
www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 142

9 Mart 2008

Fiyat›: 1 YTL

(kdv dahil)

info@yuruyus.com

www.yuruyus.com info@yuruyus.comSay›:142
IISSSSNN 1133000055 -- 77994444

KAHROLSUN 
EMPERYAL‹ZM, 

S‹YON‹ZM VE ‹fiB‹RL‹KÇ‹LER‹!

F‹L‹ST‹N’DE 

B‹TMEYEN KATL‹AM!

Sald›rtan da Durduran da Amerika!

Tüm milliyetlerden ve tüm inançlardan Türkiye Halk›:

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

TTÜÜRRKK‹‹YYEE’’YY‹‹ 
AAMMEERR‹‹KKAA 

YYÖÖNNEETT‹‹YYOORR!!



HÜRR‹YET KAVGASI   

YYine kkitaplar›,  ttürküleri,  bbayraklar›yla ggeldilerine kkitaplar›,  ttürküleri,  bbayraklar›yla ggeldiler, , 
dalga ddalga aayd›nl›k ooldulardalga ddalga aayd›nl›k ooldular, , 
yürüdüleryürüdüler karanl›¤›n üüstüne. karanl›¤›n üüstüne. 
Meydanlar› zzaptettilerMeydanlar› zzaptettiler yine.yine.

Beyaz›t'ta flflehit ddüflen 
silkinip kkalkt› kkabrinden, 
ve eelinde bbir günefl ggibi ttafl›y›p yyaras›n› 
y›kt› fifiahmeran'›n mma¤aras›n›.

Daha ggün oo ggün dde¤il, dderlenip
dürülmesin bbayraklar. 
Dinleyin, dduydu¤unuz ççakal-
lar›n uulumas›d›r. 
Saflar› ss›klaflt›r›n ççocuklar, 
bu kkavga ffaflizme kkarfl›, bbu
kavga hhürriyet kkavgas›d›r.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
14 MMart-20 MMart

1972, Sivas Hafik Emre Köyü do¤umludur. Örgütlü iliflkileri 1989’da
bafllad›. ‹stanbul Okmeydan›’nda sorumluluklar üstlendi. Milis örgüt-
lenmesinde yer ald›. 

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

mak için kald›r›ld›¤› fiiflli Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart 2002’de ölümsüzleflti. 

DDoo¤¤aann TTOOKKMMAAKK

19 Mart
1988’de ge-
çirdi¤i bir tra-
fik kazas› so-
nucunda ara-
m›zdan ayr›l-

d›. ‹lhan bir
Dev-Genç’liydi. 

‹‹llhhaann YYIILLHHAANN

19 Mart 1994
Ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi ve sosyalizm
için mücadele edi-
yorlard›. 19 Mart
1994’te Dersim Çemifl-
gezek Arasor Deresi
mevkiinde oligarflinin

askeri güçleri taraf›ndan pusuya düflürüldüler. Gün boyu süren çat›flma sonucu, beraberle-
rindeki gerillalar›n kuflatmay› yarmalar›n› sa¤layarak flehit düfltüler. 

Mürsel GÖLEL‹, 1980 öncesi kat›ld› mücadeleye. 12 Eylül sonras›nda y›llarca tutsak kald›.
‘90’da Ortado¤u’daki kamp faaliyetlerinde görev ald›. Dersim Gerilla Birli¤i’nde bir savaflç›
olarak flehit düfltü.  Naz›m, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi içinde yer alarak devrimci
mücadeleye kat›ld›. 1990’larda Dersim da¤lar›na ilk ayak basan gerilla birli¤indendi. Feri-
de, gerillada henüz yenidir, ama çat›flmada ilk yaralananlardan olmas›na ra¤men, son ne-
fesine kadar direnmeye devam ederek flehit düfltü.

MMüürrsseell GGÖÖLLEELL‹‹ NNaazz››mm KKAARRAACCAA FFeerriiddee KKAARRAACCAA

Marks, 1818 May›s’›nda Almanya’da do¤du.
Hukuk ö¤renimi gördü. Hukuk elefltirisiyle
bafllad›¤› teorik çal›flmalar›, onu sistemin yani
kapitalizmin kökenlerinin elefltirisine yöneltti. 

Teorik çal›flmalar› içinde büyük bir yetkinlikle
ortaya koydu ki, kapitalizmin sonras› ve bir al-
ternatifi vard›r: Bu alternatif Sosyalizm’dir.

Biz, sosyalizmin kurucusu, tarihin yönünü gös-
teren bir pusula, dünya proletaryas›n›n yol gös-
tericisi, ö¤retmeni olarak an›yoruz Karl
Marks’›.

Marks, yaln›z bir teorisyen de¤il, iflçi s›n›f›n›n
sosyalizm mücadelesinin fiilen de önderlerin-
den birisidir. Marks düflüncesini yaflam›yla bü-
tünlefltiren bir önderdi. 1847'de Komünist Bir-
li¤i'nin, 1864’te 1. Enternasyonal’in kurulma-
s›na önderlik etti. Bu faaliyetleri nedeniyle bu-

lundu¤u birçok ülkeden sürgün edildi. Sürgünler ve yoksulluklar içinde say›s›z eser yarat-
t›. 1848’de dünya proletaryas›n›n el kitab› olacak olan, Komünist Manifesto’yu yay›nlad›.

14 Mart 1883’te Londra’da aram›zdan ayr›ld›¤›nda, geride proletaryaya savafl›nda yol
gösterecek bir klavuz b›rakm›flt›. Tarih, hala o “sakall› adam”›n gösterdi¤i yönde ilerleme-
ye ve bizler tarih içindeki yürüyüflümüzde ondan ö¤renmeye devam ediyoruz. 

HHaattiiccee ÖÖZZEENN
....Merkez Bi-
na’n›n ç›k›fl saati
y a k l a fl m › fl t › .

Tam o anda korkunç bir patlama oldu. Patlama sesinin geldi¤i Merkez
bina önüne do¤ru koflmaya bafllad›k.... Her fleyin k›z›la boyand›¤› kat-
liam meydan›nda tarifsiz ac›lar içindeki yüzlere bakmaktan kendimi
alamazken tan›d›k birini gördüm. 

Sanki hiçbir ac› duymuyormuflças›na, her zamanki tebessümüyle boy-
lu boyunca uzanm›fl yatan Hatice Özen’di gördü¤üm. Görünürde hiç-
bir yara-bere izi yoktu. Vücudunda do¤al görünümünü bozan tek fley,
dudaklar›n›n aras›ndan s›zan kand›. ... Herkes bir fleyler yapmak isti-
yor, kendilerinden kopup gitti¤ini hissettikleri canlar› için sa¤a sola
kofluflturuyor, bir k›sm› yaral›lar› Esnaf Hastanesi’ne tafl›rken, baz›la-
r› da araba ar›yordu. 

Bu anlat›lmas›, ifade edilmesi güç, öfke ve duygu seli içerisinde bir iki ar-
kadafl Hatice’yi Esnaf Hastanesi’ne do¤ru tafl›yorduk. Yar› yolda rastge-
len bir taksiyi durdurup bu kez T›p Fakültesi’ne do¤ru yola ç›kt›k. ‹çin-
de bulundu¤umuz araba h›zla ilerlemeye, s›k›flm›fl trafikte canh›rafl kor-
na sesleriyle kendine yol açmaya çal›fl›yordu. Arka koltu¤a yat›rd›¤›m›z
Hatice yoldafl›n bafl› dizlerimin üstünde sa¤a-sola yalpalarken bir an için
... DEV-GENÇ’te Merkez Binaya gidifl haz›rl›klar› dönemindeki hali geli-
yor akl›ma. Hayat dolu, sempatik ve sevecen tav›rlar›yla, 2 y›ll›k faflist
iflgalin insanlar üzerinde do¤urdu¤u, en baflta kendine güvensizli¤i y›k-
mak için nas›l ç›rp›nd›¤›n› hat›rl›yorum. Birdenbire baflka sahne, emekçi
kad›nlara s›n›f bilinci tafl›ma çal›flmalar› canlan›yor gözlerimde. Derne¤e,
Kad›rga Yurdu’nun küçük salonuna götürüyor, düflüncelerim duygula-
r›m beni... Hatice masan›n bafl›nda elinde “devlet” konusuna iliflkin se-
miner notlar›. Anlat›yor, hukuk ö¤rencilerine burjuva demokrasisini, fa-
flizmi... Özveri, ba¤l›l›k, çal›flkanl›k, yüreklilik karakteriydi onun. Süre-
¤en bir rahats›zl›¤› vard›. Bu yüzden tansiyonu hep düflüktü, ama yine
de oturdu¤u Sar›yer'den her sabah erken saatlerde kalk›p merkez bina-
ya gelir, oradan Bayrampafla’ya DKD’ye (Devrimci Kad›nlar Derne¤i) gi-
derdi. Dur durak bilmiyordu o...

Hastaneye kadar süren yolculu¤a, onun k›sa ama dopdolu yaflam›n›,
özverili çal›flmalar›n›, ö¤renci gençlik ve Devrimci Kad›n Hareketi'ne
katk›lar›n› s›¤d›rmaya çal›fl›yorum... Ve de merkez binaya gitmeye
bafllad›ktan sonraki hafta sonu, dernekteki, faflist iflgali k›raca¤›m›z
inanc›n› tekrarlayan coflku dolu sesi ç›nl›yor kulaklar›mda...”

Karl MARKS 

Ezilenlerin Yol
Göstericisi

KAYIP - Tokatl› yoksul bir köylü ailesinin çocu¤u olarak dünyaya

geldi. Devrimci mücadeleye, 12 Eylül 1980 öncesinde kat›ld›. Defalar-
ca iflkencelerden geçirildi, 12 Eylül sonras› iki y›l tutsak kald›; iflken-
cehanelerden, zindanlardan bafl› dik ç›kt›. Son görevi savaflç›l›kt›. 14
Mart 1991’de ‹stanbul’da bir hainin ihbar› üzerine pusuya düflürü-
lerek gözalt›na al›nd›. Muhtemelen 17 Mart’ta, iflkencede katledildi.
Cesedi kaybedildi.YYuussuuff EERR‹‹fifiTT‹‹

Kahraman 1967, Kay-
seri do¤umluydu. Dev-
Genç saflar›nda mücadele
etti. 16 Mart 1991’de
‹zmir’de ABD D›fliflleri Ba-
kan›’n›n Türkiye’ye geli-
flini protesto için yap›lan
bir eylem s›ras›nda elinde

bomba patlamas› sonucu flehit düfltü.

KKaahhrraammaann AALLTTUUNN

1969 Trabzon Çay-
kara do¤umluydu. 

15 Mart 1992’de
Zonguldak’ta Koz-
lu katliam›n›n so-

rumlular›ndan he-
sap sormak için

yap›lacak bir eyle-
min haz›rl›¤› s›ras›nda, elinde bomba

patlamas› sonucu flehit düfltü. 

EErrbbiill SSAARRII

16 Mart 1978’de ‹s-
tanbul Üniversitesi
önünde okuldan ç›-
kan ö¤rencilere karfl›
kontrgerilla taraf›n-
dan gerçeklefltirilen
bombal› sald›r›da 6
ö¤renci arkadafl›yla

birlikte flehit düfltü. Hatice bir Dev-Genç’liy-
di. Özgürlü¤ün kavgada kazan›ld›¤›n› bilen
militan bir kad›nd›.

HHaattiiccee ÖÖZZEENN

Tarih yazanlar



Amerika Nas›l Yönetiyor?               44

Oligarflinin 9 günlük kara harekat›...          66
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Destek Bas›n
Aç›klamas›

Tarih: 13 Mart 2008 
Saat: 12.30 
Yer: Sirkeci

Postanesi

‹stanbul
Tutuklu
Aileleri
Bülteni
Mart
2008
say›s›
ç›kt›!

İdil Kültürİdil Kültür
Merkezi FMerkezi Filmilm
Gösterimleri Gösterimleri 

15 Mart Cumartesi
ve  16 Mart Pazar 
Yer: ‹dil Kültür
Merkezi
Saat: 18.00
Film: SIKIYÖNET‹M

�12 Mart günü saat 9.00’da Alibeyköy
Mezarl›¤›’nda flehit mezarlar› ziyaret edilecek 
�Saat 10.00’da Gazi Postanesi önünde bas›n
aç›klamas› 
�Saat 13.00’de Gazi Cemevi’nde flehitler için
yemek verilecek
�Gazi Cemevi’nden Gazi Mezarl›¤›’na yürüyüfl

Gazi
Katliam›n›
Anma
Program›

Gazi
Katliam›n›
Anma
Program›

Ülkemizde
Gençlik
Gelecektir
Dergisi 
17. say›s›
ç›kt›!

Kültür
Sanat
Yaflam›nda
TAVIR
Dergisi 
MMaarrtt 
22000088 
say›s› 
ç›kt›!

16 Mart16 Mart
Katliam›Katliam›
Anmas›Anmas›

TTaarriihh::1144 MMaarrtt CCuummaa
SSaaaatt::1133..0000
YYeerr:: BBeeyyaazz››tt MMeeyyddaann›› 

DDeevvrriimmccii DDeemmookkrraatt
ÖÖ¤¤rreenncciilleerr

Tarih:19 Nisan 
Cumartesi
Saat: 15.00
Le Palais des Congres



Ülkemizin Baflbakan›
ve Genelkurmay Baflka-

n›, günlerdir kendilerinin
ABD talimatlar›yla hareket
etmedi¤ini kan›tlamak için
aç›klama üstüne aç›klama
yap›yorlar. Sadece bu bile, kendile-
rini böyle bir aç›klama yapmak zo-
runda hissetmeleri bile, ulusal onu-
runa ve gururuna düflkün bir ülkenin
yöneticileri için yeterince utanç ve-
ricidir. Ama yeni-sömürge ülkelerin
yöneticileri, bu tip durumlara fazla-
s›yla al›flk›nd›rlar. Türkiye’yi Ame-
rika’n›n yönetti¤i o kadar aç›k ve
aleni ki, böyle olmad›¤›n› kan›tla-
maya çal›flanlar, kendilerini komik
duruma düflürmekten baflka bir fley
elde edemezler. Fakat, “ABD etkisi
ispatlan›rsa üniformam› ç›kar›r›m”
diyen Genelkurmay Baflkan› ve ona
hamilik yapmaya soyunan Baflba-
kan ne kadar komik durumdalarsa,
ülkemizin emperyalizm karfl›s›ndaki
durumu da o kadar komik olmaktan
uzakt›r. Emperyalizmin prangalar›y-
la esaret alt›na al›nm›fl bir ülkeden
söz ediyoruz çünkü. 

Genelkurmay Baflkan› ve Baflba-
kan halk› aptal yerine koymak-

tad›rlar. 5 Kas›m 2007’de Washing-
ton’da ABD Baflkan› Bush’la Tay-
yip Erdo¤an aras›nda ne görüflül-
müfltü? Kandil’e sald›r› için o gö-
rüflmede ABD’den izin al›nmam›fl
m›yd›? O görüflmede Genelkurmay
Baflkanl›¤›’n›n da temsilcisi yok
muydu?.. Son 9 günlük kara hareka-
t›nda geri çekilme flöyle mi olmufl,
böyle mi? Bu tek bafl›na neyi ifade
eder? Bush ve ABD Savunma Baka-
n›, oligarfliye yönelik “geri çekil”
talimat›n› böyle alenen de¤il de ka-
pal› kap›lar ard›nda da verebilir-
lerdi; ki nitekim, birçok zaman
da talimatlar›n› böyle vermifller-
dir; öyle oldu¤unda bu, Türki-
ye’nin “ba¤›ms›zl›¤›n›n”, Ge-
nelkurmay Baflkan› ve Baflba-
kan’›n ABD emrinde olmad›¤›-
n›n kan›t› m› olacakt›?

Türkiye, Amerikan emperya-
lizminin bir yeni-sömürgesi-

dir. Bunu kan›tlamak için özel
bir çabaya gerek yoktur fakat
tersini kan›tlamak çok zor, hatta

imkans›zd›r. Ülkemizin ekonomisi-
ne, siyasetine, ordusuna, parlamen-
tosuna bakan herkes, ba¤›ml›l›¤›n
say›s›z kan›t›n› görebilir. Son Kuzey
Irak’tan “geri çekilme” olay›nda da
görüldü¤ü gibi, emperyalizm art›k
bunlar› çok gizleme gere¤i de duy-
mamaktad›r. 

Oligarflinin Kuzey Irak’a sald›r›s›
ve geri çekilmesi, tüm olgular›n

gösterdi¤i gibi, bafl›ndan sonuna
Amerika’n›n denetiminde geliflmifl-
tir. Türkiye oligarflisinin Irak’a sal-
d›r›s›n›n ve “beklenenden önce” çe-
kiliflinin özü fludur: Hükümetin ve
Genelkurmay’›n hesaplar›na göre,
k›fl flartlar›nda bask›n yapacak, be-
lirli hedefleri ele geçireceklerdi.
Böylece Kürt milliyetçi hareketin
baharda yapaca¤› eylemleri engelle-
yecekler ve darbe vuracaklard›.
Ama bunu yapamad›lar. K›fl flartlar›-
na, PKK’ nin direnifline, Irak Kürtle-
ri’nin Amerika’y› zorlamas›na daya-
namad›lar. Amerika bafllang›çta
Türkiye’nin dayatmas› ile Kuzey
Irak’ta operasyon iznini verdi, Bar-
zani ve Talabani’yi de s›n›rl› hava
operasyonuna ikna etti. Ama kara
operasyonu geliflince Kuzey Irak’ta-
ki Kürt milliyetçi çizginin önderleri,
zor durumda kald›lar. Kendi durum-
lar›n› izah edemez noktaya geldiler.
‹flte bu noktada Türkiye oligarflisine
karfl› “bu kadar yeter, bölgeyi terk
et” tavr›n› gelifltirdiler. Son olarak

KDP yöneticilerinden D›fl ‹liflkiler
Sorumlusu Safin Dizayi’nin dedi¤i
gibi “Amerika orta yolu bulmufl-
tur”, bafllang›çta Türkiye oligarflisi-
ni memnun ederken, sonras›nda
Barzaniler’i de memnun etmifl ve
bütün dünyaya “iflte Türkiye’yi böy-
le yönetiyorum” diyebilmifltir. Tür-
kiye’ye de “benim istedi¤im zaman-
da ve istedi¤im kadar yapabilirsi-
niz” demifltir. 

Türkiye oligarflisi Amerika’n›n
verdi¤i izne çok güvendi. Her an

bunun tersine dönebilece¤ini düflün-
medi. Oysa Amerika, Irak Kürtle-
ri’ni de, Türkiye oligarflisini de, hat-
ta PKK de içinde olmak üzere bölge-
deki di¤er güçleri de istedi¤i gibi çe-
flitli zamanlarda ve yerlerde kullan-
mak istiyor. Buna göre politikalar
gelifltiriyor. PKK’ye karfl› sald›r› için
oligarfliye izin vermesi de, sald›r›y›
durdurmas› da yine bu amac›na pa-
ralel flekillenmifltir. Amerika için
esas olan “Büyük Ortado¤u Proje-
si”nde herkesi kullanabilmektir.

Ekonomisiyle, ordusuyla, kültü-
rüyle, siyasetiyle emperyalizme

göbe¤inden ba¤lanm›fl bir ülke, em-
peryalizmin denetimi d›fl›nda hare-
ket edemez. Her fleyini emperyaliz-
me ba¤lam›fl bir iktidar›n, Ameri-
ka’n›n tehdit ve flantajlar› karfl›s›nda
direnme flans› da yoktur. Emperya-
lizm art›k yeni-sömürgelerde istedi-
¤i an kriz ç›karabilecek, o  ülkenin

ordusunu, politikas›n› kilitleye-
bilecek kadar yerleflmifltir ülke-
ye. Oligarflinin emperyalizm
karfl›s›ndaki tüm “efelenmele-
ri”, iflbirlikçi niteli¤ini gizle-
mek içindir.

