ggiiyyoottiinnddee kkaattlleeddeerreekk cevap
verdi. Kad›nlar›n hakl› talepleri kar-
fl›s›nda burjuvazinin ald›¤› bu tav›r,
asl›nda onun as›l s›n›fsal bak›fl aç›-
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Yaz› dizimizin 3. bölümünde kad›nlar›n ka-
pitalizm ve faflizm dönemindeki durumlar›n› ele

al›yoruz. Özellikle faflizmin kad›na bak›fl aç›s›yla, fle-
riatç›l›¤›n bak›fl aç›s›ndaki benzerlikler, eminiz okur-
lar›m›z›n dikkatini çekecektir. Asl›nda bu yaz›n›n ta-
mam›nda görülece¤i gibi, sömürücülerin hepsinin
kad›na bak›fl aç›s› birbirinin benzeridir. Hepsi “erke-
¤i” kad›ndan üstün görmekte birbirleriyle yar›fl ha-
lindedirler. Dönemin ihtiyaçlar›na göre, kad›na lay›k
gördükleri hapishanelerin flekli de¤iflmifl, ama
eerrkkeekklleerriinn bbuu hhaappiisshhaanneenniinn ggaarrddiiyyaann›› oollmmaallaarr››
gerçe¤i hiç de¤iflmemifltir.  

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

3

‘Kad›n dara¤ac›na ç›kma hakk›na sahiptir, yarg›çlar
kuruluna yükselme hakk›na da sahip olmal›d›r’ 



s›n› yans›t›yordu. Burjuvazi, sonraki
y›llarda kad›nlara birçok hakk› tan›-
mak zorunda kalsa da, asl›nda kad›-
n›n kendisine tabi olmas›n› dayatan
zihniyetini pek de terk etmedi.

Burjuvazi, feodalizmi y›karken,
dinin kilisede somutlanan siyasal
konumunu, yönetim otoritesini etki-
sizlefltirirken, dinin zihinlerdeki
otoritesine çok ciddi darbeler vur-
mam›flt›. H›ristiyanl›¤›n ve müslü-
manl›¤›n ““ttaannrr›› kkaadd››nn›› eerrkkeekk iiççiinn
yyaarraatttt››”” hükmü, öylece duruyordu
mesela. Ve üstelik burjuvazinin ç›-
kard›¤› yasalar da bir flekilde bu
hükmü pekifltiriyordu. Mesela eerr--
kkeekklleerree ooyy hhaakkkk›› ttaann››yy››pp kkaadd››nnaa
bbuu hhaakkkk›› ttaann››mmaayyaann yyaassaallaarr,, iflte
bu gerici dini yaklafl›mla özde fark-
l› de¤ildi. Bu noktada burjuvaziyle
din otoritelerinin fark› yoktu. 

Kad›na seçme hakk›n› vermeyen
anlay›fl seçilme hakk›n›n ise zaten
hiç sözünü bile etmezdi. Kad›n›n
yöneticilik yapmas›n› yasal olarak
engelleyen zihniyet de kad›n› ikinci
s›n›f gören, onu küçümseyen, kad›-
n› eksik ak›ll› sayan dini zihniyetten
farkl› de¤ildir. 

NNaappoolleeoonn KKaannuunnuu olarak bili-
nen dünyan›n ilk medeni kanunun-
da burjuvazi kad›na bak›fl aç›s›n› flu
cümlede ortaya koymufltu: ““KKooccaa
kkaarr››ss››nn›› kkoorruummaall››,, kkaadd››nn oonnaa iittaaaatt
eettmmeelliiddiirr””...... ‹ncil’den ya da
Kur’an’dan bu anlay›fla denk düflen
birçok ifade bulunabilir bilindi¤i gi-
bi. Fakat kad›nlar feodalizme, dine,
burjuvazinin erkek egemen anlay›-
fl›na boyun e¤mediler yine de. 

Kad›nlar›n bu dönemlerdeki mü-
cadeleleri, çal›flma saatlerinin k›sal-
t›lmas›, mesleki e¤itimi, fabrikalar-
da, atölyelerde erkeklerle eflit hiye-
rarfli kurulmas›, eflit ifle eflit ücret
verilmesi, çal›flan kad›nlara krefl
hakk› tan›nmas›, siyasal örgütlenme
ve dernek kurma hakk› verilmesi ta-
lepleriyle sürdü. 

Ve iflte bu mücadelelerin sonu-
cunda da oy hakk›, soyad›n› kullan-
ma hakk› gibi haklar›, yasalar önün-
de eflitlik hakk› kabul edildi. Bu ka-
zan›m, hiç kuflkusuz, kad›nlar›n ta-
rihi ve toplumsal yaflamdaki yerleri

aç›s›ndan çok önemli de¤ifliklikleri
beraberinde getirdi. Fakat... 

KKaa¤¤››tt üüzzeerriinnddeekkii eeflfliittlliikk;;
hhaayyaatt››nn iiççiinnddeekkii 
eeflfliittssiizzlliikk!!

Fakat, yasalar›n ““kkaadd››nn eerrkkeekk
eeflfliittttiirr”” demesi, toplumsal yaflam
içinde bu eflitli¤in kurulmas› anla-
m›na gelmiyordu. Ka¤›t üzerinde
eflitli¤in sa¤lanmas›yla hayat›n için-
deki eflitli¤in sa¤lanmas› aras›nda
uzun bir mesafe vard›. Kapitalizmin
dayatt›¤› eflitsizlikler, feodal kal›nt›-
lar, biny›llara uzanan gelenekler sis-
temli bir biçimde afl›lmadan fiili
eflitlik sa¤lanamazd›. Nitekim sa¤-
lanamad›. Kapitalizm ve yeni sö-
mürge ülkelerdeki faflizm, “erkek
egemen” anlay›fl› sürekli yeniden
üreterek, feodal zihniyeti çok çeflitli
k›l›flar alt›nda sürdürüp güçlendire-
rek gerçek eflitli¤in önünde engel
olmaya devam ettiler. 

Kapitalizm, eflit ifle eflit ücret ta-

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

HHiittlleerr vvee MMuussssoolliinnii’’nniinn  
dd››flflllaannmm››flfl kkaadd››nnllaarr››!!

Kapitalizmin 1920’lerin sonla-
r›nda yaflad›¤› bunal›m, burjuva de-
mokratik devrimlerin getirdi¤i hem
ekonomik, hem demokratik hakla-
r›n yavafl yavafl budanmas›na yol
açt›. Tahmin edilece¤i gibi, bunal›-
m›n getirdi¤i iflsizlikten yoksulluk-
tan en fazla etkilenenlerin bafl›nda
kad›nlar geliyordu. K›sa süre sonra
da tamamen d›fllanacaklard› üretim-
den ve toplumsal yaflamdan. Çünkü
faflizm iflbafl›na geliyordu; önce
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Faflizm kad›n› 
hapsediyor
Faflist Mussolini iktidar›, kad›nlar› üretimden

ve toplumsal yaflamdan kopart›p eve hapsetmek
için ad›m ad›m çeflitli yasalar› uygulamaya koyar:

20 Ocak 1927 tarihli kararname: Faflist sendika-
larca kad›nlar›n ücretleri ayn› iflkolundaki erkek ücret-
lerinin yyaarr››ss››nnaa indirilmifltir. 

30 Ocak 1927 kararnamesi: Kad›nlara liselerde eeddeebbiiyyaatt vvee ffeellsseeffee ddeerrss--
lleerriinniinn ookkuuttuullmmaass›› kesinlikle yyaassaakkllaannmm››flfltt››rr..

Kad›nlar›n e¤itimine karfl› yasal önlemler (1928): Kararnameyle, kad›nla-
r›n orta ö¤retim kurumlar›nda müdürlük yapmalar› yasaklanm›flt›r. K›z ö¤-
rencilere iikkii kkaatt hhaarrçç ööddeemmee yyüükküümmllüüllüü¤¤üü getirilmifltir.

28 Kas›m 1933 kararnamesi: Devlet kurumlar›, eleman almak için aç›la-
cak s›navlarla ilgili ilanlarda kkaadd››nnllaarr›› dd››flflaarrddaa ttuuttaaccaakk koflullar koymaya
yetkili k›l›nd›lar. 

1 Eylül 1938 tarihli kararname: Kad›nlar›n, kamu görevlerindeki kadro
toplam›n›n ancak %% 1100’’uunnuu ddoolldduurraabbiilleeccee¤¤ii kararlaflt›r›ld›.

*

Bu faflist politikalar sonucunda tahmin edilebilece¤i gibi, üretim ve top-
lumsal yaflam içindeki kad›nlar›n oran› her geçen gün azald›.  

*

Henüz böyle yasalar ç›karacak durumda olmasalar da, AKP’nin fleriatç›
kadrolar›n›n zihniyeti, Mussolini’nin zihniyetinden pek farkl› olmasa gerek
de¤il mi?



‹talya’da, ard›ndan Almanya’da ik-
tidara gelen faflizm, aç›k bir kkaadd››nn
ddüüflflmmaann››’’yd›. Belki Yahudiler, ko-
münistler gibi tüm kad›nlar› topla-
ma kamp›na göndermedi faflizm,
çünkü bu maddeten mümkün de¤il-
di, ama kad›na bak›fl aç›s› di¤erleri-
ne ne kadar düflmansa, öyle düfl-
mancayd›. 

Faflizmin kad›na yaklafl›m›, as-
l›nda burjuvazinin zihninin derin-
liklerinde ne varsa aç›¤a ç›karm›fl-
t›r. Kad›nlar, faflizmde alenen afla¤›-
lan›yordu. Afla¤›lanma ise, “3K”
olarak adland›r›lan anlay›flta somut-
lan›yordu. Hitler, kad›n›n ifllevini
““kkiinndd,, kkuucchh,, kkiirrcchhee”” olarak üç
bafll›kta özetlemiflti; yani ““ççooccuukk,,
mmuuttffaakk vvee kkiilliissee””!! Kad›n›n yeri,
konumu, görevi iflte bu üçü aras›nda
kalmal›yd›. Kad›n bol bol çocuk do-
¤urmal›, “üstün” Alman ›rk›n› ço-
¤altmal›yd›. 

‹talya’n›n faflist devlet baflkan›
Mussolini’nin kad›nlara yönelik
afla¤›lamas›, flu sözlerinde gayet net
görünüyor: 

“Size itiraf edeyim ki, kad›nlara
oy hakk› tan›may› düflünmüyorum.
BBiirr yyaarraarr›› yyookk bbuunnuunn.. Almanya’da
ve ‹ngiltere’de kad›n seçmenler er-
kekler için oy kullan›yorlar. Böyle
olunca, ne anlad›m ben bundan?
(...) Kad›nlar›n Devlet ifllerine ka-
t›lmalar› konusundaki kan›m her
türlü feminizme karfl› niteliktedir.
Elbet, kad›n bir köle olmamal›, ama
ona oy hakk› verirsem tefe koyarlar
beni. Bizim Devlet’imizde, kad›n
hesapta olmamal›d›r.” (Maria An-
tonietta Macciocchi; Faflizmin Ana-
lizi, Çev. Cemal Süreya)

Bir baflka zaman, neden kad›nla-
ra oy hakk› vermedi¤ini soranlara
flöyle diyor Mussolini: “Birçok gezi
yapt›m, bunlar›n hiçbirinde benden
oy hakk› isteyen bir tek kad›na rast-
lam›fl de¤ilim. ‹talyan kad›nlar›n›n
bütün onuru da buradad›r zaten.”
(Agk.)

Kad›n›n kendini afla¤›lamas›n›
“onurlu” bir davran›fl olarak yücel-
terek demagoji yapmak, faflizmin
de, hem H›ristiyan, hem ‹slamiyet’in
ortak yanlar›ndan biridir. fieriatç›lar

da bugün kad›n›n kendini türbana,
çarflafa, hatta mümkünse burkaya
hapsetmesini ayn› cümlelerle öv-
mektedirler. Ama biz flimdi yine fa-
flizmden devam edelim. Mussolini,
kad›na niye oy hakk› vermedi¤ini,
niye üretime ve yönetime katmad›-
¤›n› yine de bugünkü riyakar kad›n
düflmanlar›ndan daha aç›k ortaya
koyuyordu:

“ (...) Kad›n›n yüksek ya da afla-
¤› bir varl›k olup olmad›¤› konusun-
daki tart›flmalarla bofluna vakit yi-
tirmeyelim:... Bu konuda ben daha
da kötümserim: Kad›nda, sözgelimi,
büyük bir sentez yetene¤i, bunun so-
nucu olarak da, gerçek bir tinsel ya-
rat›fl gücü bulunmad›¤› kan›s›nda-
y›m.”

Hitler faflizmi de, kad›na karfl›
siyasetinde Mussolini’nin takipçisi
oldu. Mussolini’nin kad›nlar› üü rree--
ttiimmddeenn,, ookkuullllaarrddaann,, ddeevvlleett ddaaiirree--
lleerriinnddeenn ad›m ad›m tasfiye etme
plan›n›n bir benzerini de Hitler uy-
gulamaya soktu. 

Hitler, 1932 seçimlerindeki bil-
dirisinde “Kad›n›n ve erke¤in insan
soyunu sürdürme görevi, birlikte
çal›flmadan daha önemlidir...” di-
yordu. Bunun pratikteki yans›mas›
ise Hitler iktidar oldu¤unda belli
olacakt›. 

Hitler iktidar›, kad›nlar›n çal›fl-
ma hayat›ndan ve toplumsal hayat-
tan d›fllanmas› için “devletin öncü-
lük yapmas›” düflüncesinden hare-
ketle daha ilk y›l›nda bir kararname
ç›kard›. 30 Haziran 1933 tarihli bu
kararnameyle, eevvllii bbüüttüünn kkaadd››nnllaarr››
ççaall››flfltt››kkllaarr›› iiflfltteenn çç››kkaarr››lldd››llaarr.. Ka-
rarnameyle ayr›ca, otuz befl yafl›na
ulaflmam›fl kad›nlara D›fliflleri kuru-
lufllar›na girmek yasaklan›yor, dev-
let kurumlar›ndaki ifl baflvurular›n-
da, mutlak öncelik erkeklere tan›n›-
yordu. Hem kad›n›n hem erke¤in
çal›flmas›n› önlemek için de faflizm
“zekice” bir yol bulmufltu; ““AAyynn››
aaiilleeddee ççiifftt üüccrreett oollmmaayyaaccaakk””t›.
Tüm dairelerde bir göreve atanma-
da, ödeneklerde eerrkkee¤¤ee öönncceelliikk ta-
n›nmas›, kararname gere¤iydi. 

Faflizm, bir yandan Mussolini
gibi “günümüzde, makina ve kad›n,

iflsizli¤in iki büyük nedenidir”  de-
yip, kad›n›n görevi çocuk yapmak-
t›r düflüncesiyle, kad›n› üretim d›fl›-
na mahkum ederken, onu çal›flt›¤›
süre içinde yo¤un biçimde sömür-
mekten de geri kalmad›. Almanya
faflizmi, 2. Emperyalistler Aras›
Paylafl›m Savafl›’n› bafllatt›ktan son-
ra, esir ald›¤› kad›nlar›, köle gibi
hem fabrikalarda, hem de evlerde
hizmetçi olarak kulland›. 

- devam edecek-
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T‹SK’in (Türkiye ‹flveren Sendi-
kalar› Konfederasyonu) yapt›¤› bir
de¤erlendirme, son bir y›lda 223377 bbiinn
kkaadd››nn››nn eemmeekk ggüüccüü ppiiyyaassaass››nnddaann
çç››kkaarraakk eevv hhaann››mm›› oolldduu¤¤uunnuu,, top-
lam ev kad›n› say›s›n›n 12 milyon
300 bine ulaflt›¤›n› gösteriyor. 

Son bir y›lda 237 bin kad›n›n eve
hapsedilmesinde fleriatç› yaflam tarz›
m›, yoksa iflten ç›karmalar m› belirle-
yici? Bunu tesPit edebilmek zor; fa-
kat ikisinin de etkisinin oldu¤u kufl-
kusuz. Daha önemlisi, son bir y›lda-
ki rakam bir yana, 12 milyonu aflk›n
kad›n›n bu düzen taraf›ndan üretim-
den ve toplumsal yaflamdan d›fltala-
narak eve hapsedilmifl olmas›d›r.  

Sistemin bu sonucu yaratan eko-
nomik, siyasi ve sosyal politikalar›-
n›n, MMuussssoolliinnii’’nniinn aammaaççllaarr››yyllaa ssoo--
nnuuççttaa ççaakk››flfltt››¤¤›› ortadad›r. Mussolini
bile belki bu kadar yüksek oranda
kad›n› evine hapsedememiflti. Ülke-
mizi yöneten faflist kadro, kad›n› afla-
¤›lama konusunda faflist flefleri geri-
de b›rakm›flt›r.

AKP’lilerin eve hapsedilen ka-
d›nlar›n say›s›n› daha da art›rmak
için canla baflla çal›flaca¤›na da hiç
flüphe yoktur. 

Bu da 
oligarflinin
kad›na
verdi¤i 
ev hapsi
cezas›!
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Kad›nlar›m›z›n yeri erkekten
sonrad›r. Bu, sömürü düzeninin bir
sonucudur. Sömürü düzenleri, ka-
d›nlar› ikinci s›n›f konumunda gör-
mekte, toplumsal yaflam› da buna
göre flekillendirmektedir.

Dolay›s›yla, toplumun birçok
kesiminde de, kad›nlar›n yeri erkek-
ten sonra gelir.

E¤itim olana¤› öncelikle erke-
¤indir. 

Kad›n eme¤i erke¤inkinden yüz-
de 25 daha ucuzdur.

Kad›n, halen birçok bölgede, ev-
de erke¤in kölesidir.

Kad›n, çocuk do¤urmas› gere-
ken bir makinedir.

Belki hepsinden önemlisi, ka-
d›nlar›m›z›n önemli bir bölümü bi-
lincindeki gerili¤in tutsa¤›d›r.

Kad›nlar›n mücadelesi de, siste-
min ve toplumsal yap›n›n kendisine
uygulad›¤› tüm bu bask›lara karfl›
olmal›d›r.

Kad›nlar›n önemli bir k›sm›,
üzerlerindeki bask›ya, do¤ru müca-
dele yöntemleriyle karfl› ç›kmak ye-
rine, boyun e¤mekte, bask›y› kan›k-
sayarak do¤al karfl›lamakta ve hatta
bu kan›ksama, kendisi bask›n›n par-
ças› haline gelecek kadar ileri gide-
bilmektedir.

Kad›n›n içine itildi¤i bu gerçek-
lik, tahlil etmemiz, çözümlememiz
ve kad›nlar›n üzerindeki bask›ya
karfl› mücadele ederken göz önünde
bulundurmam›z gereken bir durum-
dur. 

‹‹kkiinnccii SS››nn››ff OOllmmaa RRoollüünnüü
KKaabbuull EEddeenn KKaadd››nn
Belli bir düflünce ve kültürle ye-

tiflmifl erkeklerin, kad›nlar› evlere
kapatmas›, kendisine köle haline
getirmeye çal›flmas›n›n izah› daha
kolayd›r. Bununla birlikte, kad›n›n

kendisini erke¤in kölesi olarak gör-
dü¤ü, dini zeminde veya baflka bi-
çimde kendileri üzerindeki bask›n›n
örgütlenmesinde rol ald›¤› örnekler
de az de¤ildir.

Örne¤in, ‹slam dininde var olan,
erke¤in birden fazla kad›nla evlen-
mesi kural› birçok kad›n taraf›ndan
da tevekkülle karfl›lanmakta, dinin
gere¤i olarak savunulmaktad›r.

Ya da ““eerrkkeekk ggeerreekkttii¤¤iinnddee kkaa--
dd››nn›› ddöövvmmeelliiddiirr”” diyen kad›nlar›n,
kapitalist düzenin kad›n› cinsel me-
ta olarak kullanmas›na raz› olan ka-
d›nlar›n say›s›n›n da az olmad›¤› bi-
linmektedir.

Örne¤in, dinci düflüncelerin et-
kisi alt›ndaki kad›nlar›n birço¤u
““EErrkkeekklleerr kkaadd››nnllaarr üüzzeerriinnddee hhââ--
kkiimmddiirrlleerr”” söylemini, Kur’an’›n
bir buyru¤u olarak savunurlar.

Kad›nlar üzerinde egemenlik
kurmay› kendisine hak gören erkek-
lerin, kad›n erkek eflitli¤ine karfl›
ç›kmas›, konumlar›n› kaybetmek is-
tememeleri ile izah edilebilir. Fakat
kad›n›n, ezilen, ikinci s›n›f olma ko-
numunu kaybetmek istememesi
mümkün olabilir mi?

Kad›n›n, ezilmeyi tercih etmesi
sözkonusu de¤ildir, fakat, ezilmeye
karfl› ç›kmayan, erke¤in kad›n› ez-
mesini erke¤e hak olarak gören ka-
d›n›n durumu tahlil edilmek duru-
mundad›r.

Antalya Serbest Bölgesi’nde
Novamed fabrikas›nda çal›flan bir
kad›n iflçi anlat›yor;

““‹‹flflyyeerriinnddee ççaall››flflaannllaarr››nn yyüüzzddee
9955''iinniinn kkaadd››nn oollmmaass›› öörrggüüttlleennmmeeyyii
bbiirraazz zzoorrllaaflfltt››rrdd››.. DDee¤¤eerr yyaarrgg››llaarr››
nneeddeenniiyyllee bbiirr kkaadd››nn›› iikknnaa eettmmeekk
iiççiinn,, kkooccaass››nn››,, bbaabbaass››nn››,, aa¤¤aabbeeyyiinnii,,
kkaayy››nnppeeddeerriinnii bbaazzeenn ddee kkoommflfluullaarr››--
nn›› iikknnaa eettmmeemmiizz ggeerreekkttii..”” ((1166 EEyyllüüll
22000077 RRaaddiikkaall))

Bu durum kad›n›n, kendisine bi-

çilen ikinci s›n›f olma rolüne boyun
e¤mesinin sonucudur. Fakat, mev-
cut toplumsal yap› içinde yad›rga-
nacak bir durum de¤il, do¤al olan
ama de¤ifltirilmesi gerekendir.

Yine, k›zlar›n okula gönderilme-
mesi gerekti¤i düflüncesi, salt kimi
bölgelerdeki erke¤e ait bir düflünce
de¤ildir, ““kk››zz ççooccuu¤¤uunnuunn ookkuummaass››
ggeerreekkmmeezz,, oo bbiirr eerrkkeekkllee eevvlleenniipp
kkooccaass››nnaa iiyyii bbiirr eeflfl oollmmaall››dd››rr”” dü-
flüncesi, özellikle k›rsal bölgelerde
kad›na da önemli oranda benimse-
tilmifl bir düflüncedir. Ya da, namus
kavram›n›n kad›na özel bir kavram
olarak alg›lanmas›, ülke yönetimi-
nin kad›na göre bir ifl olmad›¤› dü-
flüncesi, kad›n›n oturup ev ifllerini
yapmas› gerekti¤i gibi düflünceler
kimi kad›nlar içinde de kabul gören
düflüncelerdir.

Çeliflkili gibi görünen bu durum,
gerçekte, ““kkaadd››nn ssoorruunnuu””nu anla-
tan en çarp›c› yanlardan birisidir.
Kad›n, salt ezilmekle kalmaz, ayn›
zamanda kendisini ezen mekaniz-
man›n parças› haline getirilerek, bu
mekanizmaya karfl› ç›kmas› da en-
gellenir.

Toplumsal yap›, bir yandan ka-
d›n üzerinde bask› uygularken, ayn›
zamanda kad›nda bir kiflilik de fle-
killendirir. Dolay›s›yla, kad›na ya-
k›flt›r›lan gerilikler, kad›n›n genle-
rinde var olan de¤il, kendisine için-
de yaflad›klar› toplumsal yap› tara-
f›ndan kazand›r›lan özelliklerdir.
Zay›f, edilgen, erke¤in korumas›na
muhtaç, erke¤in sözünden ç›kma-
yan, itaatkar kad›n kimli¤i böyle or-
taya ç›kmaktad›r.

Bu durum kad›n›, düzenin çeflitli
kesimlerinin kullanmas›na aç›k hale
getirmektedir. Din tüccar› AKP gi-
bileri kad›n›, dini bask›n›n, burjuva-

Kad›nlar›n Temel Sorunu
Sömürü Düzenidir

Ankara



zi kad›n› cinsel sömürünün, feoda-
lizm kad›n› feodal bask›n›n yay›l-
mas›nda ve kurumlaflt›r›lmas›nda
kullanabilmektedir.

Bu aç›dan kad›n sorunu, bir ya-
n›yla da kad›n›n bu kesimlerin de-
netiminden, etkisi alt›ndan kurtar›-
larak, özgürlü¤ü ve kurtuluflu için
mücadeleye kat›lmas› sorunudur.

EEvvddeenn KKuurrttuulluupp,, 
SSöömmüürrüü ÇÇaarrkk››nn››nn 
‹‹ççiinnddee EEzziilleenn KKaadd››nn
Ülkemizde kad›nlar›n yaflad›¤›

sorunlar›n bir yan›n›, kad›nlar›n ev-
lerine kapat›lmas›n›n oluflturdu¤u
do¤rudur. ‹slam dini ve feodal kül-
tür, kad›n› evde kullan›lacak bir efl-
ya haline getirir.

Fakat bu duruma duyulan tepki,
kad›n sorununun çözümünü, kad›-
n›n eme¤ini kapitalizmin hizmetine
sokmas›nda gören, baflka yanl›fl bir
anlay›fl› gelifltirmifltir. 

Kuflkusuz, kad›n› evde erke¤in
kölesi olmaktan ç›karmak gerekir,
fakat erke¤in kölesi olmaktan ç›kan
kad›n, patronlar›n kölesi oldu¤unda
da, üzerindeki bask›dan kurtulmufl
olmaz. Dolay›s›yla, kad›n›n üretim

faaliyetinin içinde yer almas› ancak
sosyalist bir üretim sözkonusu oldu-
¤unda, kad›n sorununun çözümüne
hizmet edebilir.

Yine, Antalya’daki Novamed
fabrikas›nda direnifl örgütleyen ka-
d›n iflçiler, üzerlerindeki bask›lar›;
““fifieefflleerriimmiizz,, ''yyeemmee¤¤iinniizzii yyeerr yyeemmeezz
yyaatt››nn uuyyuuyyuunn.. EEflfliinniizzllee hhaaffttaa ssoonnllaa--
rr›› bbiirrlliikkttee oolluurrssuunnuuzz.. EEnneerrjjiinniizzii iiflflee
ssaakkllaayy››nn ddiiyyoorrdduu”” sözleriyle anlat›-
yorlard›.

Emeklerini sömüren patronlar,
kad›nl›k onurlar›n› da k›r›yordu. 

Bu anlat›m, ülkemizde emekçi
kad›nlar›n yaflad›klar› sorunlar› an-
latan bir örnektir.

Emekçi kad›nlar›n hemen hiçbir
ihtiyaçlar› karfl›lanmaz. Onlar, ha-
mileliklerinde, do¤umun hemen ar-
kas›ndan, sa¤l›k sorunlar›n› bir ke-
nara b›rakarak, kölece çal›flmak zo-
runda b›rak›l›rlar. Çal›flt›klar› yer-
lerde krefl de ço¤unlukla olmaz,
olan da ihtiyac› karfl›lamaktan uzak-
t›r. Çocuklar›n›n bak›m›n› önemse-
meden çal›flmak zorundad›rlar.

Bu sa¤l›ks›z koflullarda çal›flma-
ya mahkum edildikleri için, evlilik
ve do¤um, kad›n iflçilerin iflten ay-
r›lma nedenlerinin yüzde 70'ini,

patronlar›n iflten ç›karma nedenleri-
nin de yüzde 20'sini oluflturmakta-
d›r.

Ülkemizdeki kad›nlar›n çal›flma
oranlar› flöyledir:

Devlet memurlar›n›n yüzde
33.96's›, ö¤retmenlerin yüzde 44’ü,
üniversitelerde görevli ö¤retim üye-
lerinin yüzde 39.7’si, doktorlar›n ve
eczac›lar›n yüzde 38.4’ü, difl he-
kimlerinin yüzde 40.2’si kad›nd›r.
“Hizmet sektörü”nde kad›n iflgücü
oran› yüzde 57.5, tar›m d›fl›  iflçi
olarak yüzde 25’tir.

Yine, Uluslararas› Hür Sendika-
lar Konfederasyonu (CISL)’nun
aç›klamalar›na göre, çal›flan kad›n-
lar›n oran›n›n artmas›na karfl›n,
dünyada yoksulluk içinde yaflayan
insanlar›n yüzde 70'ini kad›nlar
oluflturmaktad›r. 2003'te dünyada
bir iflte çal›flan 2.8 milyar insan›n
1.1 milyar›n›n (yüzde 39'u) kad›n
oldu¤u belirtilmektedir.

Örne¤in, bu çal›flma oranlar›na
paralel olarak, kad›n sorununun
azald›¤› söylenemez. Dolay›s›yla,
bu rakamlar kad›n erkek eflitli¤inde
al›nan mesafeyi göstermiyor, fakat
kapitalizmin kad›n eme¤ini de, flu

Say›: 141 11KADIN

8 Mart
1857’de New
York’ta doku-
ma atölyelerin-
de vahflice sö-
mürülen kad›n
iflçiler, a¤›r ça-
l›flma koflullar›-
n› protesto için
greve bafllad›-
lar. Grevi kanla

bast›ran patronlar ve onlar›n devle-
ti 129 kad›n› katlettiler. O gün, di-
renifl örgütleyerek haklar›n› istedik-
leri için katledilen dokuma iflçisi
kad›nlar, tüm kad›nlar›n mücadele-
sinin yolunu açt›lar.

Sosyalist Enternasyonal, 1910
y›l›nda yapt›¤› toplant›da, New
York’lu iflçilerin an›s›na, 8 Mart’›,

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü ola-
rak kabul etti¤ini ilan etti. Ve o
günden itibaren 8 Martlar, sosyalist
kad›nlar›n öncülü¤ünde, baflta ka-
d›nlar›n üzerindeki bask›lar olmak
üzere, her türlü bask› ve sömürüye
karfl› kavgan›n bayra¤›n›n yüksel-
tildi¤i günler oldu.

Sonra, aradan 67 y›l geçtikten
sonra, 16 Aral›k 1977'de Birleflmifl
Milletler’de al›nan bir kararla, 8
Mart, "Dünya Kad›nlar Günü" ola-
rak ilan edildi. 

Bu karar› alanlar›n önemli bir
bölümü, 8 Mart 1857'de emekçi ka-
d›nlar›n kan›n› ak›tanlard›. Emper-
yalistlerin genel politikas›d›r,
emekçi ve ezen ayr›m› çerçevesin-
de geliflen mücadeleden hofllan-

mazlar. 

Milliyetler,
cinsiyetler, dini

inançlar zemininde halklar parçala-
n›p birbirlerine karfl› savaflabilirler,
fakat s›n›fsal zemindeki ayr›flmala-
r›n hedefinde kendi düzenleri ola-
ca¤› için s›n›fsal zemindeki ayr›fl-
malara düflmand›rlar. 

Bunun içindir ki, 1 May›s’› ba-
har bayram› yaparak içinden ““iiflflççii
bbaayyrraamm››”” kelimesini atmak ister-
ler, 8 Mart’›n içeri¤inden de
““eemmeekkççii”” kelimesini ç›karmak is-
terler.

Elbette, Dünya Emekçi Kad›n-
lar Günü, s›rf BM karar ald› diye,
""DDüünnyyaa KKaadd››nnllaarr GGüünnüü""ne dönü-
flemezdi. Emekçi kad›nlar 8
Mart’›n içeri¤inin boflalt›lmas›na
mücadeleleriyle izin vermediler ve
izin vermeyecekler.

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
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ya da bu düzeyde sömürü mekaniz-
mas›n›n içine çekti¤ini gösteriyor.
Kad›n›n emek gücünün sömürü sis-
temi içinde kullan›lmas›, kad›n so-
rununu çözmeye hizmet etmiyor.

Düzene karfl› mücadele etmeyen
kad›n, devletin kad›nlara yönelik
sald›r›lar› karfl›s›nda da sessizdir.
Gözalt›nda polislerin tecavüzüne
u¤ram›fl say›s›z devrimci-demokrat
veya adli nedenlerle gözalt›na al›n-
m›fl kad›n vard›r.

Düzene karfl› mücadele etme cü-
reti olmad›¤›nda, devletin kad›n
kimli¤ine karfl› bu sald›r›lar›na kar-
fl› da sessiz kal›nm›fl, bu sald›r›lar
görmezden gelinebilmifltir.

CCeehhaalleettee MMaahhkkuumm 
EEddiilleenn KKaadd››nn

Kad›nlar›n sorunlar›n› çözmek
yerine, üzerini küllemeye çal›flma
yöntemlerinden birisi, k›zlar› okula
gönderme kampanyalar›d›r.

Halkla adeta alay eden bu kam-
panyalar›n, kad›nlar›n e¤itim oran›-
n› art›rmas› sözkonusu de¤ildir. Fa-
kat ne zaman kad›nlar›n e¤itim hak-
lar›n›n olmad›¤› gündeme gelse,
burjuvazi bir ““hhaayyddii kk››zzllaarr ookkuullaa””
kampanyas› örgütleyerek, sorunun
üzerini örter.

Örne¤in, Baflbakanl›k Kad›n›n
Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdür-
lü¤ü taraf›ndan haz›rlanan raporda
verilen rakamlara göre; 2003 y›l›
itibariyle, TTüürrkkiiyyee''ddee kad›nlar›n
yyüüzzddee 5500''ssii iillkkookkuull mmeezzuunnuu,, yyüüzz--
ddee 2200''ssii iissee hhaalleenn ookkuummaa yyaazzmmaa
bilmemektedir. Buna karfl›l›k sade-
ce yüzde 3,7’si üniversite e¤itimi al-
m›flt›r.

Kad›nlar›n e¤itim görmesinin
önündeki engellerle mücadele et-

mek yerine göz boyaman›n sonucu
bu rakamlard›r. Oysa, kaba bir göz-
le bak›ld›¤›nda bile, e¤itimsizli¤in
nedenlerinin baflta yoksulluk, dini
gericilik, devletin e¤itim için gerek-
li alt yap›y› sa¤lamamas› gibi ne-
denler görülebilir. Fakat oligarflik
düzen, bu nedenleri ortadan kald›r-
maz, tersine pekifltiren ad›mlar atar.
Yoksulluk her geçen gün büyüyor-
sa, gericili¤in büyütülmesi AKP ik-
tidar›n›n bilinçli politikas› duru-
munda ise, e¤itim sisteminde yap›-
lan her yeni düzenleme, e¤itimi
yoksullar için daha zor ulafl›labilir
bir ayr›cal›k haline getiriyorsa, bu
düzenin egemenlerinin zaten kad›n-
lar›n e¤itim oran›n› yükseltmek di-
ye bir sorunlar›n›n olmad›¤› ortada-
d›r.

BBiirreeyysseell KKuurrttuulluuflflaa 
YYöönneelleenn KKaadd››nn
Bireysel kurtulufl aray›fl›na giren

kad›n, sistemin ve erke¤in bask›s›n-
dan kaçmaya çal›fl›rken tersine bu
bask›n›n tam ortas›na düflmektedir.

Kapitalizm, kad›na kurtuluflu,
yöntemi ne olursa olsun para sahibi
olmakta gösterir. Kapitalizmin kit-
lelere sundu¤u örneklerde ““ppaarraass››
oollaann kkaadd››nn ggüüççllüü kkaadd››nndd››rr””!!

Sistemin kad›na para kazanma
yolu olarak sundu¤u seçenekler de,
elbette ki oldukça s›n›rl›d›r. Bu se-
çeneklerin bafl›nda geleni ise kad›-
n›n vücudunu kapitalizmin pazar›na
sunmas›d›r.

Kapitalizm kad›n vücudunu, pa-
zarlamada, reklamlarda, sinemada,
fuhufl sektöründe s›n›rs›z olarak
kullan›r.

Kendini kapitalizmin pazar›na
sunmufl kad›nlar, sözde “kurtul-
mufl” kad›nlard›r. Elbette, gerçek
tersini göstermektedir. Evde erke-
¤in hizmetine sunulmufl kad›n, ka-
pitalist pazara ç›kt›¤›nda, bir erke-
¤in de¤il ama bir sistemin hizmetin-
dedir. Art›k, erkeklerden dayak ye-
menin, afla¤›lanman›n, bir eflya gibi
kullan›lman›n yan›nda sistemin bas-
k›s›n› da görmektedir. Bunun karfl›-
l›¤›nda ellerine geçen para, kiflilik-

lerindeki tahribat› geri getirmeye el-
bette ki, yetmez.

90’l› y›llarda, kad›nlar›n bask›-
dan kurtulmas›n›n yolu, özgür ka-
d›n olmakta gösteriliyordu. Kad›n
erke¤e, feodal aile yap›s›na baflkal-
d›rd›¤›nda özgürleflecekti. ““ÖÖzzggüürr
kkaadd››nn”” halen kitlelere gösterilen ör-
neklerdendir.

Özgür kad›n›n özelli¤i, tüm top-
lumsal de¤erleri reddederek, her is-
tedi¤ini ““öözzggüürrllüükk”” ad›na yapan,
s›n›r tan›madan her f›rsat› tüketmek
için de¤erlendiren kad›nd›r. “Özgür
kad›n”, kapitalizmin tüketim kültü-
rüne denk düflen, ayn› zamanda, tü-
ketme olana¤› elde etmek için ken-
disini kapitalizmin hizmetine sun-
makta tereddüt etmeyen, de¤erlerini
yok ederek, bunun önündeki engel-
leri kald›rm›fl olan kad›nd›r.

Bu düflünceler de, ailesinin feo-
dal bask›s›ndan kurtulman›n yolunu
zengin bir erkekle evlenmekte gö-
ren kad›n›n bak›fl aç›s›ndan farkl›
de¤ildir. Bu bak›fl aç›s› da kurtuluflu
düzenin zenginliklerine ulaflmakta
gören, ona sahip olmak için kendini
düzenin hizmetine sokmaya haz›r
bak›fl aç›s›d›r.

Bireysel kurtulufl hayali, kapita-
lizmin toplumun her kesiminde
yayg›nlaflt›rd›¤› bir kültürdür. Ka-
d›nlar›n bir k›sm› da bu kültürün et-
kisi alt›nda kal›r. Bencillik, bireyci-
lik, kendini kurtarmaya çal›flmak,
toplumun bütününün yaflad›¤› so-
runlara karfl› duyars›zl›k, sömürü
düzenlerinin yetifltirdi¤i zay›f kifli-
likle bütünleflen düflünce ve davra-
n›fl tarzlar›d›r.

Kad›n›n mücadelesinin bafllan-
g›ç noktalar›ndan birisi de, kendisi-
ne, egemen s›n›flar›n yak›flt›rd›¤› bu
kimli¤i reddetmek olmal›d›r.

Ç›kar›lmas› gereken sonuç, ka-
d›n sorununa karfl› mücadelenin,
ayn› zamanda düzenin kad›na lay›k
gördü¤ü bireyci, bencil kad›n kimli-
¤ine karfl› mücadele oldu¤udur. Ka-
d›nlar›n dikkatleri, düzenin kendile-
rine sundu¤u kad›n tiplerinden,
devrimin önlerine koydu¤u düzene
karfl› mücadele eden kad›na çevrile-
bilmelidir.
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Devrimciler bulunduklar›
her ortamda emperyalizmi teflhir
ederken mücadele yolunu da ortaya
koyuyor. Ve Amerika’n›n gerçek yü-
zünü gören herkes saf›n› belirleme
sorumlulu¤uyla karfl› karfl›ya kal›yor.
Ya halklar›n yan›nda ya da halklar›n
karfl›s›nda olma tercihlerine zorlan›-
yor.