Amerikanc› AKP iktidar›, ta-
mamen Amerika’ya ba¤l›-

d›r; onlar›n izni ve onay› olma-
dan tek bir ad›m atamaz. Ame-
rika’n›n iradesinin karfl›s›na
baflka bir irade koyamaz. Bütün
kabaday›l›klar›, geçmiflteki bü-
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Amerika Nas›l
Yönetiyor?

Türkiye oligarflisi 
Amerika’n›n verdi¤i izne çok 

güvendi. ... Ekonomisiyle, 
ordusuyla, kültürüyle, siyasetiyle
emperyalizme göbe¤inden ba¤-
lanm›fl bir ülke, emperyalizmin

denetimi d›fl›nda hareket 
edemez.



tün iktidarlar gibi devrimcilere kar-
fl›d›r, bunu da Amerika’n›n kredileri,
fonlar›, e¤itimi ve verdi¤i taktikleri
ile yapmaktad›rlar. Devrimcilere,
vatanseverlere, halka sald›r›rlar, hal-
k›n göklere yükselen ç›¤l›klar›n›
duymazdan gelirler, ama emperya-
lizmin bir sözcüsünün bir kelimesi,
onlar› z›nk diye durdurmaya yeter. 

S›n›flar mücadelesi, emperya-
lizmle halklar aras›ndaki müca-

dele cephesi, ne bir santranç tahtas›-
d›r, ne de bir kukla tiyatrosu
sahnesi. Bu anlamda mücadele-
yi, emperyalizmin satranç tahta-
s›ndaki tafllarla oynar gibi, on-
larca hamle sonras›n› da hesap-
layarak kadri mutlak bir güç
olarak yönetti¤ini ileri süren se-
naryolara veya siyasi arenay› sa-
dece kkuukkllaallaarr ve kkuukkllaa ooyynnaatt››--
cc››llaarr››nnddaann ibaret gösteren teori-
lere de itibar edilmemelidir.
Ama flu da bilinmelidir ki, em-
peryalizm, iflbirlikçileriyle, ken-
disine karfl› ç›kamayaca¤›ndan
emin oldu¤u güçlerle, adeta bir
piyon gibi oynamaktan da geri
durmaz. Siyasi arenada, kullan›lma-
ya haz›r, emperyalizme boyun e¤-
mifl güçleri kullanacak bir emperya-
list güç de her zaman vard›r. 

Amerika; devletleri, örgütleri,
halklar›, çok çeflitli araçlar›

devreye sokarak kullanan, kullan-
mak isteyen bir ülkedir. Kullanmak
istemesi, onun emperyalist karakteri
gere¤idir. Bazen ulusal talepler, ba-
zen ulusal s›n›rlar konusundaki so-
runlar, bazen ekonomik zorluklar,
Amerika’n›n baflkalar›n› kullanma-
s›n›n araçlar› olabilir. Halklarla,
devletlerle oynar Amerika. Ayaklan-
d›r›r, sonra katlettirir, sonra yine,
ayakland›ran ve katlettiren kendisi
de¤ilmifl gibi, “bar›fl gücü” gibi çe-
flitli k›l›klar alt›nda sahneye ç›kar.
Sald›rt›r, sonra sald›rtan kendisi de-
¤ilmifl gibi de durdurur... Katliamlar
yapt›r›r, sonra katlettiren kendisi de-
¤ilmifl gibi, “insan haklar› raporla-
r›” düzenleyip k›nar!.. Ne yaz›k ki
yak›n geçmiflte tüm bunlar›n halklar
aç›s›ndan son derece dramatik ör-
nekleri yaflanm›flt›r. Ama bunlar› ya-
flayanlar, “ders al›nsayd› hiç teker-

rür eder miydi tarih” deyiflini hakl›
ç›karmak istercesine, bu emperya-
list politikaya halen alet olabilmek-
te, tarih sahnesinde “Amerika’n›n
oyunca¤›” olma rolünü kabul ede-
bilmektedirler.  

Amerika; yeni sömürge ülkeleri ,
kendi ekonomik, siyasi, askeri

gücünü, IMF’den Dünya Banka-
s›’na uzanan uluslararas› ekonomik
kurumlar›, BM’den NATO’ya uza-
nan çeflitlilikteki siyasi ve askeri ku-

rumlar› kullanarak, do¤rudan dev-
letler düzeyinde onlarca y›ld›r imza-
latt›¤› ikili anlaflmalar› kullanarak
yönetir. Ülkemizin Amerikan em-
peryalizmine ba¤›ml›l›¤› 1945’ler-
den bu yana iflbafl›na gelen her yeni
iktidarla daha da pekiflmifltir. Tüm
bu kurumlar, anlaflmalar ve di¤er
araçlar sayesinde, Türkiye -ve ben-
zeri durumdaki tüm yeni sömürge-
ler- elleri kollar› ba¤lanm›fl ülkeler
durumuna getirilmifltir. Bu anlam-
dad›r ki, Amerika, gerek hükümet-
ler, gerekse parlamento düzeyinde,
gerekse de Genelkurmay düzeyinde
istedi¤i kararlar› ald›rtmakta zorlan-
mamaktad›r. 

Emperyalizme bu kadar teslim ol-
mufl bir ülkedeki herhangi bir

iktidar›n uulluussaall bbiirr ppoolliittiikkaass››,, uulluu--
ssaall bbiirr kkaarraarr››,, uulluussaall çç››kkaarrllaarr›› vvee
uulluussaall oonnuurruu diye bir fley ssöözzkkoonnuu--
ssuu ddee¤¤iillddiirr.. Kandil’e sald›r›
ABD’nin izniyle gerçekleflti; ABD
Kuzey Irak’a sald›r› izni verince
ABD’yi alk›fllayan milliyetçiler,
ABD “dur” deyince ona bir fley de-
me hakk›na sahip de¤ildir. ABD

““ssaalldd››rr”” deyince sald›r›yorsan,
ABD dur deyince de duracaks›n! 

Amerika iflte böyle kullan›yor ve
böyle yönetiyor. Amerika’yla

“stratejik müttefik” olmaktan mem-
nun olanlar, çaresiz bu afla¤›lanmay›
da sineye çekecekler. ABD Savun-
ma Bakan›’n›n kabal›klar›, üstenci
talimatlar› iflbirlikçileri rahats›z etti.
Bush’un “Türkiye hemen ç›kmal›”
diye bizzat aç›klama yapmas›n› ki-
mileri “Bush’un densizli¤i”,

“Bush’un zamanlamas›n›n yan-
l›fll›¤›” olarak yorumlad›lar.
Bunlar, gerçe¤i görmek istemi-
yorlar: Olan biten ne kabal›kla,
ne densizlikle, ne bir zamanla-
ma yanl›fll›¤›yla izah edilemez.
Amerika, ben böyle yönetiyo-
rum diye ilan ediyor bütün dün-
yaya. Ki bu yönetim tarz› da ya-
flad›¤›m›z döneme oldukça uy-
gundur. 

Amerikan emperyalizmi bir
ahtapottur ve ekonomik, si-

yasi, askeri, kültürel tüm kolla-
r›yla dünyan›n hemen tüm köfle-
lerine uzanmaktad›r. Ayak bast›-

¤›, elini uzatt›¤› her yerde, halklar
yoksullaflmakta, orada kan ve göz-
yafl› dökülmektedir. Okullar›nda
“faflist diktatörler”, “iflkenceciler”
yetifltiren bu ülke, ayn› zamanda
“ekonomistler” de ihraç etmektedir
sömürge ülkelere.  1980’lerin sonla-
r›ndan bugüne uzayan süreç, Ameri-
kan emperyalizminin en ya¤mac›,
en vahfli, en yay›lmac› oldu¤u dö-
nemdir. Askeri, ekonomik ve kültü-
rel anlamda en ““yy››kk››cc››”” oldu¤u dö-
nemdir. K›z›lderililer’in kafa derile-
rini yüzerek bafllayan Amerika’n›n
kanl› tarihi, Irak’ta yüzbinlerce ço-
cu¤u katlederek, Ebu Gureypler’de
insanlar› çeflitli iflkencelerden geçi-
rerek, gökyüzünden bombalar ya¤-
d›rarak, halklar› birbirine k›rd›rarak
sürüyor. Halklarla böyle oynayan,
ülkeleri, halklar› bölüp parçalayarak
yöneten Amerikan emperyalizmine
ve onun tüm iflbirlikçilerine karfl›
yapaca¤›m›z tek fley, mücadele et-
mektir. Amerika’n›n iflbirlikçilerine,
“Amerika’n›n sözüyle hareket et-
me” demek, iflbirlikçili¤in do¤as›na
ayk›r›d›r ve bofl bir beklentidir.

Say›: 142 5GÜNDEM

Amerikanc› AKP iktidar›, 
tamamen Amerika’ya ba¤l›d›r;

onlar›n izni ve onay› olmadan tek
bir ad›m atamaz. Bütün kabada-
y›l›klar›, geçmiflteki bütün ikti-

darlar gibi devrimcilere karfl›d›r,
bunu da Amerika’n›n kredileri,

fonlar›, e¤itimi ve verdi¤i taktik-
leri ile yapmaktad›rlar.
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Amerika’n›n izniyle bafllat›lan
Kuzey Irak’a yönelik “s›n›r ötesi
operasyon”, s›n›r geçilerek 9 gün
sürdürülen kara sald›r›s› sonras›nda,
yine Amerika’n›n talimat›yla 29 fiu-
bat’ta bitirildi.

TSK’ya ba¤l› askeri birlikler,
Kuzey Irak’› öyle bir terk ettiler ki,
Türkiye’yi Amerika’n›n yönetti¤ini
bilebilecek durumda olan birçok ke-
sim bile, Amerika’n›n talimat›n›n
bu denli h›zl› yerine getirilmesi kar-
fl›s›nda flafl›p kald›lar. Tart›flma, Ku-
zey Irak’a neden girildi¤i, neden ç›-
k›ld›¤› bir yana b›rak›l›p, ABD’nin
operasyondaki etkisi üzerine yo-
¤unlaflt›. 

Tart›flma, asl›nda ABD’nin etkisi
var m›, yok mu tart›flmas› de¤ildir.
Sorunun bu k›sm›nda tart›flmal› bir
durum da yoktur. ‹flbirlikçili¤in bu
kadar aya¤a düflmesi flafl›rtt› kimi
kesimleri. De¤ilse, ABD Savunma
Bakan› Gates’in ““hhaarreekkââtt››nn kk››ssaa
ssüürrmmeessii ggeerreekkttii¤¤ii”” aç›klamalar›,
““TTüürrkklleerr mmeessaajj››nn››zz›› aalldd›› mm››”” soru-
lar› üzerine verdi¤i ““DDöörrtt kkeerree ssööyy--
lleeddiimm,, hheerrhhaallddee aannllaamm››flflllaarrdd››rr”” ce-
vab›, Bush’un ““ççeekkiilliinn”” aç›klama-
lar› ve bu aç›klamalar üzerine
alel acele Kuzey Irak’tan birliklerin
çekilmesinin bafllat›lmas›, ortada
bir soru iflareti b›rakm›yordu. Çekil-
me o kadar h›zla hayata geçirilmeye
baflland› ki, ““BBaaflflbbaakkaann’’››nn,, CCuumm--
hhuurrbbaaflflkkaann››’’nn››nn ççeekkiillmmeeddeenn hhaabbee--
rrii vvaarr mm››yydd››??”” tart›flmalar› yap›ld›.

Gates’in harekat›n k›sa sürmesi
iste¤ine, daha bir gün önce, “K›sa
süre izafi bir kavram, bazen bir gün,
bazen bir senedir” cevab› veren
Büyükan›t’›n, hemen ard›ndan çe-
kilme talimat› vermek zorunda kal-
mas›, tabloyu göstermeye yeterlidir.
Bunlar yafland›ktan sonra, Genel-
kurmay’›n ““BBuu kkaarraarraa iiççeerriiddeenn yyaa

ddaa dd››flflaarr››ddaann hheerrhhaannggii bbiirr eettkkii ssöözz
kkoonnuussuu ddee¤¤iillddiirr”” aç›klamas› ne
ifade edebilir ki?!

Yap›lan aç›klamalar›n bir inan-
d›r›c›l›¤›n›n olmamas› nedeniyle,
Büyükan›t yemin etmeye bafll›yor
ve ““SSiizzee bbüüttüünn ssaammiimmiiyyeettiimmllee ssööyy--
llüüyyoorruumm.. ÇÇeekkiillmmeemmiizzddee AAmmeerrii--
kkaa’’nn››nn hhiiççbbiirr eettkkiissii yyookk”” diyerek,
adeta kendilerine inan›lmas›, iflbir-
likçili¤in üzerinin örtülmesi için ri-
cac› oluyor, olay›n küllenmesinde
rol almad›¤›n› düflündü¤ü bas›na si-
tem ediyordu. Oysa, olay tüm dün-
yan›n gözleri önünde cereyan etmifl,
bizzat Amerika nas›l yönetti¤ini
herkese göstermiflti. Gizlenir bir ya-
n› yoktu.

‹‹flflbbiirrlliikkççii DDoo¤¤rruu
SSööyylleerr MMii??

Do¤ald›r ki, bu yalanlara kimse
inanm›yor.  Bu sefer yeminler edili-
yor, olmuyor, Genelkurmay Baflka-
n›, saçmalamaya bafll›yor, Ameri-
ka’dan talimat al›nd›¤› iddialar›
için, ““BBuunnuu kkaann››ttllaass››nnllaarr,, üünniiffoorr--
mmaamm›› çç››kkaarrtt››rr››mm”” diyor.

Çarp›c› bir durumdur. Genelkur-
may Baflkan›’n›n aç›klamalar› inan-
d›r›c› bulunmuyor, Genelkurmay
Baflkan› bas›n›n karfl›s›na ç›k›p rest-
lefliyor. Oysa, ortada ispat gerekti-
ren bir durum yok, Bush’u da, Ga-
tes’i de gizli kapakl› de¤il, bas›n›n
karfl›s›nda konufluyorlar. ‹pli¤i pa-
zara ç›kan iflbirlikçiler, bunun tela-
fl›yla ne dediklerinin fark›nda de¤il.

Büyükan›t, telaflla uflakl›¤›, ifl-
birlikçili¤i örtmeye çal›fl›rken, bu
sefer de askeri olarak tutunamad›k
anlam›na gelecek cümleler kuruyor;
“Erken çekildi diyorlarsa, gitsinler
orada bir 24 saat kals›nlar... Tere-
ya¤›ndan k›l çeker gibi gerçekten
çok güzel bir çekilme yapt›k...” di-

yor. “Co¤rafi ve meteorolojik flart-
lar›n operasyonun sürdürülebilirli-
¤i konusunda etkili bir unsur oldu-
¤unu” söylüyor. Büyükan›t’›n söz-
lerinden anlafl›l›yor ki, Kuzey Irak’a
girmekten çok, ç›kmakta zorlanm›fl-
lar.

Böylece Genelkurmay Baflka-
n›’n›n a¤z›ndan, Kuzey Irak’ta ba-
flar›l› bir harekat yürüttükleri, Meh-
metçi¤in -15 derece so¤u¤a daya-
n›kl› mükemmel teknolojik giysile-
ri, TSK’n›n k›fl›n en zorlu flartlar›n-
da operasyon yapabilecek güçte ol-
du¤u gibi gazetelerin günlerce tefri-
ka etti¤i propagandalar da bofla ç›k-
m›fl oluyor.

Elbette normal koflullarda, bir
Genelkurmay Baflkan›, bu cümlele-
ri kurmaz, fakat Amerika’ya ba¤›m-
l›l›¤›n›, Bush’tan emir ald›¤›n› giz-
lemek isterken, bu duruma düflüyor.

Bir ülkenin Genelkurmay Bafl-
kan›, Baflbakan› yemin billah ede-
rek Amerika’n›n çekilmemizde pay›
yok diyorlar. Fakat kimseyi ikna
edemiyorlar. Ç›rp›n›yor Genelkur-
may; ““BBuunnuu ddiiyyeennlleerr GGeenneellkkuurr--
mmaayy ddoo¤¤rruu ssööyylleemmiiyyoorr,, cceesseettlleerrii
ggöösstteerreelliimm ddeemmeekk iissttiiyyoorrllaarr.. GGeenneell--
kkuurrmmaayy yyaallaann ssööyylleerr mmii??””

Soruyu asl›nda tersine çevirmek
yerinde olur, ABD’ye ba¤›ml› bir
ülkenin GGeenneellkkuurrmmaayy’’›› ddoo¤¤rruu
ssööyylleerr mmii??

AAmmaaçç NNeeyyddii?? 
SSoonnuuçç NNee OOlldduu??

ABD’den izni alm›fllard›. K›fl
flartlar›nda yapacaklar› bask›nla ha-
z›rl›ks›z yakalayarak, baharda ya-
p›lmas› muhtemel eylemlerin önünü
kesmifl olacaklard›. Bunun yan›nda,
operasyon içerde iktidarlar›n› güç-
lendirmeye, ““aasskkeerrii vvee ddiipplloommaattiikk

Oligarflinin 9 Günlük Kara Harekat›

Halklara Düflman
Emperyalizme Uflakt›rlar



ggüüçç ggöösstteerriissiinnee”” hizmet edecekti!..
5 Kas›m’da Amerika’da Bush’la ya-
p›lan anlaflmalar› takip eden hava
sald›r›lar› da bunun bir parças›yd›
zaten. Ama oligarfli katliamc›l›kta
daha fazlas›n› istiyordu. 

Fakat, daha sald›r›n›n bafl›ndan
itibaren, ordunun bu hedeflerine
ulaflamad›¤› görülmekte idi. 

Apar topar Kuzey Irak’tan ç›k›-
l›rken de, oligarflinin amaçlar›na
ulaflamadan s›n›r› terk etmek duru-
munda kald›¤› ortaya ç›kt›.

Günlerce Amerika ile kurulan
“stratejik” iliflkiler üzerine propa-
ganda yap›lm›flt›. Oligarfli, s›n›r öte-
si sald›r› izni al›nmas›n›, güçlü dev-
let görüntüsü için malzeme yapma-
ya çal›flm›flt›. S›n›r ötesi sald›r›y›
Amerika’n›n icazetinde gerçeklefl-
tirdiklerini gizlemeye çal›flm›fl, ““bbiizz
kkiimmsseeddeenn iizziinn aallmmaayy››zz”” efelenme-
leri içine girmifllerdi.

Fakat, Kuzey Irak’› “h›zl›” bir
biçimde terk ettiklerinde yaratmaya
çal›flt›klar› bu görüntü de tersine
dönmüfl oldu. Bu tablo iki sonucu
gözler önüne sermifltir;

BBiirriinncciissii;; Kürt halk›n›n talepleri
operasyonla katliamla bast›r›lamaz.
Kürt sorununu gündemden ç›kar-
man›n tek yolu vard›r, Kürt halk›n›n
üzerindeki ulusal bask›n›n kald›r›l-
mas›d›r.

‹‹kkiinncciissii;; Türkiye’yi Amerika
yönetmektedir. Türkiye oligarflisi,
hükümetiyle, ordusuyla birinci el-
den Amerika’dan talimat almakta-
d›r. 

BBaaflflkkoommuuttaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr

Türkiye oligarflisinin yasalar›na
göre, baflkomutan Cumhurbaflka-
n›’d›r. Fakat bu operasyonla aleni
hale gelmifltir ki, baflkomutan Ame-
rikan emperyalizmidir. Düflünün
Bush’un bir aç›klamas›, Türkiye’de
orduyu apar topar Kuzey Irak’›
terketmek, Baflbakan›, bas›na bile
da¤›t›lm›fl olan ulusa seslenifl ko-
nuflmas›n› de¤ifltirmek zorunda b›-
rak›yor.

Herkes emin olabilir ki, Cum-
hurbaflkan› Abdullah Gül’ün ordu

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

KKaattlliiaammcc››llaarr

BBiirrbbiirriinnee DDüüflflüüyyoorr

Kimi milliyetçi kesimler, Genel-
kurmayc› çevreler, “TSK’y› y›prat-
mayal›m” düflüncesindekiler, ordu-
yu mevcut tablonun d›fl›nda tutma-
ya çal›flt›lar. Ama bafltan söylemek
gerekirse, bunu baflaramad›lar, çün-
kü ordu bu tablonun tam göbe¤in-
dedir.

Bu kesimlerin harekât sonras›
nakarat›: ““TTSSKK bbiirrlliikklleerriinniinn cceepphhee
bbaaflflaarr››ss››nnaa kkaarrflfl››nn hhüükküümmeettiinn cceepp--
hhee ggeerriissiinnddee AABBDD bbaasskk››ss››nnaa kkaarrflfl››
ddiirreennçç ggöösstteerreemmeeddii¤¤ii vvee ssüürreeccii iiyyii
yyöönneetteemmeeddii¤¤ii ddee oorrttaayyaa çç››kk››yyoorr!!””
fleklindeydi. 

Gerçekte, oligarflinin çeflitli ke-
simlerinin hemfikir olduklar› konu-
lardan birisi ordunun y›prat›lmama-
s›d›r. Oligarfli için düzen partileri-
nin alternatifi vard›r, fakat onlar›n

Say›: 142 7‹fiB‹RL‹KÇ‹L‹K

Kürt halk›na yönelik sald›r›lar ve
Kuzey Irak’a yönelik kara sald›r›s›
birçok ilde yap›lan eylemlerle pro-
testo edildi. 

11 MMaarrtt’’ttaa ‹‹ssttaannbbuull GGaallaattaassaarraayy
LLiisseessii önünde, içlerinde HÖC ve
DTP’nin de bulundu¤u çok say›da
örgütün kat›l›m›yla, ““OOppeerraassyyoonnllaa--
rraa SSoonn KKüürrtt HHaallkk››nnaa ÖÖzzggüürrllüükk””
pankart› aç›larak yap›lan eylemde,
““YYaaflflaass››nn HHaallkkllaarr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii””,,

““KKüürrtt HHaallkk››nnaa ÖÖzzggüürrllüükk””,, ““KKaattiill
AABBDD ‹‹flflbbiirrlliikkççii AAKKPP”” sloganlar›
at›ld›. Eyleme sald›ran polis 10 kifli-
yi gözalt›na ald›. 

*** 

1 Mart’ta ‹zmir Kemeralt›’nda
yap›lan protesto eylemini, HÖC’ün
de içinde bulundu¤u çeflitli kitle ör-
gütleri ““‹‹mmhhaa vvee ‹‹nnkkaarraa SSoonn KKüürrtt
HHaallkk››nnaa ÖÖzzggüürrllüükk”” pankart› açarak
gerçeklefltirdiler. 

*** 

DDeerrssiimm’’ddee içlerinde HÖC ve

DTP’nin de bulundu¤u örgütler, 2288

fifiuubbaatt’’ttaa Sanat Soka¤›’nda bir araya

gelerek, yaklafl›k 700 kiflinin kat›l›-

m›yla AKP il binas›na bir protesto

yürüyüflü gerçeklefltirdi. 

*** 

KESK ‹stan-
bul fiubeler Plat-

formu; 1 Mart’ta Taksim Gezi Par-
k›’nda protesto eylemi yaparken,
‹HD 27 fiubat’ta AAnnkkaarraa YYüükksseell
CCaaddddeessii’’nnddee içlerinde HÖC’ün de
bulundu¤u çeflitli örgütlerin deste-
¤iyle protesto eylemi yapt›.

Mersin ve Batman’da yap›lan
protesto eylemlerine sald›ran polis,
birçok kifliyi gözalt›na ald›.

***

Avrupa’n›n de¤iflik bölgelerinde
de protesto eylemleri yap›ld›. 27 fiu-
bat’ta Almanya’n›n Berlin ve Fran-
sa’n›n Mulhouse flehirlerinde Kürt
Yurtseverleri taraf›ndan yap›lan ey-
lemlere içlerinde HÖC’ün de bulun-
du¤u devrimci örgütler de kat›larak
destek verdiler.

Kürt Halk›na Özgürlük
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deyimiyle “ordunun alternatifi yok-
tur”. Mevcut durumda ise, ordunun
iflbirlikçili¤i çok aleni hale gelmifl,
bu durum oligarfli içi çat›flmalar› or-
duyu da içine alacak flekilde büyüt-
müfltür.

Çeliflkiler, laik kesimler diye bi-
linen, CHP ve MHP ile Genelkur-
may’› karfl› karfl›ya getirdi. CHP,
MHP gibi partilerin Amerikan tali-
mat›yla Irak’tan ç›k›ld›¤›na iliflkin
aç›klamalar›na cevap veren Büyü-
kan›t; ““BBuu ssaalldd››rr››llaarr TTSSKK’’nn››nn ttee--
rröörrllee mmüüccaaddeellee aazzmmiinnee,, hhaaiinnlleerrddeenn
ddaahhaa ffaazzllaa zzaarraarr vveerrmmeekktteeddiirr”” de-
di.

Ordu, Amerikanc› yüzünün aç›-
¤a ç›kmas›ndan, bunun düzen parti-
lerinin iç çat›flmalar›n›n malzemesi
haline gelmesinden rahats›zd›. Dü-
zen partileri, bir yandan orduyu y›p-
ratmama kayg›s› yaflarken, mevcut
f›rsat› AKP’ye vurmak için kullan-
mak istiyorlard›. Çeliflkiler oligarfli-
nin elinde olmadan derinleflti. Bü-
yükan›t’›n aç›klamalar›na karfl›
CHP; ““TTSSKK’’yy›› ttaarrtt››flflmmaallaarr››nn dd››flfl››nn--
ddaa ttuuttmmaakk ssaaddeeccee ssiiyyaassiilleerriinn ggöörreevvii
ddee¤¤iillddiirr...... hhaakkaarreett hhaakkss››zzll››¤¤››nn kkaarrii--
nneessiiddiirr”” cevab› verirken, MHP;
““HHiiçç kkiimmssee,, mmuuhhaattaabb›› oollmmaadd››¤¤››
kkoonnuullaarrddaa dduurruummddaann vvaazziiffee çç››kkaarr--
mmaayyaa ççaall››flflmmaammaall››”” aç›klamas›
yapt›.

Düne kadar “AKP ile çat›flan”
görünümündeki genelkurmay tablo-
su hat›rlan›rsa, mevcut durum flafl›r-
t›c› gelebilir, fakat gerçekte flafl›rt›c›
de¤ildir. Çünkü, hiçbirisinin oyna-
d›klar› rol kal›c› de¤ildir, çeliflkileri,
çat›flmalar› ve ittifaklar› yer de
de¤ifltirebilir. 

Kuzey Irak’›n bu flekilde terk-
edilmesinin flaflk›nl›¤›n› yaflayan
kesimler içinde burjuva medya da
vard›. 1 Mart tarihli bask›lar›na ka-
dar manfletlerini, “s›n›r ötesindeki
Mehmetçik ve TSK” övgüleri süs-
lüyordu. Sald›r› ve iflgalin uzun sü-
reli olaca¤›ndan eminlerdi. Genel-
kurmay’›n çekilmeye bafllad›klar›n›
aç›klad›¤› günkü gazete manfletleri,
bas›n›n nas›l bir yalanc›l›k ve katli-
amc›l›k içinde oldu¤unu tüm ç›p-
lakl›¤›yla sergiledi.

TTüürrkk HHaallkk››!!

GGöörrüüllmmüüflflttüürr kkii,, KKuuzzeeyy IIrraakk’’aa
ssaalldd››rr›› kkaarraarr›› aallaannllaarr,, AAmmeerriikkaann
eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn uuflflaakkllaarr››,, iiflflbbiirrlliikk--
ççiilleerrddiirr......

Egemen s›n›flar, Kürt halk›na yö-
nelik sald›r›lar›n› ““uulluussaall çç››kkaarrllaarr››--
mm››zz”” söylemi arkas›nda meflrulaflt›r-
mak istemektedir. ““VVaattaann””,, ““mmiilllleett””
söylemleriyle, bir avuç tekelin ç›kar-
lar› için yürüttükleri savafla kitle des-
te¤i sa¤lamaktad›r.

Hepimiz bilmeliyiz ki, Kuzey
Irak’a sald›r›larda hiçbir ulusal ç›kar
yoktur. Amerikan emperyalizmine
her konuda boyun e¤me karfl›l›¤›nda,
Kuzey Irak’a sald›r› izni alanlar, bu-
nu ““uulluussaall çç››kkaarrllaarr”” iiççiinn ddee¤¤iill,, ken-
di iktidarlar›n› güçlendirmek, halkla-
r›n taleplerini bast›rmak için yap›yor-
lar.

TÜS‹AD’›ndan, AKP’sine, Ge-
nelkurmay’›ndan, CHP ve MHP’sine
Türkiye oligarflisi, onun partileri, or-
dusu hepsi Amerika’n›n uflaklar›d›r-
lar. Onlar›n ulusal bir kimlikleri, ulu-
sal bir de¤erleri yoktur. Kimlikleri ifl-
birlikçiliktir.

Her yapt›klar›nda, ç›karlar› için
halklar› daha fazla sömürmek, daha
fazla bask› alt›nda tutmak vard›r. Bu-
nu yaparken, Türk-Kürt ayr›m› yap-
mazlar. Onlar için tüm halklar ayn›-
d›r. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’›,
Çerkez’i, hepsi, bask›  alt›nda tutul-
mas› gereken, emekleri sömürülecek
kölelerdir.

Onlar›n tüm dertleri, 17 ailenin
ülkenin toplam zenginli¤indeki yüz-
de 60’l›k pay›n› daha da büyütmek,
70 milyona kalan yüzde 40’l›k pay›
daha da küçültmektir. Bu asalak, sö-
mürücü egemenlerin ç›karlar› için
kendinizi kulland›rmay›n.

TTüürrkk HHaallkk››,,

S›n›r ötesi sald›r›lara destek ver-
meyin. Bilin ki, Kürt halk›n›n ulusal
taleplerinin bast›r›lmas›na yönelik
her sald›r›, kendinize yönelmifl bir
sald›r›d›r.

Halklar›n, milliyetçi çat›flmalarda,

di¤er bir halk› ulusal bask› alt›na al-
makta bir ç›kar› yoktur. Dolay›s›yla,
Türk halk›n›n da Türk-Kürt ayr›m›
yap›lmas›nda, Kürt halk›n›n ulusal
taleplerinin, kanla bast›r›lmas›nda bir
ç›kar› yoktur.

Halklar›n ç›kar› birlikte örgütlen-
mekte, egemen s›n›flara, emperyaliz-
me karfl› birlikte mücadele etmekte-
dir.

Bu gerçek, s›n›r ötesi sald›rganl›kta
bir kez daha görülmüfltür. Sald›r›da
yoksul Türk ve Kürt gençlerinin ölme-
sinin yan›nda, Kürt halk›na düflmanl›-
¤›n, nas›l bir emperyalist iflbirlikçilikle
yürütüldü¤ü de görülmüfltür.

Kürt halk›na düflmanl›k, emper-
yalizme ba¤›ml›l›¤›, iflbirlikçili¤i de
pekifltirmektedir. Irkç›l›k, milliyetçi-
lik, kaç›n›lmaz olarak, emperyaliz-
me, ba¤›ml›l›¤›, icazeti daha da gelifl-
tirmektedir.

TTüürrkk HHaallkk››!!

Bir avuç Amerikan iflbirlikçisinin
egemen oldu¤u, onlar›n yönetti¤i bir
ülkede yafl›yoruz.

Yalanlarla, kand›rarak yönetiyor-
lar. Milliyetçilik yaparak, iflbirlikçi-
liklerini, sömürdüklerini gizliyorlar.
Bizleri ne kadar kand›rabilir ve uyu-
tabilirlerse o kadar uzun süre, sömür-
meye ve emperyalizmle iflbirli¤ine
devam edeceklerdir.

TTüürrkk HHaallkk››!!

Halk çok büyük bir güçtür. Gücü-
müzü, halk düflmanlar›n›n hizmetine
sunmamal›y›z.

Öncelikli sorunumuz, ülkemizin
ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmak, sömürüye
ve yoksullu¤umuza son vermek, ada-
letli bir düzen kurmakt›r.

Bunu, bu ülkede yaflayan tüm
halklar birleflerek baflarabiliriz. Halk-
lar için milliyet, din ayr›mlar› belirle-
yici de¤ildir. Esas olan, s›n›fsal ay-
r›md›r. Esas olan yoksulla zengin
aras›ndaki ayr›md›r. Sömüren az›n-
l›kla, 70 milyon yoksul halk aras›n-
daki ayr›md›r. 70 milyon halk, sömü-
ren az›nl›¤a karfl› birleflelim!

Halk›n De¤il Tekellerin Ç›karlar› Vard›r
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Ekonomik, siyasi, askeri çeflitli
alanlardaki emperyalist müdahale-
ler, do¤ru veya yanl›fl zeminlerde
emperyalistlere karfl› bir hoflnutsuz-
luk ve tepki yaratm›fl bulunmakta-
d›r. 

Faflizmin halk›n çeflitli kesimle-
rinin inançlar›n›, özgürlüklerini,
kimliklerini hedefleyen bask›lar› da

kuflku yok ki, bask› düzenine karfl›
belli bir hoflnutsuzluk ve tepki ya-
ratm›fl durumdad›r. 

Fakat emperyalizme ve faflizme
karfl› oluflan bu tepkiler, anti-em-
peryalist, anti-faflist bir zeminde ge-
liflmemektedir. Amerika’ya, Avru-
pa’ya karfl› tepkiler milliyetçiler, fa-
flizme karfl› tepkiler ise AB’ciler ta-
raf›ndan istismar edilmekte, yanl›fl
yönlere kanalize edilebilmektedir.

Bu durum, sol aç›s›ndan bir gö-
revi de gündeme getirmektedir: BBuu--
ggüünn bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii
iiççiinn,, eemmppeerryyaalliizzmmee vvee oolliiggaarrflfliiyyee
kkaarrflfl›› bbiirr cceepphheenniinn öönneemmii,, hheerr zzaa--
mmaannkkiinnddeenn ddaahhaa ffaazzllaadd››rr.. 

BBuu öönneemm nneerreeddeenn kkaayynnaakkllaann››--
yyoorr?? Bu önem, düzenin iflbirlikçili-
¤inin bu kadar aleni olmas›na kar-
fl›n, halk›n Amerika’ya ve Avru-
pa’ya karfl› duygular›n›n bu kadar
yo¤un olmas›na karfl›n, anti-emper-
yalist mücadelenin bu yo¤unlu¤a
denk düflen boyutlarda olmamas›n-
dan kaynaklan›yor. 

Solun güçsüzlü¤ü sonucudur ki;
halk›n ulusal onur temelindeki milli
duygular›, tepkileri, emperyalizm

iflbirlikçisi faflist güçler
taraf›ndan, düzen partileri
taraf›ndan istismar edile-
biliyor. 

Sol, tecrübelerle de bi-
lindi¤i gibi, toplumun çe-
flitli kesimlerindeki hofl-

nutsuzluklar› ayn› kanalda ak›tabil-
di¤i ölçüde etkili ve yönlendirici bir
güç olabilir. Hoflnutsuzluklar var,
fakat bunlar› ayn› kanala ak›tacak
bir örgütlülükten, bunu sa¤layacak
bir “cephe” gücünden yoksunuz.
BBuu dduurruumm,, bbüüttüünn ssooll vvee ddeemmookkrraa--
ttiikk,, aannttii--eemmppeerryyaalliisstt ggüüççlleerriinn ddüü--

flflüünnmmeessii ggeerreekkeenn bbiirr ssoorruunndduurr.. 

Düzen partileri tüm tükenmifllik-
lerine, birbirlerinden farkl› olarak
söyleyebilecekleri bir fley kalmam›fl
olmas›na ra¤men, hala kitleleri çe-
flitli flekillerde kendi etraflar›nda tu-
tabiliyorlar. Hala seçimlerde “oy
patlamalar›” yapabiliyorlar. Bu so-
nuç, bir yan›yla da sol, ilerici, dev-
rimci, demokrat güçlerin ortaya bir-
leflik bir güç, umut vaadeden bir al-
ternatif olarak ç›kamamalar›n›n so-
nucudur. 

Derinleflen hoflnutsuzlu¤u, tep-
kileri devrimci bir bak›fl aç›s›yla, tu-
tarl› bir anti-emperyalizm ve tutarl›
bir demokrasi mücadelesiyle yön-
lendiremedi¤imizde, bunlar›n çar-
p›k anlay›fllar› besleyece¤i, halk›n
mücadelesini güçlendirmeyecek ka-
nallara akaca¤› aç›kt›r. Emperyaliz-
me ve oligarfliye karfl› ortak bir cep-
he, bu tepkileri, hoflnutsuzlu¤u do¤-
ru bir rotaya oturtman›n arac› ola-
cakt›r. 

Solun bu noktadaki anlay›fl›,
prati¤i ne yaz›k ki çok umutlu ol-
maya engeldir. Fakat biz yine de
umutlu olmak, ›srarla böyle bir cep-

henin gereklili¤ini, zorunlulu¤unu
ortaya koymak durumunday›z. Tür-
kiye solu, mücadelenin aç›k biçim-
de ortaya koydu¤u bu ihtiyac› daha
fazla görmezden gelemez.  

Böyle bir cephe, halk›n düzen
partilerinde de¤il, devrimci demok-
ratik örgütlenmeler içinde birleflme-
sini teflvik edecektir. Sonuçta bu ül-
kede ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi
isteyen hiç de az›msanmayacak ge-
nifllikte kesimlerin oldu¤u ve en
baflta ba¤›ms›zl›k isteyenlerle de-
mokrasi isteyenlerin ayr› kanallarda
mücadele etti¤i aç›kt›r. Cephe bun-
lar› do¤ru bir çizgide birlefltirecek
en önemli araçlardan biridir. 

Bu cephe, kimsenin kendi anla-
y›fl›n›, güncel politikalar›n› bbiirrbbiirrii--
nnee ddaayyaattmmaadd››¤¤›› ortak bir zeminin
cephesi olmal›d›r. Ki, böyle bir cep-
henin tek gerçekleflme flans› da bu-
dur. Parlamenterist politikalar, y›l-
lard›r söylenegelen ve Kürt sorunu-
nu temel alan “çat›” modelleri, kufl-
ku yok ki, bu politikalar› benimse-
yenler aç›s›ndan ifllevli olabilir; ama
bunlar›n tüm solu birlefltirme özelli-
¤ini tafl›mad›klar› bellidir. Öyleyse
bu ve benzeri biçimlerde ›srar et-
mek, bafltan cepheyi istememektir. 

Ayn› flekilde, cepheyi imkans›z
k›lacak veya zorlaflt›racak bir baflka
yaklafl›m, bugüne kadar ki birçok
birlik prati¤inde karfl›m›za ç›kan
““ddaayyaattmmaacc››ll››kk””tt››rr.. Kimse, kendini
cepheye dayatma, cephe içinde ye-
ralacak güçleri kendine tabi k›lma
hesaplar› içinde olmamal›d›r. 