Devrimciler kap› kap› anlat›yorlar
halka kurtuluflun yolunu. “Ortak
Düflman Amerika’d›r” slogan›yla yi-
ne yollarda, halk›n oldu¤u her yerde
HÖC’lüler vard›. 

���

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

Beflevler Kavfla¤›’nda “Ortak Düfl-
man Amerika’d›r-HÖC” pankart›
açarak bir aç›klama yapt›lar. K›z›l
bayraklar› tafl›yan HÖC’lüler “Katil
ABD Ülkemizden Defol, Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi” sloganlar›
atarak  ve Amerikan bayra¤› yakarak
ABD’ye olan öfke dile getirdiler. 

Adana Gençlik Derne¤i, ayda bir
pazar günleri etkinlik düzenlemeye
devam ediyor. 24 fiubat günü dernek
binas›nda yap›lan etkinlikte konuflan
Adana Gençlik Derne¤i müzik grubu
çal›flan› Emrah Ala “neden ABD tüm
dünya halklar›n›n Ortak Düflman›’d›r”
sorusuna cevap vererek “Bizler ülke-
mize sahip ç›k›yoruz” dedi. 35 kiflinin
kat›ld›¤› etkinlik halaylarla sona erdi.

Kampanyan›n Sesi
Yay›l›yor

Bildiri da¤›t›mlar›, afifllemeler,
kufllamalar ‹‹ssttaannbbuull’un merkezi yer-
lerinde ve emekçi mahallelerinde sü-
rüyor. 20 fiubat günü Bak›rköy Öz-
gürlük Meydan›’nda biraraya gelen
HÖC’lüler ana cadde boyunca kam-

panya bildirilerini
da¤›tarak ABD’yi
teflhir eden konufl-
malar yapt›lar. Po-
lisin ablukas› al-

t›nda yap›lan bildiri da¤›t›m›nda
2000 bildiri da¤›t›ld›. 

23 fiubat’ta ise Mecidiyeköy
Meydan›’nda 18 kiflinin kat›l›m›yla
bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Mecidiye-
köy’den Osmanbey’e kadar devam
eden bildiri da¤›t›m›nda bir saat için-
de 2000 adet bildiri halka ulaflt›r›ld›.

Gülsuyu Heykel Meydan›’nda 20
fiubat’ta iflçi, ö¤renci, emekçi her ke-
sime bildiri da¤›tan HÖC’lüler Dol-
mabahçe eylemine ça¤r› yapt›lar. Ki-
mi iflçiler HÖC’lülerin yan›na gelerek,
‘biz de da¤›tabilir miyiz’ deyip da¤›t›-
ma yard›m ettiler. 21 fiubat günü de
Camii Dura¤› ve Çiftlik Soka¤›’nda
“Ortak Düflman Amerika'd›r-HÖC”
yaz›lamalar›n›n yap›ld›¤› görüldü.

23 fiubat sabah› Gazi’de HÖC’lü
Murat fiahin "Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r" kufllamas› yapt›¤› gerekçesiy-
le "sivil" polislerin sald›r›s›na u¤rad›.
Sald›r›ya direnen fiahin’i arabaya
bindirmeye çal›flan polis çevredeki
halk›n tepkisini çekti. Polis halka bi-
ber gaz› s›karak da¤›tmaya çal›flt›. Et-
raftan toplananlar› gören polisler
HÖC’lüyü apar topar gözalt›na al›p
karakola götürdüler. Murat fiahin 2
saat sonra 70 YTL para cezas› kesile-
rek serbest b›rak›ld›.

HÖC’lüler Ba¤c›lar Y›ld›ztepe
‹nönü Mahallesi’nde ev toplant›lar›
düzenledi ve kad›nlara kampanyay›
anlatt›lar. 22 fiubat günü 12 kad›n›n
kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›da Or-
tak Düflman Amerika belgeseli seyret-
tirildi. Dolmabahçe eylemine ça¤r›
yap›l›rken 8 Mart’›n önemi üzerine
sohbetler de gerçeklefltirildi.

Avc›lar Meydan’da da “Ortak
Düflman Amerika’d›r” bildirileri da-
¤›t›ld›. 23 fiubat’ta saat 15:00’da 22
HÖC’lünün kat›l›m›yla gerçekleflen
da¤›t›mda 3 bin bildiri da¤›t›ld›. 

���

AAnnkkaarr aa’da fiirintepe Mahallesi NA-
TO Yolu Caddesi üzeri, Çöplük, Tuz-
luçay›r’da, Dikmen Sinan Caddesi, ‹l-
ker, Sokullu ve Keklik’te 21 fiubat gü-

“B‹ZLER ÜLKEM‹ZE SAH‹P ÇIKIYORUZ”

‹zmir

Ankara

‹stanbul

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

���

HÖC’lüler ‹‹zzmmiirr Yamanlar’da
meflaleli yürüyüfl düzenleyerek em-
peryalizme karfl› öfkelerini dile ge-
tirdiler. 24 fiubat günü eski Tansafl
önünden bafllayan meflaleli yürü-
yüflte hep bir a¤›zdan “Halk›m›z
Saflara Hesap Sormaya” sloganlar›
hayk›r›ld›. 35 kiflinin kat›ld›¤› yürü-
yüfl pazar yerinde son buldu.
HÖC’lülere halk da balkonlara ve
kahvehanelerin önüne ç›karak alk›fl-
lar› ile destek verdi. 

Yurdagül Gümüfl’ün yapt›¤›
aç›klaman›n ard›ndan Amerika bay-

ra¤› yak›ld›.
���

AAnnttaallyyaa Gençlik Derne¤i üyeleri de
19 fiubat’ta Akdeniz Üniversite-
si’nde “Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r” isimli bir foto¤raf sergisi
açarak kampanyan›n sesini ö¤renci-
lere ulaflt›rd›lar. K›z›lderililer’den
Irakl›lar’a, Amerika’n›n kanl› tari-
hinin anlat›ld›¤› sergide Ameri-
ka’n›n ülkeleri iflgal edip talan et-
mesi ve halklar› katletmesi foto¤-
raflarla ve yap›lan sohbetlerle anla-
t›ld›. 1 hafta boyunca saat
12.00’den 16.00’ya kadar aç›k ka-
lan sergiyi birçok ö¤renci izledi. 

���

HHaattaayy Temel Haklar, 23 fiubat
günü dernek binas›nda bir söylefli
düzenledi. 15 kiflinin kat›ld›¤› söy-
leflide Temel Haklar üyesi Enis Aras
yapt›¤› konuflmada halklar›n emper-
yalizme boyun e¤meyece¤ini söyle-
di. Samanda¤ ilçe Merkezi’nde 25
fiubat günü 7 farkl› yere "Ortak
Düflman Amerika’d›r-HÖC” yaz›la-

malar› yap›ld›. 28 fiubat’ta da afifl-
ler yap›ld›. 

“Slogan›n›z Çok Do¤ru”
BBuurrssaa sokaklar›nda yap›lan afifl-

lemeler de kampanyan›n duyurusu-
nu yapt›. 21 fiubat günü Arabayata-
¤› ve Devlet Malzeme Ofisi bölge-
lerinde, 22 fiubat günü ise  Santral
Garaj ve Fomara bölgelerinde yap›-
lan afifllemelere halk ilgi göstererek
“Slogan›n›z çok do¤ru. Kolay gel-
sin” sözleriyle deste¤ini dile getirdi.
Ayr›ca 25 fiubat Heykel giriflinde
26 fiubat günü ise Eski  Fakülte böl-
gesinde “Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r” pankartlar› as›ld›.

���

Ortak Düflman Amerika’d›r kam-
panyas›n›n çal›flmalar› EEsskkiiflfleehhiirr’de
yap›lan afifllemelerle de sürüyor. 23
fiubat günü Gültepe Mahallesi ve
Çarfl› merkezinde Amerikan emper-
yalizmi afifllerle ve yap›lan kufllama-
larla teflhir ediliyor. HÖC’lüler 24
fiubat’ta Gültepe Mahallesi’nde bil-

Samsun’dan yükseldi bu kez ba-
¤›ms›zl›¤›n türküleri. 22 fiubat’ta ‹dil
Kültür Merkezi’nin Samsun’da dü-
zenledi¤i Ortak Düflman Amerika’d›r
konserine kat›lan 1200 kifli coflkulu
bir etkinlik yaflad›. Konser öncesinde,
efendilerine toz kondurmayan “Ara-
ma karar›” ile konserin yap›laca¤› sa-
lona gelen iflbirlikçi polisler “d›flar›
ç›kmayacaklar›n›(?)” söylediler. Özel
güvenli¤in bulundu¤u, ç›kmalar› ge-
rekti¤i söylenmesine ra¤men polis
keyfi bir flekilde dayatmas›n› sürdür-
dü. Bunun üzerine kap›da biriken kit-
leye bu keyfiyet anlat›ld›. Kitlenin
protesto alk›fllar› ve “polis d›flar›” slo-

ganlar› sonucu polis d›flar› ç›kmak zo-
runda kald›.

Konser boyunca ba¤›ms›zl›¤›n dile
getirildi¤i sloganlar hiç susmad›. Bu
etkinlikte önceki etkinliklerden farkl›
olarak birçok Karadenizli sanatç› var-
d›. Samsunlu Sanatç› Ercan Ayd›n, yi-
ne Karadenizli sanatç›lardan Bayar
fiahin ve Erdal Bayrako¤lu sahne ald›.
Karadenizliler hemflerilerinin türküle-
riyle horona durdular, tulum eflli¤inde
“Hemflin” oynayarak ellerini Ameri-
ka’ya karfl› tutuflturdular.

‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Si-
murg emekçileri oyunlar›n› sergiler-
ken hemen ard›ndan gösterilen dia
gösterimi oyunla bir uyum içindeydi.
Oyunda Doktor Kevserler anlat›l›rken
dia gösteriminde Doktor Kevserler’in
neden bir zorunluluk oldu¤u gerçe¤i
gözler önüne serildi.

Yo¤un alk›fllar eflli¤inde sahne

alan Suavi yapt›¤› konuflmalarla cofl-
kuyu art›r›rken konuflmas› s›k s›k slo-
ganlarla kesildi. En son Grup Yorum
bulufltu Samsunlular’la.Yorum’un
türkülerine tüm kitle kat›l›rken ülke-
miz ba¤›ms›z, halk›m›z özgür olana
kadar bu sesin hiç susmayaca¤›n› hay-
k›r›r gibiydi. 

Yaklafl›k alt› saat süren gecenin ar-
d›ndan 1200 kifli hep bir a¤›zdan Gün
Do¤du Marfl›’n› söyleyerek salondan
ayr›ld›. Etkinlik boyunca anti-emper-
yalist sanatç›lar da kitle kadar heye-
canl› ve coflkuluydu. 

“‹syan›m›z ABD
Emperyalizminedir”

‹stanbul’daki etkinli¤in ard›ndan
Anadolu’ya yol alm›fllard› anti-emper-
yalist sanatç›lar. Adana, ‹zmir, Antal-
ya, Ankara, Bursa, Samsun halk›yla
birlikte hayk›rm›fllard› emperyalizme,

Bu Savafl Emperyalizme Dünyay›
Dar Edene Kadar Sürecek

Bursa

Samsun



diri da¤›t›mlar› ve kufllamalarla ça-
l›flmalar›na devam ettiler.

���

DDiiyyaarrbbaakk››rr Dicle Gençlik Derne¤i
de 23 fiubat günü “Ortak Düflman
Amerika’d›r” kampanyas› çerçeve-
sinde emperyalizm konulu bir semi-
ner düzenledi. 40 kiflinin kat›ld›¤›
seminerde konuflan Ali Alvano¤lu,
Emrah Ördek ve Salih Esmer yap-
t›klar› konuflmalarla emperyalizmin
tarihsel sürecine de¤indiler. 

Söyleflinin ard›ndan Dicle Genç-
lik Derne¤i Müzik Grubu Arapça,
Kürtçe, Türkçe söyledi¤i türkülerle
gelenleri coflturdu. 

Polisin Provokasyon
Çabas›na Trakya
Esnaf›ndan Cevap

HÖC’ün bafllatm›fl oldu¤u, ülke-
mizin her yan›ndan yükselen “Ortak
Düflman Amerika’d›r” sesine TTrraakk-
yyaa KK››rrkkllaarreellii’’nden de ses kat›ld›.

20 fiubat günü K›rklareli merkez,

Pazar yeri ve Çarfl›da yap›lan bildiri
da¤›t›mlar›nda yaklafl›k üç saat içeri-
sinde 1750 bildiri halka ulaflt›r›ld›.
K›rklareli polisi halk›n kampanyaya
deste¤ini engellemeye çal›flt›. Polis
bildiri da¤›tan HÖC’lü Onur Atl›-
türk, Bülent Uluada ve Necmi Uçar’›
önce “hakk›n›zda ihbar var” diyerek
karakola götürmek istedi. Daha
sonra da savc›l›ktan izin gerekli diy-
erek savc›l›¤a götürmeye çal›flt›.
Polisin engellemelerine karfl› halka
kampanyan›n amac›n› anlatan
HÖC’lülere halktan destek geldi.
Bildirileri bizde istiyoruz diyen
halk›n tavr› polisin engellemelerini
de bofla ç›kard›. 

Savc›l›k da bildirilerin her yerde

da¤›t›labilece¤ini belirtti. HÖC’lüler

adliye içinde ve adliye önünde de

bildirilerini da¤›tt›lar.
HÖC’lüler yaklafl›k 6 ayd›r ma-

afllar›n› alamayan ‹lmer Tekstil iflçi-
lerini de ziyaret edip Ortak Düflman
Amerika’d›r kampanyas›n› anlata-
rak sömürünün, yoksullu¤un kayna-

¤›n›n ABD ve iflbirlikçisi AKP oldu-
¤unu söylediler. ‹flçiler kampanyay›
desteklediklerini belirttiler.

Buna karfl›l›k polisin rahats›zl›¤›
da devam etti. 21 fiubat günü Baba-
eski’de kurulan pazarda sabah saat-
lerinde K›rklareli ve Babaeski TEM
ekipleri esnaf› gezerek gün içerisin-
de bildiri da¤›t›laca¤›n›, esnaf›nda
buna göz yummamas›n› söyleyerek
provokasyon çal›flmalar›na bafllad›.
Bildirileri ve içeri¤ini ö¤renen es-
naflar ise bildirinin do¤ru oldu¤unu
ve ortak düflman›n Amerika oldu¤u-
nu söylediler ve polise bunu inkar
etmek vatan hainli¤idir dediler. Es-
naflar polise tepki olarak da¤›t›lan
bildirileri tezgah üzerine koydular
ve herkese okutturdular.
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halklar›n katledilmesine olan tepkile-
rini. Bu kampanyan›n son konseri 24
fiubat’ta Malatya’da gerçeklefltirildi.

Malatya’da Renkli Dü¤ün Salo-
nu’nda 24 fiubat günü yap›lan konse-
re polisin her türlü tahammülsüzlü¤ü-
ne ra¤men yaklafl›k 1500 kat›ld›. 

Emperyalizme duyulan öfke kon-
ser alan›nda as›lan pankartlardan re-
simlere, türkülerden sloganlara kadar
her karede hakimdi. Yap›lan konufl-
malarda halklar› katleden ortak düfl-
man Amerika’ya birleflme ça¤r›s› ya-
p›l›rken etkinli¤e kat›lanlar alk›fllar
ve “Kahrolsun Amerika” slogan›yla
desteklerini hayk›rd›lar.  

Nurettin Güleç de kat›lm›flt› anti-
emperyalistlerin konserine ve ‘Ame-
rika Katil Katil’ diyen sesini Malatya
halk›n›n sesiyle birlefltirmeye gel-
miflti. Kampanyan›n bafl›ndan beri
her ilde, her ad›m›nda olan Erdal
Bayrako¤lu, Suavi, ‹dil Tiyatro Atöl-
yesi ve Tiyatro Simurg emekçileri ve
Grup Yorum sahne ald›lar birer birer.
Kolektif bir eme¤in güzelli¤iydi her
etkinli¤e yans›yan. Malatya’da bu

güzellik halk›n coflkusuyla birleflmifl-
ti bir kez daha. 

Elbistan ve Malatya hapishanele-
rindeki özgür tutsaklar yollad›klar›
mesajlarla ba¤›ms›zl›k mücadelesinin
güzelli¤ini anlatt›lar. Suavi “‹syan›-
m›z ABD emperyalizminedir. Gün or-
tak düflmana karfl› birleflme, faflizme
karfl› örgütlenme günüdür. Gün fafliz-
mi ülkemizden kovma günüdür” diye-
rek coflkulu türküleriyle kitleye ses-
lendi. 

Sonra Grup Yorum’un “Dolma-
bahçe’ de yüzlerce kifli ortak düflman
Amerika’d›r diye hayk›r›yor. T›pk› 6.
Filo’ya karfl› yap›lan eylem gibi. Bu
savafl emperyalizme dünyay› dar
edene kadar sürecek bir savafl. Ma-
hirler’den, Denizler’den devrald›k
mücadeleyi ve bugün de yar›n da de-
vam ettirece¤iz” sözleri yo¤un alk›fl
ald›. 

“Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl, Kurtulufl Kavgada Zafer
Cephede, Kevser M›rzak Ölümsüz-
dür” ve umudun sloganlar›n›n at›ld›¤›
konserde sürekli halay çekildi. Saat

24.00’te sona eren etkinli¤in ard›ndan
anti-emperyalist sanatç›lar baflar›l› bir
konsere daha imza att›. 

**

Konserden önce polisler taraf›n-
dan konserin bas›laca¤› gibi spekü-
lasyonlar yay›larak, Malatya Valili-
¤i’nden izinli olmas›na ra¤men kon-
ser duyurusunun yap›ld›¤› pankartlar
polisler taraf›ndan indirilerek kat›l›m
engellenmeye çal›fl›ld›. Ancak poli-
sin tüm çabalar›na ra¤men yaklafl›k
1500 kifli konsere kat›larak polislere
de gereken cevab› verdi.  

Malatya

Antalya
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Dolmabahçe’deydik en gür sesi-
mizle ve k›z›l bayraklar›m›zla. Dol-
mabahçe’deydik Amerika’y› kahre-
decek olan öfkemiz ve kararl›l›¤›-
m›zla. Türkiye halklar›n›n, devrim-
cilerinin anti-emperyalist mücade-
lesinin sembolü haline gelen tarihi
bir yerdir DDoollmmaabbaahhççee.. 1968’ler-
den  itibaren tarihe yaz›lan onurlu
bir sayfad›r. Bu sayfada, YYaannkkeeee
GGoo HHoommee slogan›yla düflman asker-
lerinin denize döküldü¤ü ve bu ül-
keden kovuldu¤u yaz›l›d›r. Ameri-
kan emperyalizmine duyulan öfke-
nin, kinin hayk›r›ld›¤› yerdir.

Devrimciler, 40 y›l sonra ayn›
mücadele ruhuyla, ayn› bilinçle
Amerika’n›n halk›m›z›n düflman›
oldu¤unu, Amerikan emperyalizmi-
nin iflbirlikçilerinin yüzüne hayk›r-
mak için Dolmabahçe’de topland›.

Tarih 15 Temmuz
1968’di. Amerikan do-
nanmas› 6. Filo ‹stan-
bul'a gelmifl, Dolma-
bahçe'ye demirlemiflti.
Gençlik Dolmabah-
çe'de bir protesto göste-
risi düzenledi. Polis
gösteri sonras›nda ‹TÜ
Ö¤renci Yurdu’nu basa-
rak, Vedat Demircio¤-
lu'nun da aralar›nda bu-
lundu¤u ö¤rencileri ifl-
kence yaparak gözalt›-
na ald›. Demircio¤lu iflkenceyle
katledildi. Bunun üzerine Taksim'de
toplanan gençlik Dolmabahçe'de
bulunan Yankee'lerden botlara bine-
rek kaçamayanlar› döverek denize
döktüler.

Ve bu sefer tarih fiubat 1969’du.
Yine Amerikan 6. Filo’su ‹stanbul’a
gelmiflti. Gençli¤in 6. Filo’ya karfl›
protesto eylemlerine, gerici faflistler
sald›rd›lar. Ali Turgut Aytaç ve Du-
ran Erdo¤an, emperyalizmin ufla¤›
bu güruhlar taraf›ndan b›çaklanarak
katledildiler.

Esaret alt›ndaki bir ülkenin ba-
¤›ms›zl›k mücadelesi o ülkenin
onurudur. Dolmabahçe, ony›llar ön-
cesinde ba¤›ms›zl›k isteyen onurlu
seslerle yank›lanm›flt›, o gün bu
gündür susmayan bu ses, 24 fiu-
bat’ta yine Dolmabahçe’de yank›-
land›.

Emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k
mücadelesini, tüm emperyalist ku-
flatmalara karfl›n y›llard›r kesintisiz
sürdüren devrimciler ““OOrrttaakk DDüüflfl--
mmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr”” slogan›yla dü-
zenledikleri kampanyan›n fliar›n›,
24 fiubat’ta, kampanyalar›n›n anla-
m›na en uygun yerlerden birinde
hayk›rd›lar.

““BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee”” sloganlar›,
flamalar›, dövizleri ve ““OOrrttaakk DDüüflfl--
mmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr”” pankartlar›yla
eylem yapan Haklar ve Özgürlükler

Cephesi üyeleri YYaannkkeeee GGoo HHoommee
demeye devam edeceklerini vurgu-
lad›lar.

HÖC’lülerin, Amerika’n›n düfl-
man›m›z oldu¤unu hayk›ran, dola-
y›s›yla ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann””a karfl›
yükselen seslerine,  on y›llar›n eski-
temedi¤i devrimciler Mihri Belli ve
Sevim Belli, Sanatç› Avni Sa¤lam,
Sanatç› Enver Çelik, Yazar Güngör
Gençay da eyleme kat›larak destek
verdiler.

Bir ülkenin ezilen halklar›n›,
baflka hangi nokta ba¤›ms›zl›k tale-
bi kadar coflkuyla bir araya getirebi-
lir?.. OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’d›r
slogan› bu nedenle halk içinde en
fazla destek bulan sloganlardan bi-
risi olmufltur. Hele ki, ba¤›ms›zl›¤›-
m›z› elimizden alan düflman, ayn›

Dolmabahçe’den 40 Y›ld›r Ayn› Ses Yükseliyor

Yaflas›n Ba¤›ms›z Türkiye

‹flgalci eemperyalizmin
askerleri oolarak ggeldiler.
‹flbirlikçi, uuflak iiktidar-

lar›n, kkarfl›lar›nda ssus ppus
duran ggörüntülerine

al›flm›fllard›. FFakat, ddavul-
la, zzurnayla dde¤il,
ba¤›ms›zl›k iisteyen

devrimcilerin yyumruk-
lar›yla kkarfl›land›lar.

Geldikleri ggibi ddöndüler
denize...

Onlar, yyafll›s› ggenci kkad›n
ve ççocu¤uyla AAnadolu
halk›d›r... OOnlar, bbu

ülkenin ggelece¤i iiçin aayn›
safta bbirleflmifl öörgütlü bbir

güçtür.
Anadolumuz, bbir gün

ba¤›ms›z oolacaksa,
halk›m›z bbir gün öözgür

olacaksa, kkuflkumuz yyok,
onlar›n yyürüdü¤ü yyoldan

olacakt›r...



zamanda dünya halklar›n›n da bafl
düflman› Amerikan emperyalizmi
ise, bu slogan›n at›ld›¤› alanlar›n
yafll›, genç, çocuk, kad›n-erkek dol-
durulmas› kaç›n›lmaz oland›r.

Bu iddiayla, Saat 13.00’te top-
land› HÖC’lüler Dolmabahçe’de. O
gün 500 kifliydiler, 500 binleri de
Amerika’n›n karfl›s›na dikecekleri
günlerin gelece¤i bilinciyle att›lar
sloganlar›n›.

Eylemde, HÖC ad›na Nurzet
Günal’›n okudu¤u aç›klamada;
Amerikan emperyalizminin kanl›
tarihinden bahsedilerek, ““4400 yy››ll öönn--
ccee oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuuggüünn ddee bbuurraaddaa
YYaannkkeeeelleerr’’ii kkoovvdduu¤¤uummuuzz DDoollmmaa--
bbaahhççee’’ddee bbiirr kkeezz ddaahhaa hhaayykk››rr››yyoo--
rruuzz.. OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr
BBiirrlleeflfleelliimm”” denildi.

Aç›klama, ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann
AAmmeerriikkaa’’dd››rr,, KKaahhrroollssuunn AAmmeerriikkaa

YYaaflflaass››nn BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee”” slo-
ganlar›yla karfl›lan›rken, okunan
““SSaannaa BBiirr SS››rr SSööyylleeyyeeccee¤¤iimm”” fliiri
Irak halk›n›n Amerika’ya olan öfke-
sini de HÖC’ün eylemine tafl›d›.

Eyleme, ‹dil Tiyatro Atölyesi de,
Türkiye iktidar›n›n iflbirlikçili¤ini ve
ülkemizi as›l yönetenin Amerika ol-
du¤unu gösteren, ““AAmmeerriikkaa’’yyaa ÇÇüüflfl
DDee”” isimli tiyatro oyunu ile kat›ld›.

Grup Yorum Korosu da eylemde
yerini alarak ““AAmmeerriikkaa KKaattiill KKaa--
ttiill””,, ““BBiizz VVaarr››zz””,, ““GGüünnddoo¤¤dduu””,,
““HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” marfllar›-
n› seslendirdi. Grup Yorum
Korosu’nun söyledi¤i türkülerle
omuz omuza halaylar›n çekildi¤i
eylemde, kitle kararl›l›¤›n›, coflku-
sunu HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz marfl›
eflli¤inde askeri disiplinle yapt›¤›
yürüyüfle yans›tt›.

Marfllar boyunca havaya kalkan

s›k›l› yumruklar, Filistinli küçük ge-
nerallerin emperyalizme karfl› tafl
f›rlatt›¤› yumruklard›. Kad›n› erke-
¤iyle, genci yafll›s›yla Irak halk›n›n
silahlar›n› kuflanan yumruklard›. 6.
Filo’nun askerlerini denize döken,
Ba¤›ms›z Türkiye’yi simgeleyen k›-
z›l bayraklar› dalgaland›ran yum-
ruklard›. 

Kimi zaman, milyonlar›n gözle-
rinden ›rakta yaz›lmaya bafllan›r ta-
rih. Ve giderek milyonlar›n dikkat-
lerini toplar üzerinde. Ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen sesimiz de
böyledir. Kuflkumuz yoktur ki, bu
ses milyonlar›n sesi haline, milyon-
lar›n s›k›l› yumru¤u haline de gele-
cektir.

Ezilen halklar yumruk gibi bir-
birlerine kenetlendiklerinde, bu s›-
k›l› yumruk emperyalizmi yerle bir
edecektir.
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Emperyalizme karfl› mücadelenin
yükseltilmesi gereklili¤i Ankara’da
Ç›¤ Gösteri Merkezi’nde yap›lan pa-
nelle bir kez daha tart›fl›ld›. 24 fiubat
günü Semiha Eyilik’in yönetti¤i pa-
nele yüz kifli kat›ld›.

Beko: Üsler kald›r›lmal›d›r
Emperyalizmi sald›rgan dünya

iktidar› olarak nitelendiren Genel ‹fl
Genel Sekreteri Kani Beko ülkemiz-
deki ABD üslerinin kald›r›lmas›,
IMF Dünya Bankas› politikalar›n›n
terk edilmesi, ABD kaynakl› ulusla-
raras› spekülatif sermayenin yönlen-
dirilmesinden ç›k›lmas› gerekti¤ini
belirtti. 

Av. Y›lmaz: Çözüm ba¤›ms›zl›kta
Halklar›n sorunlar›n›n köklü çö-

zümü ba¤›ms›zl›klar›ndad›r. Panelde
yapt›¤› konuflmada bu gerçekli¤e de-
¤inen Av. Özgür Y›lmaz, “Ameri-
ka’ya kin duymak gerekir” diyerek
Amerika’n›n dayatt›¤› kültürün yoz,
bireyci bir kültür oldu¤unu, Ameri-

ka’ya karfl› mücadele etmenin
o kültüre karfl› da mücadele
etmek oldu¤unu dile getirdi.

Dr. Bakkalc›:
Cheney de kovulmal›

Bakkalc›, ABD politikalar›-
n›n insana de¤er vermedi¤ini, düflma-
n›n onbinlerce kilometre uzakta ol-
mad›¤›n› bu düflman›n kendi toprak-
lar›m›zda yaflad›¤›n› dile getirerek 6.
Filo’yu denize döken gençleriyle gu-
rur duyan bir ülkede yaflad›¤›m›z›,
mart ay›nda Türkiye’ye gelecek olan
Dick Cheney’in de ayn› flekilde ko-
vulmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Ça¤lar: Ba¤›ms›zl›¤›m›z›
yeniden kazanmal›y›z   

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

yac›m›zd›r” sözleriyle ba¤›ms›zl›¤›n
önemini anlatt›. 

Trakya’da da panel
düzenlendi

24 fiubat günü Trakya Kültür
Merkezi taraf›ndan "Ortak Düflman
Amerika’d›r" konulu panel düzen-
lendi. Kültür merkezi toplant› salo-
nunda yap›lan panel Amerikan em-
peryalizminin kanl› ve sald›rgan yü-
zünü gösteren slayt gösterimiyle
bafllad›.

60 kiflinin kat›ld›¤› panelde ko-
nuflma yapan ÇHD Genel Sekreteri
Av. Selçuk Koza¤açl› Amerika'n›n
istatistiksel tahlilini yap›p bugün ge-
linen noktada neden "ortak düflman"
olarak görülmesi gerekti¤ini vurgu-
lad›.

Emperyalizmin zulmünden kur-
tulmak için en baflta toplumun bu ko-
nuda ayd›nlat›lmas› gerekti¤ine de¤i-
nen Köy Koop Baflkan› Erdo¤an
Kantürer'in ard›ndan, Elektrik Mü-
hendisi Kemal Yayl›m "Ölüm Satran-
c›" bafll›kl› makalesini okuyarak bafl-
lad›¤› konuflmas›nda emperyalizme
karfl› mücadelede yarat›c› yöntemler
bulunmas› gerekti¤inden bahsetti.

Ankara ve Trakya’da Panel

ÇÖZÜM BA⁄IMSIZLIKTA
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““AAlloo AAlloo AArraarr››mm
BBuurraass›› TTuurrkkeeyy AAnnkkaarraa

BBaayy CCaarrtteerr’’›› SSoorraarr››mm
BBeeyyaazz SSaarraayy MM›› OOrraa??
BBuurraaddaa SSaatt››ll››kk BBiirr YYuurrtt VVaa rr
KKiimm VVeerreecceekk ÇÇookk PPaarraa””

Yukar›daki sözler, 1970’li y›llar--
da söylenen bir türküye aittir. Y›l
2008 oldu, fakat satma politikas›n--
da bir de¤ifliklik yok. 

Bir tüccar edas›nda ülkeyi pazar--
layan, geçmiflin AArrççeelliikk BBaayyiiiissii
TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann ve ekibi, son ola--
rak da 22 fiubat’ta TTEEKKEELL’’ii satt›--
lar. TTEEKKEELL ssiiggaarraa bbööllüümmüünnüü sa--
t›n alan bir Amerikan flirketi olan
AAmmeerriiccaann TToobbaaccccoo oldu.

Yine sat›fl›n ad› özellefltirmeydi.
Özellefltirme, halk›n vergileriyle
eme¤iyle kurulmufl olan devlet ku--
rumlar›n›n, emperyalist ve iflbirlikçi
tekellere peflkefl çekilmesinin ad›d›r.

TEKEL’in sat›fl›, ülkemizin tab--
losunu özetleyen bir görüntü yarat--
t›. ‹flbirlikçiler, TEKEL’i emperya--
list tekellere peflkefl çekiyor,
TEKEL iflçileri buna karfl› direnifl
örgütlüyor, polis iflçilere sald›r›yor--
du.

‹ktidar Amerika’n›n iktidar›, po--
lis Amerikan tekellerinin ç›karlar›--
n›n savunucusu, her ikisi halka ve
iflçilere düflmanlar. TEKEL’in sat›l--
d›¤› günün özeti budur.

TEKEL’in özellefltirilmesine
karfl› ülkenin çeflitli yerlerinde
TEKEL iflçileri eylemler yapt›lar.
‹‹ssttaannbbuull’’ddaa,, HHaattaayy''ddaa,, SSaamm--
ssuunn’’ddaa,, TTookkaatt’’ttaa,, AAddaannaa’’ddaa,, BBiitt--
lliiss’’ttee TEKEL sigara fabrikalar› ön--
lerinde, AKP il binalar› önlerinde ve
TTEEKKEELL’’iinn ssaatt››flfl››nn››nn yyaapp››lldd››¤¤›› AAnn--
kkaarr aa HHiillttoonn OOtteellii’’nniinn önünde top--
lanan iflçilerin protesto gösterileri--
nin ço¤una polis sald›rd›, iflçileri
joplad›, üzerlerine su s›kt›, çok say›--
da iflçiyi yaralad› ve ‹stanbul’daki
gösteride 12 iflçi gözalt›na al›nd›. ‹s--
tanbul’daki iflçiler, gözalt›lar›n ser--
best b›rak›lmas› için oturma eylemi
yapt›lar ve eylemlerini iflçilerin b›--
rak›laca¤› sözü üzerine bitirdiler.
Ankara’daki iflçiler gösterilerini

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›
önünde sürdürürken üzerlerine eksi
30 derecede panzerlerden su s›k›ld›.

‹‹flflbbiirrlliikkççiinniinn VViiccddaann›› vvee
UUlluussaall BBaayyrr aa¤¤›› YYookkttuurr

CHP Milletvekili Mehmet Sevi--
gen, ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’a
flöyle sordu: ““NNaazziilleerr bbiillee iinnssaannllaa--
rraa --3300 ddeerreecceeddee ttaazzyyiikkllii ssuu iillee iiflfl--
kkeennccee yyaappmmaadd››llaarr.. SSiizz ggeerrççeekktteenn
bbuunnuunn ffaarrkk››nnddaa ddee¤¤iill mmiissiinniizz,, yyookk--
ssaa bbiilleerreekk mmii yyaapp››yyoorrssuunnuuzz??”” 

Her fleyin fark›ndalar elbette;
havan›n -30 derece oldu¤unun da,
s›kt›klar›n›n tazyikli su oldu¤unun
da fark›ndalar. Dahas›, bunun Nazi--
ler’’den geri kalmayan bir zulüm
yöntemi oldu¤unun da fark›ndalar. 

Elinde Türk bayra¤› tafl›yordu
bir TEKEL iflçisi. O bayrak için öle--
cek bir iflçiydi muhtemelen. Ama
AKP’nin polisinin s›kt›¤› tazyikli
su, iflçiyi bir yana, bayra¤› bir yana
savurup att›.

Neydi TEKEL iflçilerinin suçu?
TEKEL’in özellefltirilmesine karfl›
ç›k›yorlard› ve sadece sözle karfl›
ç›kman›n ötesinde eylemleriyle bu--
nu önlemeye çal›fl›yorlard›. Demok--
ratik, yasal bir hakt› zaten yapt›kla--
r›. Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›
önünde oturuyorlard›. Öfkeliydiler.
Kararl›yd›lar. AKP bunun da fark›n--
dayd›. 

Ve AKP fark›ndayd› ki, iflçilerin
bu mücadelelerle en küçük bir so--
nuç almas› bile, tüm iflçi s›n›f›na,

tüm emekçilere moral verecek, dire--
nifl azmini büyütecekti. 

‹flte bunun için sald›rd›lar vahfli--
ce. Ders vermek istediler iflçilere...

Fark›nda olunmayan, tesadüfi
olan hiçbir fley yok bu meselede. 

Hak-‹fl Genel Baflkan› Salim Us--
lu da polisin iflçilere gösterdi¤i tep--
kinin “yersiz, gereksiz ve haks›z”
oldu¤unu bildirmifl yapt›¤› aç›kla--
mada. Bizce en az polisin sald›r›s›
kadar Salim Uslu’nun aç›klamas› da
““yyeerrssiizz,, ggeerreekkssiizz!!”” 

AKP’yi destekleyen hiç kimse--
nin bu sald›r›ya karfl› elefltirisi tutar--
l› olamaz. Tam tersine bu sald›r›dan
sadece AKP hükümeti de¤il, tüm
AKP destekçileri sorumludur. 

NNaass››ll MMüüccaaddeellee EEddiillmmeezz

TEKEL’in sat›fl› bir kez daha,
özellefltirmeye karfl› nas›l mücadele
edilemeyece¤ini gösteren bir örnek
oldu. TEKEL’in özellefltirilece¤i
gün, sendikalar iflçileri harekete ge--
çirerek eylem yapmaya bafllad›lar.
Kuflkusuz bir günlük veya birkaç
günlük eylemler, özellefltirmeyi en--
gellemeyi baflaramazlar.

Örne¤in, Tek G›da-‹fl üyesi iflçi--
ler ihalenin duyulmas› üzerine hare--
kete geçiyor, fabrikalara kapanma
karar› ihale bittikten sonra al›n›yor,
Tek G›da-‹fl Orta Anadolu Bölge
Baflkan› ““AAllkkoollllüü iiççkkiilleerrddee ddüüflflttüü--
¤¤üümmüüzz hhaattaayyaa ddüüflflmmeeyyeeccee¤¤iizz”” di--
yor. Hatay fiube Baflkan› ise, “bbuu
iiflfliinn ddaahhaa RReekkaabbeett KKuurr uulluu vvaarr,,

Arçelik Bayii, Türkiye’yi satmaya devam ediyor

Sald›rd› ssermayenin uuflaklar›; iflçi bbir yana, 
bayrak bbir yana; TEKEL Amerikan TTobacco’ya!
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ÖÖzzeelllleeflflttiirrmmee ÜÜsstt KKuurr uulluu vvaarr””

aç›klamas› yap›yor.

Oysa, devletin özellefltirme poli--

tikas› yeni de¤il. ‹lk özellefltirilen
yer TEKEL de¤il, fakat sendikalar
ancak ifl bittikten sonra harekete ge--

çiyorlar. Göstermelik olmaktan öte--

ye gitmeyen tepkilerle sorun da
gündemden ç›kar›l›yor.

TTeekkeelllleerree GGüüvveennccee 
‹‹flflççiiyyee GGüüvveenncceessiizzlliikk
Özellefltirme ‹daresi Baflkan›

Metin Kilci, iflçiler için firmalarla
yap›lm›fl bir anlaflma olmad›¤›n›,
herhangi bir taahhütün sözkonusu
olmad›¤›n› belirtti.

Yani TEKEL’in yeni patronu ifl--
çilere istedi¤i ücreti dayatabilir, is--

tedi¤ini iflten ç›karabilir, istedi¤i ça--

l›flma koflullar›n› dayatabilir.

Özellefltirme ad›yla yap›lan sa--

t›fllarda, ihaleye girecek olan tekel--

lere öyle koflullar sa¤lan›yor ki, ifl--

çilerin ifl garantileri ve çal›flma ko--

flullar›na iliflkin bir güvence bile
aranm›yor. Bu sat›fllarla iflsizler or--

dusu da biraz daha büyüyor.

TEKEL sigara fabrikalar›n›n 22
fiubat günü yap›lan ihale ile Ameri-
kan fiirketi British American Tabac-
co’ya (BAT) peflkefl çekilmesinin ar-
d›ndan TEKEL iflçileri, çeflitli flehir-
lerde yapt›klar› eylemlerle protesto-
lar›n› sürdürüyor. 