Cephe, hiç kuflku yok ki, “biz
program›n› yapt›k, her fleyini haz›r-
lad›k, buyurun gelin kat›l›n” tarz›n-
da bir birlik olmayacakt›r. Böyle bir
cephe olamaz da zaten. Çünkü bu
tarz, bir cephe oluflturman›n ruhuna,
mant›¤›na, amac›na ayk›r›d›r. Dün-
yan›n hiçbir yerinde de bu anlay›fl-
lar ve tarzla, bir cephe kuruldu¤u
görülmemifl olsa gerek.  

Baflta da belirtti¤imiz gibi, biz
bu noktada özel olarak bir model
önermiyoruz. Ama bu sorunun, ttüümm
ssoolluunn ddüüflflüünnmmeessii,, gündemine al-
mas› gereken bir sorun oldu¤unu
belirtiyoruz.

Siyasette

‹LKE

Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› Ortak Bir Cephe!

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için mücadele edenleri ortak
bir hedefle birlefltirmek, tüm sol güçlerin düflünmesi

gereken bir sorundur.
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Ülkemiz emperyaliz-
me ba¤›ml› bir ülkedir.
Ekonomik, siyasi, askeri,
kültürel hiçbir fley yoktur
ki, emperyalizmden ba¤›ms›z olsun.
Dolay›s›yla ülkemizin ekonomisi-
ne, siyasetine, ordusuna, kültürüne
iliflkin her tart›flma ayn› zamanda
emperyalizm tart›flmas›d›r. AAmmeerrii--
kkaanncc››ll››kk ve aannttii--AAmmeerriikkaanncc››ll››kk,,
bugünün Türkiye’sinde en temel
aayyrr››flflmmaa,, ssaaffllaaflflmmaa çizgilerinden
birini ifade etmektedir. 

Siyasette, baflka deyiflle s›n›flar
mücadelesinde arada olmak, genel
olarak mümkün de¤ildir. Baz› dö-
nemler ise, arada milimetrik bir ala-
n›n bile kalmad›¤› tam ayr›flma, saf-
laflma dönemleridir. Amerikan em-
peryalizminin dünya halklar› karfl›-
s›nda dizginsiz politikalar uygulad›-
¤› günümüz, iflte böyle dönemler-
den biridir. ““NNee AAmmeerriikkaa’’ddaann yyaa--
nnaayy››mm,, nnee AAmmeerriikkaa’’yyaa kkaarrflfl››”” deni-
lemeyecek bir dönemdir.   

Oligarflinin uygulad›¤› politika-
lara, ald›¤› kararlara iliflkin her ona-
y›n veya itiraz›n, emperyalizme
evet veya hay›r demek anlam› var-
d›r. Fakat bu gerçe¤i görmek iste-
meyenler var. Üstelik bunlar›n say›-
s› oldukça fazla. Bu gerçe¤i görmek
istemeyenler içinde görüflleri birbi-
rine zz››tt olanlar da var fakat, bu nok-
tada birlefliyorlar. 

‹ktidarlar› desteklemenin ayn›
zamanda emperyalizmi destekle-
mek anlam›na geldi¤ini görmek is-

temeyenlerin bafl›nda AAKKPP’’lliilleerr,,
AKP destekçileri ve bunun fark›nda
olmayanlar geliyor. 

‹‹kkiinnccii kkeessiimm ise, “ulusalc›”,
“Genelkurmayc›” diye adland›r›lan
kesimlerdir. Onlar da orduyla, Ge-
nelkurmay’la omuz omuza olma-
n›n, Amerika’yla omuz omuza ol-
mak anlam›na geldi¤ini görmezden
gelmekte ›srarl›d›rlar. ÜÜççüünnccüü ola-
rak ülkemizin emperyalizme ba-
¤›ml›l›¤›n› görmekten uzak küçük-
burjuva kesimlerin flu veya bu ikti-
darla veya düzen partilerinden her-
hangi biriyle yak›nl›klar›n›n da as-
l›nda Amerikan emperyalizmiyle
yak›nl›k anlam›na geldi¤ini göre-
memeleri sözkonusudur. 

Bu tav›rlar›n bir k›sm›, ssiiyyaassii
tteerrcciihhlleerriinn,, bir k›sm› ise ssiiyyaassii yyaa--
nn››llgg››llaarr››nn sonucudur. Kimileri, me-
sela AKP’yi desteklemenin Ameri-
ka’y› desteklemek oldu¤unun çok
aç›k biçimde fark›ndad›r. Kimileri,
ordunun Amerika’n›n ülkemizdeki
en temel ittifaklar›ndan biri oldu¤u-
nun fark›ndad›r. Bunlar›n fark›nda
de¤ilmifl gibi davranmalar›n›n tek
nedeni, iflbirlikçiliklerini gizlemek
istemeleridir. Fakat bunlar d›fl›nda
baz› kesimler vard›r ki, onlar gerek
ülkemizin sosyo ekonomik durumu-
nu, gerekse de ülkemizdeki çeflitli
çevrelerin gerçek siyasi tutumunu
do¤ru de¤erlendiremedikleri için
zorunlu saflaflmalar›n uza¤›nda dur-
makta, bilmeden, istemeyerek, em-
peryalizme hizmet etmektedirler. 

Bizim için as›l önemli olan da bu
kesimleri bu yan›lg›lardan kurtar›p,
Amerika’ya karfl› ba¤›ms›zl›k mü-
cadelesinin içine çekebilmektir. 

Burada sorun fludur; ülkemizde
oligarfli içindeki tüm kesimler, ayn›
zamanda iflbirlikçidirler. Zaman za-
man aralar›ndaki çeliflkileri nede-
niyle farkl› politikalar gündeme gel-
se de, oligarfli, tarihsel olarak Ame-
rikanc›’d›r. Çünkü, yeni-sömürgeci-

lik ve iflbirlikçilik, Amerika’n›n ira-
desi, planlar› ve politikalar› dahilin-
de ülkemizde hakim hale getirilmifl-
tir. En güçlü emperyalist olarak ül-
kemizin ekonomisi, siyaseti, ordusu
üzerinde etkin ve belirleyici olan yi-
ne Amerika’d›r. Avrupa emperya-
listlerinin mesela ülkemizdeki ser-
maye yat›r›m›nda Amerikan emper-
yalizminden daha büyük rakamlara
ulaflm›fl olmalar›, ülkemizde belirle-
yici olan›n Amerikan emperyalizmi
oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. 

Ülkemizde ba¤›ms›zl›k meselesi
aç›s›ndan görülmesi gereken bir
baflka önemli nokta; emperyalizmin
“d›flsal” bir olguymufl gibi ele al›na-
mayaca¤›d›r. Türkiye aç›s›ndan
Amerika, mesela Cezayir’i iflgal
eden Fransa gibi, Irak’› iflgal eden
Amerika gibi de¤ildir. Emperya-
lizm ülkemizde iiççsseell bir olgudur.
Dolay›s›yla ülkemizde mevcut dü-
zeni savunmak, esasta emperyaliz-
mi savunmakt›r. Ve yine ayn› ne-
denden dolay› ülkemizde emperya-
lizme karfl› ba¤›ms›zl›k mücadele-
siyle, emperyalizmin iflbirlikçileri-
ne karfl› mücadele de iiçç iiççee geçmifl-
tir. Bu mücadele, iflte bu nedenler-
den dolay›, ülkemizde aannttii--eemmppeerr--
yyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk bir mücadele
olarak flekillenmektedir. 

AAmmeerriikkaa kkaarrflfl››ss››nnddaa 
kkiimmsseenniinn uulluussaall iirraaddeessii,,
oonnuurruu,, bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› 
ggüüvveenncceeddee ddee¤¤iillddiirr!!

Amerikan emperyalizmi, 20.
yüzy›l›n ikinci yar›s› boyunca rast-
lanmayan bir sald›rganl›k içindedir
bugün. Sald›rganl›k en aç›k biçimde
11 Eylül eylemlerini takiben aç›¤a
ç›km›fl olsa da, bu pervas›zl›k poli-
tikas› 11 Eylül’le gündeme gelmifl
de¤ildir. Pervas›z sald›rganl›k esas
olarak sosyalist sistemin y›k›lmas›-
n›n ard›ndan sistemleflmifl bir politi-

Ya Amerika’dan Yanas›n›z 
Ya Da Ba¤›ms›z Türkiye’den!

Amerikanc›l›k ve anti-
Amerikanc›l›k,
bugünün en temel

ayr›flma çizgile-
rinden biridir. 
Emperyalizm

ülkemizde içsel bir
olgudur. Dolay›s›yla mevcut
düzeni savunmak, emperyalizmi
savunmakt›r. 



kaya dönüflmüfltür. Amerika 11 Ey-
lül’ü, zaten belirlenmifl, belli ölçü-
lerde ilan da edilmifl “imparatorluk
stratejisi” aç›s›ndan bir vesile ola-
rak kullanm›flt›r. 

11 Eylül’ün ard›ndan “teröre
karfl› savafl” söylemiyle, kimsenin
Amerikan politikalar›na karfl› ç›ka-
mayaca¤› bir dünya düzenini herke-
se kabul ettirmek istediler. Bush’un
a¤z›ndan dile getirilen “ya bizden
yanas›n›z, ya bize karfl›s›n›z” dayat-
mas›, bunun ifadesiydi. 

Bu emperyalist dayatma karfl›-
s›nda, hala ABD’nin Irak’a demok-
rasi, özgürlük getirdi¤inden dem
vurmak, hala emperyalizmin de¤ifl-
mifl olabilece¤inden, “demokratik
emperyalist” niteli¤inden söz et-
mek, gerçekte saflaflmaktan, cephe-
leflmekten kaçmak, Amerika’n›n
emperyalist dayatmas› karfl›s›nda
aldat›c› teorilere s›¤›nmakt›r. 

Amerikan emperyalizminin “te-
röre karfl› savafl” stratejisinin önce-
likli hedefinde “fler ekseni” veya
“teröre destek veren ülkeler” olarak
ilan edilen 20’ye yak›n ülkedeki yö-
netimlerin de¤ifltirilmesi ve Ortado-
¤u gibi, Kuzey Afrika gibi Ameri-
ka’n›n öncelikli bölgelerindeki on-
larca devrimci, anti-emperyalist ör-
gütün yok edilmesi vard›r.  

Çok k›sa sürede aç›¤a ç›km›flt›r
ki, “terörle savafl” politikas›n›n ar-
kas›nda Amerikan emperyalist te-
kellerinin dünya hakimiyeti vard›r.

E¤er Amerika bugün iflgal sald›-
r›s›n› ‹ran’›n, Suriye’nin veya baflka
yerlerin iflgalleriyle sürdürmediyse,
bu politikas›nda bbiirr ddee¤¤iiflfliikklliikk ooll--
dduu¤¤uu iiççiinn ddee¤¤iill,, halklar›n Afganis-
tan’da, Irak’ta ördü¤ü direnifl bari-
kat›na çarpt›¤› içindir. Dünyan›n en
yoksul ülkelerinden biri olan ve
do¤ru dürüst düzenli bir ordusu da-
hi olmayan Afganistan karfl›s›nda
Amerika’n›n elde etti¤i kolay zafer,
di¤er ülkeleri ve halklar› teslim al-
makta kullan›lacakt›. Emperyalist-
ler, utanmaz bir pervas›zl›kla “Af-
ganistan’›n durumu, hala uluslara-
ras› topluma kafa tutmay› düflünen-
lere ddeerrss oollmmaall››”  derken, Afganis-
tan’›n “iflini” bitirdiklerini düflünü-

yorlard›. Fakat bugün NATO “e¤er
müttefikler daha fazla asker gön-
dermezse Talibanc›lar iktidar› yeni-
den ele geçirecek” diye s›zlan›p du-
ruyor; ihtimal ki, bu s›zlanmada
emperyalistler aras› çeliflkilere ve
yeni-sömürgelere yönelik dayatma-
lara hizmet eden bir abart› olmas›
da mümkündür; fakat iflgalcilerin
zafer kazanamad›klar› da kesindir. 

“Afganistan’›n durumu ders ol-
mal›” derken, “ders almas›” gere-
kenlerin bafl›nda Kore’den Kü-
ba’ya, ‹ran’dan Suriye’ye kadar
uzanan ülkeler geliyordu. Ama as-
l›nda hemen hhiiççbbiirr üüllkkee,, bbuu tteehhddii--
ddiinn dd››flfl››nnddaa ddee¤¤iillddiirr.. Amerikan
emperyalizmi bu süreçte yer yer Av-
rupa emperyalistlerini bile tehdit et-
mekten geri kalmam›flt›r. Emperya-
lizmle flu veya bu nedenle çeliflkile-
ri artan her ülke, Amerika’n›n hede-
fi olabilir. 

Amerikan emperyalizmi aç›k
söylüyor; ya benden yanas›n, ya ba-
na karfl›s›n! ‹flte bu nedenledir ki,
ülkemiz özelinde de ya Ameri-
ka’dan yana olunacakt›r ya Ba¤›m-
s›z Türkiye’den yana. 

BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee’’ddeenn 
yyaannaa oollmmaayyaannllaarr,, 
iiflflbbiirrlliikkççiilleerrddiirr

Amerikan emperyalizmine aç›k-
ça karfl› ç›kmak, cephe almak göre-
vi, ülkemizin temel olarak “ba¤›m-
s›z bir ülke oldu¤u” yanl›fl inanc›y-
la savsaklanamaz, ertelenemez. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassii,,
aasskkeerrii,, kküüllttüürreell hhaayyaatt››nn hheerr aallaa--
nn››nnddaa uulluussuunn eeggeemmeenn oollmmaass›› ddee--
mmeekkttiirr.. Her alanda, ulusun kendi
iradesini, söz ve karar hakk›n› kul-
lanabilmesi demektir. Bugün Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bu konumda ol-

du¤unu iddia etmek ancak iflbirlik-
çilerin veya cahillerin iflidir.
1920’lerin Türkiyesi,  ba¤›ms›z bir
ülkedir. Fakat 1930’lar›n sonlar›n-
dan itibaren ba¤›ms›zl›k ad›m ad›m
yok edilmifl ve 1945’lerden itibaren
de bu süreç tamamlanm›flt›r. Ülke-
mizde art›k “ulusal egemenlik” na-
m›na bir fleyden söz edilemez; ba-
¤›ms›zl›ktan geriye kalan tek fley,
art›k TBMM yönetiminin tepesinde
süs olmakta baflka bir ifllevi kalma-
yan “Egemenlik kay›ts›z flarts›z mil-
letindir” sözüdür. 

ABD Devlet Baflkan› Clinton
1999’da ülkemizi ziyaret etti¤inde,
TBMM çat›s› alt›nda yaflananlar, o
sözün bir süs olmaktan baflka anla-
m› kalmad›¤›n› herkese göstermiflti
zaten. Milletvekilleri, tarihe geçe-
cek bir utanç karar›yla Clinton’un
“Millet Meclisi”nde konuflma yap-
mas›n› OYB‹RL‹⁄‹YLE kararlafl-
t›rm›fllar ve Clinton’un meclis kür-
süsünde konufltu¤u 25 dakika bo-
yunca da yine tarihe geçecek bir
utanç sahnesi yaratm›fllard›. Dünya
halklar›n›n bafl düflman›n›n konufl-
mas› bu süre içinde tam 1122 kkeezz al-
k›flland›. DSP’sinden ANAP’›na,
DYP’sinden MHP’sine FP’sine ka-
dar tüm düzen partilerinin vekilleri-
nin alk›fllamaktan elleri patlad›. Bu-
gün BBuusshh ggeellssee,, ayn› sahnenin ya-
flanaca¤›na kuflku yoktur. 

Aktard›¤›m›z bu sembolik sah-
ne, ülkemizde ba¤›ms›zl›¤›n neden
düzen partileriyle, düzenin parla-
mentosuyla, düzenin ordusuyla ka-
zan›lamayaca¤›n› da gösteren bir
sahnedir. 

Bu ülkenin tüm gerçek vatanse-
verleri, ba¤›ms›zl›ktan, demokrasi-
den yana olan tüm ilericileri, de-
mokratlar›, 1920’lerde kazan›lan
ulusal onurun çi¤nenmesinin ac›s›n›
duyan herkes, Amerika’n›n bir eya-
leti olmakla, ba¤›ms›z bir Türkiye
olmak aras›nda kesin tercihini yap-
mal›d›r. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi,
Türkiye halklar›n›n vazgeçilmez bir
talebidir. Bu ülkede yaflayan herkes
bu talep etraf›nda saflaflmak duru-
mundad›r. 

Say›: 142 11BA⁄IMSIZLIK

Ba¤›ms›zl›k ve
d e m o k r a s i ,

T ü r k i y e
halklar›n›n

vazgeçilmez bir tale-
bidir. Bu ülkede yafla-

yan herkes bu talep etraf›nda
saflaflmak durumundad›r. 
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Halen ülkemizin gündeminde
olan sorunlardan hiçbiri, yeni orta-
ya ç›km›fl sorunlar de¤ildir. Tam
tersine Kürt sorunundan türban so-
rununa, Hrant Dink, Malatya cina-
yetlerinden, Ergenekon’a, hapisha-
nelerde tecrit sorunundan gecekon-
du sorununa kadar benzeri tüm so-
runlar›n her biri, onlarca y›ll›k geç-
mifli olan sorunlard›r. Ve her birinin
bu kadar “eski” bir tarihi geçmifle
sahip olmas›, oligarflinin bu sorun-
lardaki çözümsüzlü¤ünün de bir
göstergesidir. Oligarfli çözemiyor.  

Oligarflinin bu niteli¤ini görmek
için bugüne kadar gündeme getiri-
len say›s›z “reform” hamlesini, sa-
y›s›z “demokratikleflme paketi”ni
hat›rlamak yeterlidir. Reform, de-
mokratikleflme iddial› her hamle,
mevcut sorunlar› daha da çözüm-
süzlefltirmifl, bask› sistemi daha da
pekifltirilmifltir. Çünkü reformlar,
demokratikleflme ad›mlar›, oligar-
flik yönetim aç›s›ndan hiçbir zaman
“benimsenmifl”, “inan›lm›fl” ad›m-
lar olarak gündeme girmemifltir. 

Oligarflinin sorunlar› ççöözzmmee de-
¤il, yyookk eettmmee,, yok edemiyorsa bbaass--
tt››rrmmaa mant›¤› vard›r. Bu mant›k,
Kürt sorunu gibi, cumhuriyetin tari-
hiyle yafl›t  sorunlarda da, F Tipi ha-
pishanelerdeki tecrit gibi, tersane-
lerdeki ölümler gibi, daha güncel
sorunlarda da hakimiyetini sürdür-
mektedir. 

Y›llard›r siyasetin en temel
konular› bu sorunlar›n çözü-
münü tart›flmak olmufltur. Öyle
ki bu sorunlar› çözmeye hiç ni-
yeti de, gücü de olmayan bur-
juva siyaset de bu sorunlar›n
d›fl›na taflamamaktad›r. Bak›n
ülkemizin tarihine; mesela ül-
kemizi gelifltirecek, refah›,
adaleti büyütecek görkemli
projeler üzerine büyük tart›fl-
malar aç›ld›¤›n› hat›rl›yor mu-
sunuz hiç? Hat›rlayamazs›n›z,

çünkü ülkemizde düzen siyasetinin
gündemi bir türlü  çözülemeyen
“sorunlara” bo¤ulmufltur. Sistemin
ihtiyaçlar› temelinde yap›lan proje-
ler de zaten halkla de¤il, emperya-
list devletler veya tekellerle konu-
flulup dan›fl›larak yap›ld›¤› için  bu
tür konular da genel olarak gündem
olmaz. Gündem yine “sorunlara”
mahkum kal›r. 

Sorun Bir ‘YÖNTEM’ Sorunu 
De¤il, ‘S‹STEM’ Sorunudur

Sorunlar›n böylesine çözümsüz
kalmas›n›n nedeni nedir peki? Bu
konuda elbette say›s›z görüfl ve yo-
rum ileri sürülmektedir. Fakat bun-
lar›n birço¤undaki ortak nokta, so-
runu flu veya bu yöntemin uygula-
n›p uygulanmamas›na ba¤lamalar›-
d›r. Mesela Kürt sorununun çözümü
konusunda “önce terörü bitirip son-
ra demokratik aç›l›mlar yapal›m”
fleklindeki görüfle karfl›l›k, oligarfli-
nin saflar›nda ileri sürülen alterna-
tif(!) görüfl “önce demokratik aç›-
l›mlar yapmak terörü bitirmek için
de flartt›r” demenin ötesine geç-
mez. Burjuva politikac›n›n da, ay-
d›nlar›n da ufuklar› daralm›flt›r.
Ufuklar› daraltan ise, onlar›n birey-
sel yetersizlikleri de¤il, sistemin ni-
teli¤idir. Düzeni esas kabul eden
herkes, sorunlara da ancak düzenin

izin verdi¤i kadar “genifl”, düzenin
tahammül gösterebilece¤i kadar
“özgür” bakabilir.

Oysa bu çerçeve içinde kal›narak,
bu s›n›rlar içinde düflünülerek bulu-
nabilecek hiçbir çözüm yoktur.  So-
run flu veya bu yöntemin uygulan-
mas› sorunu de¤ildir. Mevcut sistem
içinde farkl› yöntemlerin getirece¤i
farkl›l›k da, sorunun esas›na ve kök-
lü çözümüne dair olmayacakt›r. 

Ülkemizde tteemmeell iikkii ssoorruunn var-
d›r. Bu temel iki sorun, tüm öteki
sorunlar›n çözümünün de önündeki
engeldir. O iki sorunun ad›; emper-
yalizm ve faflizm sorunudur. Em-
peryalizmin ve faflizmin belirledi¤i
bir sistem, zaten hem tüm sorunla-
r›n KKAAYYNNAA⁄⁄II, hem de tüm sorun-
lar› çözümsüz b›rakan politikalar›n
uygulay›c›s›d›r. 

Çözüm Emperyalizmin ve
Faflizmin D›fl›nda Bir ‘S‹STEM’
Kurabilme Sorunudur 

Temel iki sorunun ad›n› emper-
yalizm ve faflizm olarak belirledi¤i-
mizde, asl›nda çözümün de çerçeve-
sini çizmifl oluyoruz. Çözümün
anahtar kelimeleri de devrimci bir
halk iktidar› alt›nda bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ve
ddeemmookkrraassiiddiirr.. Neden bbaa¤¤››mmss››zz vvee
ddeemmookkrraattiikk TTüürrkkiiyyee?? 

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi, bir
halk›n onurlu yaflama ve var o-
lup olmama sorunudur. Gerçek
flu ki, bugün emperyalizmin
dünya halklar›n›, iflbirlikçilerin
kendi ülkelerinde yönettikleri

halklar› yok sayd›¤› bir
dünyada yafl›yoruz. 

Ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi, halklar›n
var olmas› demektir. 

Demokrasi ol-
mazsa, aç›k ki,
hhaallkk yyöönneettiimmee
kkaatt››llaammaazz.. Hal-

Emperyalizm ve Oligarfli, Hiçbir 
Halk›n, Hiçbir Sorununa Çözüm Bulamaz!

TTüümm uulluussaall,, ssoossyyaall,, ssiiyyaassaall,, eekkoonnoo--
mmiikk ssoorruunnllaarr››mm››zz››nn ççöözzüümmüü,, hhaallkkllaa--
rr››nn öözzggüürr oolldduu¤¤uu,,
bbaa¤¤››mmss››zz vvee ddee--
mmookkrraattiikk bbiirr TTüürrkkii--
yyee’’ddeeddiirr.. BBuu ttaalleepp
eettrraaff››nnddaa bbiirrlleeflfliillmmee--
ddeenn,, hhaallkk››nn yyöönneettttii¤¤ii
bbiirr iikkttiiddaarr kkuurruullmmaa--
ddaann hhiiççbbiirr ssoorruunn ççöö--
zzüülleemmeezz.. 



k›n söz ve karar hakk› olamaz. Fa-
flizmlerde halk›n iradesi hep çi¤nen-
mifltir ve çi¤nenmeye devam ede-
cektir. Demokrasi olmazsa, seçim-
ler bir oyundan, kat›l›mc›l›k dema-
gojiden öteye geçemez. Sömürücü-
ler, zulmedenler, halk›n tepesinden
hiç  inmez. 

DDeemmookkrraassiinniinn oollmmaadd››¤¤›› yyeerrddee,,
düflünce ve inanç özgürlü¤ü olmaz.
Demokrasinin olmad›¤› yerde, e¤i-
tim halk için olmaz. Demokrasinin
olmad›¤› yerde, uluslar özgür ola-
maz. Oldu¤u iddia edilen özgürlük-
ler de ka¤›t üzerinde kalmaktan öte-
ye geçemez. K›sacas›, demokrasi-
nin olmad›¤› yerde, halk›n sorunlar›
çözümsüz kalmaya mahkumdur;
t›pk› ülkemizdeki gibi! 

BBiirr ddee bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn oollmmaammaa--
ss››nnaa bbaakkaall››mm;; bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn oollmmaa--
dd››¤¤›› yyeerrddee neler oluyor görelim;

Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde,
en baflta söyleyelim ki, ddeemmookkrraassii
ddee oollmmaazz.. Evet, bbaa¤¤››mmss››zzll››kkllaa ddee--
mmookkrraassii,, et ve t›rnak gibi birbirine
ba¤l›d›r. Yeryüzünün hiçbir yerinde
bbaa¤¤››mmss››zz oollmmaayyaann hheerrhhaannggii bbiirr
üüllkkeeddee ddeemmookkrraassii oolldduu¤¤uu ggöörrüüll--
mmeemmiiflflttiirr.. BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn oollmmaadd››¤¤››
yerde ise, açl›k, yoksulluk ve sefalet
vard›r. Çünkü, sömürgeciler, tarihin
her döneminde, sömürdükleri her
yerde, halklar› sefalete mahkum et-
mifllerdir. BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn oollmmaadd››¤¤››
yerde, o ülke, ne yer alt›ndaki, ne
yer üstündeki zenginliklerine sahip
de¤ildir. Onuruna sahip olmayan ül-
ke, bunlara da sahip olamaz zaten
elbette. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn oollmmaadd››¤¤›› yerde,
ne halk›n sözü, ne halk›n ç›karlar›
gözetilmez, gözetilemez. ‹flçinin,
köylünün, ö¤rencinin bugününe de
gelece¤ine de emperyalist merkez-
ler karar verir. Her fley tek bir fleye,
emperyalist tekellerin ç›karlar›na
göre belirlenir. Hak, hukuk, yarg›,
kültür, spor, müzik, sanat her fley
ama her fley, buna göre belirle-
nir. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde, o
ülkenin ulusal ve uluslararas› nite-
likteki hiçbir sorunu, halklar›n,
uluslar›n iradesi do¤rultusunda çö-
züme kavuflturulamaz. Kürt sorunu

gibi ulusal nitelikteki sorunlar, tür-
ban sorunu, Aleviler sorunu gibi
inanç özgürlü¤üne dair sorunlar çö-
zümsüz kalmaya mahkumdur. BBaa--
¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn oollmmaadd››¤¤›› yerde, toprak-
lar›m›z bizim olmaktan ç›km›flt›r ve
o topraklar›n nas›l kullan›laca¤›na
da emperyalistler karar verir; ülke-
mizin onlarca köflesini üslerle dol-
durup, bu üsleri kah Lübnan halk›-
na, kah Afgan halk›na, kah Irak hal-
k›na karfl› kulland›klar› gibi!.. Ba-
¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› yerde, ordu
dahil hiçbir kurum, hiçbir karar, hiç-
bir politika, ““mmiillllii”” bir özellik tafl›-
yamaz. Adlar›nda, s›fatlar›nda veya
dillerinde “milli” oldu¤u iddias›n›
tafl›yan tüm düzen kurumlar›, ba-
¤›ml›l›¤› gizlemeye çal›fl›yorlard›r.

Onlar -Emperyalizm ve Oligarfli-
Çözemez; Kendimiz Çözeriz!

Oligarfli çözemiyor, o belli; peki
emperyalizm çözebilir mi? Asl›nda
o da belli, çünkü emperyalizm ve
oligarfli birbirinden o kadar ayr› de-
¤il. Ama yine de onlar›n neyi ne ka-
dar çözebilece¤ini görmek için s›-
n›rl› da olsa bir fikir vermesi aç›s›n-
dan emperyalist dünyaya iliflkin sa-
dece birkaç olguya bakal›m.

Emperyalistler, b›rak›n baflka ül-
kelerin ve halklar›n sorunlar›n› çöz-
meyi, kendi halklar›n› da art›k her
geçen gün ekonomik, siyasi, sosyal
sorunlar›n bata¤›na gömmektedir-
ler. Emperyalist ülkeler, en baflta da
ABD, esas olarak bugün sosyal ba-
k›mdan çökmüfl, çürümüfl ülkeler
durumundad›rlar. 

Çok övündükleri demokrasileri
ifllemez haldedir. Seçimlere kat›l›m,
Amerika’da da, Avrupa’da da, he-
men tümünde yüzde 50’lerin afla¤›-
s›ndad›r. Amerika’da büyük kam-
panyalarla, demokrasiye ve seçme-
ne hakaret anlam›na gelen promos-
yonlarla seçime kat›l›m› art›rmaya
çal›flmaktad›rlar. 

Amerikan nüfusunun yüzde biri-
ni oluflturan en zenginler, ülke ser-
vetinin yüzde 40'›na sahiptir. Bugün
Amerika Bileflik Devletleri’nde nü-
fusun yüzde 12.7'si olan 32 milyon
kifli, yyookkssuulllluukk ss››nn››rr››nn››nn aalltt››nnddaa

yafl›yor. Ve Amerikan Çal›flma Ba-
kanl›¤›'n›n tahminlerine göre; 80
milyon kifli yetersiz bir gelire sahip-
tir. Bu nüfusun dörtte birinden bü-
yük bir rakamd›r. 46 milyon Ameri-
kal›’n›n hhiiççbbiirr ssoossyyaall ggüüvveenncceessii
yoktur. Ayn› Amerika’da 37.5 mil-
yon kifli marihuana kullanmaktad›r.
Amerikan hapishanelerinde, ço¤u
siyah, 2 milyonu aflk›n hükümlü
vard›r ve bu rakam, ddüünnyyaaddaann ttüümm
üüllkkeelleerriinnddeekkii tutuklu, hükümlü sa-
y›s›n›n toplam›ndan fazlad›r. 

Böyle bir ülke, dünyan›n sorun-
lar›n› çözmeye soyunabilir mi? Di-
yelim ki, bunu iddia ediyor, Ameri-
kan iflbirlikçisi olmadan veya siyasi
bir körlük sözkonusu olmadan bu
iddiaya inan›labilir, bu iddia ciddiye
al›nabilir mi?

Peki ya Avrupa? O da durmaks›-
z›n yeni hak gasb› yasalar› ç›karan,
sosyal güvenli¤i daraltan, terörle
mücadele yasalar›n› geniflleten bir
gidiflat içinde. Kendi sorunlar› bü-
yüyen bir AB; baflkalar›n›n sorunla-
r›n› nas›l küçültebilir?

Emperyalistler ve oligarfli hiç mi
bir fley yapamazlar; hiç mi bir sorun
çözemezler?.. Çözebilirler elbette,
ama kendi ç›karlar› do¤rultusunda.
Onlar›n ç›karlar› do¤rultusundaki
herhangi bir çözüme ise, halk›n gö-
zünden çözüm demek mümkün de-
¤ildir. 

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk ve ddeemmookkrraassii isti-
yoruz! Emperyalizm ve faflizm, ba-
¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin önün-
deki bafl engellerdir. Bu anlamdad›r
ki,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii iissttee--
mmeekk,, eemmppeerryyaalliizzmmee vvee ffaaflfliizzmmee
kkaarrflfl›› ssaavvaaflflmmaakktt››rr.. BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn
vvee ddeemmookkrraassiinniinn oollmmaadd››¤¤›› bbiirr üüll--
kkeenniinn ne halde oldu¤unu gördük:
Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin ol-
du¤u bir ülke ise, zaten devrimci bir
halk iktidar›n›n oldu¤u, yani hhaallkk››nn
yyöönneettttii¤¤ii bir ülkedir. ‹flte iktidar›n
bu niteli¤inden dolay›d›r ki, sorun-
lar›n ele al›n›fl›, çözümlenifl biçimi
de¤iflir; sorunlar, çözümsüzlük ze-
mininden kurtulup çözüm yoluna
girer. O zaman, diyebiliriz ki, tüm
sorunlar aç›s›ndan çözümün as›l
ad›, adresi devrimci halk iktidar›d›r.
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imi zaman duvara
yaz›lan bir slogan

ya da as›lan bir afifl, kimi zaman
elimize tutuflturulan bir bildiri ya
da eylemde yank›lanan  bir slo-
gan anlatmaya devam ediyor
halklar›n ortak düflman›n›. 

‹stanbul’da, Ankara’da, Ada-
na’da Dersim’de, Bursa’da ve
daha birçok ilde “Ortak Düflman
Amerika’d›r” diyerek hedef gös-
teren HÖC’lüler ›srarl› bir flekil-
de yollar›na devam ediyorlar. 

Geçti¤imiz hafta bir afifle bile
tahammül edemeyen polis-jan-
darma birçok yerde sald›rd› yine.
Engel olamad›klar› içindir ki y›l-
d›rmaya yönelik sald›r›lar›n› art-
t›rd›lar. Birçok yerde para ceza-
lar› kestiler. Öyle ki Çorlu’da
milyarlara varan para cezalar›
verdiler.  Amerika ekonomik ola-
rak ülkemizi sömürüp bat›r›rken
onlar Amerika’ya karfl› seslerini
yükseltenlere ceza kesiyor ve eko-
nomik olarak y›ld›rmak, zor b›rak-
mak için ç›rp›n›yorlar. 

Rahats›zl›klar›, sald›rganl›klar›
bu slogan›n gerçekli¤indendir. Giz-
lemek istedikleri gerçek sokaklar-
da, alanlarda hayk›r›l›yor “Ortak
Düflman Amerika’d›r” diye.  

Ankara’da Sald›r›
HÖC’lüler yine alanlarda, Ame-

rika’y› teflhir ediyor, polis yine tüm
azg›nl›¤›yla sald›r›yor. AAnnkkaarr aa’da-
ki sald›r›lara 1 Mart günü bir sald›r›
daha eklendi. Hüseyingazi Sem-
ti’nde kampanya afifllerini asan Sa-
d›k fienbaba, Erdinç Ero¤lu, Bilge-
han Karpat ve Erdem Gök polisin
sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›n-
d›lar. fiehit Selahattin Do¤an Kara-
kolu’na götürülen HÖC’lüler Kaba-
hatler Kanunu’na ayk›r› davrand›k-
lar› gerekçesiyle para cezas› kesil-
dikten sonra serbest b›rak›ld›lar.

Ayn› gün Mamak Cengizhan

Mahallesi ve Hüseyingazi’de de
bildiri da¤›t›mlar› gerçeklefltirildi. 

���

AAddaannaa’da ise 29 fiubat günü
halk› demokrasi ve ba¤›ms›zl›k
mücadelesine ça¤›ran kufllamalar
yap›l›rken 1 Mart’ta sabah saatle-
rinde as›lan pankartlar ifline, okulu-
na giden halka “Ortak Düflman
Amerika’d›r” hedefi iflaret edildi.  

Baraj Yolu Hastaneler Kavfla¤›
üzerinde bulunan bir üst geçide ve
Yüre¤ir Otogar› çevresinde bulu-

nan bir üst
geçide as›lan
pankartlarla
kampanya ça-
l›flmalar› sür-
dü. 

Adana Gençlik Derne¤i üye-
leri de 26 fiubat günü üniversite-
nin E¤itim Fakültesi R-1 Dersli-
¤i önünde “Ortak Düflman Ame-
rika’d›r” pankart› asarak bir re-
sim sergisi açt›lar. 

Sergiyi ziyaret eden ö¤renci-
ler, bir daha gelifllerinde arka-
dafllar›n› da yanlar›na alarak
geldiler. Sergi ilgiyle izlenirken
bir ö¤renci “Ben sizin gibi du-
yarl› insanlar›n hala var oldu¤u-
nu bilmiyordum. Sizleri gördü-
¤ümde çok mutlu oluyorum” di-
yerek duygular›n› paylaflt›
Gençlik Dernekli ö¤rencilerle.
Bir ö¤retim görevlisi de “üni-
versitelerde böyle fleylerin ol-
mas› çok güzel” diyerek deste-
¤ini ifade etti.

3 gün süren serginin son gü-
nünde Adana Gençlik Derne¤i
Müzik Grubu dinleti verdi. Tür-
külerle halay çeken ö¤renciler

“Ortak Düflman Amerika’d›r” slo-
gan›n› atarak sergiye ilgi gösterdi.
Dinleti sonunda sergiyi sonland›r-
may› düflünen Adana Gençlik Der-
nekli ö¤renciler, ikinci ö¤retimdeki
ö¤rencilerin yo¤un ilgisiyle karfl›la-
fl›nca sergiyi 3 gün daha uzatt›lar.

Yine 1 Mart’ta Adana’n›n çarfl›
merkezinde 1500 bildirinin da¤›t›-
m› yap›ld›. fiakirpafla Mahallesi
Beflevler ve fiakirpafla caddeleri
üzerinde afifller as›ld›. Çukurova
Üniversitesi’nde, Kiremithane Ma-
hallesi’nde, Küçük Dikili Belediye-
si’nde yap›lan pullamalarla kam-
panya çal›flmalar› sürüyor. 

���

MMeerrssiinn’de de pankart asma ey-
lemleriyle, duvar yaz›lamalar›yla,
yap›lan kufllamalar ve pullamalarla
“Ortak Düflman Amerika’d›r” sesi
her kesime yay›l›yor. 26 fiubat’ta
Mersin’in, Pozcu Cumhuriyet Cad-
desi’nde, 28 fiubat’ta ise Demirtafl
Mahallesi’ndeki Pazar Sokak’ta

“Ortak Düflman Amerika’d›r”  Deme 
Suçunu ‹fllemeye Devam Ediyoruz...

Ba¤›ms›zl›k fliar›n› 6. Filolar
karfl›s›nda hayk›ranlar›n

dalgaland›rd›klar› bayraklard›
Dolmabahçe’de

dalgaland›rd›klar›m›z.
Emperyalizme karfl›

ba¤›ms›zl›k mücadelesinde
ölümsüzleflenlerden devrald›k
bayraklar›m›z›. Çocuk-genç-
yafll› Türkiye halklar› olarak

dalgaland›rmaya devam
edece¤iz...
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“Ortak Düflman Amerika’d›r” pan-
kartlar› as›l›rken çarfl› merkezinin
birçok yerinde yaz›lamalar yap›ld›.