‹stanbul'da AKP ‹l binas› önüne
siyah çelenk b›rakarak özellefltirme-
yi protesto etmek isteyen iflçilere po-
lis sald›rd›. 23 fiubat günü gerçekle-
flen eyleme polisin biber gaz› ve
coplarla sald›r›s› s›ras›nda 2 iflçi ya-
ralanarak hastaneye kald›r›l›rken 12
iflçi de gözalt›na al›nd›. Polisin sald›-
r›s›na oturma eylemi yaparak “‹flçiye
De¤il IMF’ye Barikat” sloganlar›yla
direnen TEKEL iflçilerine polis ikin-
ci kez sald›rarak onlarca iflçinin ya-
ralanmas›na, baz› iflçilerin bayg›nl›k
geçirmesine neden oldu. Burada ya-
p›lan konuflmalarda iflçiler fabrikala-
ra kapand›klar›n› aç›klad›lar. Arka-
dafllar›n›n b›rak›lmas› için bir süre
oturma eylemi yapan TEKEL iflçile-
ri ard›ndan Cevizli'ye giderek fabri-
kalar›na kapanma eylemi bafllatt›lar. 

Ankara'da ise iflçiler ihalenin ya-
p›ld›¤› Hilton Otel önündeydi. ‹hale
yap›ld›¤› s›rada özellefltirmeyi pro-
testo eden iflçiler önce AKP ‹l binas›

önüne ard›ndan da ihalenin yap›ld›¤›
otel önüne siyah çelenk b›rakarak
AKP’nin özellefltirme politikas›na
teslim olmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Otel önüne barikat kuran polis iflçi-
leri yaklaflt›rmazken iflçiler ad›na ya-
p›lan aç›klamada “‹flyerlerini terk et-
meyece¤iz, ölümüne direnece¤iz,
biz bu ifle bafl koyduk” denildi. 

Samsun’da da iflçilere polis sald›-
r›s› gerçekleflti. AKP önüne siyah çe-
lenk b›rakmak isteyen iflçilerin önü-
ne barikat kuran polis iflçilere sald›r-
d›. ‹halenin bafllad›¤›n›n duyulma-
s›yla AKP binas›na girmek isteyen
iflçilere polisin biber gaz› ve coplar-
la sald›rd›¤› eylemde iflçiler de otur-
ma eylemiyle sald›r›ya direndiler.
“IMF’nin ‹tleri Satt›rmay›z K‹T’le-
ri” sloganlar› atan iflçiler eylemin ar-
d›ndan fabrikalar›na kapanacaklar›n›
aç›klayarak fabrikalar›na gittiler. Po-
lis sald›r›s›nda yaralanan bir iflçinin
de hastaneye kald›r›ld›¤› ö¤renildi. 

Tokat’ta da iflçiler Tek G›da-‹fl
Sendikas› önünden AKP ‹l binas›na
kadar yürüyüfl gerçeklefltirdiler. Slo-
ganlarla yürüyen iflçiler yolu trafi¤e
kapatarak özellefltirmelere karfl› di-
reniflte kararl› olduklar›n› hayk›rd›-
lar. Polisin zaman zaman iflçilere yö-
nelik sald›r›s›n›n gerçekleflti¤i ey-
lem sonunda iflçiler fabrikalar›na gi-
derek fabrikaya kapanma eylemine
bafllad›klar›n› söylediler. 

Bitlis ve Adana’da da AKP bina-
lar›n›n önlerinde yap›lan eylemlerde
siyah çelenk b›rak›larak “AKP fia-
fl›rma Sabr›m›z› Tafl›rma” sloganlar›
at›ld›.  

Adana’da da özellefltirme karar›-
na karfl› TEKEL iflçileri fabrika

önünde çad›r kurdular. 24 fiubat gü-
nü de Büyükflehir Belediyesi önün-
den TEKEL Fabrikas›’na kadar "TE-
KEL ‹flçisi Yaln›z De¤ildir" slogan-
lar›yla yürüyüfl yaparak fabrika önü-
ne gelen devrimci demokrat kurum-
lar burada TEKEL iflçileri taraf›ndan
sloganlar ve alk›fllarla karfl›land›.
Eylemde yap›lan konuflmalarda
özellefltirmeye karfl› direnilmesi ge-
rekti¤i vurguland›. 

Tokat’ta da fabrikalar›nda dire-
niflte olan iflçilerin 25 fiubat günü
gerçeklefltirdi¤i eylemde yap›lan
aç›klamada direniflin sürece¤i belir-
tildi. Eylem sonunda direnifl atefli
yakan yaklafl›k 1000 iflçi TEKEL’in
özellefltirilmesi durdurulana kadar
bu atefli yakacaklar›n› ve fabrikala-
r›nda direnmeye devam edeceklerini
aç›klad›lar. 

Emeklerinin Karfl›l›¤› 
‹çin Grevdeler

Tek G›da-‹fl Sendikas›’nda örgütlü
olan, AAnntt GG››ddaa ((FFoorraa ZZeeyyttiinn
FFaabbrriikkaass››)) iiflflççiilleerrii toplu sözleflme gö-
rüflmelerinin anlaflmazl›kla sonuçlan-
mas›, patronun düflük ücretle çal›flmaya
zorlamas› üzerine 22 fiubat’ta greve ç›k-
t›lar.

Tek G›da-‹fl Sendikas› Ege Bölge
Baflkan Yard›mc›s› Gürsel Köse, Fora
Zeytin Fabrikas›’nda 2003 y›l›nda ör-
gütlenip, 2004 y›l›nda yetki için baflvur-
duklar›n›, ancak konunun yarg›ya tafl›n-
d›¤› için 2 y›l hukuki mücadele verdik-
lerini anlatt›. Greve çeflitli kitle örgütle-
ri ve sendikalar da destek verdiler.

AKP Sald›rd› TEKEL ‹flçileri Direndi 
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AKP iktidar› sermaye için büyük
bir rant alan› olarak gördü¤ü tersa-
nelerde iflçi katliamlar›na karfl› sesi-
ni yükselten, hakk›n› arayan emekçi-
lere sald›rd›. AKP iktidar› patronla-
r›n kar h›rs› için iflçilerin hayat›n›n
hiçe say›ld›¤› Tuzla’da iflçilerin ya-
flanan ölümlere sessiz kalmas›n› isti-
yor. ‹flçilerin hakl›, demokratik ta-
lepleri için örgütlenmesinin önünü
kesmeye çal›fl›yor, aç›kcas› Tuz-
la’n›n baflka yerler için “kötü örnek”
olmas›n› istemiyor.

27 fiubat günü greve ç›kan
D‹SK-Limter ‹fl üyesi iflçiler sabah
saat 06.00’dan itibaren Tersane böl-
gesine giden yolu kapatarak “Tersa-
ne ‹flçisi Köle De¤ildir” dediler. Po-
lisin müdahalesine oturma eylemiyle
cevap veren iflçiler ve sendika yöne-
ticileri polisin gaz bombal› coplu
sald›r›s›yla gözalt›na al›nd›lar. 86 ki-

flinin gözalt›na al›nd›¤› sald›r›n›n ar-
d›ndan yüzlerce iflçi arkadafllar›n›n
gözalt›na al›nd›¤› yolu pankartlar ve
sloganlarla trafi¤e kapatarak sald›r›-
ya karfl› kararl›l›klar›n› hayk›rd›lar.
Polis sald›r›s›nda 15 iflçinin yarala-
n›p hastaneye kald›r›ld›¤› aç›klan›r-
ken saat 11.00’e do¤ru yaklafl›k
1000 iflçinin topland›¤› Tuzla Gemi
önünde yol trafi¤e kapat›larak tersa-
nelerde yaflanan iflçi katliamlar› pro-
testo edildi. 

Ayn› saatlerde D‹SK taraf›ndan
D‹SK Genel Baflkanı Süleyman Çe-
lebi ve yönetim kurulu üyelerinin
katıld›¤› ''oturma grevi" bafllad›.
“Katil G‹SB‹R Hesap Verecek, Yafla-
s›n Tersane Direniflimiz” sloganlar›-
n›n at›ld›¤› eyleme D‹SK’e ba¤l› di-
¤er sendikalar ve aralar›nda Temel
Haklar Federasyonu ve Grup Yo-
rum’un da oldu¤u birçok demokratik
kurum da destek verdi. Yap›lan ko-
nuflmalarda polisin sald›r›s› protesto
edilerek gözalt›lar›n serbest b›rak›l-
mas›, iflçilerin taleplerinin kabul edil-
mesi istendi.

Oturma eyleminde konuflan
D‹SK Genel Baflkanı Süleyman Çe-
lebi çalıflma koflulları düzeltilene

dek eylemlerini sürdüreceklerini ifa-
de etti. Çalıflma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Faruk Çelik'in "Bu ideolojik
bir eylemdir" sözlerine tepki göste-
ren Çelebi “‹nsanca yaflam, insanca
çalıflma koflulları bizim ideolojimizi-
dir" dedi. Eyleme destek veren her-
kese teflekkür eden Çelebi, sabaha
kadar sürecek olan "oturma grevi"ne
kurulacak çadırlarda devam edecek-
lerini söyledi.

Bu arada sabah saatlerinde poli-
sin müdahalesiyle gözaltına alınan
iflçi ve sendikacılar da ayn› gün ser-
best bırakıldı.

28 fiubat günü oturma grevinin
devam etti¤i saatlerde patron örgütü
G‹SB‹R’le görüflen D‹SK Genel
Baflkan› Süleyman Çelebi ve Limter-
‹fl Genel Baflkan› Cem Dinç G‹S-
B‹R’e taleplerini kabul etmesi için
bir hafta süre tan›d›lar.

Saat 11.00 s›ralar›nda oturma ey-
lemi sona ererken iflçilere, emekçile-
re aç›klama yapan Çelebi ve Dinç
görüflmeyi aktararak talepleri kabul
edilene kadar emekten yana tüm
güçleri kendilerine destek olmaya
ça¤›rd›lar. 

Eylem halaylarla sona erdi.

22 fiubat’ta Nakliyat-‹fl Sendikas›
üyeleri, ‹stanbul Taksim Divan Oteli
önünde bir eylem yaparak Koç Hol-
ding-Arçelik'in tafleronlaflma politikala-
r›na boyun e¤meyeceklerini aç›klad›lar.

Aç›klama yapan Nakliyat-‹fl Genel
Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu 50
gündür iflçilerin kar k›fl, ya¤mur çamur
demeden Çay›rova'da bulunan Arçelik
tesisleri önünde, emeklerine ve sendi-
kalar›na sahip ç›kmak için direndikleri-
ni ve sonuna kadar direneceklerini be-
lirtti. Küçükosmano¤lu bas›n›n direnifl-
lerini vermemesini de elefltirerek, sesle-
rinin duyurulmas› için destek istedi.

Türk-‹fl ‹zmir Temsilcili¤i 22

fiubat’ta yapt›¤› eylemle Yörsan’da

iflten at›lan 402 iflçinin direnifline

destek verdi. Türk-‹fl Bölge Tem-

silcisi Mustafa Kundakç› eylemde

yapt›¤› aç›klamada ““SSoonn 44 yy››llddaa

üüllkkeemmiizzddee aannaayyaassaall hhaakkkk››nn›› kkuull-
llaannaarraakk sseennddiikkaayyaa üüyyee oollaann 2255

bbiinn iiflflççii iiflfliinnddeenn aatt››lldd››.. SSeennddiikkaass››zz,,

ssiiggoorrttaass››zz kkaarr››nn ttookklluu¤¤uunnaa ççaall››flfl-
tt››rr››llaann iiflflççiilleerriinn ssaayy››ss›› ggüünn ggeeççttiikk-
ççee aarrttmmaakkttaadd››rr.. ÖÖllüümmlleerr ddeevvaamm

eettmmeekktteeddiirr”” dedi. Yörsan iflçileri-

ni desteklediklerini de sözlerine

ekleyen Kundakç›, ““BBuuggüünn mmoorraall

vvee ddeesstteekk zziiyyaarreettii yyaappaarraakk,, sseenn-
ddiikkaa üüyyeessii iiflflççiilleerriimmiizziinn hhaazz››rrllaa-

dd››¤¤›› gg››ddaa ppaakkeettlleerriinnii ddee ddiirreenniiflflttee-
kkii iiflflççiilleerriimmiizzee vveerreeccee¤¤iizz”” dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan destek
amac›yla haz›rlad›klar› paketleri
direniflteki iflçilere götürmeye çal›-
flan ‹zmir Türk-‹fl bölge temsilcile-
ri ve sendika yöneticileri Yörsan
iflçilerine ulaflt›klar›nda polis enge-
li ile karfl›laflt›lar, getirdikleri pa-
ketlerin iflçilere verilmesini engel-
leyen polis Türk-‹fl bölge temsilci-
leri ve sendika yöneticilerine biber
gaz› ve coplarla sald›rd›.

AKP iktidar›n›n direnen ve bir-
biriyle dayan›flma içinde olan iflçi-
lere tahammülü yoktur. Bu sald›r›
da bunun göstergesidir.

Yörsan ‹flçilerine Deste¤e Polis Engeli

Tersanelerde Kölelik Düzenini 
Sürdürmek ‹çin Sald›rd›lar!

Sald›r›yorlar, ççünkü
biliyorlar ki, bbüyüyecek hher
direnifl ssoygun ddüzenlerine

vurulmufl bbir darbe oolacakt›r.

Arçelik ‹flçileri 
Direniflte
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Çal›flma Bakan› Faruk Çelik, 7
Eylül 2007’de tersaneleri gezmifl ve
flöyle demiflti: ““AAll››nnaann öönneemmlleerrii
bbee¤¤eennddiimm..””

Onun ziyaretinden önceki iki
hafta içinde 54 tersane iflçisi katle-
dilmiflti. Onun önlemleri be¤endi¤i-
ni aç›klamas›ndan bu yana sadece 6
ay geçti. Be¤enilen önlemler, öldür-
meye devam ediyor. San›yoruz ki,
bakan hala be¤enmeye devam edi-
yor!

fiimdi de, Çal›flma Bakanl›¤›
yetkilileri, AKP’li Zafer Üskül ve 6
AKP milletvekili, CHP heyeti Tuzla
tersanelerindeler... Üskül yapt›¤›
aç›klamada, ""ççaall››flflmmaallaarr›› ddöörrtt kkooll-
ddaann bbaaflflllaattmm››flfl dduurruummddaayy››zz.. HHeerr-
kkeessiinn ddiikkkkaattiinnii bbuurr aayyaa ççeekkmmeekk iiss-
ttiiyyoorruuzz'''' diyor. Sanki bir kitle örgü-
tü temsilcisi konufluyor. Sen önce
kendi partinin dikkatini çeksene!

Hepsi tersanelere y›¤›ld›lar, fa-
kat hiçbirisinin derdi iflçilerin çal›fl-
ma koflullar›n›n düzeltilmesi de¤il. 

Bu oyunda AKP iktidar› ve pat-
ronlar yaln›z de¤il, burjuva bas›n da
hizmetlerindedir. Örne¤in MMiilllliiyyeett
21 fiubat’ta konuyla ilgili haberine
““TTuuzzllaa’’ddaa MMüüffeettttiiflfl HHaarreekkaatt›› ççookk
ss››kk›› ddeenneettiimm bbaaflflll››yyoorr......”” bafll›¤›n›
atm›fl. fiimdiye kadar neden önlem
al›nmad›¤›n› sormak yerine, halen
tepkilerin önüne geçmeye çal›fl›yor.

Baflta AKP iktidar› olmak üzere,
TBMM’deki tüm düzen partileri bu
iflçi ölümlerinden birinci dereceden
sorumludurlar. Bunu gizleyemezler.

Tersaneler Avrupa Birincisi
Dünya Beflincisi
Tuzla tersaneleri gemi infla sipa-

riflinde Avrupa birincisi ve dünya
beflincisi imifl. 

Peki acaba ““tteerrssaanneeddee ööllüümm””
s›ralamas› yap›ld›¤›nda, Tuzla ka-

ç›nc› s›rada gelir?

Devleti iflin bu k›sm› ilgilendir-
miyor, fakat bu s›ralamada da dün-
yada birinci olsa gerek. Bakan›n flu
aç›klamas› da bunun kan›t› olsa ge-
rek; ““55--1100 ggeemmii yyaappaabbiilleecceekk kkaappaa-
ssiitteeddee oollaann yyeerrlleerr,, 2200 ggeemmii ssiippaarriiflflii
aall››yyoorr.. BBiirr aann öönnccee bbuunnllaarr›› tteesslliimmee
yyoo¤¤uunnllaaflfl››nnccaa bbaazz›› flfleeyylleerr iihhmmaall
eeddiilliiyyoorr..””

Bu sipariflleri en ucuza malede-
bilmek için de 33 bbiinn kkaaddrroolluu iflçiye
karfl›l›k 1188 bbiinn ttaaflfleerroonn iiflflççii çal›flt›-
r›lmas›na göz yumuluyor.

Bakan›n aç›klamalar› devam
ediyor; “ BBiirr oolluummssuuzz oollaayy oolldduu ddii-
yyee,, ssiizz tteerrssaanneelleerriinn ttüümmüünnüü kkaappaa-
ttaammaazzss››nn››zz..””

Bakana göre, iflçilerin ölümleri
““bbiirr oolluummssuuzz oollaayy””,, önemsiz bir
teferruatt›r. ‹flçiler öldü diye tersa-
nelerin rant›ndan k›sacak de¤iller.

Ve bak›n Çelik’e göre iflçilerin
ölümleri neden abart›l›yormufl: ““GGee-
mmii iinnflflaa sseekkttöörrüü ççookk hh››zzll›› bbüüyyüüddüü..
BBuunnddaann bbaazz›› dd››flfl ggüüççlleerr rraahhaattss››zz..””

Bu söylemler ortada iken, tersa-
nelerdeki çal›flma koflullar›n›n ba-
kan›n bilgisi d›fl›nda oldu¤u düflü-
nülebilir mi?

Korkuyor ki, tersanelerde ayn›
kölelik koflullar›n› sürdüremeyecek-
ler, klasik ““dd››flfl ggüüççlleerr”” demagojisi-
ne baflvurarak, tepkileri bast›rmak
istiyor.

Yasalara Uygun Tersane Yok
Faruk Çelik kendini savunmaya

çal›fl›yor, fakat aç›klamalar› suç iti-
raf› gibidir. Çelik flunlar› söylüyor;

-- BBeenn bbaakkaann oolldduu¤¤uummddaa tteerrssaa-
nneelleerrii ddeenneettiimmee ggiittttiimm vvee ''ffeevvkkaa-
llaaddee ggüüzzeell'' ddeeddiimm.. 

-- GGeezzddii¤¤iimm iikkii tteerrssaannee vvaarrdd››,,
oorraallaarr››nn kkooflfluullllaarr›› iiyyiiyyddii,, bbiilliiyyoorr-
dduumm kkii,, ggeezzmmeeddii¤¤iimmiizz tteerrssaanneelleerr-

ddee iiflfl ggüüvveennllii¤¤iinnee aayy-
kk››rr›› ççaall››flflaannllaarr vvaarrdd››..

-- ‹‹flfl yyeerrlleerriinniinn 2211''ii
ssoossyyaall ggüüvveennlliikk kkuurr uu-
mmuunnaa bbiillddiirriillmmeemmiiflfl..

SSoorruu:: Peki tüm
bunlar› bile bile çal›fl-
ma koflullar› ''ffeevvkkaallaa-

ddee ggüüzzeell'',, ““AAll››nnaann öönneemmlleerrii bbee¤¤eenn-
ddiimm””  diyerek iflçileri ve halk› aldat-
man›n ad›, halk düflmanl›¤›, iflçi
düflmanl›¤› de¤ilse nedir?

‹flçi Ölümlerinin Cezas›
Devlete Ödenen Para
Ölümler üzerine, Çal›flma Ba-

kanl›¤› müfettiflleri, 2 milyon 161
bin YTL idari para cezas› kesmifller.
Peki ölen iflçiler? 

Bu nas›l bir cezaland›rma anla-
y›fl›d›r ki, iflçilerin ölümlerinin as›l
sorumlular›n›n kasalar›na ceza gö-
rüntüsüyle para ak›yor. Bu ““ssöözzddee
cceezzaa””n›n patronlar için bir cayd›r›-
c›l›¤› olmad›¤› gibi, suç orta¤› ikti-
dar için de ödül oluyor. Patronlar›n
ödedikleri bu paray› iflçilerden ç›ka-
racak olmalar› da cabas›d›r.

Köle Havzas›nda Ölümlerin 
Kayd› Da Yok
Bakanl›¤›n aç›klamalar›n›n çar-

p›c› noktalar›ndan ikisi de flöyledir:
““BBaazz›› ööllüümmlleerr,, CCuummhhuurriiyyeett ssaavvcc››-
ll››kkllaarr››nnaa bbiillee hhaabbeerr vveerriillmmeeddeenn aaii-
lleelleerriinn rr››zzaass››yyllaa kkaappaatt››ll››yyoorr..”” Do¤-
rusu kapatt›r›l›yor olmal›yd›.

Ve bakanl›k diyor ki; ““3388 iiflflyyee-
rriinnddeekkii 88 bbiinn 996655 iihhllaallllee iillggiillii
CCuummhhuurriiyyeett SSaavvcc››ll››¤¤››’nnaa ssuuçç dduu-
yyuurr uussuunnddaa bbuulluunnuullmmuuflfl..”” Peki ne
yapt›n›z, hiçbir fley... Asl›nda Tuz-
la’da tersane havzas› de¤il, devletin
yasalar›na tabi olmayan bir köle
havzas› sözkonusudur.

‹flçilerin bir de¤erinin olmad›¤›,
ölen iflçilerin cenazelerine bile say-
g› gösterilmeyen, iflçi ölümlerinin
bir hayvan›n ölümü kadar bile
önemsenmedi¤i bir köle havzas›d›r.
AKP iktidar›n›n ve patronlar›n tek
korkular› iflçilerin bu kölelik koflul-
lar›na isyan etmeleridir ve çabalar›
bunu engellemeye yöneliktir.

Tersane De¤il
Köle Havzas›
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19-22 Aral›k 2000 ““BBaayyrraammppaa--
flflaa HHaappiisshhaanneessii kkaattlliiaamm ddaavvaa--
ss››””na, 22 fiubat’ta devam edildi.
Gerçekte ise, davaya bir kez giren
hakim bir daha giremedi¤i için, da-
van›n devam edilecek ““öönncceekkii dduu--
rruuflflmmaallaarr”” aflamas› da yok gibidir.
fiimdiye kadar ddaavvaayy›› iikkii kkeezz üüsstt
üüssttee ttaakkiipp eeddeebbiilleenn hhaakkiimm ssaayy››ss››
yyaallnn››zzccaa iikkii’dir. Hemen tüm ha-
kimler bir duruflmaya girdikten son-
ra, davay› b›rakt› ya da b›rakt›r›ld›-
lar. 22 fiubat’taki duruflmada da, ye-
ni bir hakim de¤iflikli¤i ile karfl›la-
fl›ld›. Böylece 7 y›lda 11. kez hakim
de¤iflikli¤i yap›lm›fl oldu.

Aç›k bir katliam var ortada, kat-
liam›n üzerini örtemiyorlar, fakat
her duruflma bir hakim de¤iflikli¤i
yap›larak, dosyan›n yürümesi için
karar alan, hakim ve savc›lar görev-
den al›narak, davan›n ilerlemesi en-
gelleniyor. Katledilen tutsaklar›n
san›k yap›ld›¤› davada, katliam›n
gerçek sorumlular›n›n aç›¤a ç›kma-
s› da böylece engelleniyor.

Hakimlerin, savc›lar›n neden ve
nas›l davadan uzaklaflt›r›ld›klar›na
birkaç örnek verelim. 

2 Aral›k 2001’de Eyüp Savc›s›
Cafer Koman, ““BBaayyrraammppaaflflaa’’ddaa
aalltt›› kkaadd››nn››nn ddiirrii ddiirrii yyaakk››lldd››¤¤››nn››,,
ttuuttssaakkllaarr››nn kkuurrflfluunnllaanndd››¤¤››nn››”” söy-
leyen Adli T›p Bilirkifli Raporu’nu
dikkate alarak, hapishanede incele-
me yapm›flt›. Savc›, incelemeye ilifl-
kin tuttu¤u tutanakla jandarman›n
raporlar›n›n yalan oldu¤unu göster-
miflti. Bunun üzerine, dönemin
AAddaalleett BBaakkaann›› SSaammii TTüürrkk ttaarraa--
ff››nnddaann ddeerrhhaall ggöörreevvddeenn aall››nnaarraakk,,
SSaakkaarryyaa’’yyaa ssüürrggüünn edilmiflti.

25 Aral›k 2006’daki duruflmada,
mahkeme, duruflmalar›n daha bü-
yük bir salonda yap›lmas› talebini
kabul edip karara ba¤larken, 19
Aral›k’tan önce tutsaklarla görüflen
““aarraabbuulluuccuu”” heyette yer alanlar›n
tan›k olarak dinlenmesine de karar
vermiflti. Bu karar› alan hakim de,
bir daha duruflmaya giremedi.

14 Eylül 2007’deki duruflmada,

avukat›n talebi üzerine, dönemin
Bayrampafla Hapishanesi d›fl gü-
venli¤inden sorumlu, istihbarat su-
bay› Yüzbafl› Zeki Bingöl’ün hapis-
haneye ve katliama iliflkin yazd›¤›
Bayrampafla Cezaevi Gerçe¤i isimli
kkiittaabb››nn iinncceelleennmmeessii kkaarraarr›› aall››nn--
mm››flfltt››.. OO hheeyyeett ddee,, dduurruuflflmmaallaarrddaa
yyookk aarrtt››kk..

““PPeekkii nnee oolldduu?? KKiittaapp ‹‹nncceelleennddii
mmii??”” sorusunun cevab› ““nnaass››ll iinnccee--
lleennssiinn?? HHiiççbbiirr hhaakkiimm aalldd››¤¤›› kkaa--
rraarrllaarr›› ddeevvaamm eettttiirreemmiiyyoorr kkii!!””
olacakt›r.

Hakimlerin birden fazla durufl-
maya girememesinin, savc›lar›n gö-
revden  al›nmas›n›n yan›nda, mah-
kemelerin soruflturma yürütme ça-
balar› baflka yöntemlerle de fiili ola-

rak engellendi.

Eyüp Cumhuriyet
Savc›s› Ali ‹hsan De-
mirel’in, haklar›nda

soruflturma izni istedi¤i, operasyona
fiilen kat›lan jandarma görevlilerin-
den 74’ünün ifadelerinin al›nmas›-
n›,  valilik soruflturma izni vermeye-
rek engelledi. 

Dönemin Bayrampafla Cezaevi
Tabur Komutan› olan Yarbay Dur-
sun Ertu¤rul, mahkemede ifade ver-
meye gelmedi, talimatla verdi¤i ifa-
desinde, ““bbiizz ttuuttuukklluullaarraa kkaarrflfl››
ggüüçç kkuullllaannmmaadd››kk”” dedi. Avukatla-
ra, soru sorma olana¤› tan›nmad›¤›
için, gerçekler bu yalan›n arkas›na
gizlenmeye çal›fl›ld›.

‹çiflleri Bakanl›¤›, aleni flekilde
mahkemenin istedi¤i belgeyi “sizi
ilgilendirmez” anlam›na gelecek
tarzda, ““iisstteenneenn eemmrriinn yyaarrgg››llaammaa--
yy›› eettkkiilleeyyeecceekk mmaahhiiyyeettttee oollmmaadd››--
¤¤››”” gerekçesiyle vermedi.

Tablonun gösterdi¤i bir yarg›la-
ma de¤il, bir yarg›lama oyunudur.
Katliamc›lar yedi y›ld›r ellerini kol-
lar›n› sallayarak gezmektedir. Katli-
amc›lar›n bafllar›ndan, Sami Türk,
Saadettin Tantan ve di¤erleri, TV
programlar›nda boy göstermekte,
Ali Suat Ertosun gibi ödüllendiril-
mektedirler. Türkiye, suçlular›n
yarg›lanmay›p ödül ald›klar›, orta-
l›kta gezdikleri bir ülkedir.

“Koridorlara Akan Kan
Bu Ülkenin Ba¤›ms›zl›¤› ‹çindir!”

22 fiubat’ta görülen duruflmaya,
baflka bir dosyadan Tekirda¤ Hapis-
hanesi’nde tutsak olan Kenan Gün-
yel ve Serdar Karaçelik ile tutuksuz
san›klar Gülizar Kesici ve Mehmet
Güvel kat›ld›.

Duruflma öncesi adliye önünde
bas›n aç›klamas› yapan TAYAD’l›-
lar ““1199--2222 AArraall››kk KKaattlliiaammcc››llaarr››
YYaarrgg››llaannss››nn” pankart› açt›lar. ““1199--
2222 AArraall››kk KKaattlliiaammcc››llaarr›› YYaarrgg››llaann--
ss››nn,, AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorruuzz”” sloganlar›
atan TAYAD’l›lar ad›na Mehmet
Güvel’in okudu¤u aç›klamada  ““bbiirr
kkaattlliiaamm yyaapp››llmm››flfltt››rr vvee hheerr zzaammaannkkii
ggiibbii bbuu kkaattlliiaamm››nn üüssttüü kkaappaatt››llmmaayyaa

19 Aral›k Bayrampafla Katliam› Davas›

11. Kez Hakim De¤iflikli¤i!

Adalet Bakanl›¤› 
aç›klamal›d›r; kim, neden
durmadan de¤ifltiriyor bu

hakimleri?.. Neyi gizlemeye,
neyi engellemeye 
çal›fl›yorsunuz?..

Diri diri yakt›¤›n›z›, 
mahkeme salonlar›ndaki

manevralar›n›zla 
gizleyemezsiniz! 



ddeelliilllleerr kkaarraarrtt››llmmaayyaa ççaall››flfl››ll››yyoorr..
SSuuççlluullaarr bbiizzzzaatt kkaattlliiaamm›› yyaappaannllaarr,,
kkaattlliiaamm eemmrriinnii vveerreennlleerr,, kkaattlliiaamm››nn
pprrooppaaggaannddaass››nn›› yyaappaann mmeeddyyaa,, kkaatt--
lliiaammddaa ddeelliilllleerrii kkaarraarrttmmaayyaa vvee kkaatt--
lliiaamm››nn üüssttüünnüü öörrttmmeeyyee ççaall››flflaann ssaavv--
cc››llaarr,, hhaakkiimmlleerr,, yyaarrgg››ççllaarrdd››rr.. 1199
AArraall››kk kkaattlliiaammcc››llaarr›› yyaarrgg››llaannss››nn,,
hheessaapp vveerrssiinnlleerr”” denildi. 

Günyel ve Karaçelik ““YYaaflflaass››nn 1199
AArraall››kk DDiirreenniiflfliimmiizz”” sloganlar›yla
adliyeye girdiler. Mahkeme hakimi
bütün duruflmalarda oldu¤u gibi bu
duruflmada da de¤iflmiflti. Avukatla-
r›n ““nneeddeenn bbuu mmaahhkkeemmeenniinn yyaarrgg››--
cc›› yyookk”” sorusunu, bir davan›n 11 ha-
kim de¤ifltirmesi do¤al bir olaym›fl
gibi ““bbiillmmiiyyoorruumm eemmeekkllii oollmmuuflflttuurr
hheerrhhaallddee”” fleklinde cevaplad›. Tu-
tuklu yarg›lanan Serdar Karaçelik ve
Kenan Günyel meslekleri sorusuna
““ddeevvrriimmcciilliikk”” cevab› verdikten son-
ra, Karaçelik davaya iliflkin savun-
mas›n› okudu. 

Savunmas›nda, ZZeekkii BBiinnggööll’’üünn
kitab›nda katliam›n aç›k bir flekilde

anlat›ld›¤›n› söyleyen Kara-
çelik, 7 y›ld›r süren bu hukuk
komedisine son verilmesini
istedi. Karaçelik, 19 Aral›k
katliam operasyonunun bu ül-
kenin gerçek vatanseverlerini,
iflbirlikçili¤e karfl› gelenleri
ortadan kald›rma operasyonu

oldu¤unu söyleyerek, ““BBuu ggeerrççeekk
bbiilliinnddii¤¤ii iiççiinn kkuurrflfluunnllaarr bboommbbaallaarr
aalltt››nnddaa ddiirreenniillddii.. BBuunnuunn iiççiinn FF››rraatt
TTaavvuukk YYaaflflaass››nn TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürr--
kkiiyyee ssllooggaannllaarr››yyllaa ööllüümmssüüzzlleeflflttii”” de-
di.

Karaçelik mahkemenin hukuk-
suzlu¤una ve mahkeme baflkan›n›n
sürekli de¤iflmesine de¤indi¤i sa-
vunmas›nda, ““1199 AArraall››kk kkaattlliiaamm
ooppeerraassyyoonnuunnddaa yyeerr aallaann ttüümm kkaattllii--
aammcc››llaarr yyaarrgg››llaannmmaall››dd››rr”” talebini
belirtti. Karaçelik savunmas›n› ““BBuu--
ggüünn bbuurraaddaa yyaarrgg››llaannmmaass›› ggeerreekkeenn
iiflflbbiirrlliikkççii ppoolliittiikkaallaarr›› uuyygguullaayyaann--
llaarrdd››rr.. YYaaflflaass››nn TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürr--
kkiiyyee!!”” sözleriyle bitirdi.

Kenan Günyel de, sözlerine Ka-
raçelik’in okudu¤u savunmaya kat›l-
d›¤›n› söyleyerek bafllad›. ““GGeerrççeekk--
lleerr eerr yyaaddaa ggeeçç oorrttaayyaa çç››kkaarr.. 1199
AArraall››kk ooppeerraassyyoonnuunnddaa ddaa ggeerrççeekk--
lleerr aaçç››¤¤aa çç››kkmm››flfltt››rr.. 1199 AArraall››kk kkaattllii--
aammcc››llaarr›› hhaallkk ttaarraaff››nnddaann uunnuuttuull--

mmaadd›› uunnuuttuullmmaayyaaccaakk”” dedi.

Duruflmada gazeteci yazar Oral
Çal›fllar da tan›k olarak dinlendi.

Dönemin Adalet Bakan› Hikmet
Sami Türk ile yapt›klar› görüflmeleri
anlatan Çal›fllar, tutuklular›n ‘insan
haklar›na uygun düzenlemeler yap›l-
d›¤›nda açl›k grevini b›rakmay› de-
¤erlendiririz’ dedi¤ini söyledi. ““BBaa--
kkaann FF ttiippii cceezzaaeevvlleerriinnee nnaakklliinn 66 aayy
eerrtteelleenneeccee¤¤iinnii ssööyylleemmiiflflttii,, ssöözzüünnddee
dduurrmmaadd››.. BBuu ooppeerraassyyoonnuu yyaappaann kkii--
flfliilleerr hhaakkkk››nnddaa ssoorruuflflttuurrmmaa aaçç››llmmaa--
mmaass››nn›› hhaayyrreettllee kkaarrflfl››ll››yyoorruumm.. DDaahhaa
ssoonnrraa çç››kkaann rraappoorrllaarr bbiilliirrkkiiflflii rraappoo--
rruu ssaavvcc››ll››kk iinncceelleemmeessii bbuu ooppeerraassyyoo--
nnuunn ddeevvlleett ggüüççlleerriinniinn aaçç››kkllaadd››¤¤›› ggii--
bbii oollmmaadd››¤¤››nn›› kkaann››ttllaadd››”” diyen Ça-
l›fllar operasyonun yap›lmas› için
Hikmet Sami Türk’e devlet içindeki
baz› kurum ve kiflilerin bask› yapt›-
¤›n› gördüklerini söyledi. 

San›k avukatlar› Ömer Kavili,
Oya Aslan, Taylan Tanay ve Güçlü
Sevimli “bu davada h›zla beraat kara-
r› verilmesi ve san›klardan da özür di-
lenmesini” istedi. Duruflma, 18 Tem-
muz’a ertelenirken avukatlar›n Zeki
Bingöl’ün kitab›nda ad› geçen Dur-
sun Ertu¤rul'un bir sonraki duruflma-
ya sorgu için getirilmesi talebi mah-
keme taraf›ndan reddedildi.

Say›: 141 2319 ARALIK

HÖC Ne Demiflti:
‘GÖRECE⁄‹Z!’

““KKaattlliiaammaa kkaatt››llaann bbiirriissiinniinn aann--

llaatt››mmllaarr›› bbuunnllaarr.. OOllaayy›› eenn yyaakk››nn--

ddaann ggöörreenn vvee yyaaflflaayyaann kkiiflfliinniinn aann--

llaatt››mmllaarr››.. HHaannggii vviiccddaann ssaahhiibbii bbuu

aannllaatt››mmllaarr›› ggöörrmmeezzddeenn ggeelliirr??

SSaavvcc›› vvee hhââkkiimmlleerr flfliimmddii nnee yyaappaa--

ccaakkllaarr?? BBuu aannllaatt››mmllaarr›› ddaa ddii¤¤eerr

ddeelliilllleerrii ggöörrmmeezzddeenn ggeellddiikklleerrii ggiibbii

ggöörrmmeezzddeenn mmii ggeelleecceekklleerr?? NNee yyaa--

ppaaccaakkllaarr?? PPeekkii,, bbiizz aaddaalleettee nnaass››ll

ggüüvveenneeccee¤¤iizz?? AAddaalleett ""aaddiill"" oollmmaa--

yyaaccaakkssaa bbiizzlleerriinn ggüüvveennllii¤¤iinnii nnaass››ll

ssaa¤¤llaayyaaccaakk?? YYookkssaa bbaaflflkkaa bbiirriilleerrii--

nniinn ggüüvveennllii¤¤ii mmii kkoorruunnmmaayyaa ççaall››--

flfl››ll››yyoorr?? BBuunnuunn iiççiinn tteekkrraarr ssuuçç dduu--
yyuurruussuunnddaa bbuulluunnuuyyoorruuzz.. VVee ggöörree--
ccee¤¤iizz.. fifiiimmddii nnee yyaappaaccaakkllaarr?? BBuu
üüllkkeeddee AAddaalleett vvaarr mm›› yyookk mmuu tteekk--
rr aa rr ggöörreeccee¤¤iizz?? YYaa ddaa kkiimmiinn iiççiinn
vvaarr yyiinnee ggöörreeccee¤¤iizz?? ‹‹zzlleeyyeeccee¤¤iizz vvee
bbeekklleeyyeeccee¤¤iizz......””
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HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii

Adalet Bakanl›¤›’n›n
tecriti kabul eden ve ha-
fifletilmesini içeren ge-
nelgesinin üzerinden bir
y›l geçti¤i halde, F Tipi hapishane-
lerde tecrit sürüyor. Tecritin yan›nda
kimi F Tipi hapishanelerde, keyfi
uygulamalara yenileri ekleniyor.

Tekirda¤ F tipi hapishanesindeki
keyfiliklerin yeni örne¤i, tutsaklar
taraf›ndan verilen hiçbir dilekçenin

iflleme konulmamas› oldu. Hapisha-
ne idaresi, kendilerine verilen dilek-
çeleri çöpe at›yorlar. Hiçbir numara
vermiyorlar. Pratikte her hangi bir
ifllevi olmasa da, tutsaklara tan›nan
hak arama yollar›, hemen hemen
““ddiilleekkççee vveerrmmee hhaakkkk››”” ile s›n›rl›
idi.. Dilekçelerin iflleme konulma-

mas›, hapishane yönetimleri-
nin istediklerinde yasal zo-
runluluklar› da, bir kenara b›-
rakarak tecrit ve bask›y› sür-

düreceklerini göstermektedir. Tut-
saklar F Tipi hapishanelerin aç›ld›¤›
günden bu yana, tecritte tutsaklar›n
hiçbir hakk›n›n olmad›¤›n› anlat›-
yorlar. Tecritin mant›¤›nda devletin
herhangi bir zorunlulu¤unun olma-
mas› vard›r.

F Tipi’nde Keyfi Uygulama



Küba devriminin önderlerinden
Castro, Küba’n›n son seçimlerinde
yafll›l›¤› nedeniyle aday olmad›.

Dünyan›n yüzlerce ülkesi var ve
hepsinde bugüne kadar görevini b›-
rakan yüzlerce devlet baflkan› oldu.
Ama hiçbiri dünyada Fidel’de oldu-
¤u gibi bir yank› yaratmad›. 

Çünkü sözkonusu olan Küba’n›n
devlet baflkan›yd›. Sözkonusu olan,
sosyalizmin onuru ve gururu olan
bir ülkenin, sosyalizmin onuru ve
gururu olan lideriydi.

Emperyalist, kapitalist ülkeler,
s›k s›k onun için ““ddiikkttaattöörr”” dedi-
ler, fakat bu onun dünya halklar›n›n
gözündeki yerini sarsmad›. Evet, O,
halklar› sömüren ve zulmedenlere
karfl› diktatördü, fakat Küba halk›
ve dünya halklar› için hep sevgili
Fidel oldu.

Fidel’in halklar›n mücadelesine
katk›lar› büyüktür. Fidel’in önderli-
¤indeki Küba, halklar için hep bir
ilham ve onur kayna¤› olmufl, halk-
lar Küba’dan direnme, mücadele et-
me gücü alm›fllard›r. 

Fakat Fidel’in mücadele yafla-
m›nda ald›¤› kararlardan ikisi, halk-

lar›n gelece¤i için
tarihsel önemde-
dir. BBuunnllaarrddaann
bbiirriinncciissii,, KKüübbaa
ddeevvrriimmiinnii bbaaflfl--
llaattmmaa kkaarraarr››dd››rr..

C a s t r o ’ n u n
önderli¤inde ger-
çekleflen Küba
devrimi, emper-
yalizme karfl› ge-
rilla savafllar›n›
teflvik eden, halk-
lara devrime, kur-

tulufla yürüme güveni afl›layan bir
rol oynam›flt›r.

Küba, yoksul bir ülkedir, fakat
Castro ve Che önderli¤indeki Küba
ayn› zamanda, dünya halklar› için
fedakarl›k yapan, elindeki olanakla-
r› dünya halklar› ile paylaflan bir Kü-
ba’d›r. Castro’nun Küba’s›,  Küba
halk›n›n kurtulufluna önderlik etme-
nin yan›nda, dünya halklar›n›n kur-
tulufl mücadelelerine benzeri pek
görülmeyen bir destek sunmufltur.

‹‹kkiinncciissii iissee,, ‘‘90’lar›n bafllar›nda
emperyalizmin sosyalizme yönelik
sald›r›lar›na karfl›, ““TTeesslliimm OOllmmaakk--
ttaannssaa AAddaayy›› BBaatt››rr››rr››mm”” kararl›l›-
¤›yla oynad›¤› roldür.

Amerika baflta olmak üzere em-
peryalizm, dünyadaki sosyalist ül-
kelere karfl› sald›r›lar›nda, birçok
ülkede baflar› kazan›rken, yan› ba-
fl›nda Castro’nun ““TTeesslliimm OOllmmaakk--
ttaannssaa AAddaayy›› BBaatt››rr››rr››mm”” sesi karfl›-
s›nda çaresizdi. Castro’nun bu sesi,
emperyalizmin tarihsel zaferini ilan
edenlere karfl›, ““SSoossyyaalliizzmm ööllmmeezz,,
iiflflttee KKüübbaa’’ddaa hhaalleenn yyaaflfl››yyoorr”” deme
olana¤› sa¤layan somut bir örnekti.

Baflta Latin Amerika olmak üze-
re, dünya halklar› emperyalizme

karfl› örgütlenip, savafl›rken, Castro

ve Küba’dan da güç ald›lar.

Bunlar unutulmaz önemdedir.

Castro, Amerikan ve di¤er emper-

yalist ülke baflkanlar›n›n, ölmesi

için dua etti¤i, dünya halklar›n›n ise

daha uzun ömür diledikleri bir ön-

der oldu. 

Emperyalist efendiler, her gün
Fidel’siz bir dünya hayaliyle uyu-
yup uyan›yorlard›. Fakat, Fidel öl-
medi ve anlamad›klar› Fidel’in hiç
ölmeyece¤i idi. Fidel, sosyalizmle
özdeflleflmifl, yaflam›n› sosyalizme
ve dünya halklar›na adam›fl bir ön-
derdir. Dünya halklar› böylesi ön-
derleri unutmaz, unutmayacakt›r.
Bin y›llar öncesinden halklar›n mü-
cadelesine önderlik etmifl isimler,
Spartaküs’ten, Bedrettinler’e, Zapa-
talar’a kadar unutulmufl önder yok-
tur. Halklar tarihin sayfalar›n› sat›r
sat›r kar›flt›rarak, böylesi önderleri
bulup yaflat›rlar... Fidel, salt bugün
de¤il, halklar var oldu¤u sürece ya-
flayacakt›r. ‹‹flflttee bbuu,, mmaatteerryyaalliisstt bbaa--
kk››flfl aaçç››ss››yyllaa ööllüümmssüüzzllüükkttüürr!!

CCaassttrroo’’ddaann EEmmppeerryyaalliissttlleerree
SSoonn CCeevvaapp::

““EEvveett kkaatt››ll››yyoorruumm.. DDee¤¤ii--
flfliimm ggeerreekkiiyyoorr aammaa AABBDD''ddee..””

Castro’nun devlet baflkanl›¤› gö-
revi için, yeniden aday olmamas›,
emperyalist cephede sevinçle karfl›-
land›, ““KKüübbaa’’yyaa ddeemmookkrraassii”” iste-
yen aç›klamalar için adeta s›raya
girdiler. ‹stedikleri sosyalizmin bu
kalesinin y›k›lmas› idi.

Emperyalist efendilerin yan›nda
“de¤iflim” isteyenler de vard›. Bun-
lar›n içinde dikkat çekici olanlardan
biri de Uluslararas› Af Örgütü’nün
aç›klamas›yd›: 

““YYeennii lliiddeerrlliikk bbuu flflaannss›› rreeffoorrmm--
llaarraa bbaaflflllaammaakk iiççiinn kkuullllaannmmaall››”” di-
ye bir aç›klama yapm›flt› Af Örgütü.

Castro’nun devlet baflkanl›¤›n›
b›rakmas›n›n neye ve kime göre bir
“flans” oldu¤u aç›k. Bu durumda,
sorulmas› gereken “Küba’ya kimin
gözüyle bak›yor Uluslararas› Af Ör-
gütü?” sorusudur.
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Halklar Sana Minnettar
Devrim Sana Minnettar
Sosyalizm Sana Minnettar
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Di¤er yandan Castro yapt›¤› aç›k-
lama ile Küba’da sosyalizmin y›k›l-
mas› hayali kuranlara gereken cevab›
verdi. Castro, tersine ABD’nin em-
peryalist politikalar›n› de¤ifltirmesi
gerekti¤ini, ABD'ye, uzun dönemli
politikas›n› de¤ifltirmesi ça¤r›s› ya-
parak ifade etti.

Castro, Komünist Parti yay›n or-
gan› Granma'da yer alan makalesin-
de; emekliye ayr›laca¤›n› aç›klad›k-
tan sonra kendisine izin vererek en az
10 gün yazmamaya karar verdi¤ini,
ancak de¤iflim ç›¤›rtkanl›klar› karfl›-
s›nda, ""ddaahhaa ffaazzllaa sseessssiizz kkaallaammaadd››--
¤¤››nn››"", görevden ayr›lmas›na dünya
genelinden gelen tepkilerin ve Kü-
ba'da rejim de¤iflimi gerekti¤i yö-
nündeki yorumlar›n, bunlara karfl›
""iiddeeoolloojjiikk oollaarraakk aatteeflfl aaççmmaass››nn››""
gerektirdi¤ini belirtti. Fidel Castro,
""AABBDD bbaaflflkkaannll››kk yyaarr››flfl››nnddaakkii ttüümm
aaddaayyllaarr››nn uuttaannçç vveerriiccii dduurruummllaarr››nn››
iizzlleerrkkeenn kkeeyyiiff aalldd››mm.. AArrdd›› aarrdd››nnaa
hheeppssii,, kkeennddiilleerriinnii,, tteekk bbiirr ooyyuu rriisskkee
aattmmaammaakk iiççiinn KKüübbaa''yyllaa iillggiillii aacciilleenn
bbiirr yyoorruumm yyaappmmaakk zzoorruunnddaa hhiisssseett--
ttiilleerr.. KKoorroo hhaalliinnddee ''ddee¤¤iiflfliimm,, ddee¤¤ii--
flfliimm,, ddee¤¤iiflfliimm'' ddiiyyee ffeerryyaatt eettttiilleerr..
EEvveett kkaatt››ll››yyoorruumm.. DDee¤¤iiflfliimm ggeerreekkii--
yyoorr aammaa AABBDD''ddee......"" dedi. Castro,
Avrupa ülkelerinin de ABD'nin bas-
k›s›yla Küba'da rejim de¤iflimi ge-
rekti¤i yolunda aç›klama yapt›klar›n›
belirterek, bu ülkelerin ça¤r›lar›na da
cevap verdi.

Emperyalist ülkeler ifltahla Kü-
ba’da sosyalizmin y›k›lmas›n› bekli-
yorlar. Elbette ki, bu beklentileri tek
bafl›na Küba’y› da pazarlar›na kat-
mak için de¤ildir, onlar›n as›l beklen-
tileri, Küba’n›n dünyada oynad›¤›
devrimci rolün son bulmas›, sosya-
lizm umutlar›n›n bitmesidir.

Fidel yapt›klar›yla, halklar için
büyük bir mücadele miras› yaratm›fl-
t›r. Bu miras›n salt Küba halk› tara-
f›ndan de¤il, dünya halklar› taraf›n-
dan sürdürülece¤ini emperyalist
efendilere hat›rlat›yoruz. Sosyaliz-
min yok oldu¤unu göremeyecekler,
fakat emin olabilirler ki, dünya halk-
lar› emperyalist sistemi bir gün yerle
bir edecektir. Bu hiç sevmedikleri bi-
limin gösterdi¤i sonuçtur.

SSeevvggiillii yyuurrttttaaflflllaarr,,

Uzun y›llar boyunca Devlet Bafl-
kanl›¤› makam›n› iflgal etmenin
onurunu yaflad›m. 15 fiubat 1976’da
Sosyalist Anayasa... seçme hakk›
olan halk›n, yüzde 95’inden fazlas›-
n›n onay›yla kabul edilmiflti. ‹lk
Ulusal Meclis ayn› sene 2 Aral›k’ta
kuruldu; sonra da Devlet Konseyi’ni
ve Devlet Baflkan›’n› seçti... Her za-
man halk›n ezici ço¤unlu¤unun des-
te¤iyle devrimci çal›flmay› ilerlete-
cek yetkilere sahip oldum. 

...baz› yabanc›lar, 31 Temmuz
2006’da Devlet Konseyi Baflkanl›-
¤›’ndan geçici istifam›n ve bu görevi
Birinci Devlet Baflkan Yard›mc›s›
Raul Castro Ruz’a b›rak›fl›m›n nihai
oldu¤unu düflündüler. Ancak ... Raul
ile Parti ve Devlet liderli¤inin di¤er
kadrolar›, kötü sa¤l›k durumuma kar-
fl›n beni kamu yaflam›n›n d›fl›nda gör-
meye istekli de¤illerdi.

... sa¤l›¤›mdan bahsederken
umutlar›n yeflermesini önlemek ko-
nusunda fazlas›yla dikkatliydim,
çünkü bunun aksi bir son, savafl›n
ortas›ndaki halk›m›z için yaralay›c›
olurdu... ““‹‹yyiilleeflflmmeemmiinn rriisskklleerrddeenn
aazzaaddee oollmmaadd››¤¤››nn››”” tekrarlay›p dur-
dum. Dile¤im görevlerimi son nefe-
sime kadar sürdürebilmekti. Ancak
elimden gelen bu kadar. 

Devrimimizin kaderi üzerinde
belirleyici önem tafl›yan nice karar-
lar›n al›naca¤› parlamentoya, beni
vekil seçerek onurland›ran çok sev-
gili yurttafllar›ma diyorum ki; Dev-
let Konseyi Baflkanl›¤› ve Baflkomu-
tanl›k görevlerine asla talip olmaya-
ca¤›m ve bu görevleri kabul etmeye-
ce¤im, tekrarl›yorum, asla talip ol-
mayaca¤›m ve bu görevleri kabul et-
meyece¤im.

AAflflaa¤¤››ddaa 1177 AArraall››kk 22000077’’ddee
RRaannddyy’’yyee yyaazz››llmm››flfl mmeekkttuuppttaann kkii--
mmii ppaarraaggrraaffllaarr vvaarr::

“Ortalamada 12 y›ll›k e¤itim se-
viyesine ve bir milyon üniversite
mezununa sahip olan ve tüm vatan-
dafllar›na hiçbir flekilde ayr›mc›l›¤a

u¤ramadan e¤itim alma olana¤›n›
gerçekten sunan Küba toplumunun
güncel sorunlar›na verilecek yan›tla-
r›n, her somut soru için bir satranç
oyunundakinden daha fazla de¤iflken
gerektirdi¤ini düflünüyorum.”

“Benim temel görevim, makam›-
ma yap›flmak ya da genç insanlar›n
önünü kesmek de¤il, mütevaz› de-
¤eri içinde yaflama ayr›cal›¤›na sa-
hip oldu¤um özel dönemden gelen,
kendi deneyimim ve fikirlerimle
katk›da bulunmak.”

88 OOccaakk 22000088 ttaarriihhllii mmeekkttuupp--
ttaann:: “…Birleflik oyun s›k› bir des-
tekçisiyim, çünkü bu bize eski sos-
yalist blok ülkelerinden tek bir ada-
y›n portresini kopyalama e¤ilimin-
den kaç›nma olana¤› sa¤lad›. Sosya-
lizmi kurmaya dönük bu ilk giriflime
derin sayg› duyuyorum; biz de onun
sayesinde seçti¤imiz yolda ilerleme
flans›n› elde ettik.”

“… Asla unutmay›n ki, tüm dün-
yan›n flan› bir m›s›r tanesine s›¤ar.”

Neyse ki, Devrimimiz hâlâ eski
tüfek kadrolara ve sürecin ilk afla-
malar›nda çok genç olanlara güve-
nebilir...

Yol her zaman zor olacak ve her-
kesin ak›ll› çabalar›n› gerektirecek...
Her zaman olabilece¤in en kötüsüne
haz›r olmal›y›z. Baflar›l›yken müte-
vaz› oldu¤umuz kadar, güç durum-
dayken de sa¤lam durma ilkemizi
unutamay›z. Yenmemiz gereken
hasm›m›z fazlas›yla güçlü; ancak
yar›m yüzy›l boyunca kendimizden
uzak tutmay› baflard›k.

Size veda etmiyorum. Tek dile-
¤im fikirler savafl›nda bir asker ola-
rak çarp›flmak. “Fidel Yoldafl›n Gö-
rüflleri” bafll›¤› alt›nda yaz› yazmaya
devam edece¤im. Elinizin alt›ndaki
silahlara bir yenisi daha eklenmifl
olacak. Belki sesimi duyarlar. Dik-
katli olmal›y›m.

Teflekkür ederim.

FFiiddeell CCaassttrroo RRuuzz

1188 fifiuubbaatt 22000088,, 1177::3300

‘Baflkomutandan mesaj’



Yürüyüfl’ün birkaç hafta önceki
say›lar›nda Uluslar›n Kendi Kader-
lerini Tayin Hakk› üzerinde geniflçe
durulmufltu. Kosova’daki “ba¤›m-
s›zl›k”, konuyu bir kez daha güncel-
lefltirmifl ve UKKTH’ye daha sa¤-
l›kl› bir bak›fl aç›s› için f›rsat yarat-
m›fl oldu. 

Türkiye solu, Kosova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›na ne diyor?

Bilindi¤i gibi, Türkiye solunun
baz› kesimleri, Barzani-Talabani ifl-
birlikçili¤inin sonucu olarak ortaya
ç›kan Kuzey Irak’taki geliflmeleri,
olumlu karfl›lam›fl, bu durumu
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk› olarak de¤erlendirenler ol-
mufltu. Kuzey Irak’taki mevcut sta-
tüko, ““KKüürrttlleerriinn ddeevvlleettlleeflflmmeessii””

olarak adland›r›l›rken, bu geliflme-
lerin eemmppeerryyaalliizzmmllee iiflflbbiirrllii¤¤ii için-
de meydana geldi¤i ise, adeta gör-
mezden gelinmiflti. 

Kosova, bu de¤erlendirmeleri
yapanlar›n önüne yeni bir soru ç›-
karm›flt›r: Kuzey Irak’ta Kürt milli-
yetçili¤inin iflbirlikçi politikalar› so-
nucunda sa¤lanan geliflmeyi
““oolluummlluu”” olarak de¤erlendirenler,
kendi içlerinde tutarl› olmak için
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›na da
olumlu yaklaflmak zorundad›rlar.
E¤er Kuzey Irak’taki durum bir kkaa--
zzaann››mmssaa,, Kosova’ya da kkaazzaann››mm
demek zorundad›rlar. E¤er Kuzey
Irak’taki statüko, Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk› (UKKTH)
ise, Arnavutlar’›n Kosova’daki ba-
¤›ms›z devlet ilan› da Uluslar›n
Kendi Kaderini Tayin Hakk›’d›r!  

Barzani-Talabani iflbirlikçili¤ini
UKKTH olarak de¤erlendirenler,
bu k›yas› yapmak zorundad›rlar. 

Yeni bir kavram: ‹flgal 
alt›nda ba¤›ms›zl›k!

Yaz›m›z›n geliflimi içinde görü-
lece¤i gibi, Kosova ile Irak Kürdis-
tan›’n›n gelifliminde son derece çar-
p›c› benzerlikler var. (Ki bu benzer-
likler içine Do¤u Timor’un ba¤›m-
s›zl›k süreci de, Afganistan’daki
Kuzey ‹ttifak›’n›n üstlendi¤i rol de
kat›labilir.)

11--)) BBeennzzeerrlliikklleerrddeenn iillkkii,, her iki
sürecin de ““iiflflggaall aalltt››nnddaa”” yaflanm›fl
olmas›d›r. Kuzey Irak’taki Kürtle-
r’in “özgürleflmesi”, Amerikan
tanklar›n›n Irak’› iflgal etmesiyle,
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›k süreci de
yine ayn› flekilde NATO güçlerinin
iflgaliyle bafllam›flt›r. Ve bu durum,
dünya siyasal literatürüne yeni bir
kavram da hediye etmifltir: ‹‹flflggaall aall--
tt››nnddaa bbaa¤¤››mmss››zzll››kk!!

Bu yeni kavram, esas›nda kavra-
m›n kendisinin yani ba¤›ms›zl›k
kavram›n›n ÖÖZZÜÜNNÜÜ ‹‹NNKKAARR üze-
rine flekillenen bir kavramd›r. 

Özün inkar edildi¤i yerde, her

fley çarp›klafl›r; ba¤›ms›zl›k nedir,
bir ulusal kurtulufl hareketinin özel-
likleri nelerdir, Uluslar›n Kendi Ka-
derlerini Tayin Hakk› nas›l olur, bü-
tün bunlar belirsizleflir. 

22--)) Benzerliklere devam edelim:

Arnavutlar’›n kurtuluflunu he-
defledi¤ini iddia eden, ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verdi¤ini söyleyen
UÇK, “Miloseviç diktatörlü¤ü”ne
karfl› emperyalist güçlerin müdaha-
le etmesi ça¤r›s›nda bulunmufltu.
Kürt milliyetçilerinin “SSaaddddaamm ddiikk--
ttaattöörrllüü¤¤üünnee kkaarrflfl››”” yapt›klar› mü-
dahale ça¤r›s›n›n biçimi ve gerekçe-
leri ayn›yd›... Afganistan’da Kuzey
‹ttifak›’n›n ABD’ye “siz yukar›dan
bombalay›n, biz afla¤›dan...” sözle-
riyle yapt›¤› ça¤r›daki benzerli¤i de
ekleyin bunlara. 

33--)) ‹flgalcileri alk›fllamakta da
benzerdiler. Emperyalist askeri gü-
cün Kosova’ya girifli de, Kuzey
Irak’a girifli gibi oldu. KDP ve KYB
önderli¤inin Amerikan tanklar›n› al-
k›fllatmas›na benzer flekilde, UÇK
yönetimi de, Arnavutlar’› soka¤a
dökerek emperyalistleri alk›fllatt›rd›.

44--)) Arnavut milliyetçili¤i Koso-
va’da, Kürt milliyetçili¤i Irak’ta,
emperyalist iflgali hem kkoollaayyllaaflfltt››--
rraann,, hem mmeeflflrruullaaflfltt››rraann bir rol üst-
lendiler. Arnavut milliyetçili¤inin
örgütü olan Kosova Kurtulufl Ordu-
su (UÇK), Amerikan emperyalizmi
taraf›ndan desteklenmifl, bizzat
ABD taraf›ndan silahland›r›lm›fl bir
örgüttü. Öyle ki, ço¤u eleman›,
Amerika’daki Arnavut göçmenler
aras›ndan seçilip e¤itilmifltir. Yu-
goslavya’ya karfl› sald›r›n›n bafl›n-
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KKuuzzeeyy IIrraakk’’ttaann KKoossoovvaa’’yyaa
Mesut BBarzani, CCelal TTalabani,

Haflim TTaci; emperyalizmin
himayesinde iiktidar

koltuklar›na ooturdular. KKim
tayin eetti flflimdi oonlar›n oo

koltuklara ooturmas›n›; kendi
halklar› mm›, eemperyalizm mmi?
Ve oo kkoltuklarda, kkime hhizmet

ediyorlar flimdi; kendi
halklar›na mm›, eemperyalizme mmi?

� KKuuzzeeyy IIrraakk’’ttaa UUKKKKTTHH
ggeerrççeekklleeflflmmiiflflssee,, KKoossoovvaa’’ddaa
ggeerrççeekklleeflfleenniinn aadd›› nnee??

� DDeevvrriimmcciilleerriinn KKuuzzeeyy IIrraakk’’ttaakkii
KKüürrtt mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinniinn ppoolliittiikkaallaa--
rr››nnaa bbiirr flfleeyy ddeemmee hhaakkkk›› yyookkssaa,,
HHaaflfliimm TTaaççii’’yyee ddee bbiirr flfleeyy ddeenniillee--
mmeeyyeecceekk mmii??

� EEmmppeerryyaalliizzmmee ss››rrtt››nn›› yyaassllaayy››pp
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk iillaann eeddeenn iiflflbbiirrlliikkççii--
lliikk,, eelleeflflttiirriiddeenn mmuuaaff mm›› ssaayy››llaaccaakk
aarrtt››kk??

� UUlluussaall kkuurrttuulluuflfl iiççiinn ““mmeeflflrruu””
ggöörrüülleenn iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinn,, ““ssoossyyaall
kkuurrttuulluuflfl”” iiççiinn ddee mmeeflflrruu
ggöörrüüllmmeessii ggeerreekkmmeezz mmii??

� HHaallkkllaarraa bbaa¤¤››mmss››zzll››kk iiççiinn eemm--
ppeerryyaalliizzmmllee iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp››llaabbiilleeccee--
¤¤iinnii ssööyylleeyyeennlleerr,, ddeemmookkrraassii iiççiinn
ddee eemmppeerryyaalliizzmmllee iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp››llaa--
bbiilleeccee¤¤iinnii ssaavvuunnmmaakk zzoorruunnddaadd››rr--
llaarr.. NNiitteekkiimm,, bbuunnuu ssaavvuunnaannllaarr ddaa
vvaarr..

� EEmmppeerryyaalliizzmmllee iiflflbbiirrllii¤¤iinnii hheerr
kkooflfluullddaa mmaahhkkuumm eettmmeeyyeennlleerr,,
yyaannll››flflllaarrddaann,, ssaavvrruullmmaallaarrddaann
kkuurrttuullaammaazzllaarr!!



dan itibaren UÇK’n›n NATO ve
ABD ile iliflkisi vard›. KDP ve
KYB’nin 1991 Körfez sald›r›s› ön-
cesinden bafllayarak ABD’yle iliflki
içinde oldu¤u gibi. 

Kuruluflu aç›s›ndan Kuzey
Irak’taki KDP ve KYP kuflkusuz ki
farkl› bir tarihe sahiptirler. Bu tarih,
Kürdistan’› parçalara bölenlere kar-
fl› uzun bir mücadele tarihidir, Kürt
halk›n›n onbinlerce flehit verdi¤i bir
tarihtir. Ve ne yaz›k ki bu tarih fark-
l›l›¤›na ra¤men, emperyalist iflgal-
lerde, UÇK ile ayn› rolü üstlenmifl-
ler, ayn› iflbirlikçilik batakl›¤›na
batm›fllard›r. 

Peki ne içindi tüm bunlar?

Tüm bunlar, iflgal alt›nda bir
“ba¤›ms›zl›k” elde etmek içindi sa-
dece. O kadar. 

‹flgal alt›nda ba¤›ms›zl›k, bir
ulus için, ne kadar oonnuurr vvee gguurruurr
vericidir?.. Bugün için Kuzey
Irak’taki ve Kosova’daki milliyetçi
örgütlerin yönetim kademeleri ol-
sun, buralardaki sömürücü s›n›flar
olsun, mevcut “ba¤›ms›zl›k”tan
memnundurlar kuflkusuz. Ama bili-
yoruz ki, tarih, bu dönem için Koso-
va’da ve Kuzey Irak’ta onur ve gu-
rur verici sayfalar yazm›yor.  

‹flbirlikçilikle demokrasi ve
özgürlük yan yana olmaz!

Kosova, emperyalistlerin iflga-
liyle “S›rp zulmü”nden kurtuldu(!).
Kosova’da emperyalizmin flemsiye-
si alt›nda UÇK iktidar oldu. 

UÇK iktidar›, gerçek niteli¤ini
iktidar olur olmaz S›rplar’a ve Çin-
geneler’e yönelik sald›r›lar› bafllata-
rak gösterdi. “Etnik sald›r›”ya ma-
ruz kalan Arnavutlar, iktidar olunca
kendileri “etnik bask›” uyguluyor-
du... Kuzey Irak’taki Kürt milliyet-
çili¤inin Türkmenler’e veya Arap-
lar’a karfl› bask›da bulunmas› gibi... 

Arnavut milliyetçili¤i, Koso-
va’daki di¤er halklar› istemezken,
Kürt milliyetçili¤i de Kuzey Irak’ta
kendi çap›nda ilhak ve asimilasyon
peflindeydi. Her iki milliyetçilik de,
di¤er halklara karfl› sergiledikleri bu
hoflgörüsüzlü¤e karfl›n, iflgalcilere

karfl› son derece “hoflgörülü”ydüler.
UÇK, Kosova’da bulunan Amerika-
l›lar’a, Frans›zlar’a, Almanlar’a,
‹talyanlar’a, ‹ngilizler’e, Ruslar’a
""bbuurraaddaann ggiiddiinn” demezken, Kürt
milliyetçili¤i de Amerikal›lar’a gi-
din demek bir yana ““ggiittmmeeyyiinn”” di-
yordu. Her iki durumda da iflgalcile-
rin flemsiyesi alt›nda bir ““mmiilllliilliikk””,
iflgalciye s›rt›n› yaslayan bir ““mmiillllii--
yyeettççiilliikk”” sözkonusudur.

Düflünün, bugün Kosova Devlet
Baflkan› olan Haflim Taçi, daha dü-
ne kadar kontrgerilla katliamlar› ör-
gütleyen biriydi. 

Emperyalizmin Yugoslavya’ya
müdahale gerekçeleri aras›nda “Ra-
cak Katliam›” olarak bilinen olduk-
ça öne ç›km›flt›. 15 Ocak 1999’da
Racak’ta, onlarca Arnavut katledil-
mifl ve hemen ard›ndan katliam›n
failinin ““MMiilloosseevviiçç yyaannll››ss›› SS››rrpp--
llaarr”” oldu¤u ilan edilmiflti. Fakat
gerçek daha sonra aç›¤a ç›kacakt›.
Katliam› S›rplar gerçeklefltirmemifl-
ti ve flüphelerin üzerinde topland›¤›
fail de UUÇÇKK’’ddaann bbaaflflkkaass›› ddee¤¤iillddii..
Emperyalizm iflbirlikçisi bir milli-
yetçili¤in, kontrgerilla yöntemleri-
ne baflvurmas› hiç flafl›rt›c› de¤ildi
elbette. Daha önceki bir yaz›m›zda

belirtildi¤i gibi, “Sanki UÇK, mmiillllii--
yyeettççiillii¤¤iinn ttüümm mmeellaanneettlleerriinnii ggöösstteerr--
mmeekk iiççiinn kurulmufl bir örgüttü.”

UÇK k›sa bir dönem “terörist
örgüt” olarak da ilan edildi emper-
yalistler taraf›ndan. Kosova’ya yer-
leflen emperyalist güçler, zaman za-
man UÇK pürüz ç›kard›kça, ona
haddini bildirecek operasyonlar
yapt›lar. UÇK binalar›n› bas›p, yö-
neticilerini tutuklad›lar. UÇK’n›n
atad›¤› görevliler kovuldu. UÇK
emperyalizme sadakatini kan›tla-
d›kça, aralar›ndaki bu tür sorunlar
da “halloldu!”

Kuzey Irak’ta da yaflanan benzer
geliflmeler hat›rlanacakt›r. ‹flbirlik-
çili¤in kural›, sadakatini kan›tla-
makt›r. ‹flte UÇK, bunu kan›tlad›¤›
noktada, emperyalistler taraf›ndan
terfi ettirildi. Sadece UÇK'l›lardan
NNAATTOO''yyaa bbaa¤¤ll›› muhaf›z birlikleri
kuruldu. Kosova’daki iktidar ad›m
ad›m devredildi UÇK’ya ve bugün-
kü noktaya gelindi. 

fiimdi bu duruma Uluslar›n Kendi
Kaderini Tayin Hakk› m› diyece¤iz?

Yanl›fl hesap Ba¤dat’tan
döner: ‹flbirlikçiler,
emperyalizmin ittifak›d›rlar!

‹flbirlikçilikte “ulusun ç›kar›na”
bir yan görenler, Barzani’nin
ABD’yle iflbirli¤ini çok sürdürme-
yece¤ine dair kehanetlerde bulu-
nanlar, kuflku yok ki, bugün Barza-
ni-Talabani çizgisinin Kandil’e yö-
nelik operasyonlara izin vermesini
flaflk›nl›kla karfl›l›yorlar. 

Kuzey Irak’taki iflbirlikçili¤in
dünya halklar›na da, Kürt ulusal
mücadelesine de verdi¤i zarar› gör-
mek istemeyenler, milliyetçi bak›fl
aç›s›n›n veya pragmatizmin sonucu
bu iflbirli¤ini meflrulaflt›ranlar, Bar-
zani ve Talabaniler’in Amerika ile
birlikte Türkiye oligarflisine bomba-
lama ve sald›r› iznini vermelerini de
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeekk zorundad›rlar. 

EEnn bbaaflflttaa ddaa ssoorruullmmaass›› ggeerreekkeenn
ssoorruu flfluudduurr:: Bu nas›l bir, “Ulusun
Kendi Kaderini Tayin Hakk›”d›r ki,
ayn› ulusun bir baflka parças›na kar-
fl› katliamc› bir politikaya onay ve-

Say›: 141 27KOSOVA

“Ne ggüzel, KKürtçe öö¤renim
veren bbir üniversite vvar

Kuzey IIrak’ta ((Ama üüniver-
siteyi hher an kkapatabilecek
yetkiye ssahip bbir iflgalci dde

var)! NNe ggüzel, kkendi bbayrak-
lar›n› ttakabiliyorlar

kurumlar›na ((Ama KKürt
yetkililer, AAmerikan bbayra¤›
önünde eetmek zzorundalar

yeminlerini) NNe ggüzel,
Kürtçe ttelevizyon, ggazeteler

var (Ama oo KKürtçeyle, oo
gazetelerde AAmerikan

iflgaline  kkarfl› ssavaflal›m
ça¤r›s›n› yyapamazs›n›z)!

(Amerikan ‹mparatorlu¤u,
Milliyetçilik ve Demokrasi, Syf. 102,

Haziran Yay›nc›l›k)



rebilmektedir?.. Kuzey Irak’ta olup
bitenleri UKKTH olarak de¤erlen-
direnler, bir ulusun iradesiyle, em-
peryalizmin himayesi alt›na girmifl
iki milliyetçi örgütün iradesini ayn›-
laflt›r›p ayn›laflt›rmad›klar›n› kendi-
lerine yeniden sormal›d›rlar. 

Bugün hala Barzani’ye, Talaba-
ni’ye “ulusal yükümlülüklerini” ye-
rine getirmeleri ça¤r›s› yap›l›yor?
Hangi ulusal yükümlülük? Yeni sö-
mürge bir ülkenin yöneticileri ne ka-
dar “milli” ise, art›k onlar da o kadar
millidirler, fazlas› de¤il. Bu anlam-
da, Barzani’ye, Talabani’ye yönelik
iflbirlikçili¤i görmezden gelen her
seslenifl, beyhude bir seslenifltir.

UÇK da, Kuzey Irak’taki benzer-
leri gibi, emperyalist iflgalden bir sü-
re sonra Kosova’da “kolluk gücü”
görevini yerine getirmeye bafllam›fl-
t›. fiimdi UÇK veya KDP’yle, KYP,
ilerici, demokrat örgütleri “terörist
örgüt” olarak, onlar›n mücadelelerini
“terör” olarak ilan ediyorlar. ‹flbirlik-
çinin karakterine uygun olan da bu-
dur. Bunda flafl›lacak, yan›lacak bir
fley yoktur. fiafl›ran ve yan›lanlar,
emperyalizm ve iflbirlikçilerinin “öz-
gürleflme, ba¤›ms›zl›k, devletleflme”
olarak adland›rd›klar› geliflmelerin
emperyalizme tabi olma oldu¤unu
anlamamakta ›srar edenlerdir. 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ““uulluussaall 
hhaakkllaarraa”” ssaayygg››ss››!!

Emperyalizmin Kuzey Irak’a
‘özerklik” tan›y›p, Kürtler’in “dev-
letleflmesi”nin yolunu açarken, Ko-
sova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› teflvik eder-
ken, “Uluslar›n Kendi Kaderlerini
Tayin Hakk›” noktas›nda bir kayg›-
s›n›n olmad›¤›n›n en iyi kan›t› yine
Arnavutlar’d›r.

Yugoslavya’y› bölüp parçalamak
için en küçük ulusal az›nl›klar›n bile
“özerklik” ya da “ayr›lma hakk›”n›n
kararl› savunucusu kesilen emperya-
lizm, bölgeye yerleflmesine paralel
olarak politika de¤ifltirdi. 

Kosova’daki AArrnnaavvuuttllaarr’’›n
“etnik bask›dan kurtar›lmas›” ve
““aayyrr›› ddeevvlleett”” kurma hakk›n› savu-
nan emperyalizm, 2001’de Make-
donya’da patlak veren çat›flmalarda,

Makedonya nüfusunun ddöörrttttee bbiirrii--
nnii oluflturan AArrnnaavvuuttllaarr’›n ulusal
haklar›n› istemelerini ise destekle-
medi. Tersine, Makedonya iktida-
r›ndan yana tav›r tak›nd›. 

Arnavutlar’›n S›rb›stan’dan ay-
r›lmas› emperyalist ç›karlara uy-
gundu, ama Makedonya’da emper-
yalist ç›kar, farkl› tecelli etmiflti.
Oradaki Arnavutlar, nüfusun dörtte
birini de olufltursalar, istekleri em-
peryalizmin ç›karlar›na denk düfl-
medi¤i için o hakka sahip olamaya-
caklard›. 

Emperyalizmin “ulusal haklar›”
duruma göre savunup, duruma göre
savunmamas›n›n bir baflka örne¤i
Do¤u Timor’dur. Bu örne¤i de k›sa-
ca da olsa özetlersek, emperyaliz-
min ulusal taleplere sayg›s›, ulusal
sorunlar› “çözmekteki” anlay›fl› da-
ha net anlafl›lacak. 

Do¤u Timor uzun bir dönem Por-
tekiz sömürgesiydi, ABD’nin umu-
runda de¤ildi. Sonra, y›llarca Endo-
nezya taraf›ndan ilhak edildi. Bu
kans›z bir ilhak da de¤ildi. Endonez-
ya’n›n Do¤u Timor’u ilhak›, 220000 bbiinn
TTiimmoorrlluu’’nnuunn kkaattlleeddiillmmeessiiyyllee ger-
çeklefltirildi ve ne ABD’nin, ne öteki
emperyalistlerin bu katliama karfl›
hiçbir itiraz› olmad›. Çünkü o zaman
ilhak operasyonunu ve katliam› ger-
çeklefltiren Endonezya’n›n faflist
diktatörü Suharto’ydu ve Suharto da

emperyalizmin has adam›yd›.

1990’larda Suharto halk›n müca-
delesini durduramaz hale gelince,
emperyalizm Suharto’yu gözden ç›-
kard› ve beraberinde de Endonez-
ya’y› “bbööllmmee”” politikas›n› devreye
soktu. 

Endonezya’daki sosyalistler y›l-
lar önce dünyan›n tan›k oldu¤u en
büyük katliamlardan biriyle tasfiye
edilmifllerdi. 1990’lardaki Endo-
nezya muhalefetinin niteli¤i ise
a¤›rl›kl› olarak mmiilllliiyyeettççii ve ddiinnccii
(mezhepçi) nitelikte idi. Bu ise, em-
peryalizmin “böl-yönet” politikalar›
için zeminin son derece elveriflli ol-
mas› anlam›na geliyordu. 

O güne kadar “tek parça” olarak
sömürdü¤ü Endonezya’y› flimdi bö-
lüp parçalayarak sömürüsünü de-
vam ettirecekti. ‹flte bu noktada Do-
¤u Timor’un ba¤›ms›zl›¤›n› destek-
lemek emperyalist bir politika ola-
rak belirlendi. 

Do¤u Timor Ba¤›ms›zl›k Cephe-
si (Fretilin) Lideri Xanana Gusmao
da iflte bu noktada UÇK ve Haflim
Taçi’nin, Barzani ve Talabani’nin
oynad›¤› rolü üstlenerek emperya-
list müdahalenin yolunu açt›. Gus-
mao, “Birleflmifl Milletler öncülü-
¤ünde askeri birliklerin bölgeye
gönderilmesini” istedi.

Bir “davet” olduktan sonra, geri-
si emperyalizm için kolayd›. 

*

Nitekim, bugün Do¤u Timor ba-
¤›ms›z! Irak Kürdistan’› halen öz-
gür ve ayn› zamanda ba¤›ms›z dev-
let yolunda. Kosova da art›k ba¤›m-
s›z! Do¤u Timor’daki milliyetçi li-
der Gusmao, uulluussllaarraarraass›› iiflflggaall ggüü--
ccüü aasskkeerrlleerriinniinn kkoorruummaass›› aalltt››nnddaa
döndü¤ü ülkesinde en üstteki kol-
tuklardan birinin sahibi. TTaallaabbaannii
IIrraakk’’››nn CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››,, BBaarrzzaannii
bbööllggeenniinn bbaaflflkkaann››,, HHaaflfliimm TTaaççii ddee
KKoossoovvaa BBaaflflbbaakkaann››!! 

PPeekkii hhaallkkllaarr!! OOnnllaarr öözzggüürr mmüü,,
oonnllaarr hhüürr iirraaddeelleerriiyyllee üüllkkeenniinn yyöö--
nneettiimmiinnee kkaatt››ll››yyoorrllaarr mm››??

Ve bafltaki sorumuzu tekrarlaya-
rak noktalayal›m; Kuzey Irak’›
UKKTH olarak de¤erlendirenler,
flimdi Kosova’ya ne diyecek?
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Bir yanda AAmerikan
bayra¤›, bbir yanda KKosova...
Arnavut hhalk›ndan AABD’ye
ve AAB’ye ““minnet” dduymas›
isteniyor; ABD’ye vve AAB’ye
karfl› dduyulmas› ggereken ttek
fley nnefret vve llanettir oysa. 