Yine Mersin’in Demirtafl Maha-
lesi’nde bulunan Demirtafl Kültür
Sanat Derne¤i’nde, halk›n gerçek
düflman›n›n kim oldu¤unu anlatan
bir etkinlik düzenlendi. 2 Mart’ta
gerçeklefltirilen etkinlikte halklar›n
yaflad›¤› tüm ac›lar›n, açl›¤›n, yok-
sullu¤un, iflsizli¤in, katliamlar›n tek
sorumlusunun Amerika oldu¤u be-
lirtildi. Slayt gösterisiyle devam
eden etkinlikte Gençlik Derne¤i
Müzik Grubu dinleti verdi. 40 kifli-
nin kat›ld›¤› etkinlik ailelerin birlik-
te haz›rlad››¤› pastalar›n yenilip
çaylar›n içilmesiyle sona erdi.

Çorlu’da Rekor Ceza
23 fiubat’ta ÇÇoorrlluu’da kampan-

yan›n afifllerini  asan Mehmet Ka-
raç, Yücel Aslan, Cihat Uçar sivil
polislerce gözalt›na al›narak Çorlu
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü TEM’e
götürüldüler. Afifl ve bildirilerin
herhangi bir yasa d›fl› söylem içer-
medi¤i ve da¤›t›m›n›n yap›labilece-
¤i ile ilgili savc›l›ktan yaz› gelmesi-
ne ra¤men polis iflbirlikçi tavr›n›
sürdürdü. Kabahatler Kanunu’na
göre izinsiz afifl asmak suçundan ki-
fli bafl›na 3.805 YTL toplam 11.415
YTL para cezas› kesilen HÖC’lüler
daha sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Çorlu polisi kesti¤i rekor cezayla
iflbirlikçili¤ini ve pervas›zl›¤›n› bir
kez daha gösterdi. Gözalt› sald›r›la-
r›, para cezalar› hep iflbirlikçilerini
örtmeye yöneliktir. Halk›n Ameri-
ka’ya karfl› var olan öfkesinin aç›¤a
ç›kmas›na duyulan korkudand›r. 

“Bunlar Halk›n De¤il
Amerika’n›n Polisidir”

Afifllerini asan HÖC’lülere polis
HHaattaayy’da da engel olmak istedi. 28
fiubat günü Antakya merkezde afifl
as›l›rken engel olmak isteyen polis-
lere savc›l›ktan al›nan izin belgesi
gösterilmesine ra¤men polisler teh-
ditlerine devam etti. Polis, zab›talar›
ça¤›r›p ceza yazmakla tehdit eder-
ken halk Amerika’n›n halklara düfl-
manl›¤› için  “Bunu görmeyen göz
kör, duymayan kulak sa¤›rd›r” diye-
rek HÖC’lülere deste¤ini sundu.

3 Mart’ta Antakya merkezde ‹nö-
nü Caddesi’nden bafllayarak Armut-
lu ve Elektrik mahallelerinde afiflle-
me yapan HÖC’lülere halk kendi
evlerinin duvarlar›na asabilecekleri-
ni ve asabilecekleri baflka yerleri

Edirne Gençlik Derne¤i 1 Mart günü D‹SK/Genel-‹fl
Abdullah Bafltürk Toplant› Salonu’nda “Ortak Düflman
Amerika’d›r” konulu bir panel düzenledi. 

HHB’den Av.
Behiç Aflc›,
D‹SK/Genel - ‹fl
Genel Baflkan›
Erol Ekici ve
D‹SK Trakya Böl-
ge Temsilcisi Arif
Kuday’›n kat›ld›¤›
panele ço¤unlu¤u
Trakya Üniversite-
si ö¤rencileri ol-

mak üzere yaklafl›k 100 kifli kat›ld›.
Panelde Amerika’n›n tarihinden kesitlerin sunuldu¤u

ve dünya halklar›n›n ac›lar›n›n ortaya konuldu¤u resim
sergisini izleyiciler ilgiyle izledi. Sergiyle Amerika’ya
duyulan öfke artarken, Ümit ‹lter’in Anka Destan› kita-
b›n›n stand› da aç›ld›. 

Edirne Gençlik Derne¤i ad›na Dilek K›l›çarslan’›n
Amerika’ya karfl› birleflmenin gereklili¤inin vurguland›-
¤› panelde sunulan dia gösterimi Amerika’ya olan öfke-
yi art›rd›. 

D‹SK/Genel-‹fl Trakya Temsilcisi Arif Kuday
“ABD’nin günümüz politikalar›n› ve iflbirlikçi kukla
hükümetler arac›l›¤›yla da sömürgesi olan ülkelerde her
türlü politikas›n› yürürlü¤e koydu¤ unu buna karfl› mü-
cadelenin “Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye” talebinde
birleflerek olaca¤›n› anlatt›. D‹SK/Genel-‹fl Genel Bflk.
Erol Ekici çözümün anti-emperyalist bir mücadelede ol-
du¤unu vurgularken HHB Av. Behiç Aflc› ise mücadele-
nin yükseltilmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.

Edirne’de “Ortak Düflman
Amerika’d›r” Paneli
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göstererek yard›mc› oldu. Afifllerin
sloganlar›n› gören halk ilgiyle
karfl›lad› HÖC’lüleri ve afiflleme-
lerinde yard›m ederek bu slogan›
sahiplendi¤ini ortaya koydu. 

Ayr›ca Hatay’›n ‹‹sskkeennddeerruunn
‹lçesi’nde 28 fiubat’ta Karaa¤aç,
Nardüzü ve Gültepe mahallelerin-
de bildiri da¤›t›mlar› ve afiflleme-
ler yap›l›rken 2 Mart günü Cemal
Andaç Y›lmaz ve Seval Arac› jan-
darma taraf›ndan “Ortak Düflman
Amerika’d›r” dedikleri için gözal-
t›na al›nd›lar. Nardüzü Belde-
si’nde HÖC’lüler yasal izinlerini
göstermelerine ra¤men gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt› süresi boyunca
HÖC’lüleri tehdit eden jandarma
‘Do¤uda sizin gibilere ben neler
yapt›m bilir misin? Da¤da kocas›-
n› öldürdüm, köyde kar›s›n›....”
fleklindeki konuflmalar›yla, küfür-
leriyle ve sald›r›lar›yla ahlaks›zl›-
¤›n› ve halka düflmanl›¤›n› göster-
di. HÖC’lüler, 150’fler lira para ce-
zas› kesildikten sonra serbest b›ra-
k›ld›. 

Gözalt› terörü sürmeye devam
etti. 3 Mart’ta havuzlu çarfl› civa-
r›nda Leyla Arac› ve  Cemal An-
daç Y›lmaz halk›n “ne yapt›lar ki
gözalt›na al›yorsunuz” diyerek po-
lise tepki göstermesine ra¤men gö-
zalt›na al›nd›lar. “Ortak Düflman
Amerika’d›r, Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz” sloganlar› atan HÖC’lüler
“bunlar halk›n de¤il Amerika’n›n
polisidir” diyerek polisleri teflhir
ettiler. 

���

1 Mart günü BBuurrssaa’n›n pek
çok emekçi mahallesinde “Ortak
Düflman Amerika’d›r” yaz›lamala-
r› yap›ld›. Santral Garaj, Vatan
Mahallesi, Do¤u Garaj› Bölgesi,
Yavuz Selim Mahallesi, Arabaya-
ta¤› Mahallesi, Ç›narönü Mahalle-
si’ne çok say›da yaz›laman›n ya-
p›ld›¤› görüldü.

Yoldan geçen herkes gördü¤ü
yaz›lamalarla bir kez daha düflma-
n›n› görüyor. Amerika’y› bilen de,
bilmeyen de ayn› öfkeyi duyuyor. 

Kampanya bafllad›¤›ndan beri
her kesimden insan hak veriyor bu
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Antalya’da 3 Mart günü “Ortak
Düflman Amerika’d›r” afifli ast›¤›
için tutuklanan Emrah Erdo¤an’›n
mahkemesi görüldü. Mahkeme ön-
cesinde Antalya Adliye Saray› önü-
ne gelen HÖC’lüler bas›na aç›kla-
ma yaparak, hukuksuzlu¤un sona
erdirilmesini istedi. Ümit Çimen
taraf›ndan yap›lan aç›klamada Er-
do¤an’›n 40 gündür keyfi bir flekil-
de tutuklu bulundu¤u ifade edildi.

Çimen aç›klamas›nda “Bugün
ne polis ne de onu tutuklayan ha-
kim tutuklanma nedenini aç›klaya-
maz. Çünkü Emrah Erdo¤an ortak
düflman Amerika dedi¤i için ba-
¤›ms›z Türkiye istedi¤i için tutuk-
lanm›flt›r.Ba¤›ms›z Türkiye demek
topraklar›m›z›n emperyalistlere
peflkefl çekilmemesni istemektir”
sözlerine yer verdi. 

Erdo¤an’a Amerika’ya karfl›
ç›kt›¤› için hakim taraf›ndan ‘pifl-
man m›s›n’ sorusunun yöneltildi¤i-
ni dile getiren Çimen “Hay›r, pifl-
man de¤iliz” diyerek emperyaliz-
me karfl› mücadeleyi yükseltmeye
devam edeceklerini ifade etti. 

Eylemde “Emrah Erdo¤an Ser-
bet B›rak›ls›n,  Ortak Düflman
Amerika’d›r” sloganlar› at›ld›. 

Dava sonunda Emrah Erdo¤an
serbest b›rak›ld›. 

BU ÜLKEN‹N BA⁄IMSIZLI⁄I ‹Ç‹N 
MÜCADELE EDENLER VAR 

VE VAR OLMAYA DEVAM EDECE⁄‹Z! 

EMRAH ERDO⁄AN SERBEST BIRAKILDI!

Ulaflabildi¤imiz hher iinsana ““Ortak DDüflman AAmerika’d›r”
diyoruz vve AAnadolu’nun ddört bbir yyan›nda hhep aayn› ttepkilerle

karfl›lafl›yoruz. TTürkiye hhalklar› iiktidar›n ttüm iiflbirlikçi
politikalar›na rra¤men AAmerika’ya kkarfl›. ÇÇünkü 11920’lerde

vatan› iiflgal eedildi¤inde eemperyalizme ssavafl aaçarak
ba¤›ms›zl›k bbayra¤›n› ddalgaland›rm›flt›r hhalk›m›z. BBu oonura

sahiptir. VVe flflimdi dde bbu oonurla aayn› ttavr› ggösteriyor,
Amerika’ya ööfke dduyuyor...



slogana. ‹slamc›s› da, memuru da, iflçi-
si de, enteli de... De¤iflik illerde yap›lan
“Ortak Düflman Amerika’d›r” konser-
lerinde ayn› duygular›n, ayn› coflkunun
yaflanmas›n›n bir nedeni de halk›n bu
kampanyay› sahiplenmesidir. Ameri-
ka’ya olan tepkisidir. 

Ama öte yandan halk›n sahiplendi¤i
bu sesi dillendirenler her yerde bask›ya
da maruz kal›yor. Hem de kendi yasa-
lar›n› bile çi¤neyerek yap›yorlar bunu. 

Halk sahipleniyor AKP’nin polisi
sald›r›yor. Sald›r›lar özünde halka yö-
neliktir. Halk hakk›n› aramas›n, tepki-
sini dile getirmesin diyedir. Halk›n
Amerika’ya da kendi iktidarlar›na da
boyun e¤mesini istedikleri için sald›r›-
lar›n› yo¤unlaflt›r›yorlar. Ancak tüm
sald›r›lara ra¤men devrimciler emper-
yalist mücadeleyi yükseltiyor, halk›m›z
da deste¤ini dile getiriyor. 

Ve bu kampanya yoluna devam edi-
yor. HÖC’lüler de kampanyan›n duyu-
rusunu yapmaya ve halk› anti-emper-
yalist mücadeleyi büyütmeye ça¤›rma-
ya devam ediyor. Bu ça¤r› ba¤›ms›z
Türkiye’yi yaratma ça¤r›s›d›r.
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Tüm ‹nançlardan,
Tüm Milliyetlerden,
Her Meslekten,
Emekçi 
Kad›nlar›m›z!

Kad›nlar›n kurtuluflu için!

Çocuklar›n›z›n gelece¤i için!

Onurunuzun çi¤nenmemesi,
afla¤›lanmamas› için!

Amerikan emperyalizmini ül-
kemizden atmal›y›z.

KKaadd››nnllaarr››mm››zz!!

Bugün ülkemizi yönetenler,
halk›n hiçbir kesiminin sorunla-
r›na çözüm üretmiyorlar.

Bunun nedeni, ülkemizi yö-
netenlerin halk›n gücüyle de¤il,
emperyalizmle kurduklar› iflbir-
likçilik iliflkisi sayesinde iktidar
olmalar›d›r. Ülkemizi  yöneten-
ler halk›n de¤il, Amerika’n›n ik-
tidar›d›rlar.

KKaadd››nnllaarr››mm››zz!!

Amerikan›n ç›karlar› için ikti-
dar koltu¤unda oturanlar, bizlere
ve çocuklar›m›za ne verebilirler?

Bu sorunun cevab› yaflad›kla-
r›m›zd›r. Bizlere verebildikleri
birfley olmad›¤›n› yaflayarak gör-
mekteyiz.

ÖÖnnüümmüüzzddee iikkii yyooll vvaarrdd››rr.. Ya
örgütlenecek, mücadele edecek
bu gidifli de¤ifltirece¤iz. Ya da bu
düzen içinde gün gün artan çürü-
menin bir parças› haline gelece-
¤iz.

Sokaklar›nda Amerikan joplu
polislerin uyuflturucu satt›rd›¤›,

pezevenklerin kad›nlar›m›z›,
k›zlar›m›z› pazarlad›¤›,

yozlaflman›n, ahlaks›zl›¤›n,
açl›k ve yoksullu¤un her gün da-
ha fazla büyüdü¤ü bir ülkede ya-
flamak istemiyorsak;

TTeekk bbiirr yyoolluummuuzz vard›r. O
yol, ba¤›ms›z bir ülke yaratmak
için, Amerikan emperyalizmini
ülkemizden atmakt›r.

KKaadd››nnllaarr››mm››zz!!

Sokaklarda gördü¤ünüz

uyuflturucunun hamisi, fuhuflun

bekçisi polis, asker üniformal›-

lar, bu ülkenin insanlar› de¤ildir.

Onlar, Amerikan emperyalizmin

ülkemizdeki bekçileridir.

Amerikan emperyalizminin

ülkemizdeki varl›¤›n›, zulmün

bekçilerinin kimliklerinde ara-

y›n...

Amerikan emperyalizmini,

bask›da, zulümde aray›n. Çocuk-

lar›n›z› iflkencehanelere tafl›yan-

lar›n, sokaklarda, da¤larda, infaz

edenlerin kimliklerinde aray›n...

Büyüyen ahlaks›zl›kta, yoz-

laflmada aray›n... yoksullu¤unuz-

da, açl›kta, iflsizlikte aray›n...

VVee bbiilliinn kkii,, bu ülkeden Ame-

rika’y› atmadan hiçbir sorunu-

muz çözülmeyecektir...

VVee bbiilliinn kkii,, kad›nlar›m›z ör-

gütlenip aya¤a kalkmadan, ülke-

miz ba¤›ms›z, halk›m›z özgür ol-

mayacakt›r!

KKaadd››nnllaarr››mm››zz!!

Halk›m›z›n milliyetler, inanç-

lar zemininde bölünüp, birbiriyle

çat›flt›r›lmas›n›n önüne geçecek

olan da sizler olmal›s›n›z.

Bunun yolu da emperyalizme

karfl› birleflmektir.

KKaadd››nnllaarr››mm››zz!!

‹çine hapsedilmek istendi¤i-

niz hapishaneyi k›racaksan›z, bu

ülkenin bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› iiççiinn sesini-

zin ç›kt›¤› kadar hayk›rarak ilk

ad›m› atmal›s›n›z!

Sizlerin sesi, ““OOrrttaakk DDüüflfl-

mmaann››mm››zz››nn AAmmeerriikkaa”” oldu¤unu

hayk›ran seslere çok daha fazla

kat›lmad›¤› sürece esaret zinciri-

miz k›r›lmayacakt›r.

Unutmay›n, hayk›r›n, hayk›-

ral›m tüm kad›nlar ve tüm erkek-

ler hep birlikte: ““OOrrttaakk DDüüflflmmaa-

nn››mm››zz AAmmeerriikkaa’’dd››rr!!””

IIMMFF’’ddeenn eemmiirr
aallaann,, NNAATTOO’’nnuunn

uuccuuzz aasskkeerr iihhttiiyyaa--
cc››nn›› kkaarrflfl››llaayyaann,,

AABBDD ssiillaahh tteekkeelllleerrii--
nniinn hhaatt››rr›› iiççiinn üüllkkeemmiizzii

mmiillyyaarrllaarrccaa ddoollaarr bboorrccuunn aalltt››nnaa ssoo--
kkaann,, öözzeelllleeflflttiirrmmeelleerrllee,, SSSSGGSSSS yyaassaa--
llaarr››yyllaa,, FF TTiippii hhaappiisshhaanneelleerriiyyllee,, üüss--

lleerriiyyllee,, BBOOPP pp rroojjeelleerrii iiççiinn AAmmeerrii--
kkaa’’nn››nn eemmiirr eerrii oollaarraakk ggöörreevviinnii yyee--
rriinnee ggeettiirreenn AAKKPP iikkttiiddaarr›› ddaa öönnccee--

kkiilleerr ggiibbii  hhaallkkllaarr››mm››zzaa zzuullüümm
eeddiiyyoorr.. HHaallkk››mm››zz››nn vvee üüllkkee--   mmiizziinn

kkaaddeerriinnii bbeelliirrlleeyyeenn kkaarr aa rrllaarr TTüürrkkii--
yyee’’ddee ddee¤¤iill,, AABBDD’’ddee aall››nn››yyoorr.. EEkkoo--
nnoommiikk,, ssiiyyaassii,, aasskkeerrii hheerr flfleeyy hhaakk--
kk››nnddaa kkaarraarr AAmmeerriikkaa’’ddaa aall››nn››yyoorr..

CCeebbiimmiizzee ggiirreecceekk ppaarraa,, kkuurrssaa¤¤››mm››zzaa
ggiirreecceekk llookkmmaa,, kküüllttüürr üümmüüzz,, dd››flfl ppoo--

lliittiikkaamm››zz oorraaddaa bbeelliirrlleenniiyyoorr.. 
BBiizz kkaaddeerriimmiizzii AAmmeerriikkaa’’nn››nn

ddee¤¤iill,, kkeennddiimmiizziinn bbeelliirrlleeyyeeccee¤¤ii bbiirr
üüllkkee iissttiiyyoorruuzz.. BBiizz bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee

ddeemmookkrr aassii iissttiiyyoorruuzz..
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“Ortak Düflman Amerika’d›r”; bu
slogan›n yaz›l› oldu¤u bildirileri,
dergileri ellerine alanlar›n, bunun ya-
z›l› oldu¤u afiflleri, pankartlar› gö-
renlerin en yayg›n gösterdi¤i tepki
iflte bu bir kelimede özetleniyor:
““HHaakkll››ss››nn››zz!!”” 

Halktan bu kadar aç›k ve bu ka-
dar yo¤un bir flekilde onay bulan slo-
ganlar oldukça enderdir ve bu slogan
da o ender sloganlardan biri oldu¤u-
nu gösterdi kampanya içinde. Ortaya
koydu¤umuz tespitlere iliflkin halk
duygular›n› baflka bir zaman bu ka-
dar s›k ve aç›k bir flekilde ifade etme-
mifltir: Duygular söze dönüfltü¤ünde
yine o kelime ç›k›yor karfl›m›za:
““ÇÇookk hhaakkll››ss››nn››zz””,, ““ççookk ddoo¤¤rruu ssööyy--
llüüyyoorrssuunnuuzz!!”” 