Çünkü oonlar, halklara iiyi
güzel vve ddo¤ru hhiçbir fley

bahfletmezler. EE¤er bir fley
veriyorlarsa, bbu yyaln›zca
kendi çç›karlar›na uuygun

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

Bir ülkenin ba¤›m-
s›z olmas› gerçek anlamda ne de-
mektir? En baflta bu soruyu cevap-
lamak gerekiyor. Denilebilir ki,
böyle bir soruyu sormak bile gerek-
sizdir; fakat ba¤›ms›zl›¤›n alabildi-
¤ine içinin boflalt›ld›¤› günümüzde,
onun bir bbaayyrraakkttaann iibbaarreett oollmmaadd››--
¤¤››nn›› ortaya koymak, ayd›nlardan
halka kadar her kesime anlatmak
devrimciler aç›s›ndan zorunlu ol-
mufltur. Anlatabilmek için donan›-
m›m›z› tamamlamal›y›z ve bu soh-
betimiz de buna hizmet edecek el-
bette. fiimdi önce sömürgecili¤in ta-
rihsel geçmiflini k›saca görelim, on-
dan sonra günümüzle devam ede-
lim. Buyur Özlem. 

ÖÖzzlleemm:: Ba¤›ms›zl›k, emperya-
lizmle birlikte, tüm dünya halklar›-
n›n öncelikli sorunlar›ndan biri ol-
mufltur. Çünkü, emperyalizm, tüm
di¤er özelliklerinin yan›s›ra, sömür-
geciliktir. Sömürgecilik emperya-
lizmle birlikte varolmufl ve bugüne
kadar da süregelmifltir. Ancak sö-
mürgecilik bu tarihi süreç boyunca
birçok biçim alm›flt›r. Sömürge, ya-
r›-sömürge, manda, yeni-sömürge
gibi kavramlar da iflte bu farkl› bi-
çimleri ifade ederler. 

TTaamm ssöömmüürrggeelleerr,, ya aç›k olarak
askeri anlamda iflgal edilmifl ya da
daha fazlas› gerekmedi¤i için sem-
bolik bir askeri iflgal gücüyle yeti-
nilmekle birlikte, tamamen iflgalci-

lerin atad›¤› kiflilerce yönetilen ül-
kelerdi. YYaarr››--ssöömmüürrggeelleerriinn birço-
¤u, görünüflte siyasal ba¤›ms›zl›¤›
olan, ama mmaallii ve ddiipplloommaattiikk an-
lamda (baflka deyiflle ekonomide ve
d›fl politikada) ba¤›ml› durumdayd›-
lar. Yar› sömürgelerde askeri iflgal
ülkenin özellikle s›n›r ve liman böl-
gelerinde olurken, zaman zaman -
emperyalizme karfl› ciddi bir müca-
delenin olmad›¤› koflullarda- bu ifl-
gal sembolik biçimlere de dönüfle-
biliyordu. 

YYeennii--ssöömmüürrggeecciilliikkllee birlikte,
ba¤›ms›zl›k görünürde güçlendiril-
mifl, sözkonusu ülkelerde milli bir
marfl, bir bayrak, milli s›n›rlar ya-
n›nda, ülkenin yönetiminin kendisi
taraf›ndan belirlendi¤i görünümü
yaratan bir sistem kurumsallaflt›r›l-
m›flt›r. Fakat yeni-sömürgecilik,
tüm bu görünümüne ra¤men, ülke-
lerin ekonomik, siyasal ve askeri
anlamda emperyalizmin egemenli¤i
alt›nda tutulmas› demekti. 

Sömürgecili¤in hangi biçimleri
ve hangi dönem olursa olsun, bütün
bu süreçlerde emperyalizme karfl›
ulusal kurtulufl savafllar› hiç eksik
olmad›. Çünkü, ba¤›ms›zl›k, halkla-
r›n kurtuluflunun olmazsa olmaz ko-
flullar›ndan biriydi. Bu dün de böy-
leydi, bugün de. Bugün biz de halk-
lar›m›z›n kurtuluflunu “ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm” olarak for-
müle ediyoruz. Bu anlamda flunu da

söyleyebiliriz ki; ba¤›ms›zl›k sa-
vunulmadan, ba¤›ms›zl›k için
anti-emperyalist bir tutum ve
mücadele içinde olmadan sosya-
list olunamaz. 

KKeemmaall:: Asl›nda Özlem
bence ele ald›¤›m›z bu konunun
en önemli yan›n› vurgulam›fl ol-
du. Evet, Özlem’in dedi¤i gibi,
ulusal kurtulufl savafllar› hemen
hiç eksik olmad› geçen yüzy›l

boyunca. Bu savafllar
karfl›s›nda emperyalizm
ise tüm ulusalc› talepleri
mücadeleleri bast›rmaya
çal›flt›. 

Fakat 1980’lerin
sonlar›ndan itibaren kar-
fl›m›za farkl› bir tablo

ç›kt›. Yüzy›ld›r ulusal talepleri bas-
t›rmaya çal›flan emperyalizm,
birçok bölgede milliyetçili¤i k›flk›r-
tan, çeflitli ülkeler içinde birarada
yaflayan uluslar›n ayr›lmas›n› savu-
nan bir politika izlemeye bafllad›. 

fiimdi burada flunu soral›m; bu
de¤iflimin nedeni neydi, daha do¤-
rusu bu, emperyalizm aç›s›ndan
gerçek bir de¤iflim miydi? 

MMaazzlluumm:: Bu de¤iflimin nede-
nini, de¤iflimin gündeme geldi¤i sü-
recin özelliklerine bakarsak daha iyi
anlar›z. Bu dönem, emperyalizmin
sosyalist sistemi y›kt›¤› ve y›k›nt›-
lardan arta kalan tüm ülkeleri ele
geçirmeye soyundu¤u dönemdir.
Emperyalizm, bir yandan geçmiflte
sosyalist sistem içinde yer alan ül-
keleri kendi pazar› haline dönüfltür-
mek, di¤er yandan sosyalist siste-
min varl›¤› koflullar›nda o güne ka-
dar emperyalizme boyun e¤memifl
ülkelere boyun e¤dirmek için politi-
kalar gelifltirdi. 

Emperyalizm, “yeni dünya dü-
zeni” ad› alt›nda, ard›ndan “küresel-
leflme” dayatmas›yla, tüm ülkeleri
kendi düzenine boyun e¤meye zor-
lad›. Bu dayatmadan sonuç alman›n
en “kestirme” yollar›ndan biri, ül-
keleri emperyalist dayatmaya dire-
nemeyecek ölçüde zay›flatmakt›. 

Balkanlar’da, Orta Asya’da bu-
nun öncelikli yolu, mmiilllliiyyeettççiilliikk ttee--

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

vazgeçilmez bir hedeftir!

Konu: Ba¤›ms›zl›k
ve Milliyetçilik
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mmeelliinnddee çat›flmalar› körüklemekten
geçiyordu. Emperyalizm bu amaçla
çok aç›k ve çok yo¤un bir flekilde
milliyetçili¤i, etnik ve dinsel ayr›-
l›klar› k›flk›rtt›. Halklar aras›nda çö-
zülmüfl veya çözüm yoluna girmifl
eski çeliflki ve çat›flmalar adeta
hortlat›ld›. Belli bölgelerde ortal›¤›
milliyetçi çat›flmalar kaplad›. 

Emperyalizm, bu dönemde “ulu-
sal kurtulufl savafllar›”n› devrimci,
ilerici muhtevas›ndan uzaklaflt›ra-
rak, iiflflbbiirrlliikkççii mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii öne ç›-
kararak kulland›¤› bir araca dönüfl-
türdü. Milliyetçilik art›k bu bölge-
lerde ““eemmppeerryyaalliizzmmiinn yyeeddeekk ggüü--
ccüü”” rolünü oynamaya bafllad›. 

Bu k›flk›rtmalar sonucunda eski
SSCB içindeki ülkeler ve Yugoslav-
ya, kelimenin gerçek anlam›yla “ra-
hat yutulabilecek” lokmalara bölün-
dü ve emperyalizm bu lokmalar› bi-
rer birer yuttu. Emperyalistler bu
lokmalar› yutarken, sanki o güne
kadar “etnik bask›” alt›nda tutulan
uluslar›n haklar›n›, ba¤›ms›zl›klar›-
n› savunuyormufl gibi de bir görü-
nüm verdi kendisine.  

KKeemmaall:: Emperyalizmin “ulu-
sal haklara” sahip ç›kan bu görünü-
mü, çeflitli kesimlerin “emperyaliz-
min de¤iflti¤i” düflüncesinin de ka-
n›tlar›ndan biriydi. Emperyalizmin
de¤iflti¤i düflüncesini kabul ederek
olaylara bakarsan›z, milliyetçili¤in
k›flk›rt›lmas›nda da “olumlu” bir
yan görebilirsiniz. Ama k›sa sürede
görülen flu oldu; emperyalizmin
“etnik temizli¤i önleme”, “ulusal
bask›y› önleme” gibi politikalar›,
çeflitli uluslar›n ayr› devlet olmas›n›
savunmas›, hep sözkonusu bölgele-
re müdahalelerde bulunmas›n› mefl-
rulaflt›rmaya yöneliktir. 

Gerçi emperyalizmin “böl-yö-
net” politikas› çok eskidir. 1990’l›
y›llardaki bu politikas›n›n esas› da
““hhaallkkllaarr››nn bbiirrlleeflflmmeessii yyeerriinnee ppaarrççaa--
llaannmmaass››nn››,, ddaayyaannııflflmmaa iiççiinnddee oollmmaa--
ss›› yyeerriinnee ddüüflflmmaannllaaflflmmaassıınnıı iissttee--
yyeenn”” klasik emperyalist yöntemdi.
Fakat emperyalizmin bu eski böl-
parçala-yönet politikas›, flimdi geç-
miflte efli pek görülmemifl bir milli-
yetçilik k›flk›rt›c›l›¤›yla sürdürülü-

yordu. 

Bu dönemin en önemli özellikle-
rinden biri de, emperyalizmin yer-
yüzünün her köflesini kendi ““mmüüddaa--
hhaallee aallaann››”” olarak görmeye baflla-
mas›d›r. Birleflmifl Milletler Genel
Sekreter Kofi Annan’›n a¤z›ndan
dile getirilen ““uulluussaall ss››nn››rrllaarr››nn aarr--
tt››kk iinnssaannii mmüüddaahhaalleenniinn öönnüünnddee
eennggeell oollaammaayyaaccaa¤¤››”” tezi, bu yeni
politikan›n özlü bir ifadesiydi. Belli
kesimlerin “emperyalizmin de¤iflti-
¤i, art›k ülkelere insan haklar› te-
melinde müdahale etti¤i” teorisi, en
baflta emperyalizmin bu pervas›z ta-
hakküm politikas›n› görememekti. 

Oysa emperyalizm, 1800’lerin
sonlar›ndan bugüne kadarki tarihin-
de hiç olmad›¤› kadar sald›rgan bir
politikay› uyguluyordu. Her ülkeye
müdahale edilmesi dünyaya meflru
gösteriliyordu. 

Emperyalizm hangi ülkelere mü-
dahale edebilirdi diye sorulacak
olursa, cevab› ““ttüümm üüllkkeelleerree”” diye
verilebilirdi ancak. Mesela ““ssuuççaa
ee¤¤iilliimmllii ddeevvlleettlleerr””e müdahale edile-
bilir diyordu “uluslararas› ku-
rum”lar. Peki kimdi bu “suça e¤i-
limli devletler”? Bu da, emperyaliz-
me boyun e¤meyen her devlet ola-
bilirdi. “Terörist ülkeler”e, “teröre
destek veren ülkeler”e, “fler ekse-
ni” olan ülkelere, “insani müdaha-
le” yap›labilirdi. K›sacas›, emperya-
lizmle çat›flan her ülke, emperyalist
müdahalenin hedefiydi. 

Emperyalist müdahaleler, askeri
aç›k iflgaller dahi, sürekli olarak
“dünya bar›fl›, insan haklar›, etnik
temizli¤in önlenmesi, özgürlük, de-

mokrasi getirmek” gibi ulvi amaç-
larla gerekçelendirildi.

Hatta ““ddiinnsseell öözzggüürrllüü¤¤üünn”” sa¤-
lanmas› bile emperyalist müdahale-
nin gerekçelerinden biri olarak ilan
edildi. Mesela, 1999’da ABD D›flifl-
leri Bakanl›¤› yine çeflitli “ülkeler”i
ard arda s›ralayan bir liste yay›nla-
yarak bunlar› dinsel özgürlükleri ih-
lal etmekle suçlam›fl ve “ekonomik
yapt›r›m” uygulamakla tehdit et-
miflti. ABD’nin yapt›r›mla tehdit et-
ti¤i ülkeler listesinde “ÇÇiinn,, AAffggaa--
nniissttaann,, BBuurrmmaa,, ‹‹rraann,, IIrraakk,, SS››rrbbiiss--
ttaann vvee SSuuddaann” vard›. 

Emperyalizmin önünde diz çök-
meyenlere karfl› bombalamalara, ifl-
gallere, ambargolara baflvurmak,
emperyalist dünya nezdinde mefl-
ruydu ve tüm güçleriyle, halklara da
bunu dayatmak ve kabul ettirmek
istiyorlard›. ‹flte milliyetçili¤in içe-
ri¤inde en küçük bir “millilik” b›ra-
k›lmamas›, ba¤›ms›zl›¤›n içinin ta-
mamen boflalt›lmas›, bu amaca pa-
ralel gelifltiriliyordu. 

ÖÖzzlleemm:: Emperyalizmin hangi
“ulusal” talebi destekleyip, hangisi-
ni desteklemeyece¤i tamamen ken-
di ç›karlar›na göre belirlenir. ‹ster
Kosova’ya bakal›m, ister Do¤u Ti-
mor’a, isterse de Kuzey Irak’a; hep-
sinde görece¤imiz budur. 

Emperyalizmin ifline yaramaya-
caksa, kimsenin ba¤›ms›zl›k ve
devlet kurma hakk› yoktur. Eski
SSCB üyesi ülkeler sözkonusu ol-
du¤unda ve yine son olarak Koso-
va’da ““bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ddüüflflkküünnüü”” ke-
silen emperyalistlerin liderlerinden
Clinton, 1999’da ülkemizi ziyareti
s›ras›nda aynen flöyle demiflti: ““HHeerr
iisstteeyyeennee bbaa¤¤››mmss››zz ddeevvlleett hhaakkkk›› vvee--
rriirrsseekk,, uulluuss ddeevvlleettlleerr kküüççüüllüürr,, bbuu
kküüççüüllmmee eekkoonnoommiikk ggeelliiflflmmeeyyee zzaa--
rraarr vveerriirr..”” (1 Ekim 1999, Milliyet)

Bu sözler, emperyalizmin ulusal
talepler konusundaki bak›fl aç›s›n›
gayet net yans›t›yor. Öyle her iste-
yene ba¤›ms›z devlet hakk› yok!
Burada emperyalizme dair bilinen-
lerin de¤iflti¤ine dair de bir emare
yoktur. Clinton’un sözünü etti¤i
emperyalist ölçüler net; ba¤›ms›zl›k
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Bütün bu
süreçlerde
emperyalizme
karfl› ulusal

kurtulufl savafllar› hiç
eksik olmad›. Çünkü,
ba¤›ms›zl›k, halklar›n
kurtuluflunun olmazsa
olmaz koflullar›ndan
biriydi. Bu dün de
böyleydi, bugün de.
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meselesine, eemmppeerryyaalliisstt eekkoonnoommii--
yyee yyaarraarr›› vveeyyaa zzaarraarr›› aaçç››ss››nnddaann,,
emperyalist tahakkümü zay›flat›p
zay›flatmad›¤› aç›s›ndan bak›yor.
Dünyay› kendi pazar alan› olarak
gören emperyal zihniyet, pazarlar›-
n›n “ba¤›ms›z” olup olmayaca¤›n›,
hatta hangi ülkenin kimin taraf›n-
dan ve nas›l bir rejimle yönetilece-
¤ini belirleme hakk›n› da kendinde
görüyor. Y›llarca “Saddam’› de¤ifl-
tirin” diye Irak halk›na ça¤r›lar
yapt›lar, Irak halk› onlar› dinleme-
yince(!), o de¤iflikli¤i bizzat gerçek-
lefltirmek için Irak’› iflgal ettiler. Ay-
n› ça¤r›y› YYuuggoossllaavvyyaa’’ddaann ‹‹rraann’’aa
VVeenneezzuueellllaa’’yyaa kadar birçok ülke
için de yapmad›lar m›? Hala da yap-
maya devam etmiyorlar m›?

Kuflku yok ki ba¤›ms›zl›k ve ay-
r› devlet kurma konusunda tüm
halklar›n kendi kaderini belirleme
hakk› vard›r. Kimse emperyalizme
böyle bir hakk› vermemifltir ama
bugünkü dünya düzeni içinde em-
peryalizm Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk›n› adeta gasbetmifl ve
kendi kullan›m alan›na alm›flt›r.
Uluslar›n kaderlerini de ben tayin
ederim, ayr› devlet kurup kurmama-
lar›na ben karar veririm diyor em-
peryalizm. 

MMaazzlluumm:: Kimilerinin birçok
“hikmet” keflfettikleri emperyaliz-
min “küreselleflme” politikalar› da
bunu gerektirir zaten. Küresellefl-
me, asl›nda dünya çap›nda bir ku-
flatma ve dayatmad›r. 

Amerikan emperyalizminin “kü-
reselleflme”den ne anlad›¤›n›n en
aç›k belgelerinden birisi 1992 fiuba-
t›’nda aç›klanan ““11999944--11999999 YY››llllaarr››
‹‹ççiinn SSaavvuunnmmaa PPllaannllaammaa RReehhbbee--
rrii””dir. Pentagon, Ulusal Güvenlik
Konseyi, ABD baflkan dan›flmanlar›
taraf›ndan haz›rland›¤› belirtilen bu
“rehber”de flöyle deniyordu:

“‹lk amac›m›z... Sovyetler Birli-
¤i [gibi] yeni bir rakibin ortaya ç›k-
mas›n› engellemektir. Bu ... kaynak-
lar› küresel bir güç oluflumuna ye-
terli bir düflman gücün bir bölgeyi
egemenli¤i alt›na almas›n› engelle-
meye çal›flmam›z› gerektirir. Bu böl-
geler BBaatt›› AAvvrruuppaa,, DDoo¤¤uu AAssyyaa,, eesskkii

SSoovvyyeettlleerr BBiirrllii¤¤ii ttoopprraakkllaarr›› vvee GGüü--
nneeyybbaatt›› AAssyyaa’’dd››rr...... Potansiyel ra-
kiplerimizi daha genifl bir bölgesel
ve küresel role soyundurmaktan
ccaayydd››rrmmaakk iiççiinn kurdu¤umuz meka-
nizmalar› korumal›y›z...”

Dünya art›k “global bir köy” di-
ye pazarlanan politika, bu “köy”de
mutlak bir emperyalist egemenli¤i
de meflrulaflt›ran politikad›r. Emper-
yalistler aras›ndaki egemenlik de
tart›flmas›z Amerikan emperyaliz-
minde olmal›d›r. ABD’nin kavram-
laflt›rd›¤› yeni dünya düzeninin, kü-
reselleflmenin, globalizmin, k›saca-
s›, ortaya att›klar› hangi kavram› ele
al›rsan›z al›n, özü budur. 

2002’de ABD taraf›ndan aç›kla-
nan ““UUlluussaall GGüüvveennlliikk SSttrraatteejjii--
ssii””yle bu emperyalist politika daha
kesin ve resmi hale getirildi. 

ABD’nin “Savunma planlama
rehberi”ndeki flu sözlere tekrar dön-
mekte yarar var: Deniliyor ki,
“amac›m›z... daha önce Sovyetler
Birli¤i taraf›ndan ileri sürülen bir
tarzda yeni bir rakibin ortaya ç›k-
mas›n› engellemektir...” 

Bu sözlerde emperyalizmin ulu-
sal ve sosyal kurtulufl savafllar›n›n
yeniden yükseliflinden, yeniden
SSCB gibi ülkelerin, sosyalist bir
sistemin oluflmas›ndan duyulan kor-
ku görülüyor. Bu korku, ideolojik
mekanizmalar›yla “elveda proletar-
ya” sözünü yayg›nlaflt›ran, “s›n›flar

mücadelesi dönemi, devrimler dö-
nemi kapand›” propagandas› yapan
emperyalizmin, proletaryan›n ölme-
di¤inin, devrimler döneminin ka-
panmad›¤›n›n pekala fark›nda oldu-
¤unu da gösterir. Ki, bu da 21. yüz-
y›l›n da “emperyalizm ve devrimler
ça¤› olmaya” devam edece¤inin bir
baflka göstergesidir.   

ÖÖzzlleemm:: ‹flte bu da ba¤›ms›zl›-
¤›n da yine halklar›n gündeminde
ve hedefinde olmaya devam edece-
¤ini gösterir. Zaten olmas› da gere-
kir. Ama elbette içi boflalt›lm›fl ha-
liyle de¤il. Küreselleflme konusun-
daki saçmal›klardan ikisi fluydu me-
sela:

“Küreselleflme, din, dil, ›rk, güç
tan›m›yor... aksine bunlar› sentez
yap›p, bunlarla güçleniyor”...

“Küresel dünyay› kimse yönet-
miyor... san›ld›¤›n›n aksine Amerika
gücünü ekonomisinden de¤il çok
kültürlülü¤ünden al›yor”...

Bunlar “internet geldi her fley
de¤iflti” düflüncesinin cazibesine
kendini fazla kapt›rm›fl, art›k dün-
yan›n internet üzerinden yönetildi-
¤ini veya yönetilebilece¤ini düflün-
meye bafllam›fl, internetin gücüyle
emperyalizmin afl›labilece¤i hayal-
leri kuran s›¤l›klar›n eseri olan dü-
flüncelerdir. “Dünyay› kimse yönet-
miyor” demek, yaflad›¤›n dünyadan
habersiz olmaktan baflka bir anlama
gelmez. 

Dünyay› do¤ru tan›mlamaktan
ve de¤erlendirmekten uzak olanlar,
do¤al olarak da “emperyalizm, sö-
mürgecilik ve ba¤›ms›zl›k” konu-
sunda da yan›lg›lara, sapmalara en
aç›k kesimi oluflturdular. “Günü-
müzde ba¤›ms›zl›¤›n modas› geçti,
art›k ba¤›ms›zl›k yok, karfl›l›kl› ba-
¤›ml›l›k var” türünden teoriler en
çok bu kesimler üzerinde etkisini
gösterdi ve bunlar, gerçekten de ar-
t›k ba¤›ms›zl›¤›n mümkün ve ge-
rekli olmad›¤›n› düflünmeye baflla-
d›lar. 

Oysa ba¤›ms›zl›k, hem gerekli
ve zorunlu, hem de mümkündü.
Çünkü, emperyalist yeni sömürge-
cilik, kendini daha da pekifltirerek,

Kuflku yok
ki ba¤›ms›z-
l›k ve ayr›
devlet kurma

konusunda tüm halkla-
r›n kendi kaderini belir-
leme hakk› vard›r. Kim-
se emperyalizme böyle
bir hakk› vermemifltir
ama bugünkü dünya dü-
zeni içinde emperyalizm
Uluslar›n Kendi Kaderini
Tayin Hakk›n› adeta
gasbetmifl ve kendi kul-
lan›m alan›na alm›flt›r. 
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daha da ac›mas›z biçimde sürüyor.  

KKeemmaall:: Evet, daha önceki bir
sohbetimizde de vurgulad›¤›m›z gi-
bi, emperyalizmin kendini daha
güçlü hissetti¤i, dolay›s›yla da daha
pervas›z davrand›¤› günümüzde,
emperyalizm yeni-sömürgecili¤in o
klasik özerk yanlar›n› buduyor, gö-
rünürdeki ba¤›ms›zl›¤› da alabildi-
¤ine daralt›yor. 

Bugün emperyalizme ba¤›ml›-
l›k, adeta Amerikan ve Avrupa em-
peryalizminin bir ‘eeyyaalleettii’ olma du-
rumuna dönüfltürülmektedir. Ameri-
ka’n›n m›, Avrupa’n›n m› eyaleti
olundu¤u, duruma, ülkeye göre de-
¤iflse de, neticede emperyalistlerin
yeni-sömürge ülkeye aç›kça “eya-
let” muamelesi yapt›klar›, kar›flma-
d›k, müdahale etmedik hemen hiç-
bir fleyin kalmad›¤› aç›kça görülen
bir gerçektir. Amerikan büyükelçi-
leri ve AB temsilcileri, özellikle
2000’li y›llarda “kap› arkas›ndaki”
rollerini daha göz önüne tafl›yarak
ssöömmüürrggee vvaalliissii gibi faaliyet yürüt-
meye bafllad›lar.

Yönetimler, emperyalistlerin bir
flekilde iflin içinde oldu¤u mekaniz-
malarla belirlenmektedir. Bu neden-
le, iktidara aday olan düzen güçleri,
meydanlara ç›k›p kendilerini halka
onaylatmadan önce, Amerika’ya gi-
dip oraya kendilerini be¤endirmeye
çal›fl›yorlar. 

Elbette, bu noktada flu yan›lg›ya
düflmemek gerekir; vatan›n sat›lma-
s›, sadece, özellefltirmelerle çeflitli
kurulufllar›n emperyalist tekellere
sat›lmas›, emperyalistlere toprak sa-
t›lmas› demek de¤ildir. Evet, bu da
sömürgecili¤in ya¤ma ve talan›nda
yeni bir boyuttur; fakat bundan ön-
ce de bu sanayi kurulufllar› üzerin-
de, topraklar›m›z üzerinde emper-
yalist denetim ve yönetim yine söz
konusuydu. Keza, emperyalizmin
tahakkümünü sadece bugün alenile-
flen yönlerden ibaret görmemek ge-
rek. Bu da emperyalizmin bugünkü
pervas›zl›¤›n›n sonucudur, ama ba-
¤›ms›zl›¤›m›z› yok eden sadece
IMF memuru Cotarelliler’in veya
Ross Wilson gibi Amerikan büyü-
kelçilerinin aç›k müdahaleleri de-

¤ildir. Müdahale, ister aç›k, ister ka-
pal› kap›lar ard›nda olsun, ba¤›ml›-
l›k ba¤›ml›l›kt›r. 

ÖÖzzlleemm:: Asl›nda bu noktada
birkaç örnek vermek de iyi olur di-
ye düflünüyorum. Bugün ortal›kta
“ulusalc›” diye gezinenlerin itiraz-
lar› hep bu tür biçimsel ba¤›ml›l›k
iliflkilerinedir. Oysa bir ikili anlafl-
madaki, halka pek aç›klanmayan bir
tek madde bile ba¤›ms›zl›¤› yok et-
meye yeter. Nitekim ülkemizde
böyle olmufltur. 

Bugüne kadarki sistemi ba¤›m-
s›zl›k olarak görenler, gerçek an-
lamda ba¤›ms›zl›¤› tahayyül bile
edemez, dolay›s›yla tutarl›, kendi iç
bütünlü¤ü olan bir ba¤›ms›zl›k an-
lay›fl›n› savunamazlar. Bu anlamda,
ülkemizin ba¤›ml›l›¤›n›n yeni olma-
d›¤›n›, ta 1940’lara uzand›¤›n› bir-
kaç örnekle gösterelim. 

Baflta Amerikan emperyalizmi
olmak üzere, emperyalistlerle yap›-
lan yüzlerce anlaflman›n hemen her
maddesi, ba¤›ms›zl›¤› ortadan kal-
d›ran bir muhtevaya sahiptir. Em-
peryalist devletlerle, tekellerle ku-
rulan ortakl›klar da, ba¤›ms›zl›¤›
ortadan kald›ran bir muhtevaya sa-
hiptir. Çünkü emperyalistler, sö-
mürge ve yeni-sömürgelerle eeflfliitt bir
iliflkiye asla yanaflmazlar. 

IMF’nin dayatmalar›yla ç›kar›-
lan “Uluslararas› Tahkim” gibi ya-

salar, ba¤›ms›zl›¤› resmen de rraaffaa
kkaalldd››rraann yasalard›r.  

Mesela, daha 1940’lar›n ikinci
yar›s›nda Amerika’yla yap›lan ilk
anlaflmalarda Amerikan emperya-
lizminin Türkiye’ye dayat›p kabul
ettirdikleri koflullardan baz›lar› flun-
lard›: 

1- Türkiye’nin ABD savafl sana-
yine müflteri olmas›. 

2- A¤›r sanayiyi b›rak›p, tar›m
sanayine öncelik verilmesi. 

3- Türkiye’nin yabanc› mallara
kap›s›n› açmas›. 

Bu maddeler ülkemizin sömür-
gelefltirilmesi döneminde yap›lan
ilk anlaflmalard›r. Buna ba¤l› olarak
mesela Amerikan borç ve ba¤›fl›n›n
büyük bölümünü da¤›tan ““‹‹mmppoorrtt--
EExxppoorrtt BBaannkk””›n kredi verirken öne
sürdü¤ü resmi koflullar aras›nda da
flunlar yer alabiliyordu:

1- Verilen borç ülkedeki Ameri-
kan sermayesi ile rekabete yol aça-
bilecek alanlarda kullan›lmayacak. 

... 3- Borcun geri ülkelerde ya-
ratt›¤› gelir, AAmmeerriikkaann mmaallllaarr››nn››nn
iitthhaalliinnddee kkuullllaann››llaaccaakk!

Bir örnek daha aktaray›m son
olarak: ABD ile 22 May›s 1947 y›-
l›nda yap›lan askeri bir ikili anlafl-
man›n maddelerinden biri flöyledir: 

“Türkiye’ye verilen ABD silah,
araç ve gereçleri, Birleflik Amerika
Baflkan›’n›n bilgi ve onay› olmaks›-
z›n hiçbir biçimde amaç d›fl› kulla-
n›lamayacakt›r.” 

fiimdi, bbuu mmaaddddeelleerrddeenn bbiirr ttee--
kkiinnee bbiillee imza atan bir ülkenin art›k
ba¤›ms›zl›ktan söz edemeyece¤i
bellidir. Bu anlaflmalar› yap›p, bu
yasalar› ç›karanlar›n hala ülkemizin
ba¤›ms›z oldu¤unu iddia etmeleri,
bir riyakarl›ktan baflka bir fley de¤il-
dir. Bu noktada “günümüzde ba-
¤›ms›zl›¤›n modas› geçti, art›k ba-
¤›ms›zl›k yok, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k
var” diyenler, emperyalist sistem
aç›s›ndan daha tutarl›d›rlar. Evet,
emperyalist sistem içinde gerçekten
de hiçbir ülke ba¤›ms›z olamaz. 

MMaazzlluumm:: fiimdi flunu belirte-
lim: BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, vvaattaann ttoopprraakkllaarr››

32 TEOR‹ 2 MMart 22008

Ba¤›ms›zl›k,
vatan
topraklar›
üzerinde,

halk›n kaderi üzerinde,
emperyalist devletlerin
söz ve karar hakk›n›n
olmamas›d›r. Bugüne
kadar ki sistemi ba¤›m-
s›zl›k olarak görenler,
gerçek anlamda ba¤›m-
s›zl›¤› tahayyül bile ede-
mez, dolay›s›yla tutarl›,
kendi iç bütünlü¤ü olan
bir ba¤›ms›zl›k anlay›fl›-
n› savunamazlar.

Hayat›n
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üüzzeerriinnddee,, hhaallkk››nn kkaaddeerrii üüzzeerriinnddee,,
eemmppeerryyaalliisstt ddeevvlleettlleerriinn  ssöözz vvee kkaa--
rr aa rr hhaakkkk››nn››nn oollmmaammaass››,, oollaammaa--
mmaass››dd››rr.. Sömürge bir ülke için ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazanmak, sadece ulu-
sal bayrak ve ulusal bir marfl sahibi
olmak de¤il; eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassii,, aass--
kkeerrii,, kküüllttüürreell,, ssoossyyaall,, hheerr aallaannddaa
emperyalizmin egemenli¤ine son
vermektedir. 

Ülkemizin bbaa¤¤››mmss››zz oldu¤u,
halk›n emperyalizme karfl› tepkile-
rini yumuflatmak için en s›k baflvu-
rulan yalanlardan biridir. Diyelim
ki, bir iflkence, infaz davas› olur,
emperyalistler bunlara iliflkin bir
kaç söz söylediler mi, ülkemizi yö-
netenler hemen “iç ifllerimize kar›-
fl›l›yor” söylemine sar›l›rlar. Ba-
¤›ms›z bir ülke oldu¤umuzu(!) ha-
t›rlarlar. Ama IMF ekonomiye mü-
dahale etti¤inde, NATO orduya mü-
dahale etti¤inde “iç ifllerimiz” diye
bir fley sözkonusu de¤ildir. Bu bile,
“ba¤›ms›zl›k”, “iç ifllerimiz” konu-
sunda bu kavramlar› istismar etme-
nin d›fl›nda, böyle bir de¤ere sahip
olmad›klar›n› gösterir. 

Oligarfli, hala 1920’lerin bafl›nda
emperyalist iflgale karfl› verilen
Kurtulufl Savafl›’n› istismar etmek-
te, onun sonucunda kurulan ba¤›m-
s›z devletin hala sürdü¤ü imaj›n›
yaratarak mevcut durumu gizle-
mektedir. Ne özüyle, ne biçimiyle
pek bir ilgileri kalmad›¤› halde,
““AAttaattüürrkkççüüllüü¤¤üü”” dillerinden dü-
flürmemelerinin de nedenlerinden
biri budur. ““AAttaattüürrkkççüü”” görünmek,
hem ülkemizin emperyalizme ba-
¤›ml›l›¤›n›, hem kendilerinin em-
peryalizm iflbirlikçisi oldu¤unu giz-
lemenin en kolay ve garantili yolu-

dur. 

Ülkemizi emperyalizme ba¤›ml›
hale getirenlerin istisnas›z hepsi
“Atatürkçü” geçinenlerdir. Yukar›da
da belirtildi¤i gibi, bu süreç eskilere
uzan›r; o kadar ki, 1930’lar›n sonla-
r›ndan itibaren emperyalizme taviz-
ler verilmeye bafllanm›flt›r. Yani ye-
niden ba¤›ml›laflma süreci, san›ld›¤›
gibi Menderesler’le bafllamad›. ‹nö-
nü liderli¤indeki CHP iktidar› o yo-
la girmiflti fakat ne emperyalizm, ne
‹nönü iktidar› bu noktada cüretli de-
¤ildi, olam›yorlard›. Menderesler’le
birlikte, ki bu ayn› zamanda bir kar-
fl›-devrimdi, emperyalizme ba¤›ml›-
l›k, ülkemizin yeni statüsü olarak
belirlenmifl oldu. Ülkemiz emper-
yalist paktlara üye yap›ld›. Toprak-
lar›m›zda emperyalist üsler kurul-
du. 

EEmmppeerryyaalliizzmmee bbaa¤¤››mmll››ll››kk ddee--
rriinnlleeflfliipp ppeekkiiflflttiikkççee,, ““mmiilllliilliikk”” hhaa--
mmaasseettii ddee oo kkaaddaarr aarrtttt››.. Mesela,
uluslararas› tahkim gibi, mahkeme-
lerin yarg›lama yetkisini bile em-
peryalistlere b›rakan bir anlaflma,
iktidarda milliyetçili¤i kimseye ve
birbirlerine bile b›rakmayan MHP
ve DSP gibi iki parti varken imza-
land›. Bu yaln›z ülkemize özgü bir
durum olmay›p, emperyalizme ba-
¤›ml› hemen tüm yeni-sömürgeler-
de gözlenen karakteristik bir du-
rumdur. Ba¤›ml›l›k derinleflince,
vatan millet söylemi daha yüksek
sesle ba¤›r›l›r olur. 

KKeemmaall:: Sohbetimizi yavafl ya-
vafl toparlay›p noktalayal›m isterse-
niz. 1990’lar›n ve 2000’li y›llar›n
örnekleri bize gösterdi ki, çarp›t›l-
m›fl, emperyalizm iflbirlikçili¤ine
dönüfltürülmüfl bir milliyetçilik,

halklar›n ç›karlar›na uygun de¤ildir.

Böyle bir milliyetçilik, uluslar›n

ulusal taleplerini de karfl›layacak bir

milliyetçilik de¤ildir. Buna ba¤l›

olarak, iflbirlikçi milliyetçili¤in  sö-

zünü etti¤i ba¤›ms›zl›¤›n gerçek an-

lamda bir ba¤›ms›zl›kla ilgisi yok-

tur. Ba¤›ms›zl›¤›n bu türü, tamamen

emperyalizmin flemsiyesi alt›ndad›r.

‹flbirlikçilik, ba¤›ms›zl›k olmayan

bir durumu kendi halk›na ba¤›ms›z-

l›k diye yutturma politikas›d›r. Em-

peryalizme karfl› savafl›lmadan ba-

¤›ms›zl›k kazan›lmaz. Ba¤›ms›zl›¤›

isteyen ve salt istemekle kalmay›p

bunun için savaflan, sadece devrim-

cilerdir. Bizim bafl›nda da sonunda

da ortaya koyaca¤›m›z siyasal so-

nuç fludur: Ba¤›ms›zl›k, emperya-

lizmin icazetiyle kazan›labilecek bir

fley de¤ildir; tam tersine, ba¤›ml›l›k

olgusu zaten eemmppeerryyaalliizzmmee bbaa--

¤¤››mmll››ll››kk fleklinde gerçekleflti¤inden,

ba¤›ms›zl›k da ancak emperyalizme

karfl› savafllarla kazan›labilir. 

Sevgili Yürüyüfl okurlar›, flunu

hiç unutmayal›m ki, sömürücü ege-

men s›n›flar, ç›karlar›n›, niyetlerini

ço¤u zaman kavramlar› çarp›tarak

onlar›n arkas›na gizlerler. Bu an-

lamda mesela “Kosova art›k ba¤›m-
s›z” diye bir haber duydu¤umuzda,

“falan ülke art›k özgür” diye oku-

du¤umuzda, bunlar› sorgulayaca-

¤›z. De¤ilse, emperyalist medyan›n

etki alan›na girilir, onlar›n kavram-

lar›yla düflünülmeye bafllan›r... Evet

Sevgili Yürüyüfl okurlar›, bu konu-

larda inan›yoruz ki, dikkatli, duyar-

l›s›n›z, bir sonraki sohbetimizde bu-

luflmak üzere flimdilik hoflçakal›n.

Venezuela Devlet Baflkan› Hugo Chavez tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada, Venezuela’n›n Koso-
va'n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mad›¤› belirtildi.

Chavez, Venezuela Bakanlar Kurulu toplant›-
s› s›ras›nda yapt›¤› ve televizyondan yay›nlanan

konuflmas›nda, Kosova'n›n ba¤›ms›zl›k ilan›n› AABBDD
mmüüddaahhaalleessiinniinn bbiirr ppaarrççaass›› olarak de¤erlendirerek,
Kosova'n›n, S›rbistan'dan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesine

uzanan sürecin
ABD bask›s›yla

flekillendi¤ini ve bu durumu protesto ettiklerini anlatt›.
Chavez, konuflmas›n›n bir bölümünde de ''Bu kabul
edilemez. Tüm dünya için gerçekten tehlikeli bir örnek.
Kaç tane savafl› bafllatabilece¤ini de bilmiyorum'' diye
ekledi. Amerikan iflbirlikçisi, NATO’nun tetikçisi,
kontrgerilla tarz› eylemler yapan UÇK’dan “ba¤›ms›z
bir devlet” yarat›l›yorsa, elbette orada ciddi bir tehlike
mevcuttur. 