*

Düflman›n Amerika oldu¤unu
aç›k aç›k söylemek, asl›nda halk›n
duygular›na tteerrccüümmaann olmakt›. 

Bu kampanyan›n politik anlamda
ne kadar isabetli oldu¤unun göster-
gesi de buydu zaten. 

Ülkemizde y›llard›r yap›lan an-
ketler, halk›m›z›n yüzde 70-80 ve ba-
zen daha fazlas›n›n ““AAmmeerriikkaa’’yyaa
kkaarrflfl››”” oldu¤unu gösteriyordu. Genel
olarak ABD ve AB’ye tepki yüksekti.
Fakat flu da aç›k bir çeliflkiydi; ülke-
mizdeki anti-emperyalist mücadele
bu oranlara hiç de paralel de¤ildi. 

Emperyalizme karfl› mücadeleyi
yükseltmek iflte bu paralelli¤i sa¤la-
makt› ve bu slogan›n yaz›l› oldu¤u
her bildiri, afifl bu paralelli¤i biraz
daha güçlendiriyordu. 

*

Bu kampanyadaki bildiri da¤›-
t›mlar›n›n en dikkat çekici yanlar›n-
dan biri, çok say›da kiflinin bildiriler-
den fazla alarak kendisinin de da¤›t-
mak istemesiydi. Kimi bunu üç befl
tane fazla isteyerek, kimi daha fazla-
s›n› isteyerek yap›yordu. Kimileri de
kendi soka¤›na, mahallesine hatta
evinin içine asmak için al›yordu.
Fazla bildiri alanlar›n aras›nda ev ka-
d›nlar›ndan pazarc›s›na, kahvede ka-

¤›t oynayan›ndan ö¤retmenine kadar
çeflitli kesimler vard›. 

*

Ayn› yard›m afifllerin as›lmas›nda
da birçok flehirde gözleniyordu. Slo-
gan›n herkese son derece hakl› gö-
rünmesinin yan›nda meflru görünme-
sinin de pay› vard› belki bu yard›m-
da. “Afiflleri yükse¤e as›n yükse¤e,
kimse y›rtmas›n” diyerek bir sandal-
ye uzatan bu meflruluk duygusu için-
de yap›yordu bu yard›m›. Birçok in-
san tepkisiz kalm›yordu yap›lan ça-
l›flmaya. Kimi, “ellerinize sa¤l›k iyi
yap›yorsunuz” diyor, kimi afifle ba-
k›p slogan› okuyunca en az›ndan
“kolay gelsin” diye sesleniyordu ge-
çerken. 

Antakya merkezde afifl asan
HÖC’lülere müdahale etmiflti polis.
Yoldan geçen biri de as›l› afiflleri
göstererek polise müdahale etti:
““BBuunnuu ggöörrmmeeyyeenn ggöözz kköörr,, dduuyyaa--
mmaayyaann kkuullaakk ssaa¤¤››rrdd››rr!!””

*

Asl›nda HÖC’lülerin bu kampan-
yada da¤›tt›klar› bildirinin slogan›
kitlelerin en az›ndan bir k›sm›na ye-
ni bir fley ö¤retmiyordu; onlar›n za-
ten bildi¤ini, hissetti¤ini ortaya ko-
yuyordu. 

Mesela bir kahvehanede, bildiri-
nin bafll›¤› dikkat çekince s›k rastlan-
mayan bir flekilde, masalarda oyun
oynayanlar, oyunlar›n› yar›da b›raka-
rak bildirileri büyük dikkatle oku-
yorlar ve birço¤u hemen hemen ayn›
anda flu yorumu yap›yordu: “Herkes
biliyor ortak düflman›... ama biz ne
yapabiliriz." 

Bursa Fomara’da afiflleme yapan-
lar›n yan›na gelen yafll› bir vatandafl
“Slogan›n›z çok iyi. Kolay gelsin“
diyordu HÖC’lülere. O da biliyordu
ortak düflman›. 

*

Babaeski’de perflembe günleri
pazar kuruluyordu. HÖC’lülerin de
muhtemelen o pazarda bildiri da¤›ta-
ca¤›n› düflünen polis, sabah erkenden
pazar esnaf›n› gezmeye bafllam›flt›.

Polis, esnafa “gün içerisinde bildiri
da¤›t›laca¤›n›, esnaf›n da buna göz
yummamas›n›” söylüyor, provokas-
yon haz›rl›yordu. 

Esnaf›n biri sordu, bildirileri nas›l
tan›yacaklard›, ne yaz›yordu bafll›-
¤›nda. Polis, “ORTAK DÜfiMAN
AMER‹KA’DIR” yaz›yor dedi. Ve
iflte o noktada hiç beklemedi¤i bir
tepki ile karfl›laflt›. 

Pazar esnaf›, bu sözün nesinin
yanl›fl oldu¤unu sordu polise; bir
baflka esnaf devam etti; “ortak düfl-
man Amerika tabi, bunu inkar etmek
vatan hainli¤idir, halk düflmanl›¤›-
d›r...”

Polisler bu tepkiler karfl›s›nda ça-
resizce pazar alan›n› terk etmek zo-
runda kald›lar. Polisler, biraz önce
gençler bildiri da¤›tmaya geldi¤inde
“onlar› dövün, tezgah›n alt›na sokup
orada bekletin, biz almaya gelece-
¤iz” diye anlat›yorlard› esnafa. fiim-
di boyunlar›n› k›r›p gidiyorlard›. 

Nitekim onlardan biraz sonra
HÖC’lüler geldi. Pazar esnaf›, biraz
önceki polislere tepki olarak, da¤›t›-
lan bildirileri tezgahlar›n›n üzerine
koyarak herkese okuttular. 

*

Adana Gençlik Dernekli ö¤renci-
ler Çukurova Üniversitesi’nde Ortak
Düflman Amerika’d›r bafll›¤›yla bir
sergi açt›lar. Bir ö¤retim görevlisi
geldi sergiyi gezmeye ve gezip flöyle
dedi oradakilere:

““‹‹yyii kkii bbööyyllee bbiirr sseerrggii aaççtt››nn››zz..
AAmmeerriikkaa’’nn››nn ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nnaa yyaapp--
tt››¤¤›› zzuullmmüü ggüünn yyüüzzüünnee çç››kkaarrtt››yyoorrssuu--
nnuuzz.. SSiizziinn flfluu aann yyaapptt››kkllaarr››nn››zz››,, ssiizz--
lleerrddeenn öönnccee DDeenniizz GGeezzmmiiflfllleerr,, MMaahhiirr
ÇÇaayyaannllaarr yyaappmm››flflllaarrdd››.. ‹‹kkttiiddaarr oonnllaa--
rr››nn mmüüccaaddeelleessiinniinn ssoonnaa eerrddiirreebbiillee--
ccee¤¤iinnii ddüüflflüünneerreekk oo iinnssaannllaarr›› kkaattlleett--
ttii.. AAmmaa bbuuggüünn oonnllaarr››nn bbaayyrraakkllaarr››nn››
ssiizzlleerr ttaaflfl››yyoorrssuunnuuzz.. SSiizzlleerrii hheerr zzaa--
mmaann ggöörrmmeekk ggüüzzeell bbiirr flfleeyy!!”” 

Güzel bir fley, halklar›n duygula-
r›na, tepkilerine tercüman olmak.
Güzel bir fley bilmeyenlere düflman›-
n› anlatmak, tan›tmak. Güzel bir fley,
38 y›ld›r anti-emperyalist mücadele-
nin bayra¤›n› dalgaland›rmaya de-
vam etmek... 

Tüm HÖC’lülerin ellerine, dille-
rine sa¤l›k!

ÇÇookk hhaakkll››ss››nn››zz!!
Ellerinize sa¤l›k 



Neredeyse iki yüzy›ld›r sürege-
len tüm eflitlik, özgürlük sözlerinin
arkas›nda, s›n›fl› toplumlardan bu
yana de¤iflmeyen eflitsizlik, ikinci
s›n›f vatandafll›k, horlanma, afla¤›-
lanma, cinsel meta olarak görülme
devam edegelmifltir.

Ekonomideki, teknolojideki,
toplumsal yaflamdaki, yasalardaki
tüm de¤iflikliklere karfl›n, kad›n yi-
ne ve hala ikinci s›n›f. Ve bu yüzden
son derece kesin bir biçimde söylü-
yoruz ki, kad›n›n kurtuluflunu bur-
juvazi sa¤layamaz. Tüm görkemli
sözlere, gösteriflli programlar›na
karfl›n burjuvazinin kad›na verebile-
ce¤i bir fley yoktur.

Lenin flöyle diyor: “Burjuva de-
mokrasisi, özgürlük ve eflitlik üzeri-
ne kula¤a hofl gelen bofl sözler, tum-
turakl› sözcükler, abartmal› vaatler
ve gürültülü sloganlar demokrasisi-
dir. Gerçekte bütün bunlarla kkaadd››--
nn››nn öözzggüürrssüüzzllüü¤¤üü vvee eeflfliittssiizzllii¤¤ii,, ça-
l›flanlar›n ve sömürülenlerin özgür-
süzlü¤ü ve eflitsizli¤i gizlenir. ” (Ka-
d›n ve Aile, Marks, Engels, Lenin,
Sol Yay›nlar›, syf. 234)

Kad›n›n özgür olmay›fl›n› ve eflit
olmay›fl›n› ne yaparsa yaps›n, yine
de sonuçta gizleyemiyor burjuvazi. 

Burjuvazinin neden kad›n›n kur-
tuluflunu sa¤layamayaca¤›n› ortaya
koyan çok somut olgular var;

Kad›n› mmuuttffaa¤¤aa,, yyaattaakk ooddaass››nnaa,,
ççooccuukk ooddaass››nnaa kapatarak ev kölesi
yapan burjuvazi, kad›nlar›n yarat›c›
gücünü, üretken olmayan konularda
bofla harcatan; kad›nlar› çocuklar›n›
do¤uran bir üü rreettiimm aarraacc›› olarak gö-
ren burjuvazi, kad›n› özgürlefltirebi-
lir mi?

Kad›n› adeta ““mmeettaa üürreetteenn bbiirr
mmeettaa” olarak gören, kad›nda salt
cinsellik gören burjuvazi, kad›n›n
yeteneklerinin, zekas›n›n, akl›n›n,
yarat›c›l›¤›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤-
layabilir mi?

Kad›n›n beynine ve vücuduna
zincir vuran, özgürlüklerini, hakla-
r›n› k›s›tlayan faflist veya islamc›,
hangi gerici anlay›fl kölelikten kur-
tarabilir kad›n›? 

KKaadd››nn ssoorruunnuu eemmeekkççii 
kkaadd››nnllaarr››nn ssoorruunnuudduurr

Peki, kapitalizm içinde ad› za-
man zaman duyulan feminizmle
kurtulur mu kad›nlar? Bu sorunun
cevab› da neredeyse bir as›rl›k bir
cevapt›r ve olumsuzdur. 

Kad›n-erkek eflitli¤inin ekono-
mik-siyasal-sosyal koflullar›n›n ol-
mad›¤› bir toplumda, soyut bir
“eflitlik” peflinde koflan feminizm,
sonuçta burjuvaziye hizmet etmifl
olmaktad›r. Çünkü, kad›nlar›n dik-
katlerini gerçekten kurtulufl müca-
delesinden uzaklaflt›r›p, hedef sap-
t›rmakla burjuvazinin egemenli¤i-
nin süresini uzatmaktad›r.

fiu da bilinmeli ki “kad›n›n kur-
tuluflu sosyalizmdedir” demek,
mevcut sistem içinde varolan veya
kazan›labilecek haklar›n yads›nma-
s›, önemsiz görülmesi anlam›na gel-
mez. Bugün, gericili¤in, feodal ya-
p›lar›n karfl› ç›k›fl›na, faflizme ve

burjuvaziye ra¤men çeflitli alanlar-
da kad›n haklar›nda belli kazan›m-
lar elde edilebilmiflse, bu, mücade-
lenin sonucunda oldu. Dolay›s›yla
bu mücadeleyi yine devam ettirme-
li kad›nlar›m›z. Ama e¤er mesele-
miz k›smi baz› haklar meselesi de-
¤il de, bir bütün olarak kad›n›n öz-
gürleflmesi ve kurtuluflu ise, femi-
nizm veya benzer hiçbir ak›m›n ka-
d›nlara bunu veremeyece¤ini bilme-
liyiz. LEN‹N, Marksist-Leninist-
ler’le feministlerin soruna bak›fl
aç›s› aras›ndaki ayr›m› flu noktalar-
da izah ediyor:

“K›lavuz ilkeler, gerçek kad›n
özgürleflmesinin ancak komünizmle
olabilece¤ini kesinlikle dile getir-
melidir. Kad›n›n toplumsal ve insa-
ni konumu ile üretim araçlar›nda
öözzeell mmüüllkkiiyyeett aras›ndaki çözülmez
ba¤l›l›k kuvvetle belirtilmelidir. Bu-
nunla, kkaadd››nn hhaakkçç››ll››¤¤›› oyununa
karfl› kal›n, silinmez ayr›m çizgisi
çekilir. (...) Komünist kad›n hareke-
tinin kendisi (...) her türlü sömürü-
lenlerin ve ezilenlerin (...) genel y›-
¤›n hareketinin bir parças› olmal›-
d›r. (...) Kad›nlar olmadan gerçek
hiçbir y›¤›n hareketi olamaz.” (Ka-
d›n ve Aile, syf. 261)

Say›: 142 19KADINLAR

Kad›nlar› ev ifllerine kölelikten kurtarmadan, kad›n
sorunu çözülemez. Bunu da SOSYAL‹ZM yapacak!

Yaz› dizimizi bu bölümde biti-
riyoruz. Önceki bölümlerde ilkel
toplumdan kapitalist topluma ka-
dar kad›n›n tarihsel serüveninin
çok k›sa bir özetini yapt›k. Ki bu
bölümler, bu anlamda kad›n›n
‘nnaass››ll kköölleelleeflflttiirriillddii¤¤ii’ sorusunun
cevab›yd›lar. 

Bu bölümde ise esas olarak ka-

d›n›n nnaass››ll öözz--
ggüürrlleeflfleeccee¤¤ii,, nnaa--
ss››ll kkuurrttuullaaccaa¤¤››

sorusunu cevap-
lamaya çal›flaca-

¤›z. Daha do¤rusu, ttaarriihhsseell oollaa--
rraakk vveerriillmmiiflfl bir cevab›, burada di-
limiz döndü¤ünce özetleyip aktar-
maya çal›flaca¤›z. Evet, kad›n›n
kurtuluflunun nas›l sa¤lanaca¤›,
günümüzde bir tart›flma konusu
de¤ildir; bu sorunun cevab›nda
sosyalizm vard›r. Sorun, kad›nlar
ve erkekler olarak sosyalizme na-
s›l ulaflaca¤›m›zdad›r.  

NNaass››ll KKöölleelleeflflttiirriillddii??
Nas›l ÖÖzgürleflecek?
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En baflta flu görülmelidir ki, ““kkaa--
dd››nn ssoorruunnuu eessaass oollaarraakk iiflflççii vvee
eemmeekkççii kkaadd››nnllaarr››nn ssoorruunnuudduurr..””
Emekçi kad›nla burjuva kad›n› ayn›
kefeye koymak, s›n›fsal bak›fl aç›-
s›ndan uzak oldu¤u gibi, kad›nlar›n
gerçek durumunu tespit etmekten
de uzakt›r; emekçi ve burjuva ayr›-
m› yapmadan genel bir kad›n soru-
nundan ve özgürleflmesinden söz et-
mek, cciinnss aayyrr››mmcc››ll››¤¤››nnaa dayal› bir
anlay›fl› savunmakt›r. Burjuva ka-
d›nlar›n, küçük-burjuva kad›nlar›n
da kad›n olmaktan kaynaklanan so-
runlar› var elbette, ama bunlar
emekçi kad›ndan farkl› nitelikteki
sorunlard›r ve talidir. Emekçi ka-
d›nlar›n sorunlar›yla ayn› düzeyde
görülemez. 

Marksist-Leninistler olarak, ka-
d›nlar›n yer almad›¤› bir mücadele-
yi düflünemeyiz. Bir devrimin ka-
d›nlar olmaks›z›n baflar›lamayaca¤›
ve kad›nlar olmadan da sosyalizmin
kurulamayaca¤› bizce aç›kt›r. 

SSoossyyaalliizzmmddee kkaadd››nn››nn 
kkaazzaann››mmllaarr››

Kad›nlar›n dünya çap›ndaki ve
ülkemizdeki durumu, ortaya ““kkaa--
rraannll››kk”” bir tablo ç›kar›yor. Fakat bu
tablonun ayd›nl›k noktalar› da yok
de¤il. O ayd›nl›k noktalar, ya sosya-
lizmin oldu¤u yerler ya da devrim
mücadelesinin amans›z sürdü¤ü
yerlerdir. Sosyalist ülkelerde kad›n
sorununun çözümü konusunda, ka-
d›n›n toplumsal yaflamdaki yeri ko-
nusunda devasa ad›mlar at›lm›flt›r. 

Lenin, daha devrimin ilk y›lla-
r›nda bu konuda att›klar› ad›mlar-
dan dolay› çok iddial›d›r:

“Sovyet iktidar›, ... iki y›l içinde,
kad›n›n kurtuluflu için, ‘kuvvetli’
cinsi ile eflitlefltirilmesi için, bütün
dünyadaki ileri, ayd›n, ‘demokratik’
cumhuriyetlerin topunun 113300 yy››llddaa
yyaapptt››kkllaarr››nnddaann ddaahhaa ççookk flfleeyy yap-
t›.” (Kad›n ve Aile; Marks, Engels,
Lenin, Sol Yay›nlar›, syf. 236)

130 y›lda yap›lanlar› 2 y›la s›¤-
d›rmak, sadece “baflar›l›” olmak ke-
limesiyle izah edilemez. Bu, kad›n-
lar aç›s›ndan tüm tarihleri boyunca

yaflad›klar› eenn kköökkllüü vvee eenn kkaapp--

ssaammll›› devrimdir. Lenin’in iddias›

hiç kuflkusuz iki y›lda sa¤lanan so-

mut dönüflümlere dayan›yordu.

1980’li y›llar›n Sovyetler Birli¤i’ne

iliflkin baz› rakamlar, katedilen me-

safeyi de gösterecektir. 

Nüfusun % 51’ini oluflturan

Sovyet kad›n›n›n %% 9933’’üü bir iflte

çal›flarak üü rreettiiccii k›l›nm›flt›r. Bu ko-

nudaki ekonomik, kültürel engeller

büyük ölçüde ortadan kald›r›lm›flt›r. 

Sovyet kad›n›n›n % 60’› yüksek

ö¤renim gören bir seviyedeydi ve

bu oran da giderek artma e¤ilimin-

deydi; çünkü her bbiinn SSoovvyyeett kkaadd››--

nn››nnddaann 880011’’ii yüksek ö¤renim görü-

yordu.

Sovyet kad›n›, mecliste % 33 ile,
yerel halk meclislerinde % 50 ile,
Yüksek fiura’da ise 1/3 oran›nda
delege ile temsil ediliyordu.

1980’lerin-90’lar›n Sovyetler
Birli¤i’nde bilim adamlar›n›n %
40’›, hakimlerin % 32.6’s›, doktor-
lar›n % 65’i, ö¤retmenlerin % 71’i
kad›nlardan olufluyordu. 

Bunu sa¤layan sosyalizmdi. 