Chavez: ““KKoossoovvaa tteehhlliikkeellii bbiirr öörrnneekk””



Yaflam›m›z› sürdürebilmek için,
yemek, içmek, giyinmek, bar›n-
mak, ulafl›m araçlar›na binmek gi-
bi zorunluluklarla karfl› karfl›yay›z.
Maddi olanaklar›m›z ölçüsünde
çeflitli ürünleri, araçlar› alarak bu
ihtiyaçlar›m›z› karfl›lar›z. As›l ola-
rak tüketicisi oldu¤umuz bu kulla-
n›m eflyalar›n›n, üretim süreciyle,
do¤rudan içinde de¤ilsek pek de
ilgilenmeyiz. Ve tüketti¤imiz bu efl-
yalar›, üzerinde hiç eme¤i olma-
yan burjuvalar›n isimleriyle tan›r›z.
Örne¤in ““bbuu ssuuyyuu SSaabbaanncc›› üürreettii--
yyoorr””,, ““bbuu bbiinnaayy›› EENNKKAA hhoollddiinngg iinn--
flflaa eettmmiiflfl””,, ““bbuu aarraabbaann››nn mmoonnttaajj››nn››
KKooçç yyaapp››yyoorr”” denir.

Oysa, ürettikleri kendilerinin
isimleriyle an›lmasa da, tüm bu
kullan›m malzemelerinin üretimi-
ni gerçeklefltiren bir s›n›f vard›r, ki,
ad› ““pprroolleettaarryyaa””d›r.

““PPrroolleettaarryyaa”” kkiimmlleerree ddeenniirr??
PPrroolleettaarryyaa kelimesinin, eski

Roma’da en yoksul en alt kesime
verilen isim olan ““PPrroolleettaarriiuuss””tan
geldi¤i san›lmaktad›r. 

Engels, proletaryay› flöyle ta-
n›mlamaktad›r: ““PPrroolleettaarryyaa...... hhiiçç--
bbiirr üürreettiimm aarraacc››nnaa ssaahhiipp oollmmaammaa--
llaarr›› yyüüzzüünnddeenn yyaaflflaayyaabbiillmmeekk iiççiinn
eemmeekk ggüüççlleerriinnii ssaattmmaakk zzoorruunnddaa
oollaann mmooddeerrnn eemmeekkççiilleerr ss››nn››ff››dd››rr..””

Burada proletarya olarak ifade
edilen emekçi s›n›f, bbeellllii bbiirr üürreettiimm
aarraacc››nn›› kkuullllaannaarraakk mmeettaa üürreetteenn,,
yyaannii ddoo¤¤rruuddaann ssaannaayyiiii üürreettiimmii
iiççiinnddee yyeerr aallaann vvee aarrtt››--ddee¤¤eerr üürree--
tteenn üüccrreettllii iiflflççiilleerr ss››nn››ff››dd››rr.. Prole-
taryay› di¤er emekçilerden ay›ran
temel nokta da buras›d›r. De¤ilse,
iiflflççii ss››nn››ff›› kategorisi tek bafl›na da-
ha az ücretle çal›flmak ve yoksul-
lukla izah edilemez.

Zaman zaman emekçi ile prole-
tarya kelimelerinin ikisi de ayn›
anlama geliyormufl gibi kullan›la-
bilmektedir. Oysa ikisi ayn› anla-
ma gelmezler. ““EEmmeekkççii”” daha ge-
nifl kesimleri, üretim sürecinde
eme¤i ile yer alan, dolay›s›yla, ya-
flam›n› eme¤i ile kazanan tüm ke-
simleri içine alan bir kavramd›r.

Bugün günlük dilimizde kullan-
d›¤›m›z iiflflççii ss››nn››ff›› kavram› ise çok

daha genel bir tan›mlamad›r ve
do¤rudan üretim faaliyeti içinde
olmayan ama iflgücünü satarak
belli bir ifli de yapan emekçi ke-
simleri de kapsar. Örne¤in; temiz-
lik iflçileri, hizmet iflkolunda çal›-
flan iflçiler gibi. 

PPrroolleettaarryyaann››nn ddoo¤¤uuflfluu da burju-
vazinin do¤uflu gibi, feodal toplum
içinde olmufltur. Kapitalizm, fe-
odalizme karfl› güçlenip, giderek
üretim süreçlerinde daha belirleyi-
ci olmaya bafllad›kça, feodalizmin
denetimindeki toprakta çal›flan
serfleri, topraklar› ellerinden al›n-
m›fl köylülü¤ü, iflsiz zanaatkarlar›
zanaat atölyelerinde ve giderek
üretimin yo¤unlaflmas›yla birlikte
büyük kkaappiittaalliisstt iiflfllleettmmeelleerrddee ççaall››--
flflaann iiflflççiilleerr haline getirdi.

‹flçiye dönüflen serfler, böylece
feodal beyli¤in egemenli¤inden
kurtularak, seyahat etme ve hangi
iflte çal›flaca¤›na karar verme öz-
gürlü¤ünü de kazand›. Fakat bu
“özgürlük” daha çok ka¤›t üzerin-
de kalan bir özgürlük oldu. Çünkü,
yaflamlar›n› sürdürebilmek için
emeklerini satmaktan baflka flans-
lar› olmayan iflçiler de, burjuvazi-
nin kendilerine dayatt›¤› koflullar-
da çal›flmay› kabul etmek zorunda
kal›rlar.

Sanayi devrimi, toplumsal ilifl-
kilerde, büyük de¤ifliklikleri ortaya
ç›kard›. Makine kullan›m›na geçi-
flin hemen görülen sonucu, sanayi
iflçileri y›¤›n›n ortaya ç›k›fl›, prole-
taryan›n s›n›f olarak h›zla oluflma-
s›, köylülü¤ün ortadan kalkmas›
ya da küçülmesi oldu.

Üretimin yo¤unlaflmas› ve top-
lumsallaflmas›yla birlikte, büyük
y›¤›nlar halinde bu üretim alanla-
r›nda toplanan iflçiler, yaflam ve
çal›flma koflullar›, sorunlar› ortak-

laflan ve kurtulufllar› birlikte müca-
delede olan bir s›n›f›, iflçi s›n›f›n›
oluflturdular. Bu s›n›f, kapitalizmin
geliflmesine paralel olarak, gide-
rek bilinçlenmeye bafllad›. Feoda-
lizme karfl› mücadelede burjuvazi-
yi destekleyen iflçi s›n›f›, burjuvazi-
nin iktidar› ele geçirmesinden son-
ra, art›k sosyalist düzeni kurmak
için burjuvaziye karfl› savafl›ma gi-
riflti. BBööyylleeccee kkaappiittaalliisstt ttoopplluummuunn
tteemmeell ççeelliiflflkkiissii,, eeggeemmeenn ss››nn››ff oollaann
bbuurrjjuuvvaazzii iillee,, eezziilleenn ss››nn››ff›› oolluuflflttuu--
rraann pprroolleettaarryyaa aarraass››nnddaakkii ççeelliiflflkkii
oollaarraakk flfleekkiilllleennddii..

Ezen ve ezilen çeliflkisi, emek
sömürüsü ve emek sömürüsüne
karfl› mücadele, ilk s›n›fl› toplum-
lardan günümüze kadar süregel-
mifltir. Köleler, emeklerini sömü-
ren köle sahiplerine karfl›; yoksul
köylüler, feodal beylere karfl› sa-
vaflm›fllard›r. Fakat, ezilenlerin yü-
rüttü¤ü bu savafllar, yeni bir top-
lum yarat›rken, sömürüyü ortadan
kald›rmay› baflaramam›fllar, ancak
sömürünün biçiminin de¤iflmesini
sa¤lam›fllard›. Çünkü, henüz ssöö--
mmüürrüüyyee ssoonn vveerrmmeekk iiççiinn ggeerreekkllii
üürreettiimm kkooflfluullllaarr›› oollgguunnllaaflflmmaamm››flfltt››.. 

PPrroolleettaarryyaa iissee,, yyüürrüüttttüü¤¤üü ssaavvaa--
flfl››mmllaa ssöömmüürrüüyyüü oorrttaaddaann kkaalldd››rraa--
ccaakk tteekk ss››nn››fftt››rr. Çünkü, büyük sa-
nayi iflletmelerinde biºr arada ça-
l›flma, iflçileri örgütlenmeye itti, s›-
n›f dayan›flmas› kökenini buradan
ald›. Proletaryan›n yaflam koflulla-
r›, onu en üstün devrimci bir s›n›f
haline getirdi. Bu nedenle o, kapi-
talist toplumu y›karak, yerine sos-
yalist toplumu kurduktan sonra,
yeni bir sömürücü s›n›f›n egemen-
li¤ine izin vermeden, s›n›fs›z-sö-
mürüsüz bir toplumun inflaas›na
giriflir.

Marks, proletaryan›n sömürü
düzenlerine son verecek s›n›f oldu-
¤unu 1844'te ““HHeeggeell''iinn hhuukkuukk ffeell--
sseeffeessiinniinn eelleeflflttiirriissiinnee kkaattkk››”” adl› ya-
z›s›nda flöyle anlat›r: ““PPrroolleettaarryyaa,,
bbuuggüünnee ddeekk vvaarroollaaggeelleenn ddüünnyyaa ddüü--
zzeenniinniinn ddaa¤¤››ll››flfl››nn›› hhaabbeerr vveerrmmeekkllee
kkeennddii vvaarrll››¤¤››nn››nn ss››rrrr››nn›› aaçç››kkllaammaakk--
ttaann bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy yyaappmmaammaakkttaadd››rr,,
ççüünnkküü pprroolleettaarryyaa oo ddüünnyyaa ddüüzzeennii--
nniinn ddaa¤¤››ll››flfl››nn››nn ttaa kkeennddiissiiddiirr..””

B‹LG‹
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Say›: 141 35ADALET

Hrant Dink’i katledenlerin yar-

g›land›¤› davan›n 4. duruflmas›na

25 fiubat’ta Befliktafl 14. A¤›r Ceza

Mahkemesi’nde devam edildi.

Hrant Dink’in katledilmesini pro-

testo etmek ve adalet talebiyle Beflik-

tafl Barbaros Meydan›’nda toplanan

yaklafl›k 1000 kiflilik kitle, “Hrant

Dink ‹çin Adalet” slogan› att›lar.

"Hrant ‹çin Adalet ‹çin" pankar-

t›n›n aç›ld›¤› eylemde Türkçe, Kürt-

çe, Ermenice ‘‘HHrraanntt ‹‹ççiinn AAddaalleett
‹‹ççiinn’’ dövizleri tafl›nd›. Kitle ad›na
Sanatç› fievval Sam’›n okudu¤u
aç›klamada, ""cciinnaayyeett ssoonnrraass››nnddaa
yyaapp››llaann ssoorruuflflttuurrmmaann››nn ssaa¤¤ll››kkll››
yyüürrüüttüüllddüü¤¤üünnddeenn ddeevvlleettiinn ddee flflüüpp--
hheessii vvaarr kkii,, ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann››,, yyeennii
mmüüffeettttiiflfllleerr ggöörreevvlleennddiirrddii”” denildi.
Sam, ““nniiççiinn yyeenniiddeenn vvee yyeenniiddeenn
iinncceelleemmeelleerr ggeerreekkiiyyoorr?? NNiiççiinn bbuu
ssoorruuflflttuurrmmaallaarr hhaakkkk››yyllaa vvee llaayy››--
kk››yyllaa yyüürrüüttüülleemmiiyyoorr??”” diye sora-
rak, Hrant’›n katillerinin cezaland›-
r›lmas›n› istedi. 

Aç›klama ""HHrraanntt DDiinnkk''ii VVuu--
rraannllaarr HHeessaapp VVeerreecceekk,, FFaaflfliizzmmii

DDöökkttüü¤¤üü KKaannddaa BBoo¤¤aaccaa¤¤››zz,, HHeeppii--
mmiizz HHrraanntt''››zz HHeeppiimmiizz EErrmmeenniiyyiizz””
sloganlar›yla son buldu. 

Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin

Yavuz, Mustafa Öztürk, Ahmet ‹s-

kender ve Ersin Yolcu isimli san›k-

lar›n sorguland›¤› duruflmada, katil-

lerin avukat› Fuat Turgut duruflma-

da ““kkuudduuzz EErrmmeenniilleerr”” diyerek,

Ermeni halk›na hakaret etti. Mahke-

me heyeti, faflist katiller ve avukat-

lar› karfl›s›nda ne kadar engin bir

hoflgörüye sahip oldu¤unu, Tur-

gut’un mahkeme salonundan ç›ka-

r›lmas› talebini reddederek gösterdi.

Dink’i Vuranlar Hesap Verecek!

Malatya Zirve katliam› davas›n›n
3. duruflmas› 24 fiubat’ta yap›ld›.
Duruflmaya Emre Günayd›n ve di-
¤er tutuklu san›klar kat›ld›.

Davada müdahil avukatlar, da-
vayla ilgileri olmad›¤› için, dava
dosyas›nda yer alan H›ristiyan inan-
c›na sahip kiflilerin isimlerinin can
güvenlikleri nedeniyle dosyadan ç›-
kar›lmas›n› istediler. Ayr›ca avukat-
lar duruflmalar›n kameraya kayde-
dilmesine iliflkin taleplerinin redde-
dilmesinden dolay›, mahkemenin ta-
raf oldu¤unu söyleyerek, “reddi ha-
kim”  talebinde bulundular.

Müdahil avukatlardan Özkan
Yücel Soylu, “Bu san›klar› suça

yönlendiren çete, d›flar›da
hala faaliyetlerine devam
ediyor... Savc›l›¤a yalan
yanl›fl yönlendirme mek-
tuplar geliyor, bir kifli ga-

zete gazete dolafl›p kamuoyunu yan-
l›fl yönlendirmeye çal›fl›yor” dedi.

Mahkeme heyeti, reddi hakim
talebinin Diyarbak›r A¤›r Ceza
Mahkemesi'ne gönderilmesine karar
vererek, duruflmay› 17 Mart tarihine
erteledi.

‹zmir ÇHD: Azmettiricisi 
Meçhul Dönemini Yafl›yoruz
Zirve Yay›nevi davas›na iliflkin

23 fiubat’ta yaz›l› bas›n aç›klamas›
yapan ÇHD ‹zmir fiubesi, art›k faili
meçhul cinayetler döneminin yerini
“azmettiricisi meçhul cinayetler”
dönemine b›rakt›¤›, Hrant Dink’in

katilinin 17 yafl›nda bir san›k, Zirve
Yay›nevi’nde ellerinde b›çaklarla
befl gencin ortada oldu¤unu ancak
silahlar› ve b›çaklar› o ellere tutufltu-
rup cinayet iflletenlerin ortada
olmad›¤› belirtildi.

Aç›klamada; ““MMaallaattyyaa kkaattllii--
aamm››nn››nn,, üüçç--bbeeflfl kkeennddiinnii bbiillmmeezziinn
iiflflii oolldduu¤¤uunnaa bbiizzlleerrii iinnaanndd››rraammaa--
yyaannllaarr,, ggeerrççee¤¤ii bbuullaanndd››rrmmaayyaa yyöö--
nneelliikk ooyyuunnllaarr››nnaa ddeevvaamm eettmmeekkttee--
ddiirrlleerr”” denildi. 

Aç›klamada, müdahil avukatlar›-
n›n iletifliminin deflifre edilmesi, gö-
rev ald›klar› siyasi dava bilgilerinin
bas›na verilmesi,  savc›l›¤a müdahil
avukatlardan Orhan Kemal Cengiz’in
“cinayetin azmettiricisi” oldu¤una
dair ihbar mektuplar› gönderilmesinin
bu oyunun parças› oldu¤u belirtilerek,
ÇHD ‹zmir fiubesi, “davan›n
takipçisidir” denildi.

Malatya Davas›nda
Reddi Hakim Talebi

BES üyesi adliye çal›flan› emek-

çiler Ankara’da Adalet Bakanl›¤›

önünde yapt›klar› eylemle sorunla-

r›n›n görmezden gelindi¤ini dile ge-

tirdiler. 26 fiubat günü yap›lan ey-

lemde emekçiler alk›fllarla “Yarg›da

Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›yla ha-

kim ve savc›lara yönelik iyilefltir-
melerin tüm yarg› emekçilerine ya-
p›lmas›n› talep ettiler. 

Eylemde aç›klama yapan Anka-
ra BES 1 No’lu fiube Baflkan› Fik-
ret Arslan “Bizler yarg› emekçileri
olarak kamuda ücret adaletsizli¤i-

nin giderilmesini, herkese insanca

yaflamay› sa¤layacak bir ücret ve-

rilmesini istiyoruz. Yarg› çal›flanla-

r›n›n sorunlar› ve ekonomik koflul-

lar›n iyilefltirilmesi söz konusu ol-

du¤unda hükümetlerin akl›na sade-

ce hakim ve savc›lar gelmekte ve

tüm iyilefltirmeler hakim ve savc›-

lar için yap›lmaktad›r" diyerek yar-

g› emekçilerinin yok say›ld›¤›n› di-

le getirdi.

BES: Yarg›da Adalet ‹stiyoruz!
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23 fiubat sabah› yeni bir katliam
seferberli¤ini duyurdu gazete ve te-
levizyonlar. Gazeteciler bir kez da-
ha gazeteci olduklar›n› unutmufl, sa-
vafl ve katliam davullar› çal›yorlar-
d›. Kan kusuyordu manfletler:

- Terör yuvas›na k›fl bask›n›
(Milliyet, 23 fiubat)

- Karak›flta günefl do¤du (Hürri-
yet, 23 fiubat)

- Mehmetçik Kuzey Irak’ta hain
av›nda... (Hürriyet, 23 fiubat) 

- Temizlik harekat› (Türkiye, 23
fiubat)

“Temizledikleri” insand›. Temiz-
ledikleri, ulusal haklar› için müca-
dele eden bir halkt›. 

Gün gün bilançolar yay›nlad›lar;
yüzlerce yurtseveri katlettiklerini
ilan ettiler manfletlerden. Kan dök-
tükçe sevinçlerinden yerlerinde du-
ramaz oldular. 

Kuzey Irak’taki Kandil bölgesi-
ne yönelik bu kara harekat›, 25. s›-
n›r ötesi harekatt›.

Harekat üzerine tart›flmalar sürü-
yor. Ordu ne sonuç alacak, ne za-
man gelecek, hedeflenen nedir?

Tart›flmalar›n üzerinde yo¤un-
laflt›¤› yer, AKP iktidar›n›n Ameri-
ka’dan Kuzey Irak’a sald›r› onay›
alman›n karfl›l›¤›nda, ne verdi¤i
üzerine yo¤unlafl›yor. Tayyip Erdo-
¤an inkar etse de, herkes biliyor ki,
Amerikan emperyalizminin icazeti
d›fl›nda TSK’n›n Kuzey Irak’a ad›m
atmas› bile mümkün de¤ildir.

Ordunun ne zaman çekilece¤i
sorusu Abdullah Gül’e de, Radyo
Televizyon Gazetecileri Derne¤i
yöneticilerini kabulü s›ras›nda soru-
luyor, Gül, flu cevab› veriyordu:

“Bunlar askeri politik konulard›r. O
aç›dan bunlar çok aç›k konuflul-
maz... Herkes bilmeli ki, bu iflin so-
rumlular›n›n bildi¤i, aç›klanmayan,
aç›klan›rsa zarar verebilecek baz›
konular vard›r. ”

Irak’a giden heyet ad›na Baflba-
kanl›k Bafldan›flman› Ahmet Davut-
o¤lu taraf›ndan 27 fiubat’ta Irak’ta
yap›lan bas›n toplant›s›nda da ayn›
konuya iliflkin “terörist üsler imha
edilmedikçe geri çekilme için za-
man belirlememiz söz konusu de¤il-
dir” aç›klamas› yap›ld›. Oligarfli ifl-
galini olabildi¤ince uzatmay› iste-
mektedir. 

AKP iktidar› ve ABD emperya-
lizminin anlaflmalar›n›n ayr›nt›lar›
henüz bilinmiyor, fakat görünen bir
yan vard›r ki, AKP iktidar›, Kürt
halk›n›n ulusal taleplerini bast›rmak
için, BOP’ta daha fazla ABD’nin
hizmetine girmifltir. Bu pazarl›kta
oligarfli de, Amerikan emperyalizmi
de memnundur. Emperyalist ve ifl-
birlikçinin pazarl›¤›ndan zarar gö-
ren, Kürt’ü, Türk’ü ile halk›m›zd›r.

AABBDD’’nniinn hhiilleekkaarr
mmaanneevvrraallaarr››

ABD Savunma Bakanl›¤› Penta-
gon’un sözcüsü Bryan Whitman,
““TTüürrkk hhüükküümmeettiinnddeenn bbuu hhaarreekkââtt››
ssoonnuuççllaanndd››rrmmaass››nn›› iisstteeddiikklleerriinnii””,
D›fliflleri Bakanl›¤› sözcüsü Sean
McCormack ““TTüürrkkiiyyee’’ddeenn hhaarree--
kkââtt›› mmüümmkküünn oolldduu¤¤uu kkaaddaarr ççaa--
bbuukk ssoonnaa eerrddiirrmmeessii””nnii istedikleri-
ni söyledi. Bush da operasyonun bir
an önce bitirilmesi gerekti¤i aç›kla-
mas›n› yapt›. 

Operasyona onay ve destek ve-
ren Amerikan emperyalizmi, bir

yandan operasyona destek ve istih-
barat vererek Türkiye oligarflisini
idare ederken, di¤er yandan, ope-
rasyonu bitirmek isteyen bir görün-
tü ile Talabani, Barzaniler’i de ken-
disinden uzaklaflt›rm›yor.

Amerikan emperyalizmi, ikiyüz-
lü aç›klamalarla, bir operasyona
destek vererek, bir operasyonun bi-
tirilmesi aç›klamalar› yaparak, so-
nuç olarak, Ortado¤u’daki iflbirlik-
çilerini kendi egemenlik politikala-
r›na hizmet edecek tarzda hareket
ettiriyor. AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii de Ameri-
kan emperyalizminin politikalar›
çerçevesinde yapt›¤› aç›klama ile,
“orant›s›z güç kullan›lmamas›n›”
isterken, BM de, “ülke s›n›rlar›na
sayg› gösterilsin” dedi. Katliamc›l›-
¤a onay, ince diplomasi içinde mefl-
rulaflt›r›l›yor. 

Operasyonun bitirilmesi aç›kla-
malar›na paralel olarak, ABD Sa-
vunma Bakan› Robert Gates’in
aç›klamas› tabloyu pekifltirdi. Ga-
tes, Amerika’n›n Türkiye’den Afga-
nistan’a çat›flma bölgelerine gönde-
rilmek üzere askeri güç isteyecekle-
ri, ‹ran’a karfl› daha sert tav›r al›n-
mas› isteklerinde bulunacaklar›n›
aç›klad›.

Kuzey Irak’a sald›r›y› alk›flla-
yanlar, Amerikan emperyalizmi ile
iflbirlikçilik iliflkilerini alk›fllamak-
tad›rlar. Milliyetçi, muhafazakar,
sosyal demokrat görünümlüsü, hep-
si Kürt halk›n›n katledilmesi karfl›l›-
¤›nda iflbirlikçilik ve uflakl›¤a,
TSK’n›n ABD emperyalizminin Or-
tado¤u politikalar›n›n emrine veril-
mesine raz›d›rlar. Yüzlerden maske-
ler indiriliyor, iflbirlikçi suratlar
Kürt halk›na yönelik katliam izni
karfl›l›¤›nda Amerika’n›n karfl›s›nda
haz›rola geçiyorlar.

KKDDPP--KKYYBB mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinniinn
kkeennddii hhaallkk››nnaa iihhaanneettii vvee 
ddiipplloommaassii mmaanneevvrraallaarr››

Federal Kürdistan Bölge Parla-
mentosu, sald›r›n›n üzerinden alt›
gün geçtikten sonra ancak toplana-
rak operasyonu “iflgal” olarak ta-
n›mlad›. Bölge Parlamentosu
1997’de kendi bölgelerinde kurulan

NNeerreeyyee????????????????????

Bu yyol Bu yyol 
çözümsüzlük yyoludur!



TSK’n›n kulland›¤› 4 askeri üssün
de kapat›lmas›n› istedi. Ne var ki,
bu iste¤in ötesinde, üstelik “hare-
kat›n Federal Kürdistan Bölge-
si’nin kazan›mlar›n› hedefledi¤i”
belirtilmesine ra¤men, sald›r›ya
karfl› kararl› bir tav›r sözkonusu de-
¤ildi Parlamento aç›klamas›nda. 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi
Baflbakan› Nêçirvan Barzani’nin
aç›klamas› da, pragmatizmin, uzlafl-
mac›l›¤›n nas›l kendi halk›n›n katle-
dilmesi karfl›s›nda bir kay›ts›zl›¤a
dönüflebildi¤inin örne¤i olarak ge-
çecek tarihe. 

Diyor ki Barzani: “PKK’ye kar-
fl› yürütülen operasyonu anl›yoruz.
Ancak köprülerin ve sivil yap›lar›n
vurulmas›, bizde operasyonun
PKK’ye karfl› de¤il de bize karfl› ya-
p›ld›¤› hissi uyand›rd›... PKK’nin
terörist eylemlerini k›n›yoruz. Tür-

kiye’nin geçmiflten beri bize yapt›¤›
iyiliklerini unutmad›k...”

Dün, Araplar›, direnen Sünnileri
ve fiiileri katledebilirsiniz diyen
Kürt milliyetçili¤i, bugün bizim d›-
fl›m›zdaki Kürtleri de katledebilirsi-
niz diyor. ‹flte bizim ““mmiilllliiyyeettççiilliikk
oollmmaayyaann mmiilllliiyyeettççiilliikk”” tan›m›yla
anlatmaya çal›flt›¤›m›z buydu. 

Kendi ulusunun katledilmesine
onay veren bir tavr›n “millilik”le
uzak yak›n bir ilgisi olamaz. Neçir-
van Barzani: “Türkiye’nin teröre
karfl› mücadele hakk›n› anlay›flla
karfl›l›yoruz” diyor. Daha dün ken-
diniz de “terör” kategorisinde de¤il
miydiniz?

Bu durum, Kuzey Irak’taki Kürt
milliyetçili¤inin tavr›n› Uluslar›n
Kendi Kaderini Tayin Hakk› olarak
adland›rman›n isabetsizli¤ini de bir
kez daha gösteriyor; çünkü burada

““uulluussaall bbiirr kkaaddeerr”” düflüncesi yok-
tur, o ulusun sadece bir k›sm›n›n
pprraaggmmaattiizzmmii vard›r. 

‹flbirlikçili¤in bir baflka temsilci-
si ise Talabani. KYP lideri ve Irak
Cumhurbaflkan› Talabani, kendi
halk› üzerine, güya kendisinin yö-
netimindeki topraklara bombalar
ya¤arken Abdullah Gül’ün davetini
kabul etti¤ini ve en uygun zamanda
Türkiye’ye gidece¤ini aç›klarken,
PDK D›fliliflkiler sorumlusu Safin
Dizayi, “flu anda Türkiye’nin iflgal-
ci konumunda oldu¤unu, dolay›s›y-
la Talabani’nin Türkiye’ye gitme-
mesini beklediklerini” belirtti. Bun-
lar “diplomatik” manevralar olmak-
tan ileriye geçmeyecek niyet ve ta-
leplerdir; gizlenmeye çal›fl›lan ama
art›k gizlenemez halde olan kendi
halk›n› bile s›rt›ndan vuran bir iflbir-
likçiliktir. 

Say›: 141 37SORUN/ÇÖZÜM

“Kürtlerin kalbini kazanman›n tam zaman›” diye
yazd› gazeteci M. Ali Birand. S›n›r ötesi kara harekat›
sürerken, bombalar ya¤d›r›l›p insanlar katledilirken
yazd› bunlar›. 

Birçok yazar da bu askeri harekat›n bir “Güneydo¤u
paketi’yle tamamlanmas›” gerekti¤ini yaz›yor. 

Bu kadar m› insanl›ktan uzaklar? Hadi bunu bir ya-
na b›rakt›k,  bu kadar da m› gerçekçilikten uzaklar? Hal-
ka yabanc›, Kürt sorununu anlamaktan uzak, devletin ve
flovenizmin esiri olmufl gazeteci-ayd›nlar, bu görüflleriy-
le havanda su dövüyorlar. 

Kürtleri katlederken “Kürtlerin kalbini kazanman›n
tam zaman›” diye yazabilmek aymazl›¤› ve tutars›zl›¤›,
ancak devletçi ve flovenist kafan›n bir ürünü olabilir.
Tutars›zl›k o kadar bariz ki, M. Ali Birand, ayn› yaz›s›n-
da “Hala Kürtleri tam anlam›yla içimize sindiremiyo-
ruz. Bu ülkenin ortak sahibi oldu¤umuzu kabullenemi-
yoruz” diye de yaz›yor. 

Oysa “baflar›l› operasyon” diye yazd›¤› operasyo-
nun, tam da “bu ülkenin ortak sahibi oldu¤umuzu ka-
bullenememenin” sonucu oldu¤unu göremiyor. Oligarfli
Kürtleri içine sindirmeyip, sadece sindirmek ve sindire-

rek ilhak› sürdürmek istedi¤i için ony›llar-
d›r bunca isyan ve katliam yafland›. 

Kürt sorunu, sebepleri ve sonuçlar›yla
son derece aç›k ve anlafl›l›r bir sorundur.
Sorunu anlamamakta, görmemekte ›srar

edenler veya gördükleri halde 80 küsur y›ll›k politika-
dan baflka “alternatif” düflünmeyenler, 25 de¤il, 125 s›-
n›r ötesi operasyon daha yapmak zorunda kalacaklar ve
daha önemlisi, hiçbirinden de istedikleri sonucu alama-
yacaklard›r. 

Katliamc› politikada tam bir ittifak içinde olan AKP
ve Genelkurmay, çeflitli kesimlerin s›n›r ötesi sald›r›ya
deste¤ini alabilmek için “askeri harekat› takiben Gü-
neydo¤u’ya yönelik bir paket aç›laca¤›” beklentisini
yay›yorlar. Böyle bir paket, bugüne kadar haz›rlanan
birçok “Güneydo¤u” paketinden farkl› olmayacak, hak
k›r›nt›lar›ndan öteye bir fley içermeyecektir. Fakat bu-
gün hak k›r›nt›lar› daha esas olarak oligarflinin günde-
minde de¤ildir. ‹‹mmhhaa eettmmeekk,, kkaattlliiaammllaarrllaa yy››lldd››rrmmaakk,,
iittiirraaffçç››ll››¤¤››,, ppiiflflmmaannll››¤¤›› ddaayyaattmmaakk vvee ‹‹ssllaammcc››ll››kk tteemmee--
lliinnddee KKüürrtt yyuurrttsseevveerr ttaabbaann›› eellee ggeeççiirrmmeekk politikas›,
oligarflinin bugünkü politikas›n›n özetidir. Haklar ve öz-
gürlükler, Kürt halk›n›n talepleri, gündemlerinde yok-
tur. Defalarca tekrarlanan “terörü yok edece¤iz” k›s›r
döngüsü içinde, defalarca iflas etmifl politikalarda ›srar
edilmektedir. 25. kez s›n›r ötesi sald›r› yapmak zorunda
kalmak, bu ›srar›n sonucudur ve bu inkar, imha ve asi-
milasyonda ›srar edildi¤i sürece de, yukar›da dedi¤imiz
gibi, 125. s›n›r ötesi sald›r›y› da yapmak zorunda kala-
caklar ve sistemleri en sonunda hiç kuflku yok ki, kendi
bafllar›na y›k›lacakt›r. 

Kara harekat›n› da
yapt›n›z! Sonra?

Sorunlar // ÇÇözümler
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S›n›r ötesi operasyonlar›n kara-
dan bafllat›lmas› yap›lan eylemlerle
protesto edilirken operasyonlar›n
bir an önce durdurulmas› istendi. 

23 fiubat’ta DTP il binas› önünde
yaklafl›k 400 kiflinin kat›ld›¤› DTP,
EMEP, EHP, ESP, KÖZ, ODAK,
Teori ve Politika, SODAP ve
TÖP’ün düzenledi¤i, KESK fiube-
ler Platformu, HÖC ve ‹HD’nin de
destek verdi¤i aç›klamada "Operas-
yonlar Durdurulsun" pankart› aç›l›r-
ken demokratik kitle örgütleri "Ka-
til Erdo¤an" sloganlar› atarak ope-
rasyonun durdurulmas›n› istedi.  

Saat 15.00’te yap›lan aç›klamay›
okuyan DTP ‹l Baflkan Yard›mc›s›
Dursun Y›ld›z, Türkiye'nin 25'inci
kez Irak topraklar›na girdi¤ini dile
getirdi¤i aç›klamas›nda “ABD ufla¤›
AKP hükümetinin s›n›r ötesi hare-
kat› ile birlikte iyice yükseltilen flo-
ven sald›rganl›k, görünüflte PKK
flahs›nda Kürtler’i gösterse bile
Türk’ü ve Kürt’üyle, Laz’›, Çer-

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

***

DTP Diyarbak›r ‹l Örgütü ise,
operasyonu protesto amac›yla Di-
yarbak›r'da kitlesel bir yürüyüfl dü-
zenledi ve bas›n aç›klamas› yapt›.
Kitle operasyona tepkisini slogan-
larla gösterdi. 25 fiubat günü yap›-
lan yürüyüfle on binlerce kifli kat›l›r-
ken yürüyüflte polis taraf›ndan kur-
flunlanarak katledilen Yahya Me-
nekfle’nin resminin bulundu¤u pan-
kart tafl›nd›. Yürüyüfl’ün ard›ndan
Belediye Konukevi önünde topla-
n›ld›. Burada yap›lan konuflmalarla
s›n›r ötesi operasyonlara son veril-
mesi ça¤r›s› yap›ld›. 

A¤r›'n›n Do¤ubeyaz›t ‹lçesi'nde
de, Türkiye'nin Güney Kürdistan'a
yönelik karadan bafllatt›¤› harekat›
protesto eden yaklafl›k 20 bin kifli yü-
rüyüflü geçti. Yürüyüfl s›ras›nda AKP
binas› tahrip edilirken, kitle ile polis
aras›nda sokak çat›flmalar› yafland›.

Van’da ise binlerce kifliyle yap›-
lan eyleme polis sald›rd›. Cumhuri-
yet Caddesi'nden Marafl Caddesi'nde
bulunan AK Parti il binas›na kadar
“Katil Erdo¤an” sloganlar›yla yürü-
yüfl yapan kitle burada da sloganlar-
la operasyonun durdurulmas›n› iste-
di. Kitlenin da¤›lmas› s›ras›nda sal-
d›ran polis onlarca kifliyi gözalt›na
ald›, yaralanmas›na neden oldu.

ÇHD’li Avukatlar
Operasyonlar›n
Durdurulmas›n› ‹stedi

Ça¤dafl Hukukçular  Derne¤i
üyesi avukatlar AKP iktidar›n›n
ald›¤› kararla Genelkurmay’›n
bafllatt›¤› s›n›r ötesi operasyona
duyduklar› öfkeyi  Galatasaray Li-
sesi önünde yapt›klar› bir aç›kla-
mayla dile getirdiler.

26 fiubat günü ‹stanbul Barosu
önünde toplanan 80 ÇHD üyesi
avukat,  Galatasaray Lisesi önüne
kadar “Yaflas›n Halklar›n Kardefl-
li¤i” sloganlar› atarak yürüdü.  Ey-
lemde ÇHD ad›na aç›klamay›
okuyan Av. Nazan Yaman “Vatan›
savunmak ad›na s›n›r ötesi operas-
yon yapt›klar›n› söylüyorlar” der-
ken bunun bir aldatmaca oldu¤unu
belirtti. 

Av. Nazan Yaman’›n ard›ndan
Av. Ebru Timtik Baflbakan Tayyip
Erdo¤an’›n do¤um günü oldu¤unu
hat›rlatarak Baflbakan’a göndere-
cekleri  mektubu okuyup ve Bafl-
bakan’›n kendisinin savafla gitme-
si için askerlikte tak›lan künyeyi
O’na hediye olarak gönderecekle-
rini söyledi. Ard›ndan avukatlar
Galatasaray Postanesi’nden Bafl-
bakan’a mektubu yollad›lar.

OOPPEERRAASSYYOONNLLAARR
DDUURRDDUURRUULLSSUUNN!!

DERS‹M’DE HAKLARIMIZ PANEL‹
Dersim’de Tunceli Barosu taraf›ndan 23 fiubat günü “Hakla-

r›m›z” konulu bir panel düzenlendi. Belediye Konferans Salo-
nu’nda 80 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen panelde Av. Özgür
Ulafl Kaplan, yapt›¤› konuflmada panelin yasal mevzuatlar hak-
k›nda bilgi verme amac› tafl›d›¤›n› hat›rlatarak Dersim genelin-
de yasal haklar›n çeflitli nedenlerle gasbedildi¤ini ve barolar›n
bu konuda üstüne düfleni yapmaya çal›flt›¤›n› belirtti.

Av. Bar›fl Y›ld›r›m, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nden
notlar okuyarak yaflama hakk›, afifl asma, dernek kurma, bas›n
aç›klamas› yapma hakk› gibi konulara de¤indi. Av. Adnan Çetin
ise tüketici haklar› ile ilgili bilgi verdi.

ELAZI⁄’DA TUTUKLAMA
24 fiubat günü saat 12.00’da Elaz›¤ Temel

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i üyesi Hüse-
yin Çelik dernek binas› önünde zorla gözalt›-
na al›nd›. 

Gözalt› s›ras›nda dernek çevresi sivil ve
resmi polislerce ablukaya al›n›rken gözalt›
nedeni olarak “kesinleflmifl cezas›” oldu¤u
söylenerek avukat›n›n gelmesi beklenmeden
gözalt›na al›nd›. Hüseyin Çelik 25 fiubat
günü tutuklanarak Elaz›¤ Hapishanesi’ne
götürüldü. 
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28 fiubat Perflembe günü saat
12.00’de Haydarpafla Numune Has-
tanesi Poliklinikleri önünde toplan-
maya bafllayan iflçi, memur, ö¤ren-
ci, emekli, yüzlerce kifli gelece¤ine
sahip ç›kmak için yan yana geldiler.
En önde “Sa¤l›¤›m›z›-Eme¤imizi-
Gelece¤imizi IMF Vekilleri’ne Ye-
dirmeyece¤iz Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu” yaz›l› bir
pankart açan emekçiler yürüyüfl bo-
yunca “Yaflas›n Halklar›n Kardeflli-
¤i, Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek” sloganlar›n› hayk›rd›lar. 

Yürüyüfl boyunca çevrede topla-
nan halka bildiriler da¤›tan ve ne-
den yürüdüklerini anlatan platform
sözcüleri SSGSS yasas› ç›karsa
hangi haklar›n›n gasbedilece¤ini
duyurdular. Ücretsiz sa¤l›k, ücretsiz
e¤itimin her vatandafl›n hakk› oldu-
¤una vurgu yap›lan konuflmalarda
‘biz karfl› ç›karsak AKP bu yasay›
ç›karamaz’ denildi. 

Kad›köy ‹skelesi’ne ulafl›ld›¤›n-
da eyleme kat›lanlar›n say›s› daha
da artarken eyleme HÖC’lüler de
“Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek ‹stiyo-

ruz,  Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”
dövizleriyle
kat›ld›lar.  

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

SSSSGGSSSS’’yyee KKaarrflfl››
EEyylleemmlleerr......

23 fiubat günü saat 13.00’te ‹s-
tanbul Gazi Osmanpafla Meyda-
n›’nda toplanan Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu yapt›klar›
eylemle ve da¤›tt›klar› bildirilerle
halka AKP’nin ç›karmak istedi¤i
SSGSS Yasa Tasar›s›’yla haklar›m›-
z›n nas›l gasbedilece¤ini anlat›p,
halk› bigilendirdiler. 

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu, 28 fiubat günü Kad›-
köy’de gerçeklefltirilecek olan eyle-
me ça¤r› yapmak amac›yla 26 fiubat
günü TMMOB Makina Mühendis-
leri Odas›’nda bir bas›n toplant›s›
gerçeklefltirdi. Platform ad›na yap›-
lan aç›klamada yasa tasar›s›n›n geri
çekilmesini talep ettiklerini söyledi. 

SES Aksaray fiubesi de 26 fiubat
günü Samatya Hastanesi Ana Girifl
Kap›s› önünde yapt›klar› eylemde
“Kölelik Yasalar› Geri Çekilsin” ya-
z›l› pankart açarak SSGSS yasas›na
karfl› direnme vurgusu yapt›. 

SSGSS Yasa Tasar›s›'na karfl› bir
eylem de 29 fiubat günü Petkim,
Tüprafl iflçileri ve Alia¤a Demokra-
si Platformu üyeleri taraf›ndan ya-
p›ld›. Yaklafl›k 4 bin kifli Alia¤a De-
mokrasi Meydan›’na yürüyüfl ger-
çeklefltirdi. Burada yap›lan aç›kla-
mada "Yeni ç›kar›lmas› düflünülen
yasa ile sa¤l›k alan›n›n tamamen
özellefltirilmesi hedeflenmektedir”
denildi.

SSaa¤¤ll››kk vvee GGüüvveennllii
GGeelleecceekk ‹‹ssttiiyyoorruuzz!!

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›
(SSGSS)’n›n bir hak gasb› yasas›
oldu¤unu söyledik hep. Bunun bir
istisnas› var: Milletvekili maafllar›...

Tüm emekçilerin haklar› gasbe-
dilirken, emeklilik hakk› kazanan
mevcut milletvekillerine 1150
YTL, eski milletvekillerine de
1500 YTL zzaamm ggeettiirreenn bir madde
yasaya eklenmek istendi. Bu dü-
zenlemeyle emekli milletvekilleri-
nin temsil tazminat›na yyüüzzddee 7700
oorraann››nnddaa zzaamm yap›lm›fl olacakt›. 

Ama, iflçilerin haklar› alabildi-
¤ine gasbedilirken, “ülkenin da¤la-
r›nda insanlar ölürken”, yap›lan bu

giriflim, büyük bir tepki yarat-
t›. Parlamentonun kendilerine
k›yak çekme amaçlar› “deflif-
re” olunca, emekli milletvekil-
lerine zam getiren hüküm ta-

sar›dan ç›kar›ld›. 

“fiimdi zaman› de¤il”, “iflçilerin
bu kadar hakk›n› gasbederken, ayn›
yasaya böyle bir madde eklememiz
do¤ru de¤il” diye düflündükleri için
mi maddeyi geri çektiler? Hay›r!  

Çünkü onlar utanmazd›, piflkin-
di ve hayatlar›nda hiçbir fley u¤runa
vazgeçmeyecekleri bir fley varsa, o
da ç›karlar›yd›. 

Böyle oldu¤u içindir ki, sözko-
nusu maddeyi geri çektikten sonra,
onun yerine, bu kez de milletvekil-
lerine sa¤l›k harcamalar› için bir k›-
yak yap›ld›. Düzenleme ile ““mmiilllleett-
vveekkiilllleerrii eeflfl vvee ççooccuukkllaarr››yyllaa bbiirrlliikkttee

ggaazziilleerree ttaann››nnaann bbiirr hhaakkttaann yyaarraarr-
llaannaaccaakk vvee hhaassttaanneelleerrddee hhiiççbbiirr ttee-
ddaavvii mmaassrraaff›› ööddeemmeeyyeecceekk..””

Onmilyonlarca insan›m›z› açl›k

s›n›r›n›n alt›nda yaflamaya mahkum

etmifl bir düzenin parlamenteri bun-

lar. SSGSS’yle onmilyonlarca

emekçiye hayat› biraz daha zindan

edecek bir yasay› ç›karmak üzere-

ler. Ve iflte bu yasa içine kendileri-

ne “gazi”lere tan›nan ayr›cal›klar›n

tan›nmas›n› düzenleyen bir madde

koyuyorlar. 

Utanmazl›k, arlanmazl›k diz bo-

yu?

Siz bu ülke için, bu halk için ne

yapt›n›z, hangi bedelleri ödediniz

de “gazi”lere benzetiyorsunuz ken-

dinizi? Siz, “gazi”lere de¤il ama

soyguncuya benziyorsunuz.

Utanmaz Vekiller
Sahte Gaziler



DTCF’de UUzaklaflt›rma
Cezalar›!

6 Aral›k günü Ankara Üniversitesi

DTCF’de, ADD taraf›ndan düzenlenen

bir konferans› protesto eden ve ADD’yi

teflhir eden ö¤renciler “faflist ‹flçi Partisi

uzant›s› gruplara izin vermeyece¤iz. Bu

gruplar, Atatürk’ü, bayra¤›, vs. kullana-

rak, insanlara flovenizmi ve Kürt halk›na

düflmanl›¤› afl›lamaktad›rlar. Yani son

zamanlarda yükseltilen milliyetçili¤i kö-

rükleme amac›ndad›rlar. ‹zin vermeye-

ce¤iz...” sözlerinin  yer ald›¤› bildirileri

da¤›tarak tepkilerini dile getirmifllerdi.

DTCF Dekanl›¤› yasad›fl› bildiri da¤›t-

t›klar› iddias›yla 6 ö¤renci hakk›nda so-

ruflturma bafllatt›.  

Soruflturma sonunda 20 fiubat’tan

bafllamak üzere 3’ü Ankara Gençlik Der-

ne¤i üyesi, 2’si SGD ve 1’i Kurtuluflçu

olan ö¤rencilere 1’er ay uzaklaflt›rma ce-

zas› verildi.  
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YÖK Baflkan›ndan 
rektörlere tehdit
Cumhurbaflkan› Gül’ün türbanl›

ö¤rencilerin üniversitelere giriflini
düzenleyen anayasa de¤iflikli¤ini
onaylamas›n›n ard›ndan, YÖK Bafl-
kan› Yusuf Ziya Özcan rektörlerden
türbanl› ö¤rencileri üniversitelere al-
malar›n› istedi.

Anayasa de¤iflikli¤inin, türbanl›
ö¤rencileri üniversitelere almak için
yeterli olmad›¤›n› söyleyen rektörler,
YÖK Baflkan› taraf›ndan “türbanl›
ö¤rencileri almayanlar suç iflliyorlar”
denilerek tehdit edildi.

Rektörlerin ço¤unlu¤u ise YÖK
Baflkan›’n›n hukuksuz bir talimat
verdi¤ini, buna uymayacaklar›n›
aç›klad›lar. Her iki cepheden de bir-
birlerine yönelik “hukuku” çi¤ne-
mekten dolay› suç duyurular›nda bu-
lunuldu. Hukuk gerçekten de ayaklar
alt›nda ve oligarfli içi çat›flman›n
malzemesi durumunda. 

Üniversiteleri böyle yöneten bir
zihniyet, nas›l demokratik, adaletli
bir e¤itim verebilir.

Rektörler üzerinde bile bask› kur-
maya çal›flan, yasalar› hiçe sayan,
hukuku ayaklar alt›na alan bir zihni-
yetin, üniversitelerde demokratik bir
iflleyifl kurmas› da elbette mümkün
de¤ildir.

Baflbakan’dan, TBMM Baflka-
n›’ndan f›rçalar yeyip, ögütler alan,
Maliye Bakan›’n›n “s›k›ysa yapma-
s›n” türünden afla¤›lamalar›na bir ke-
limelik cevap bile veremeyen kiflilik-
siz, koltu¤unda kalabilmek için ikti-
dar›n kulu olan bir YÖK Baflkan›’n-
dan baflka ne beklenebilir ki.. 

**

MEB: Elefltiren 
Provokatör!
Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda 25 fiu-

bat günü düzenlenen ö¤retmen atama
töreninde, Özge Aslan adl› ö¤retmen,
Bakan Hüseyin Çelik’i protesto etti. 

Dershane ö¤retmeni oldu¤u belir-
tilen Özge Aslan, kura çekimi s›ra-
s›nda Bakan’a flöyle seslendi:

“‹htiyaç olmad›¤› için mi atama-
lar yap›lm›yor? Bugün biliyoruz ki,
165 bin ö¤retmen aç›¤a var ama,
200 bin iflsiz ö¤retmen var. Kimi kan-
d›r›yoruz burada?”

Çelik ö¤retmene flu cevab› verdi:

“K›z›m toplant›y› sabote ediyor-
sunuz. Lütfen han›mefendiyi d›flar›
ç›kar›r m›s›n›z? K›z›m sen provoka-
törsün!”

Bir ö¤retmenin bile atanmas›n›
sormaya hakk› yok. AKP iktidar›n›n
bakanlar› elefltirilmez, onlara soru
sorulamaz, onlar kendilerine ya¤c›l›k
yap›lmas›n› isterler, de¤ilse, hemen
at›n d›flar›... Padiflahlar›n yönetme
tarz›ndan ne fark› var?

E¤itim kimlerin eline kalm›fl!

Y. Ziya Özcan Hüseyin Çelik

Samsun’da son alt› ayda dol-
mufl ve yemekhane fiyatlar›na
yap›lan zamlar On Dokuz Ma-
y›s Üniversitesi ö¤rencileri tara-
f›ndan protesto edildi. 

21 fiubat günü Fen Edebiyat
Fakültesi Kurupelit Yerleflke-
si’nde toplanan yaklafl›k 1000
ö¤renci “Müflteri De¤il Ö¤ren-
ciyiz, Zamlar Geri Al›ns›n”
pankart› açarak T›p Fakültesi
önüne yürüyüfl yapt›. Yolu trafi-
¤e kapatarak yürüyen ö¤renci-

ler T›p Fakül-
tesi önünde
bir aç›klama

yaparak okullar›n ticarethaneye
dönüfltürülmek istenmesini pro-
testo ettiler. Aç›klaman›n ard›n-
dan Rektör Ferit Bernay ile gö-
rüflmek üzere yine sloganlarla
rektörlük önüne yürüyen ö¤ren-
cilerin karfl›s›na rektör ç›kmad›.
Taleplerini dile getirmekte ka-
rarl› olan ö¤renciler bunun üze-
rine oturma eylemi bafllatt›. 2
saat süren oturma eyleminin ar-
d›ndan ö¤rencilerin karfl›s›na
ç›kan Bernay’a ö¤renciler ta-
leplerini dile getirerek 2 günde
toplad›klar› 7 bin imzay› verdi-
ler.

Ö¤renciler zamlar geri çekil-
mezse eylemlerine devam ede-
ceklerini söyleyerek eylemleri-
ne son verdiler. Akademisyenler
ve üniversite çal›flanlar› da al-
k›fllarla eyleme destek verdiler.

Ö¤renciler Zamlara Karfl› Yürüdü
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“Ergenekon Operasyonu” ad›yla
yap›lan ve devlet içindeki çeteleri
temizleme amac› tafl›d›¤› iddia edi-
len operasyonda kimler ç›kmad›
ki; generaller, milletvekilleri, ifla-
damlar›, emniyet amirleri... Onlar-
ca resmi ve gayr› resmi devlet gö-
revlisi bu operasyon kapsam›nda
gözalt›na al›n›p tutukland›?. 

Bu operasyonda ortaya ç›kan
iliflkiler elbette bizi flafl›rtmad›. Da-
ha önce Susurluklar’dan, bin ope-
rasyonlardan çok iyi biliyoruz nas›l
bir düzende yaflad›¤›m›z›. Çeteler
ve mafyalar devlet eliyle kurulur,
büyütülür, beslenir. Ergenekon çe-
tesinin de bafl›nda eski bir general
olan Veli Küçük’ün olmas› rastlan-
t› de¤ildi. Bu çeteleri devrimcilere,
demokratlara karfl› kullan›rlar. Pis
ifllerini, cinayetlerini, faili meçhul-
lerini yapt›r›rlar ve iflleri bitince
f›rlat›p atarlar ya da iflleri bitenler,
oligarfli içi çeliflkilerin kurban› ya-
p›l›r. Bugün Ergenekon operasyo-
nunda olan budur. 

Bu operasyon kapsam›nda son
olarak gözalt›na al›nan baz› kifliler
ise ülkemiz üniversitelerinin yap›-
s›n› ortaya koymas› aç›s›ndan
özellikle önemlidir. “Ergenekon”
kapsam›nda gözalt›na al›nanlar
aras›nda Sakarya Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Ö¤re-
tim Üyesi Doç. Dr. Emin Gürses, ‹s-
tanbul Üniversitesi Adli T›p Ensti-
tüsü Ö¤retim Üyesi Ümit Say›n ve
gazeteci Vedat Yenerer de vard›. 

Sözkonusu kiflilerle ilgili henüz
ortada sadece iddialar vard›r; o an-
lamda onlar özelinde kesin hü-
kümler belirtmek gerekmez, fakat
flunu biliyoruz ki, pek çok üniver-
siteden pek çok ö¤retim görevlisi,
kontrgerillayla, onun yasal uzant›-

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

li¤ini üstlendi. Kuflkusuz bu üni-
versiteler için utanç verici bir du-
rumdur. Bilim adam› kimli¤i tafl›-
yan bir insan›n katillerle, kontrge-
rilla çeteleriyle iç içe olmas› bilim
adam› kimli¤i için utanç vericidir. 

Üniversitelerin geldi¤i nokta
ortadad›r. Bize bilim ö¤retmesi ge-
reken kiflilerin kimi fleriatç›larla,
kimi kafatasç›larla içli d›fll›d›r. Kim
doldurdu bunlar› üniversitelere?
Kim bunlara Doç., Dr., Prof. unvan-
lar› verdi? 

Üniversiteler bugün gerici, anti-
bilimsel e¤itimin merkezi haline
gelmifltir. Bunun sorumlusu üni-
versitelerden ilerici, demokrat,
devrimci nitelikteki bilim adamla-
r›n› uzaklaflt›r›p yerlerine ne kadar
gerici, faflist ve burjuva düflünürü
varsa üniversitelere dolduranlar-
d›r. 12 Eylül cuntac›lar›n›n kurdu-
¤u YÖK, bu görevin uygulay›c›s› ol-
du. 1402 No’lu yasayla üniversite-
lerde ilerici bilim adam› b›rakmad›-
lar. ‹flte bugün YÖK zihniyetinin
yetifltirdi¤i sözde bilim adamlar›
kontrgerilla çetelerinin yöneticili-
¤ini yap›yor. Var›n siz bir de bu ka-
falar›n yetifltirdi¤i ö¤rencileri dü-
flünün. 

Bunlar e¤itimci de¤il, devletin
psikolojik savafl uzman› olurlar an-
cak. Ö¤rencilerini devrimci, de-
mokrat ve ilerici düflüncelere sa-
hip olduklar› için sorufltururlar, ce-
zalar verirler, okullar›ndan atarlar.
Faflistleri ise koruyup kollar ve on-
lar›n da kendileri gibi üniversite-
lerde kariyer yapmalar› için u¤ra-
fl›rlar. Mesela ‹Ü. Rektörü Mesut
Parlak ‘benim yavrular›m’ diye
sahiplendi¤i faflistleri okula dahi
gelmelerine gerek b›rakmadan
mezun ederken, devrimci-demok-

rat ö¤rencileri bin türlü bahaneyle
üniversiteden atmaktad›r. 

Üniversiteleri elbirli¤i yaparak
askeri k›fllalara çevirdiler. Daha
sonra da Emin Gürses ve Ümit Sa-
y›n gibilerini ö¤retim görevlisi diye
atad›lar. Kimse sesini ç›karmad›.
Bugün de hala flu soruyu kimse
sormuyor: Böyle adamlar›n üni-
versitelerde ifli ne? Çünkü bu soru-
yu sorarlarsa kendi yaratt›klar›
tabloyu karfl›lar›nda bulacaklar?

Yak›nda bu ö¤retim görevlileri-
nin benzerlerinin, bir üniversitenin
bafl›na rektör olarak atand›¤›n› gö-
rürsek flafl›rmayal›m. Bu ülkede
halka karfl› psikolojik savafl uz-
manlar› ö¤retim görevlisi, iflkence-
ci katiller baflbakan korumas› veya
dan›flman›, infazc›lar, kontrgerilla
flefleri ise bakan olur. Bu, yaflad›¤›-
m›z düzenin genel yap›s›na uygun-
dur. 

E¤itim sistemine bafltan afla¤›
gerici, faflist, anti-bilimsel bir nite-
lik kazand›ranlar bu sistemin bafl›-
na da buna uygun kiflileri geçire-
ceklerdir. Üniversiteler, ö¤retim
üyelerinin adlar›n›n çeteler içinde,
kontrgerillayla ba¤lant›l› olarak
geçmesini sorgulam›yor. Bundan
rahats›z de¤iller. Çünkü YÖK emri
alt›nda çal›flan ö¤retim üyelerinin
önemli bir bölümü de Ergenekon-
cular’dan düflünsel anlamda farkl›
de¤ildirler. 

Bizler bu ülkede y›llard›r gençli-
¤in hakl› talepleri için, devrim ve
sosyalizm için mücadele ediyoruz.
Karfl›m›za Abdullah Çatl›lar’›, sivil
faflist hareketi, Ergenekonlar’› ç›-
kard›lar. Bizi üniversitelerden silip
yerimizi fleriatç›larla, Ergenekon-
cularla, AB’cilerle doldurmak iste-
diler. Ancak bizi yokedemezler. Bu
ülkenin devrimci gençli¤i üniversi-
telerini Ergenekoncular’dan,
YÖK’ten temizleyecektir. Gerçek
özgürlük ve demokrasinin oldu¤u,
demokratik halk üniversitelerini
yaratacakt›r. Yapmam›z gereken,
inançla ve azimle bunun için mü-
cadele etmektir. Yoksa üniversite-
lerimizdeki Ergenekoncular daha
da ço¤alacakt›r. 

GENÇL‹K FEDERASYONU

ÜN‹VERS‹TELER‹M‹Z‹ 
ERGENEKONCULAR’DAN 

TEM‹ZLEYECE⁄‹Z!
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Ankara’n›n Kurtulufl semtinde
kald›¤› evde 10 Aral›k 2007 tarihin-
de polisler taraf›ndan infaz edilen
Kevser M›rzak’›n cenazesine kat›l-
d›klar› ve katliam› protesto ettikleri
gerekçesiyle  gözalt›na al›narak tu-
tuklanan 12 kiflinin yarg›land›¤› da-
van›n ilk duruflmas› 22 fiubat günü
görüldü.

12 kifli “DHKP/C'ye üye oldukla-
r›”, “örgüt propagandas› yapt›klar›”
iddias›yla 8,5 y›ldan 20 y›la kadar
hapis istemiyle Ankara 11. A¤›r Ce-
za Mahkemesi'nde yarg›lan›yor. Sa-
n›klardan birinin evinde ç›kan Mahir
Çayan'›n "Bütün Yaz›lar" kitab› da
haz›rlanan iddianamede "örgütsel
döküman" olarak gösterildi.

Duruflmay› izlemeye gelen DTP
Milletvekili Ak›n Birdal davay› takip
edeceklerini söylerken, SES Genel
Baflkan› Köksal Ayd›n “Meryem Öz-
sö¤üt’ün arkas›nday›z. Umar›m
mahkeme do¤ru yönde bir karar ve-

rir” diye konufltu. 

Duruflma sonunda mahkeme he-
yeti  Erdinç Ero¤lu, Murat Korkut,
Can Bilen, Didem Akman, Ebru Gür-
ler, Evrim Yücel ve Çi¤dem Yak-
fli’nin tahliyesine, di¤er san›klar›n
tutukluluk halinin devam›na karar
vererek duruflmay› 25 Mart’a erteledi.

Duruflmadan sonra HÖC üyeleri
adliye önünde bir aç›klama yapt›. “‹n-
fazlar› Protesto Edenler De¤il, Katli-
amc›lar Yarg›lans›n!” pankart› açan
HÖC’lüler ad›na aç›klamay› okuyan
Onur Y›ld›r›m “Amerika ülkemizi da-
ha iyi sömürsün diye, ülkemiz ege-
menleri polise öldürme özgürlü¤ü ta-
n›yor. Ülkemizi Amerika’ya kul köle
haline getirmek de¤il, ba¤›ms›zl›k is-
temek suç say›l›yor” diyerek adalet is-
tedi. 

Duruflmaya KESK Genel Baflka-
n› ‹. Hakk› Tombul, E¤itim-Sen Ge-
nel Baflkan› Alaaddin Dinçer, BES
Genel Baflkan› Mustafa Ç›nar, flube

yöneticileri ve üyeleri ile  ESP’liler
de kat›larak destek verdi.  

YYuunnaanniissttaann''ddaann DDaayyaann››flflmmaa

Yunanistan E¤itimciler Federas-
yonu (DOE) ve Yunanistan Ortaö¤-
retim Elemanlar› Federasyonu (OL-
ME) Ankara’da evleri bas›larak gö-
zalt›na al›n›p tutuklanan 12 kifli ile
dayan›flma aç›klamas› yay›nlad›.
Aç›klamada devrimcilerin derhal
serbest b›rak›lmalar› istenirken tu-
tuklamalar›n emekçilere yönelik bir
sald›r› oldu¤u belirtildi.

Ayr›ca aralar›nda PAME (Militan
‹flci Cephesi) DOE ve OLME’nin ol-
du¤u Yunanistanl› demokratik ku-
rumlar Türkiye D›fliflleri Bakanl›-
¤›'na faks çekerek Ankara'da 12 dev-
rimcinin tutuklanmas›n› protesto
edip devrimcilerin mücadelesini des-
teklediklerini belirttiler.

BA⁄IMSIZLIK ‹STEMEK
SUÇ SAYILIYOR

Ferhat Gerçek
için yap›lan bas›n
aç›klamalar› de-
vam ediyor. Ay-

lard›r adalet taleple-
rinin yerine getirilme-
mesine tepki göste-

ren Temel Haklar
Federasyonu üye-

leri adaletsizli¤e duyduklar› öfke-
yi bu hafta ‹stanbul Taksim’de di-
le getirdiler. 24 fiubat günü Gala-
tasaray Lisesi önünde toplanan
Federasyon üyesi 40 kifli “Ferhat
Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuk-
lanmad›-Temel Haklar Federasyo-
nu” pankart› aç›p sloganlar atarak
Ferhat Gerçek’in foto¤raflar›n› ta-
fl›d›lar. 

Federasyon ad›na aç›klamay›

okuyan Deniz
Kabak Ferhat’›n
halk›n gerçekle-
ri ö¤renmemesi
için vuruldu¤u-
nu söylerken,

son dönemde polis taraf›ndan öl-
dürülen Feyzullah Ete, Baran Tur-
sun ve Cizre’de polis panzeriyle
ezilen 16 yafl›ndaki Yahya Menek-
fle’nin nas›l bir ülkede yaflad›¤›m›-
z› gösterdi¤ine vurgu yapt›. 

Aç›klaman›n ard›ndan Yürü-
yüfl önlükleri giyen Federasyon
üyeleri  ‹stiklal Caddesi'nde Yürü-
yüfl Dergisi da¤›tt›lar. Da¤›t›m s›-
ras›nda halka da seslenen Federas-
yon üyeleri “Ferhat Gerçek’i vu-
ran polis tutuklanmad›. Bu ülkede
adalet yok, Ferhat, gerçekleri ya-
zan Yürüyüfl Dergisi’ni halka
ulaflt›rmas›n diye vuruldu” dedi-
ler. 1 saat süren da¤›t›mda 60 der-
gi sat›l›rken bask›larla, kurflunlar-
la Yürüyüfl’ün sesinin susmayaca-
¤› anlat›ld›.   

H‹ÇB‹R KURfiUN
YÜRÜYÜfi’ÜMÜZÜ

DURDURAMAZ

Bafl›büyük Halk›
Y›k›ma Karfl› Direndi 

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

Temel Haklar Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada “Bafl›büyük halk›n›n direnifli
meflru ve hakl›d›r” diyerek y›k›mlara
karfl› direnme ça¤r›s› yapt›.



BES’li emekçiler 26 Ocak gü-
nü ‹stanbul Kad›köy Vergi Daire-
si önünde gerçeklefltirdikleri ey-
lemle vergi haftas›, maliye çal›-
flanlar›n›n sorunlar› ve vergi aff›
konular›nda taleplerini aç›klad›-

lar. "Eflit ‹fle Eflit Ücret, Paras›z
E¤itim Paras›z Sa¤l›k" yaz›l› dö-
vizler tafl›yan BES’liler ad›na
BES Kad›köy fiube Baflkan› Ah-
met Acar yapt›¤› aç›klamada
oluflturulan ücret farkl›l›klar›n›n
kald›r›lmas›n›, eflit ifle eflit ücret
verilmesini, ek ödemelerde mer-
kez-taflra ayr›m›n›n kald›r›lmas›-
n› istedi. 

D‹SK’e ba¤l› sendikalar 7 fiu-
bat tarihinde greve ç›kan TEGA
iflçilerine, grevlerinin 17. günün-
de destek ziyaretinde bulundular.

Sincan OSB giriflinde toplanan
kitle, grev alan›na ulaflt›¤›nda ifl-
çiler taraf›ndan slogan ve alk›fllar-
la karfl›land›. D‹SK Genel Sekre-
teri Tayfun Görgün yapt›¤› konufl-
mada kararl› bir flekilde grevlerini
sürdüren TEGA iflçileri ile daya-
n›flma ça¤r›s› yapt›.
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Grup Gün›fl›¤›, kurulufllar›n›n 15. y›l›
vesilesiyle yapt›¤› aç›klamada; ‘‘HHaallkk››nn vvee
hhaakkll››nn››nn ttüürrkküülleerriinnii ssööyylleemmeekk iiççiinn çç››kk››--
yyoorruuzz yyoollaa’’ diyeli 15 y›l geçti¤ini, bugüne
kadar konserlerinin yasaklanmas›, gözalt›,
tutuklama ve bask›larla seslerinin susturul-
maya çal›fl›ld›¤›n› ama baflar›lamad›¤›n› be-
lirttiler. Grup’un aç›klamas›nda ayr›ca flun-
lara yer verildi:

“Bu yolculu¤a bafllad›¤›m›zdan bu yana
türkülerimizi hep ayn› coflkuyla, ayn› sev-
dayla, sosyalizme olan özlemimizle söyle-
dik.

Tarihten süzülüp geliyor türkülerimiz.
fieyh Bedrettin'in, Börklüce'nin sesidir tür-
külerimiz...

Türkülerimiz günefle benzeyen yüzleriy-
le, adal› yürekleriyle düflmana korku salan;
Mahirler’in , Adal›lar’›n türküleridir.

Türkülerimiz Komutan Che'nin, Ho Chi
Minh'in, Bobby Sands'in, Mao'nun, Le-
nin'indir…

Türkülerimiz iflçilerin, gecekondu halk›-
n›nd›r.

Tutsaklar›n hiç bitmeyen özgürlük tut-
kusundayd› ""OO dduuvvaarr,, dduuvvaarr››nn››zz vv››zz ggeelliirr
bbiizzee vv››zz"" diyerek duvarlar› delip geçen tür-
külerimiz.

Türkülerimiz, bafl e¤meyen efelerin öf-
keli bak›fllar›d›r...

Türkülerimiz, devrimcili¤i ve sanatç›l›¤›
birbirinden ay›rmayan, örgütlü sanatç›l›¤›n
ö¤retmeni olan ‹dilimiz’indir.

"" EEvvllaattllaarr››mm››zz oonnuurruummuuzzdduurr"" diyen
analar›n ve babalar›n onurlu kavgalar›n› an-
latan türkülerimiz.

Balk›ca'y› K›z›ldere yapan yarenlerin
dudaklar›ndaki türkülerimiz. 

Türkülerimiz, zaferi t›rnaklar›yla kopar›p
getiren 122 kahraman›nd›r. Bu büyük direnifl-
te Grup Gün›fl›¤› eleman› Murat Çoban ölüm-
süzlefliyordu. Türkülerimiz Murat'›m›z›n ve
Efelerimiz’in  yaratt›¤› o büyük gelene¤indir.

Gün›fl›¤› tarihine yak›fl›r bir "15.Y›l Kon-
seri" ile dinleyicilerimizin karfl›s›na ç›kma-
ya haz›rlan›yoruz. Mücadelenin oldu¤u her
yerde türkülerimizle olmaya devam edece-
¤iz.

Grup Gün›fl›¤›
15. Y›l›nda

Her Okurumuz 
Bir Ferhat’t›r

Yürüyüfl okurlar› geçti¤imiz
hafta Hatay, Antalya, ‹zmir ve ‹s-
tanbul sokaklar›ndayd›lar.

22 fiubat günü AAnnttaakkyyaa’n›n
Gümüflgöze Beldesi’nde okurla-
r›m›z dergimizi tan›t›rken, doku-
ma atölyelerinde çal›flanlar›n ve
belde halk›n›n sorunlar›n› da din-
lediler.

AAnnttaallyyaa’da Kartepe Kö-
yü’nde ve K›fllahan Meydan›’nda
tan›t›m ve sat›fl yapan okurlar›-
m›z›n Amerika’y›, iflbirlikçisi
AKP’yi teflhir etmesine taham-
mül edemeyen polisler K›fllahan
Meydan›’nda sat›fl yapan okurla-
r›m›za alt› defa kimlik tespiti
yapt›. Halk, polise tepkisini der-

gimizi alarak gösterdi. 

23 fiubat günü de ‹‹zzmmiirr’’ddee
okurlar›m›z Karfl›yaka Çarfl›’da
kad›n›n, erke¤in ve iktidar›n kö-
lesi olmad›¤›n› anlatt›lar.

‹‹ssttaannbbuull Gazi Mahallesi’nde
25 fiubat günü 15 okurumuzun
gerçeklefltirdi¤i da¤›t›ma polis
sald›rd›. Önce mahallenin elek-
triklerini kesen polis ard›ndan
okurlar›m›z› gözalt›na almaya
çal›flt›. Okurlar›m›za atefl açarak
mahallede terör estiren polise
Gazi Mahallesi halk› polis otola-
r›n›n camlar›n› k›rarak, tafllarla
karfl›l›k verdi. Polis sald›r›s›nda
Yürüyüfl okuru Tolga Sevilmifl
gözalt›na al›nd›. Sevilmifl, polise
mukavemet gerekçesiyle tutukla-
narak hapishaneye gönderildi. 

Hiçbir sald›r› yürüyüflümüzü
engelleyemeyecek.

BBEESS:: EEflfliitt ‹‹flflee
EEflfliitt ÜÜccrreett 

TTEEGGAA ‹‹flflççiilleerriinnee
DDeesstteekk SSüürrüüyyoorr

Edirne Belediyesi, halk›n iç-
me suyunu özellefltirmenin önünü
açt›. Halk›n temel ihtiyac› su, te-
kelci flirketlere peflkefl çekilecek.

Edirne Belediyesi’nin “halk›n
suyunu satma’’politikas›na karfl›
Edirne’de bulunan tüm DKÖ’ler
ortak eylem karar› alarak imza

kampanyas› bafllatt›-
lar. Aralar›nda Edirne
Gençlik Derne¤i’nin
de bulundu¤u demok-

ratik kurumlar 23 fiubat günü
Cumartesi Pazar›’nda bas›n aç›k-
lamas› düzenleyerek Edirne Be-
lediyesi’ni teflhir edip imza stan-
d› açt›lar. Yaklafl›k 30 kiflinin ka-
t›ld›¤› bas›n aç›klamas›n› D‹SK
Trakya Bölge Temsilcisi Arif
Kuday okudu.

Edirne’de ‹‹çme SSuyunun
Özellefltirilmesine HHay›r!



Erkek egemen bir dünyan›n tarihi
de hiç kuflku yok ki; erkek egemen
bir bak›fl aç›s›n›n izlerini tafl›r. Ka-
d›nlar, erkek egemen iktidarlar›n, er-
kek egemen bilimin ve tarihin bari-
katlar›n› y›k›p adlar›n› tarihe yazd›-
rabilmek için de büyük kavgalar ve-
rip, büyük bedeller ödediler. 

Tarih, en çok savafllardan sözedi-
yordu ve savafllar da “erkek ifli”ydi.
Köleci düzene, feodal düzene karfl›
ayaklan›p savaflanlar erkeklerdi ço-
¤unlukla. Onmilyonlarca askerin sa-
vaflt›¤› 1. Dünya Savafl› da ““eerrkkeekk--
lleerriinn ssaavvaaflfl››””yd›. Ama kad›nlar, ta-
rihten bu flekilde d›fllanmay› kabul
etmeyecekler, bir flekilde kat›lacak-
lard› bu tarihe... 

O güne kadar kad›nlar›n savafl-
malar›, –efsanevi Amazonlar’› bir
yana b›rak›rsak– istisnai bir durum-
du. “O güne kadar...”

O günün ad›, tarihe Paris Komü-
nü diye yaz›lan gündü. Tarih,
1871’di. Komünle birlikte art›k bir
istisna de¤ildi savaflan, dövüflen ka-
d›n. Ço¤u iflçi 10 binden fazla kad›n,
bu kez 1871’de Paris Komünü için
çarp›fl›yordu. Hem de öylesine çarp›-
fl›yorlard› ki, 1871 Paris Komünü’ne
tan›k olan bir burjuva gazeteci daha
sonra flöyle yazacakt›: “E¤er Frans›z
milleti yaln›z kad›nlardan oluflsayd›,
ne korku salan bir millet olurdu.”

HH
Burjuvazi, tarih sahnesine erkek-

le birlikte dövüflerek ç›kan kad›n›
hep gizlemek istedi. Kad›n böyle ol-
mamal›yd›. Bunun teorisini yapt›.
“Kad›n›n özgürlü¤ü”nden çok söz
ediyordu ama asl›nda bunu hiç de sa-
vunmuyordu: “Erkek bir burjuva,
kar›s›n›, savaflta da, bar›flta da evin-
de oturtuyor ve bir süs eflyas›ndan
daha fazla de¤er de vermiyordu.” 

Kad›n›n özgürleflmesi, s›n›flar
mücadelesi içinde yer almas›ndan
geçiyordu. Ve onlara bu yolu ard›na
kadar açan tek bir ideoloji vard›:
Marksizm-Leninizm. 

Marksist-Leninist-
ler’in ilk örgütlerinden
biri olan I. Enternasyo-
nal, kendi içinde ““KKaa--
dd››nnllaarr BBiirrllii¤¤ii””ni de

kurarak, o güne kadarki statükolar›n
d›fl›na ç›kt›. Sosyalist partiler, prog-
ramlar›nda ““kkaadd››nn eerrkkeekk eeflfliittllii¤¤iinnii
ssaa¤¤llaammaakk”” hedefine yer verdiler. II.
Enternasyonal ““DDüünnyyaa EEmmeekkççii KKaa--
dd››nnllaarr GGüünnüü”” ilan etti. 

Peki bunlar›n sonucu neydi? Bun-
lar›n sonucu kad›nlar›n s›n›flar mü-
cadelesinde kitlesel biçimde yer al›fl-
lar›n›n önünün iyice aç›lmas› ve bu-
nun da ötesinde kad›nlar›n bu sava-
fl›n genelkurmay› için-
de de do¤rudan yer al-
mas›yd›. Bu devrimci,
sosyalist anlay›fl›n ese-
ri olarak tarihe adlar›
yaz›lan kad›nlar›n dün-
yas›nda k›sa bir gezinti
yapabiliriz flimdi; ki
bu bölümde kad›nlar›n
tarihe vurduklar› dam-
gan›n izlerini sürerken
Hakl›y›z Kazanaca¤›z
adl› kitaptan yararlan-
d›k. 

HH
Rosa LUXEM-

BURG, Clara ZET-

K‹N, Aleksandra KOL-

LANTAY, Nadejda KRUPSKAYA...

Kuflku yok ki, büyük ölçüde tan›nan

bu devrimci kad›nlar, kad›nlar›n s›-

n›flar mücadelesinde yer almalar›n›n

ötesinde, bu mücadelenin önderli¤i

içinde yer almalar›n› simgeleyen

isimler oldular. 

Art›k 1917 EEkkiimm DDeevvrriimmii’’nnddee

de, 1919 Alman Devrimi’nde de on-

lar da vard› devrimin önderli¤i ve

kitleleri içinde. 
‹‹ssppaannyyaa’’ddaa ve FFrraannssaa’’ddaa ve

AAvvuussttuurryyaa’’ddaa faflizme karfl› sava-
flanlar›n içinde onlar vard›. ‹span-
ya’da Franko faflizmine karfl› Cum-
huriyetçilerin saf›nda direnen, hatta
kimileri “kad›n tugaylar›” olarak ör-
gütlenen kad›nlar›n a¤z›ndan yaz›ld›
tarihe ““NNoo PPaassaarraann!!”” slogan›. Hit-
ler faflizminin ordular›n› durduran
Sovyet K›z›l Ordusu’nun içinde

Sovyet kad›nlar› büyük kitleler ha-
linde yer ald›lar.  

BBuullggaarr kad›n partizanlar, Mitka
GR‹BÇEVA’lar, da¤larda, flehirlerde
devrimin en a¤›r yüklerini tafl›d›lar.
Çin ve Vietnam devrimlerinde de
milyonlar halinde yer ald› köylü,
emekçi kad›nlar. Elde silah savaflan
gerillalar›n aras›nda da vard›lar, bin-
lerce kilometrelik yeralt› tünellerin-
de kar›ncalar gibi çal›flanlar aras›nda
da. Bir kad›n olarak Güney Vietnam
KKuurrttuulluuflfl OOrrdduussuu bbaaflflkkoommuuttaann
yyaarrdd››mmcc››ll››¤¤››nnaa getirilen NNgguuyyeenn
TThhii DD‹‹NNHH,, kad›nlar›n devrimlerde-
ki pekiflen yerini ifade ediyordu. 

Ulusal ve Marksist-Leninistler’in
önderli¤indeki ulusal ve sosyal kur-
tulufl savafllar›, kad›nlar›n dinamiz-
mini, vatanseverli¤ini, özgürlük sa-
vaflç›l›¤›n›, yarat›c› özelliklerini aç›-
¤a ç›kar›yordu. Fidel Castro da Kü-
ba devrimini gelifltirirken bunu gör-
müfl ve sadece kad›n savaflç›lardan
oluflan MMaarriiaannaa GGrraajjaalleess MMüüffrreezzee--
ssii’nin oluflturulmas›na önderlik et-
miflti. Bafllang›çta savaflç›lar›n için-
de bir istisna olan Moncada Bask›-
n›’nda yer alan Haydee SANTAMA-
R‹A, geliflen savafl içinde Celia
SANCHEZLER’de, Vilma ESP‹N-
LER’de yeniden yarat›ld›lar ve bö-
lük bölük ço¤ald›lar.

Nikaragual›, El Salvadorlu ka-
d›nlar da Küba kad›n›n› örnek ald›-
lar. Gerillada omuz omuzayd›lar er-
kek yoldafllar›yla. Nikaragua devri-
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Ve Rosa, Ve Mitka, Ve Tanya, Ve
Leyla, Ve Gülsüman, Ve Kevser, Ve...

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye



minin ilk kad›n flehidi Luisa Amanda
ESP‹NOZA’dan büyük devrimci aske-
ri eylemlerin komutanlar›ndan Dora
Maria TELLEZ’e kadar kad›nlar, bir-
likte kurtuluflun onurlu yolundayd›lar.
“SSaannddiinnoo’’nnuunn KK››zzllaarr››”, “bütün ulu-
sun aflk›” u¤runa, devrim u¤runa sev-
gililerini terk edip devrime sözlendiler. 

HH
Adli tutuklu ve hükümlülerin görüfl

günüydü o gün. Havaland›rmadan
u¤ultu biçiminde sesleri yükseliyordu.
Hülya, elindeki ka¤›tla merdivenlerden
inerek havaland›rmaya ç›k›p oradan
gardiyanlar›n bulundu¤u odaya yönel-
di. ‹çeri girince gardiyanlar sordu:

- Merhaba Hülya, ne o, sen buraya
gelmezdin. Bir fley mi var? 

Hülya hepsini flafl›rtan bir so¤uk-
kanl›l›kla flöyle dedi.

- ‹flbirlikçi F. Ö.'yü hareketim ad›na
cezaland›rd›m. Gidip haber verin.

Gardiyanlar flaflk›n. 

- fiaka yap›yorsun.

- Size gidin haber verin diyorum.
Bunun flakas› m› olur? Nuh Mete Yük-
sel çok istiyordu, gelip leflini als›n.

Hülya gardiyanlar› flaflk›nl›klar›yla
baflbafla b›rak›p ayn› sakinlikle görüfl
kabinlerinin önüne geliyor ve elindeki
ka¤›ttan adli tutuklularla ailelerine
aç›klamay› okuyor. Yine flaflk›nl›k. Ai-
leler Hülya'y› tan›yor, seviyor. Bu na-
rin, sessiz, sakin k›z flimdi ne diyordu
anlamakta zorlan›yorlar.

Hülya sanki do¤al... Ola¤an bir
fleyden söz ediyor. Asl›nda sankisi faz-
la, evet, do¤al, ola¤an... K›sa bir süre
sonra müdürler, gardiyanlar havalan-
d›rmaya dolufluyor. Hemen ard›ndan
hapishane savc›s›, Cumhuriyet Savc›-
s›, asker ç›k›p geliyor. Savc› Hülya'n›n
ifadesini al›yor. Olay yeri tutanaklar›
tutuluyor.

Birkaç ay sonra eylemle ilgili dava
aç›ld›, mahkeme bafllad›. Hülya idamla
yarg›lan›yor. Ama ne mahkeme heyeti,
ne de hainin ailesi bu ifli Hülya'n›n yap-
t›¤›na ikna de¤il. Hakim; "Sen çok za-
y›fs›n, güçsüz gözüküyorsun. Tek bafl›-
na bu ifli yapm›fl olman mümkün de¤il"
dedi¤inde, Hülya so¤ukkanl›l›kla
""HHaaiinniinn ddee bbiirr ss››kk››mmll››kk ccaann›› vvaarrdd››""
diyor. Bu s›rada hainin babas› a¤l›yor.

Hülya ona da sesleniyor: “A¤lama am-
ca, a¤lamaya de¤mez. O ihanet etti. Sa-
dece bize de¤il, size de ihanet etti”.

HH
Nikaragua’da Sandino’nun K›zla-

r›’yd› adlar›, ülkemizde Sabo’nun k›z-
lar›... Kim diyebilirdi onlara güçsüz...
Kim diyebilirdi ki onlar›n iradesi za-
y›f... Sabolar, Günerler, ‹pekler, Der-
yalar... Art›k kavgan›n içindeydi onlar;
kavgan›n her türlüsünün. Art›k tarih
onlars›z yaz›lamazd›.  

Arjantin faflist cuntas›n›n katletti¤i
o¤ullar›n›, k›zlar›n› aramak için her
perflembe günü, beyaz baflörtüleriyle
meydanlarda toplananlar Plaza Del
Mayo’nun Analar› olmadan tarih yaz›-
labilir miydi? Ya da TAYAD’l› Analar
olmadan?.. 

Dedik ya, her alanda varlar art›k;
bomba yüklü kamyonla ‹srail siyonist-
lerinin aras›na dalan 16 yafl›ndaki Sena
MUHEYDL‹, dünyadaki tüm k›zkar-
defllerine özgürlük için ölmeyi ö¤reti-
yordu. Kürt halk›n›n yurtsever k›z›
Leyla KASIM, ulusu için seve seve
idam sehpas›na ç›karken, kavgaya k›z-
kardefllerim, kavgaya kat›l›n ça¤r›s›
yap›yordu. Sonra bu ça¤r›ya cevap ve-
renler Zilan oldular, Sema oldular, Fi-
dan oldular...

Feda eylemleri de ““eerrkkeekk iiflflii”” ola-
rak flekillenmiflti ilkin. Ama sonra,
sonra yine fedakar kad›nlar ç›kt› savafl
alanlar›n›n ortas›na. Kim dediler, kim
bizden daha fedakar olabilir ki! Filis-
tin’de, Irak’ta ve Afganistan’da ve Sri
Lanka’da ve elbet ülkemizde, kendile-
rini çocuklar› için, ülkeleri için, halk-
lar› için, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k için
feda ettiler. 

Ülkemizin ve dünyam›z›n son dö-
neminin en büyük direniflinde de ön-
deydiler onlar. Tüm tutsaklar›n onda
biri kadar belki var, belki yoktular;
ama Büyük Direnifl’te aln›na k›z›l bant
takan ölüm orucu direniflçilerinin yüz-
de 25’i kad›nd›. Ölüm orucu flehitleri-
nin ise yüzde 30’dan fazlas›.. Bunlar
sadece birer rakam de¤il, bunlar Ca-
nanlar, Gülsümanlar, Fidanlar ve Sev-
giler... Ve onlar, genç k›zlar olarak,
analar olarak, iflçi, memur, kondulu
kad›nlar olarak kad›n›n kavgada büyü-
yen yerini anlat›yorlar.... 
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K›sa TTarih
22 MMaarrtt -- 88 MMaarrtt

2 Mart 1994 
Alt›s› DEP'li sekiz milletvekili, doku-
nulmazl›klar› kald›r›larak, meclis
önünden gözalt›na al›n›p tutukland›-
lar. 

3 Mart 1992
Zonguldak Kozlu Maden Oca¤›’ndaki
grizu patlamas›nda 300 iflçi öldü. 

3 Mart 1998
Nurtepe'de 21 kiflinin polis sald›r›-
s›yla gözalt›na al›nmas›na karfl› halk
karakola yürüdü. Bunun üzerine
gözalt›ndakiler serbest b›rak›ld›. 

4 Mart 1919
III. Enternasyonal kuruldu. 

4 Mart 1994 
Kocaeli Tüprafl 50. Y›l Lisesi’nde
ö¤renciler idare bask›s› ve faflist sald›-
r›lar› protesto için okulu iflgal ettiler. 

4 Mart 1998 
Onbinlerce memur, “Sahte Sendika
Yasas›”n› protesto etmek için Anka-
ra'da miting düzenlediler. Memurlar,
K›z›lay'da polis sald›r›s›na karfl› bari-
katlarda çat›flt›lar. 

6 Mart 1921
Koçgiri Harekat› bafllad›.

6 Mart 1991
‹YÖ-DER'li ö¤renciler Avc›lar Yurdu’n-
daki bask›lar›, yemek fiyatlar›n›n pa-
hal›l›¤›n›, idaredeki faflist kadrolafl-
may› protesto etmek için befl günlük
yemek boykotu yapt›lar.

7 Mart 1994
Ümraniye Belediyesi'nde 700 iflçi,
gasbedilen haklar› için direnifle geçti.
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8 Mart’ta ‹stanbul’da üç ayr›

miting yap›lacak. Peki neden?

Gerçek flu ki; tek bir mitingin

olmamas› için hiçbir gerçekçi ne-

den yoktur. Bu ayr›flma, ggrruuppççuu

vvee ssuubbjjeekkttiiff yaklafl›mlarla ortaya

ç›km›fl bir ayr›flmad›r. 

“Solda risksiz, bedelsiz solcu-
luk yapma hesaplar›n›n, grupçu-
lu¤un, rekabetçili¤in halk güçleri-
ni nas›l böldü¤ünü, nas›l oligarfli-
ye manevra imkan› sa¤lad›¤›n› 8
Mart eylemlerinde bir kez daha
görüp yaflad›k.”

Biz bu sat›rlar›, 2005 y›l›n›n 8

Mart eylemlerinin ard›ndan yaz-

m›flt›k. Parçalanma, bölünme, o

günden beri sürüp geliyor. 

8 Mart’› illa “erkeksiz” kutlaya-

ca¤›z diye dayatanlar bir yanda,

devrimcilerden niye ayr› oldu¤unu

kaç y›ld›r bir türlü izah edemeyen

ESP bir yanda ve devrimciler bir

yanda. ÜÜçç aayyrr›› mmiittiinngg,, iflte bu üç

ayr› kesime tekabül ediyor. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

olarak da, 8 Mart’› birlikte örgütle-

di¤imiz  platform olarak da, bu y›l

da, tek bir 8 Mart  eylemini amaç-

lad›k; ancak mümkün olmad›. SSoo--

rruummlluussuu bizim d›fl›m›zdaki iki ayr›

8 Mart eylemini örgütleyenlerdir.  

“Erkeksiz” mi yürüyeceklerdi;

bunu bize dayatmad›klar› sürece

yürüyebilirlerdi, peflpefle kortejler-

de yürüyebilirdik, bizce hiçbir mah-

suru yoktu. Dayatmac›l›k

olmad›¤› sürece, çok da-

ha baflka, yarat›c› biçim-

ler de bulunabilir üstelik

(Ki biz bunu da ilk kez

söylemiyoruz, önceki y›l-

larda da gündeme getir-

dik). Fakat o kesimler, bunun

tart›flmas›n› bile yapmad›lar.

Bu noktada, onlar için tart›fl›l-

maz ve vazgeçilmez olan 8

Mart’› ““eerrkkeekkssiizz”” kutlamak

m›, yoksa ““ddeevvrriimmcciilleerrssiizz”” kut-

lamak m› oldu¤u sorusu cevaps›z-

d›r. 2005’ten bu yanaki prati¤in

bize verdi¤i cevap, bu kesimlerin

önemli bir bölümünün iiccaazzeett kay-

g›lar›yla, devrimcilerle yanyana

gelmiyor olufllar›d›r. 

ESP’ye iliflkin ise özel bir fley

belirtmek zor; “ne olsayd› birlikte
olabilirdik” sorusu boflluktad›r

çünkü. ESP’nin neden ayr› oldu¤u-

nu bilen yoktur. ESP önceki y›llar-

da, bugün 8 Mart’› birlikte örgütle-

di¤imiz platformun toplant›lar›na

kat›lm›fl, bu platformla birlikte ola-

bilece¤ini beyan etmifltir. 

ESP, 2006’daki toplant›larda 8

Mart eyleminin Kad›köy’de yap›l-

mas›n› önermifl, önerisi platform-

da reddedilmifl ve bunun üzerine

de ESP bu ço¤unluk iradesini tan›-

may›p bizden ayr›l›p kendi bafl›na

8 Mart örgütlemeye soyunmufltur.

Sonras›nda Kad›köy veya Beyaz›t

fleklinde bir tart›flma olmasa da,

yani ESP’nin gerekçesi ortadan

kalkm›fl olsa da, ESP’nin ayr›l›¤›

sürmektedir... ‹deolojik ve politik

anlamda güçlü, vazgeçilmez bir ge-

rekçenin olmad›¤› yerde, ESP aç›-

s›ndan ayr› olmay› izah edebilecek

tek kavram, ESP’nin grupçulu¤u,

reklamc›l›¤›d›r. 

K›sacas›; ‹stanbul’da üç ayr› 8

Mart eyleminin hakl›l›k gerekçeleri

yoktur. Kim neyi paylaflam›yor? 

Kald› ki, ortada örgütlenmifl

onbinlerce kad›n yoktur. Ortada

büyük kad›n hareketleri de yoktur.

8 Mart’a iliflkin birbirinden tama-

men farkl›, bir araya getirilmesi
““iimmkkaannss››zz”” olan eylem ve müca-

dele biçimleri de yoktur. O halde? 

Yapaca¤›m›z eylemlerin çerçe-

veleri afla¤› yukar› bellidir ve birbi-

rine benzerdir; eylemlerin çap› da

afla¤› yukar› öngörülebilirdir; kim-

senin “ben flu meydanlarda bari-
kat kuraca¤›m” dedi¤i de,“ben flu
farkl› politikayla flu alana onbin-
ler dolduraca¤›m” deme durumu

da yoktur; tüm bunlara ra¤men

sanki büyük ayr›l›klar varm›fl gibi

f›rt›nalar kopart›lmaktad›r. 

Bu durum Türkiye solunun ggee--

rriillii¤¤iinnii,, iiddddiiaass››zzll››¤¤››nn›› vvee yyüüzzeeyy--

sseellll ii¤¤iinnii göstermektedir. Hemen

her y›l bütün karfl› çabalara ra¤-

men, aayynn›› flfleeyy tteekkrraarr eettmmeekkttee

ve kad›nlar üç ayr› gösteri yap-

maktad›r. Oysa bir mitingde farkl›

görüflte olanlar›n kendilerini ifade

edebilmesi çok kolay bir ifltir. Dev-

rimciler, demokratik kitle örgütleri,

isterlerse bunun onlarca yolunu,

biçimini bulurlar. Ama illa da biz

ayr›flaca¤›z, illa da biz grup reklam›

yapaca¤›z diyenler ayr›l›¤› dayat-

makta, uzlaflmaya yanaflmamakta-

d›rlar. 

‹cazetçilik, grupçuluk, subjekti-

vizm, hiçbir yerde hhaallkk hhaarreekkeettii--

nnii ggeelliiflflttiirrmmeemmiiflflttiirr.. 8 Mart’› bö-

lenler, bu grupçuluktan, reklamc›-

l›ktan, subjektivizmden asla ka-

zançl› ç›kamayacaklar. Bu tav›rla-

r›yla 8 Mart’a, Dünya Emekçi Ka-

d›nlar Günü’ne zarar vermektedir-

ler; ama bu zarar›n daha büyü¤ünü

kendilerine vermekte olduklar›n-

dan emin olabilirler. Çünkü, elbette

halk›n mücadelesine karfl› sorum-

suzca sürdürülen grupçulu¤un, sub-

jektivizmin de bir faturas› olacakt›r. 

Siyasette

‹LKE
Üç Ayr› Miting!

NEDEN?

Ankara’da Al›nteri, BDSP,
DHD, HÖC, Kald›raç, Odak ve Par-
tizan taraf›ndan oluflturulan Dev-
rimci 8 Mart Platformu, Yüksel
Caddesi’nde yapt›¤› aç›klamayla 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-

nü’ne iliflkin eylem program›n›
aç›klad›.

23 fiubat’ta “Yaflas›n 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü”
pankart›yla yap›lan eylemde, tüm
emekçi kad›nlar, 8 Mart günü plat-

form taraf›ndan düzenlenecek eyle-
me ça¤r›ld›. 

Platform’un düzenledi¤i kutla-
ma için 8 Mart günü saat 12.00'de
SSaakkaarryyaa CCaaddddeessii’’nnddee toplan›larak
Abdi ‹pekçi Park›’na yürünecek;
kutlama program› parkta devam et-
tirilecek.

ANKARA: Devrimci 8 Mart Platformu’nun Ça¤r›s›



Dergimizin

tan›t›m ve da-

¤›t›m faaliyet-

leri Avrupa’da

da sürüyor.
AAvv uu ss tt uu rr --

yyaa’’nn››nn bbaaflfl--
kkeennttii VViiyyaannaa’’
ddaa okurlar›m›z,

20 ve 21 fiubat’ta 15. ve 10. Viya-
na’da 4 saat içinde 32 dergi da¤›t›m›
ile birlikte dergimizin tan›t›m›n› da
yapt›lar. AKP’nin iflbirlikçili¤inin de
teflhir edildi¤i da¤›t›m s›ras›nda, ifl-
birlikçili¤e duyulan tepkilerin özeti
yafll› bir kad›n›n; ““BBaabbaamm ddaa ddeerrddii
zzaatteenn,, bbiizz AAmmeerriikkaa’’yyaa ggööbbeekktteenn

bbaa¤¤ll››yy››zz ddiiyyee,, zzaatteenn hheerr ttaarraaff›› ggüüzzeell
üüllkkeemmiizzii tteerrkk eettmmeekk zzoorruunnddaa kkaall--
mmaazzdd››kk yyookkssaa”” sözlerinde ifadesini
buldu. 

‹‹ssvviiççrree BBaasseell’’ddee 16 fiubat’ta  Yü-
rüyüfl önlükleri giyerek dergi da¤›t›-
m› yapan okurlar›m›z, Heuwage’den
Küçük Basel’e kadar dergimizin tan›-
t›m ve da¤›t›m›n› yapt›lar. Büyükleri-
nin yan›nda Yürüyüfl önlükleriyle da-
¤›t›ma kat›lan çocuklar›m›z mücade-
lemize anlam› büyük bir katk› sunu-
yorlard›.

AAllmmaannyyaa KKööllnn’’ddee 25 fiubat’ta
da¤›t›ma ç›kan okurlar›m›z, Nippes
Semt Pazar›’nda gerçeklefltirdikleri
da¤›t›m›n yan›nda, türban tart›flmalar›

ve ›rkç› sald›r›lar üzerine
konuflmalar yapt›lar.

AAllmmaannyyaa BBeerrlliinn’’ddee,,
20 ve 23 fiubat’ta Leo-
parplatz ve Hermanplat
çevresinde dergimizin

da¤›t›m›n› yapt›lar. Okurlar›m›z,
FFeerrhhaattllaarr’’››nn yyüürrüüyyüüflflüü ile Berlin’in
sokaklar›n› dolaflmaya devam ede-
ceklerini söylediler.

Dergimizin halk›m›za daha fazla
ulaflt›r›lmas› için ‹‹nnggiilltteerree’’ddeekkii
okurlar›m›z da tan›t›m kampanyas›
bafllatt›. LLoonnddrraa’’nn››nn WWooooddggrreeeenn
KKüüttüüpphhaanneessii önünde 23 fiubat’ta
Yürüyüfl Dergisi stand› aç›ld›. Ço-
¤unlukla Türkiyeli Kürt ve Türk
emekçiler dergimizi al›rken, K›br›sl›
Türk ve Rum halk›ndan dergimizin
‹ngilizce, Yunanca bas›m›n› alanlar
da oldu. Okurlar›m›z, 3 saat içinde 18
dergi da¤›t›m› yapt›lar.

Say›: 141 47YURTDIfiI

Yurtd›fl›nda da Ferhatlar Var!

Yürüyüfl Kampanyas›

Son dönemde özellikle Alman-
ya’da baflta Türkiyeliler olmak üze-
re yabanc›lar›n evlerine yönelik sal-
d›r›lar hemen her gün yaflan›r hale
geldi. Anadolu Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada; ““HHeerr ssaabbaahh uuyyaanndd››¤¤››--
mm››zzddaa aaccaabbaa bbuuggüünn nneerreeddee bbiirr eevv
yyaakk››lldd››,, kkaaçç kkiiflflii yyaannaarraakk ccaann vveerr--
ddii ssoorruussuunnuu kkeennddiimmiizzee ssoorrmmaaddaann
ggeeççeemmiiyyoorruuzz”” diyor.

Bu soruya neden olan, ›rkç› sald›-
r›lar geçen hafta da tüm yo¤unlu¤uy-
la devam etti. Afla¤›da sadece son
günlerin “yang›n” bilançosunu bula-
caks›n›z. Sadece bilanço, durumun
vehametini göstermeye yetiyor:

*

2211 fifiuubbaatt’’ttaa Berlin’de 5 ayr› yer
kundakland›. Ayn› gün, MMüünniihh’’ttee
bir ev kundakland›. Evde oturan ai-
lenin yang›n› erken fark etmesiyle
yang›n söndürüldü.

**

2244 fifiuubbaatt’’ttaa AAllmmaannyyaa’’nn››nn KKuu--
zzeeyy RReenn WWeessttffaallyyaa Eyaleti’ndeki

Menden kentinde Türkiyeliler’in
oturdu¤u iki bina yak›lmak istendi.
Binalardan biri üst üste üç kez kkuunn--
ddaakkllaanndd››. 

KKuunnddaakkçç››llaarr,, cumartesi gece
yar›s› binay›, çöpleri tutuflturup
yakmak istedi. ‹tfaiye yang›n› he-
men söndürdü. Üç saat sonra ayn›
bina bir kez daha kundakland›. Sal-
d›rganlar kilerde birbirine dayanm›fl
iki tahta parças›n›n alt›na yanan bir
mum koydu, yere de yan›c› madde
döktü. Ancak mum söndü¤ü için
kundakç›lar amac›na ulaflamad›. 

KKuunnddaakkçç››llaarr vazgeçmedi ve er-
tesi akflam, bu kez binan›n çamafl›r-
hanesini yakt›lar. 

*

Menden’in Rüthen Kasabas›’n-
da da yine Türkler’in yaflad›¤› bir
bina yak›lmak istendi. Duman› his-
seden bina sakinleri yang›n› büyü-
meden söndürdü.    

**

2266 fifiuubbaatt’’ttaa Almanya’n›n Herne
Kenti’nde de Türkiyeliler’in otur-
du¤u bina yak›ld›, 5 kifli dumandan

zehirlenerek hasta-
neye kald›r›ld›. Bi-
nada kalan Erdo-

¤an Ünal, polis ve itfaiyenin yapt›¤›
incelemenin ilk sonucuna göre yan-
g›n›n ““kkuunnddaakkllaammaa”” ssoonnuuccuu ç›kt›-
¤›n›n anlafl›ld›¤›n› belirtti. 

*

AAyynn›› ggüünn,, Wendlingen Kasaba-
s›’nda Türkiyeliler’e ait iki araç ya-
k›larak kullan›lamaz hale getirildi. 

*

Almanya’n›n bat› bölgesindeki
AAllddeennhhoovveenn adl› kentte Türkiyelile-
r’in yaflad›¤› bir evde ç›kan yang›n
sonucunda 64 yafl›ndaki Döndü Apa-
ç›k adl› kad›n yaflam›n› kaybetti. Po-
lis, yang›n›n gaz sobas›ndan ç›kt›¤›-
n› ileri sürerken, ››rrkkçç››ll››kk fifiÜÜPPHHEESS‹‹
yine geçerlili¤ini koruyordu.  

*

Son yang›nlarla birlikte rakam,
23 günde tam 18 yang›na ulaflt›. 

Bütün bunlar ““kkaazzaa””yyssaa o
zaman da geriye yine Anadolu Fe-
derasyonu’nun sordu¤u flu soru
kal›yor: “BBuu ‘‘KKaazzaallaarr’’ NNeeddeenn HHeepp
BBiizzddee””...... Ve kuflku yok ki, flüphe ve
düflmanl›k, yang›nlardan daha h›zl›
büyüyor. 

BBuuggüünn aatteeflfl nneerreeddee??
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““BBaaflflaarr››nn››zz››nn
bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü
iinnaanncc››nn››zz››nn
bbüüyyüükkllüü¤¤üü 
bbeelliirrlleerr..””

LL.. AAnnnnaaeeuuss 

SSeenneeccaa

BAM TELİ çizgiler

Polis promosyonu!
Polisler geçen hafta da Adana’da kendi-

lerine tafl atan çocuklar› sinemaya götürmüfller. 
Bu gidiflle, eylemler, çocuklar için muz yeme, ayak-

kab› alma, sinemaya gitme, belki yak›nda yurtd›fl› seya-
hati gibi etkinliklerin bafllang›c› olacak...

Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n 
2007 y›l› raporunda önceki y›la göre

iflkence flikayetlerinde yyüüzzddee 3300 aarrtt››flfl
görüldü¤ü belirtiliyor. 

Acaba matematikte s›f›r rakam›n›n
anlam›, fonksiyonu de¤iflti de bizim mi
haberimiz yok?  

Ya matematikte rakamlar›n anlam›
de¤iflti ya da baflbakan matematikten hiç anlam›yor. 

E¤er onun matematik hocas› olsayd›k diyece¤imiz
belliydi: “Recep Tayyip o¤lum, otur yerine, s›f›r!”

Yürü yya kkulum!

Albayraklar’›n cirosu
2001 y›l›nda 150 milyon
dolard›... 

2007’de 750 milyon do-
lar ciroya ulaflm›fl... 

5 y›l-
da 5 kat
büyüme!

‹ n fl a -
a t t a n
t r a k t ö r
sanayine,

tekstilden filo kiralamaya
kadar onlarca flirketi var Al-
bayraklar’›n...

Birileri yürü ya kulum
demifl, oras› aç›k da, diyen
kim... 

““AAnnnnee ddee¤¤iilliimm,, oollaammaayyaaccaa¤¤››mm,,
aammaa oollssaayydd››mm oo¤¤lluummuu aasskkeerree ggöönn--
ddeerrmmeezzddiimm...... fifieehhiittlleerr ööllmmeezz,, vvaattaann
bbööllüünnmmeezz,, kklliiflflee bbuunnllaarr......””   

diyebilme cesaretini göstermifl; üs-
telik, bunu flovenizmin manfletler-
den inmedi¤i günlerde yapm›fl. Bravo do¤rusu. 

Bülent Ersoy, daha sonra da, kendisine yöneltilen “ha-
inlik” suçlamalar›na karfl› düzenledi¤i bas›n toplant›-
s›nda da ““ööllüümm yyeerriinnee ççöözzüümm ddeemmeekk ssuuçç iissee hheemmeenn bbee--
nnii aassss››nnllaarr”” diyerek tavr›n› sürdürmüfl. 

Bu ülkede ““aayydd››nnllaarr ddiilleekkççeessii””ni imzalay›p, sonra ifl
mahkemelik olunca ““kkiirraa ssöözzlleeflflmmeessii ssaannmm››flfltt››mm”” diyen
korkaklar›n da ç›kt›¤›n› düflününce, Ersoy’un tavr› do¤-
rusu takdire de¤er! 

“Vicdani RRed”

değin elerm

Tersinden tecrübe ihrac› - Almanya Fe-

deral Anayasa Mahkemesi, kiflisel bilgisayarlar›n polis tara-
f›ndan kiflinin haberi olmadan denetimini büyük ölçüde ser-
best b›rakan yasay› kabul etti. 

Bilgisayarlar, “belirli koflullarda” denetlenebilecekmifl. 
O “belirli koflullar”, “insan hayat›n› veya devletin varl›-

¤›n› tehlikeye sokan, kamu güvenli¤ini tehdit eden durum-
lar” imifl. 

Bunun Türkçesi flu; her zaman, ak›llar›na ne zaman eser,
ne zaman isterlerse denetleyecekler bilgisayarlar›. “Kamu
güvenli¤i, devletin varl›¤›” dediniz mi her fley onun içine gi-
rer ve akan sular durur. Bizdeki devlet bunu iyi bilir, iyi uy-
gular.  Eskiden yeni-sömürgelerin polis ve savc›lar›, emper-
yalistlerden ak›l ve yöntem ö¤renirdi, flimdi herhalde tersi
oluyor. 00..
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Herkes “harekat” halinde 
Faflizm, Kuzey Irak’a kara harekat›nda...  AKP, bir

yandan da türban harekat›n› sürdürüyor, herkesin gözü
Kuzey Irak’tayken Çankaya’dan türbana onay
ç›kart›yor... Milletvekilleri yeni avanta harekat›nda, tür-
ban, PKK tart›flmalar› aras›nda, kendilerine yeni k›yaklar
yap›yorlar.. Vatan, fleriat, avanta!

milliyetçi, mukaddesatç›

Kardan Adam
Milliyetçi ve ‹slam-

c› moday› takip eden,
Türk-‹slam sentezine
uygun kardan adam!

YYaa sseevv,, yyaa eerrii!!

Durumdan VVazife!
Son s›n›r ötesi sald›r›da ölen asker-

lerin Çanakkale’de yap›lan cenaze
töreninde ‹l Müftüsü Kamil K›ran,
cenaze namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra,
üstüne vazifeymifl gibi, bir de
konuflma yap›yor ve teslim olun ça¤r›s› yap›p diyor ki:

“Mehmetçi¤in o flefkatli kollar›na teslim olun.
Teslim olursan›z kurtulursunuz. Ya akl›n›z› bafl›n›za al›n
ya da Allah belan›z› versin.”

As›l senin gibi müftünün Allah belas›n› versin.

““YYaavvrruumm sseennii bbiizzee ççeekkiilliiflfltteenn ggeettiirrddiilleerr!!””
....Maddi durumu iyi olmad›¤› için doktora gidemeyen
kad›nlar aras›nda yap›lan çekiliflle 14 y›ld›r çocuk hasre-
ti çeken Gülay Cebecio¤lu, tüp bebek sahibi olma f›rsat›
yakalad›. 
Türk Anneler Derne¤i Bursa fiubesi, flimdiye kadar
çocuk sahibi olamam›fl anne adaylar› aras›nda yapm›fl bu
çekilifli. 
Anneler do¤acak çocuklar›na büyüyünce ne diyecekler
acaba?
“Yavrum seni leylekler getirdi” sözünün yerini san›r›z
art›k “yavrum sen bana çekiliflten ç›kt›n” sözü mü
alacak?

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

FFDDKKCC’’nniinn kkuurruulluuflfl yy››llddöönnüümmüü iiççiinn HHÖÖCC
ttaarraaff››nnddaann ggöönnddeerriilleenn mmeessaajjdd››rr:: 

FF‹‹LL‹‹SSTT‹‹NN DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK
KKUURRTTUULLUUfifi CCEEPPHHEESS‹‹’’NNEE

On y›llard›r Filistin halk›n›n hakl›
ve onurlu mücadelesinde yerini alan,
bu mücadelede bedeller ödeyen Filis-
tin Demokratik Kurtulufl Cephesi’nin
kurulufl y›ldönümünü kutluyor, selaml›yoruz. 

Filistin direnifli her zaman y›lg›nlara umut, güçsüz-
lere direnç ve tüm dünyada emperyalizme karfl› dire-
nenlere onur kayna¤› olmufltur. Filistin, bugün dünya-
n›n her yan›nda bu duygularla an›l›yorsa sizlerin ve di-
reniflte verilen flehitlerimizin sayesindedir. Biliyoruz
ki yolunuz-yolumuz daha uzundur. Yolumuzda engel-
ler, çetin muharebeler, iflbirlikçiler vard›r. Ve biliyoruz
ki biz bunlar› aflacak güce ve iradeye sahibiz. Çünkü
Marksizm’in, Leninizm’in bayra¤› ellerimizdedir. 

Filistin’de Marksist-Leninist mücadele mutlaka ge-
liflecektir. Çünkü tek kurtulufl yolu budur. Bu yol Filis-
tin’in iflgaline son verecektir. Bu yol on y›llard›r veri-
len mücadeleyi zaferle taçland›racakt›r. Bugün Filis-
tin’de yaflanan sorunlar›n kayna¤›nda da bu eksiklik
yatmaktad›r. Yaflanan sorunlar›n çözümü Marksist-Le-
ninist mücadelenin yükseltilmesinden geçmektedir.
‹nan›yoruz ki sizler bu sorunlar› aflacak ve Filistin hal-
k›n› gerçek hedefe yönlendirecek güce ve birikime sa-
hipsiniz. Bizler her zaman sizlerin yan›nda olaca¤›z. 

Bu duygularla dost örgüt Filistin Demokratik Kur-
tulufl Cephesi’nin kurulufl y›ldönümünü kutluyor, za-
fere giden yolda verdikleri mücadelelerinde baflar›lar
diliyoruz. 

HHAAKKLLAARR VVEE ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKKLLEERR CCEEPPHHEESS‹‹ -- 

TTÜÜRRKK‹‹YYEE 

Malatya’da Gözalt› Terörü
26 fiubat Sal› günü saat 11.00 sular›nda Yürüyüfl

Dergisi Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü Halit Güdeno¤lu
Malatya Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i önünde
aramas› oldu¤u iddias›yla ‘polis’ olduklar›n› iddia
eden kifliler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Hiçbir gerekçe
gösterilmeden gözalt›na al›nmas›na karfl› ç›kan
Güdeno¤lu polisler taraf›ndan sald›r›ya u¤ray›p
dövüldü. 

Güdeno¤lu’nun gözalt›na al›nmas›na karfl› ç›kan
arkadafllar›na da sald›ran polisin gerçek yüzünü çevre-
de toplanan Malatya halk› da gördü. Beyaz renkli
Toros marka arabaya bindirilen Güdeno¤lu’nun daha
sonra hakk›nda g›yabi tutuklama karar› oldu¤u
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. 

Gözalt›nda kald›¤› süre boyunca sürekli olarak
polisin sözlü ve fiili sald›r›s›na maruz kalan Halit
Güdeno¤lu ayn› gün akflam saatlerinde savc›l›k
taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 



ÖÖnnccee kkoonnttrrggeerriillllaann››nn
ööllüümm mmaannggaallaarr››yyllaa,, aarr--
dd››nnddaann ppoolliiss vvee oorrdduuyyaa
bbaa¤¤ll›› rreessmmii ggüüççlleerrllee ssaall--
dd››rrdd››llaarr GGaazzii’’yyee.. OOnnllaarr
ddiirreenniiflfliinn eenn öönn ssaaffllaarr››nn--
ddaayydd››llaarr.. OOnnllaarr nnaammlluu--
nnuunn uuccuunnddaayydd››llaarr.. 

12 Mart 1995’te kontr
gerilla sald›rd› Gazi halk›-
na. Sald›r› ertesi günlerde
de sürdü. 

Direndi Gazi, her za-
man oldu¤u gibi. Resmi ve
sivil, tüm katliamc›lar, di-
renen Gazi’yi sindirmek
için y›¤›ld›lar Gazi’ye. 

Kurflunlar ya¤d› Gazili-
ler’in üstüne, panzerler yü-

rüdü üzerlerine. Bir bir düfl-
tüler topra¤a. 

Sald›r› ve direnifl Üm-
raniye’de sürdü; toprak bir
kez de Ümraniye’de kana
boyand›. 

18 flehit verdik Gazi
ayaklanmas›nda. 

HHAALL‹‹LL KKAAYYAA,, Ga-
zi’ye sald›ran kontrgerilla-
n›n katletti¤i ilk Gazili’y-
di. Kahvehanede çay›n›
yudumlarken katledildi.
70 yafl›ndayd› ak sakal› al
kana buland›¤›nda. Halil
Dede’nin kan› yay›ld› Ga-
zi’nin sokaklar›na. Kan
öfkeye dönüfltü. 

SSEEZZGG‹‹NN EENNGG‹‹NN,, en

genç flehidiydi Gazi ayaklanmas›n›n.
Liseli Dev-Genç’li bir devrimci olarak
mücadeleye at›ld›. Cepheli oldu. Ayak-
lanma boyunca kahramanca çat›flarak
flehit düfltü. 

FFAADD‹‹MMEE BB‹‹NNGGÖÖLL,, Karsl›, çocuk-
lu¤undan beri bir emekçi; evli ve çocuk-
lar› vard› ve Gazililer’in ablas›yd›. 

DD‹‹NNÇÇEERR YYIILLMMAAZZ,, Tokatl›, 19
yafl›nda konfeksiyon iflçisi bir gençti,
Cepheli’ydi. Katliama karfl› ilk tepkinin
örgütlenmesinde ve öfkenin ayaklan-
maya dönüflmesinde canla baflla çal›-
flanlardand›. 

HHAASSAANN GGÜÜRRGGEENN,, 26 yafl›nda,
Sivas Zaral› bir delikanl›d›r Hasan.
Emekçidir Gazi’deki hemen herkes gi-
bi... Cephe taraftar›d›r. Gazi ayaklan-
mas›nda, panzer’in üzerindeki üç kah-
ramandan biridir. 

AALL‹‹ YYIILLDDIIRRIIMM,, 22 yafl›ndayd›
Sivas, Hafik ‹lçesi’nden Ali. Liseli
Dev-Genç’li olmufltu. Gazi’deki sald›-
r›y› duyar duymaz Okmeydan›’nda hal-
k› toplay›p Gazi’ye do¤ru yürüyüfle ge-
çirenlerden, panzerin üzerine ç›kan üç
gençten biriydi. 

MMEEHHMMEETT GGÜÜNNDDÜÜZZ,, üç çocuk
babas› bir emekçiydi. 1958 Erzurum
do¤umlu ve Cepheli Mehmet Gündüz.
Emekçi elleriyle kurdu barikatlar›. Po-
lis panzerinden aç›lan bir ateflle ölüm-
süzleflti. 

ZZEEYYNNEEPP PPOOYYRRAAZZ,, 1970’de do¤-
du. ‘80’li y›llarda devrimcilerle tan›flt›.
Katliam› duydu¤unda oturduklar› Der-
bent Mahallesi’nden koflup geldi Gazi’ye.

DD‹‹LLEEKK SSEEVV‹‹NNÇÇ,, yeni evliydi.
‹ki ayl›k hamileydi ve bir konfeksi-
yon iflçisiydi. Direnenlerin saf›nda
karn›ndaki bebe¤iyle ölümsüzleflti. 

FFEEVVZZ‹‹ TTUUNNÇÇ,, 22 yafl›ndayd›.
Askerden geleli daha 4 ay olmufltu.
Sloganlar›yla, öfkesiyle direnirken
katledildi. 

RREE‹‹SS KKOOPPAALL,, henüz 20 yafl›n-
dayd›. Bir terlik fabrikas›nda iflçiy-
di. Gazi ayaklanmas›nda ise bir sa-
vaflç›. Bir emekçinin onuru ve cüre-
tiyle ölümsüzleflti. 

MMÜÜMMTTAAZZ KKAAYYAA,, 22 yafl›nda
Gazili bir delikanl› daha. Oligarflinin
ordusunda askerdi. ‹zne gelmiflti.
Sald›r›y› duydu¤unda tereddütsüz
Gazi’ye kofltu. Halk›n saflar›nda di-
rendi ve flehit düfltü. 

GGEENNCCOO DDEEMM‹‹RR,, Ümraniye’de
flehit düflenlerdendi. 33 yafl›nda, üç
çocuk babas›yd›. 15 Mart’ta Gazi kat-
liam›n› protesto eden halk›n içindeydi. 

HHAAKKAANN ÇÇUUBBUUKK,, 22’sindeydi,
inflaatlarda çal›fl›yor, su tesisatç›l›¤›
yap›yordu, iki y›ld›r devrimcilerle
iliflkisi vard›. Polisin atefliyle bafl›n-
dan vuruldu. 

‹‹SSMM‹‹HHAANN YYÜÜKKSSEELL,, katledil-
di¤inde 52 yafl›ndayd›. Marafl katli-
am›n› yaflam›flt›. Ümraniye’de, Ma-
rafl’›n, Gazi’nin hesab›n› sormak için
yürürken s›rt›ndan vuruldu. 

‹‹SSMMAA‹‹LL BBAALLTTAACCII,, 1 May›s
Mahallesi’nin kuruluflunda yer alan
bir emektard›. 15 Mart’ta Ümrani-
ye’de sald›ran polise karfl› gençlerle
birlikte direnirken katledildi. 

HHAASSAANN PPUUYYAANN,, iki çocuk ba-
bas›, onurlu, faflizme karfl› biriydi. Hal-
k›yla birlikte Gazi katliam›n› lanetle-
mek için yürürken katledildi. 

YYAAfifiAARR AAYYDDIINN,, halktan biriydi.
Hakan Çubuk vuruldu¤unda taksisi-
ne yerlefltirip h›zla hastaneye yetifl-
tirdi. Geri dönerken geçirdi¤i trafik
kazas›nda ölüm yakalad› onu. 

KKaattlleeddeennlleerrddeenn hheessaapp ssoorraall››mm;;

HHaallkk›› iiççiinn flfleehhiitt ddüüflfleennlleerrii 

uunnuuttmmaayyaall››mm!!

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

Halil KAYA

Hasan GÜRGEN

Ali YILDIRIM

Mehmet GÜNDÜZ 
Dilek SEV‹NÇZeynep POYRAZ

Hakan ÇUBUK

‹smihan YÜKSEL

Yaflar AYDIN

‹smail BALTACI

Hakan PUYAN

Genco DEM‹R

Mümtaz KAYA
Reis KOPAL

Sezgin ENG‹N

Fadime B‹NGÖL

Dinçer YILMAZ

Fevzi TUNÇ