Rusya, devrim oldu¤unda, “Av-
rupa’n›n en geri ülkesi” s›fat›n› tafl›-
yordu ve flimdi Avrupa’n›n en ileri
ülkeleri bile, bu konularda Sovyet-
ler Birli¤i’yle boy ölçüflebilecek du-
rumda de¤ildi. 

ÇÇiinn’’ddee de kad›nlar›n toplumdaki
konumlar›na iliflkin k›sa sürede bü-

20 KADINLAR 9 MMart 22008

‹KT‹DAR gibi, ERKEK

gibi, KADININ kendisi

de sorunun bir parças›

Kapitalizm kad›n sorununun çözümünün önünde
bir engel. Faflizm engel. ‹slamc›l›k, fleriat engel. Çünkü
hepsi erkek egemen zihniyetin temsilcisi ayn› zamanda. Ve
biny›llard›r bu zihniyetle flekillenmifl erkekler de engel.. 

Fakat, kad›n sorununun çözümünün önündeki bafll›ca engeller denilince,
akla hemen eerrkkee¤¤iinn yyeennii ssttaattüüyyüü kkaabbuulllleenneemmeemmeessii geliyor olsa da, bu ek-
sik bir yaklafl›md›r. Çünkü, binlerce y›l›n al›flkanl›klar›yla, gelenekleriyle
oluflturulmufl statülerin de¤iflmesinde, kkaadd››nnllaarr ddaa bbiirr ddiirreenniiflfl ooddaa¤¤››dd››rr..
KKuuflflkkuu yyookk kkii,, binlerce y›l›n al›flkanl›klar›n›n, statülerinin kad›nlar üzerinde
b›rakt›¤› olumsuz etkiler de vard›r ve bunlar› bir hamlede de¤ifltirmek müm-
kün de¤ildir. “ ‹kinci s›n›f vatandafll›ktan, e¤itimsizlikten, cinsel meta olarak
kullan›lmaktan, ya da en çok, burjuvazinin vitrinini süsleyen bir araç olmak-
tan gelen kad›n›” , her alanda erkekle eflit bir konuma tafl›mak, toplumun yö-
netim kademelerinde yer almas›n› sa¤lamak, uzun bir süreç sonunda müm-
kün olabilecektir. 

Kad›nlar binlerce y›l e¤itim imkanlar›ndan, kültürde, sanatta kendilerini
gelifltirebilme imkanlar›ndan yoksun kald›lar; tar›m d›fl›nda üretim yetenek-
lerini gelifltiremediler. Evin dört duvar› aras›na adeta hapsedildiler. Dolay›-
s›yla bu tarihsel gerçe¤in sonucunda “hem fiziki hem de beyinsel ifllevlerin-
de kay›plar” verdiler. Kad›nlar binlerce y›lda kaybettiklerinin ancak bir k›s-
m›n› burjuva demokrasisi koflullar›nda kazand›klar› haklarla yeniden elde et-
tiler. Ama burjuvazi kad›nlar›n geliflimini belli bir yerde durdurdu ve onlar›
yeniden metalaflt›r›ld›klar›, bir do¤um arac› olarak görüldükleri k›s›r döngü-
nün içine hapsetti. 

Kad›nlar bu k›s›r döngüyü sosyalizm mücadelesi içinde ve sosyalizmin
inflas›yla parçalayabilirler. Ama bunun ön flart›, kad›nlar›n kendi kafalar›nda
oluflan statüleri, kendilerine vurduklar› prangalar› parçalamalar›ndan geçiyor.
HHaayyaatt››nn hheerr aallaann››nnddaa iikkiinnccii ss››nn››ff oollmmaayy›› kkaabbuull eeddeenn,, kkeennddiinnii eerrkkee¤¤iinn
kköölleessii oollaarraakk ggöörreenn kkaadd››nn›› kkiimmssee öözzggüürrlleeflflttiirreemmeezz vvee kkuurrttaarraammaazz!!



yük ad›mlar at›ld›. Çinli kad›nlar,
devrimin yap›ld›¤› 1949’da toplam
iflgücünün sadece % 7.5’ini olufltu-
rurken, bu oran, sadece befl y›l için-
de % 40’a ç›kt›. 

Açl›¤›n her y›l milyonlarca yok-
sul Çinli’yi öldürdü¤ü bir ülkede,
hiç kuflku yok ki, kimse kad›n hak-
lar›ndan söz edemezdi. Ama dev-
rim, açl›ktan insanlar› öldüren dü-
zene de, açl›ktan ölümlere de son
verdi. Bütün sorunlar, bütün haklar
konuflulabilirdi art›k Çin’de. Nite-
kim, öyle bir noktaya gelindi ki,
1980’lerde üünniivveerrssiitteelleerriinn üüççttee bbii--
rrii kad›nlardan olufluyordu. 

1949’a kadar, yönetimde, top-
lumsal hayat›n di¤er kurumlar›nda
binde bir oran›nda bile temsil edile-
meyen Çinli kad›nlar, devrimle, yö-
netime kat›lmaya bafllad›lar; Çinli
kad›nlar hükümet bürolar›nda ve
halk örgütlerinde, yönetim kademe-
lerinin % 16.5’ini oluflturur duruma
geldiler. 

Devam edelim sosyalizmin ka-
zand›rd›klar›n› somutlamaya:

KKüübbaa ddeevvrriimmiinnddee ise, kad›n›n
her fleyden önce oonnuurruu kurtar›ld›.
Sadece Havana’da 15 bin fahifle ya-
fl›yordu devrimden önce ve Küba,
k›tan›n “genelevi” olarak afla¤›lan›-
yordu. 

25 y›lda kad›n iflgücü 3 kat›na
ç›kar›ld›. Kübal› kad›nlar, meclisin
% 25’ini, sendika liderliklerinin %
37’sini oluflturacak seviyeye gel-
miflti. Kad›n›n “geride” kalmas›na
neden olan koflullar, gelenekler ka-
d›nlar›n talepleri do¤rultusunda çö-
zülüyor sosyalizmde. Krefllerin
yayg›nlaflt›r›lmas› -ki bunlar›n ta-
mamen ücretsiz oldu¤unu da belir-
telim- bunun ifadesidir. “Krefle ço-
cu¤unu gönül rahatl›¤›yla b›rakan
Kübal› anne, okul saatlerinde ücret-
siz beslenen çocu¤unun e¤itim, sa¤-
l›k masraf›n› düflünmek zorunda de-
¤ildir”.

NNiikkaarraagguuaa’’nn››nn kad›nlara iliflkin
gelenekleri aras›nda bizim gelenek-
lerimize benzer yanlar vard›. Hala
–yani devrimden önce– çok çeflitli
k›l›flar alt›nda kad›nlar al›n›p sat›l›-
yordu. Erkekler, birden fazla kad›n

alabiliyor, birkaç kad›n tek erke¤in
“mal›” olabiliyordu. Gerdek gecesi
bakire ç›kmamas› durumunda, hatta
bundan sadece flüphe bile duyul-
muflsa, erkek o kad›n› reddedebilme
hakk›na sahipti, hatta baz› bölgeler-
de de “öldürmesi” gayet normaldi.
Devrimi izleyen y›llarda ise, bütün
bu geleneklere büyük darbeler vu-
rulurken, kad›nlar k›sa sürede siyasi
önderliklerin % 37’sini, Devlet
Konseyi’nin % 15’ini oluflturan bir
düzeye geldiler. 

SSoossyyaalliisstt ssiisstteemmiinn yy››kk››llmmaass››,, bu
konuda kaydedilen mesafenin
önemsiz, anlams›z oldu¤unu, kaza-
n›mlar›n kal›c›laflmad›¤›n› göster-
mez. Tam tersine, sosyalizmin ka-
d›nlara kazand›rd›klar›, insanl›¤›n
haf›zas›na yaz›lm›flt›r. Sosyalist sis-
temin y›k›ld›¤› ülkelerde, kad›nlar
adeta büyük bir batakl›k içine düfltü-
ler. Sadece kapitalizmin yeniden ha-

kim olmas›ndan sonra ortaya ç›kan
tablo ve kad›nlar›n içine düflürüldü-
¤ü durumlar göstermektedir ki, ka-
d›n›n kurtuluflu sosyalizmdedir. 

Aktard›¤›m›z son derece özet ra-
kamlar›n da gösterdi¤i gibi, sosya-
lizm kad›nlara varolan durumu de-
¤ifltirmenin kap›s›n› açt›. Onlara
eflitli¤in ka¤›t üzerinde de¤il, haya-
t›n içinde mümkün olabilece¤i yeni
bir ufuk gösterdi. 

KKöölleelliikktteenn kkuurrttuullmmaann››nn 
öönn flflaarrtt››!!

Geçen hafta yay›nlanan bir ista-
tisti¤e göre, Türkiye, kad›n millet-
vekili oran› aç›s›ndan 118899 üüllkkee aarraa--
ss››nnddaa 116600.. ss››rraaddaa yer al›yor. Bu so-
nuç kuflkusuz ki, utanç vericidir. 

"Kad›n-erkek aras›nda, daha
önceki toplumsal durumlardan bize

Say›: 142 21KADINLAR

Tarihi bir hakk› teslim ediyor Lenin:

"(...)proleter kad›nlar devrimde ola¤a-
nüstü davrand›lar. Onlar olmadan zafere
ulaflamazd›k ya da pek güç ulafl›rd›k.(...) Ne
kadar yürekliydiler ve flimdi hâlâ ne kadar yü-
rekliler! Katland›klar› bütün ac›lar› ve yoksun-
luklar› düflününüz. Ve onlar, Sovyetleri savunmak istedikleri için özgürlü¤ü ve
komünizmi istedikleri için davrand›lar. Evet, proleter kad›nlar›m›z ola¤anüs-
tü s›n›f savaflç›lar›d›r.

Hayran kal›nmaya ve sevilmeye hak kazanm›fllard›r.(...) Proletaryan›n ilk
diktatörlü¤ü, kad›n›n toplumsal tam hak eflitli¤i için gerçek k›lavuzdur. O, ka-
d›n haklar›yla ilgili ciltlerce yaz›n›n y›kt›¤›ndan çok önyarg› y›km›flt›r.(...)"

*

Sovyet kad›n›n›n yapt›¤›n›, ülkemizin kad›nlar› da yapacak. Türk, Kürt,
Arap, Gürcü, Laz, Boflnak, Terekeme, Çerkez kad›nlar, devrimimizde ola¤a-
nüstü kahramanl›klar›n yolnu açan Sabolar’›n, Gülsümanlar’›n, Cananlar’›n,
Zehralar’›n, Hülyalar’›n yolundan yürüyecekler. 

Bugün sorunlar›n›n bilincinde dahi olmayan, kad›n›n özgürleflti¤i, kurtul-
du¤u bir sistemde nelere kavuflabilece¤ini hayal bile edemeyen milyonlarca
kad›n›m›z var. ‹kinci s›n›f olmak, iki kere ezilmek, onlar için adeta kader
gibidir. Fakat biz, devrimimizle bu milyonlara kad›n›n özgürlü¤ü ve kurtuluflu
bilincini götürece¤iz. Özgürleflmenin ve kurtuluflun yolunu gösterece¤iz.
Kader dediklerini yerle bir edip, körelmifl yeteneklerini diriltip, haklar›n› sa-
vunmalar› için aya¤a kald›raca¤›z. 

Kad›nlar›m›z, kalkal›m aya¤a, kalkal›m ve kad›nlar›n ne iktidar›n, ne
erke¤in kölesi olmad›¤›n› gösterelim tüm dünyaya. Gösterelim ki, kahraman
kad›nlar›m›z›n açt›¤› yol, yolumuzdur ve art›k o yol hiç kapanmayacakt›r. 

Kalkal›m aya¤a!



miras kalm›fl bulunan eflitsizlik, aass--
llaa kad›n›n ekonomik bask› alt›nda
oluflunun sebebi de¤il, sonucudur."
(Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeni) 

Kad›n›n eflitsizlik ve bask›lar›
sadece erkeklerin erkek olmalar›n-
dan dolay› gelen özelliklerine ba¤-
lamak, yan›lt›c›d›r; bask›n›n as›l
kayna¤› sosyo-ekonomik yap›d›r.
Ve kad›nlar üzerindeki iki kat bask›-
n›n, ikinci s›n›f konumunun ortadan
kald›r›l›fl› da bu ekonomik alt-yap›-
n›n tasfiye edilip daha ileri bir eko-
nomik sisteme dönüfltürülmesiyle,
yani sosyalizmle mümkün olacakt›r. 

LEN‹N 1920 y›l›nda “Uluslara-
ras› Kad›n Günü” bafll›kl› bir yaz›-
s›nda, kad›n›n özgürlü¤ü ve kurtu-
luflu aç›s›ndan “(Kad›nlar›n) top-
lumsal bak›mdan üretici çal›flmaya
kat›lmalar›n›n, eevv iiççii kköölleellii¤¤iinnddeenn
kkuurrttaarr››llmmaallaarr››nn››nn,, mutfa¤›n ve ço-
cuk odas›n›n sonsuz s›k›c›l›¤›na
olan aptallaflt›r›c› ve afla¤›lay›c›
ba¤›ml›l›klar›n›n k›r›lmas›n›n” öne-
mini vurgulam›flt›. 

Lenin burada sorunun ““öözzüünnee””
de¤iniyor. Kad›n sorununun sosya-
listçe çözümünde kküüllttüürr ddeevvrriimmii
önemli, ancak tek bafl›na yetersizdir.
Çözümün bir di¤er yan› da kkaadd››nn--
eerrkkeekk eeflfliittssiizzllii¤¤iinniinn mmaaddddii kkooflfluullllaa--
rr››nn›› yyookk eettmmeekk ve kkaadd››nn›› eevv iiflfllleerrii--
nnee bbaa¤¤››mmll››ll››kkttaann kkuurrttaarraaccaakk kkoo--
flfluullllaarr›› yaratmakt›r. Bunun bir poli-
tika olarak uygulanmad›¤› koflullar-
da, kad›n erkek eflitli¤ini sa¤lamak
üzere ç›kar›lan yasalar, yap›lan dü-
zenlemeler sonuçsuz kalacakt›r. 

Kad›nlar› ev ifllerine kölelikten
kurtaracak ve onlar›, yarat›c› yete-
neklerini gelifltirecek üretim içine

sokmadan, kad›n sorunu çözüle-
mez. 

Marksist-Leninistler, devrimci
halk iktidar›n›n yönetimi alt›nda,
kad›nlar›n en k›sa süre içinde ev
iflinden, mutfa¤›n ve çocuk odas›n›n
“aptallaflt›r›c›” koflullar›ndan kurta-
r›labilece¤ini söylüyoruz. Teknolo-
jinin ulaflt›¤› bugünkü seviyede, ça-
mafl›rhanelerden krefllere, ortak lo-
kantalardan kooperatiflere kadar
yap›labilecek çok fley vard›r. Sosya-
lizm, kad›n› kölelefltiren ev ifllerini
erke¤e ve topluma bölüfltürmeyi ön-
görmektedir. Böylelikle kad›n›n
kendini gelifltirmek için ay›raca¤›
zaman art›r›labilir ve kad›nlar, bin-
y›llar›n geri b›rakt›r›lm›fll›¤›n› aflma
yolunda ilerlemeye bafllarlar. Ancak
bu koflullarda kad›n, kendini geliflti-
rebilir, ekonomik, siyasi ve sosyal
yaflamda erkekle her anlamda eflit
bir yer edinebilir; Lenin, kad›nlar›n
sosyalist toplumda geliflmelerinin,
önlerinin aç›lmas›n›n devam›nda
bekleneni flu sözlerle dile getiriyor:
““HHeerr mmuuttffaakk kkaadd››nn››,, ddeevvlleettii iiddaarree
eettmmeessiinnii öö¤¤rreennmmeelliiddiirr..””

Sosyalistler d›fl›nda kkim
söyleyebilir bu ssözleri?
SSoonnuuçç oollaarraakk;; kad›n›n kurtulu-

flunun devrimden ve sosyalizmden
geçti¤ini söylüyoruz. Bu kurtulufl,
ne k›sa vadelidir, ne tek bir hamle-
lik ifltir. Çünkü burada sosyo-eko-
nomik temelin ötesinde, yasalar›n
ötesinde, kökeni binlerce y›la uza-
nan geleneklerden, önyarg›lardan
ve kad›n› erke¤iyle tüm toplumu
kuflatan davran›fl biçimlerinden sö-
zetti¤imiz de unutulmamal›d›r. Ka-
d›nlar›n kaderini bir anda de¤ifltire-

cek bir sihirli çubu¤umuz yok. Ama
bu kaderi ad›m ad›m de¤ifltirecek
sihirli bir arac›m›z var: SOSYA-
L‹ZM. 

Kad›nlar›n kurtulufluna giden
yolda bbiirriinnccii ddöönneemmeeçç,, kad›nlar›n
bugünden direnifl ve savafl›n bir par-
ças› olmas›d›r. Mücadeleyle özgür-
leflmenin ilk prati¤i ve sonuçlar› bu
süreçte yaflanacakt›r.  

‹‹kkiinnccii ddöönneemmeeçç,, devrimimiz
olacakt›r. Devrimci halk iktidar›, en
baflta, kad›n erkek eflitsizli¤ini sür-
düren, pekifltiren yasal ve toplumsal
zemini yok edecektir. Halk›n gücü
ve devrimin iradesiyle binlerce y›l›n
kökleflmifl, kemikleflmifl eflitsizlik
sistemini y›kacakt›r. 

ÜÜççüünnccüü ddöönneemmeeçç noktas›, bu-
nun devam› olarak sosyalizmin in-
flas›d›r. ‹flte bu kad›n›n tam kurtulu-
flu yolunun art›k aç›lmas› demektir. 

Nikaragua devriminin önderle-
rinden Thomas Borge’nin erkeklere
ö¤ütlerine kulak veriyoruz son ola-
rak: “Erkeklerin ve kad›nlar›n al›fl-
kanl›klar›na, adetlerine ve ön yarg›-
lar›na karfl› mücadele etmek zorun-
day›z... hepimiz, evlerimizde, kendi-
mizi kad›nlar›n yoldafllar› haline,
kad›nlar›n ö¤retmeni ve onlar›n ö¤-
rencisi haline dönüfltürmeliyiz...
Onlarla siyasi e¤itimi paylaflmal›,
mümkün olan her yolla ev ifllerini
paylaflmal›y›z, çocuk sevgisi ve ba-
k›m›n›, devrim sevgisi ve savunusu-
nu paylaflmal›y›z...” (Sandinist
Halk Devrimi, syf.26-27)

Daha önce sorulan bir soruyla
bitirelim bu yaz› dizimizi de: Bor-
ge’nin sözlerini okuyun bir kez da-
ha ve cevap verin: Sosyalistler d›-
fl›nda kim söyleyebilir bu sözleri?
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8 MART’A ÇA⁄RI ETK‹NL‹KLER‹
AAnnkkaarraa ‹dilcan Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya

Emekçi Kad›nlar Günü için ça¤r› etkinli¤i düzenlendi. 1

Mart’ta yap›lan etkinlikte konuflma yapan Ayfle Arapgirli

8 Mart’›n tarihini özetleyen bir konuflma yaparak 8

Mart’›n önemine de¤indi. Etkinli¤e kat›lan Nimet Y›ld›z

da türkülerini seslendirdi ve etkinli¤e kat›lanlar›n 8

Mart’›n› kutlad›. Etkinlik “Ekmek ve Gül” isimli belgese-

lin gösterimiyle ve 8 Mart’ta alanlara ça¤r›s›yla sona erdi. 

‹‹ssttaannbbuull Ba¤c›lar’daki Karanfiller Kültür Merke-

zi’nde ise 2 Mart’ta bir etkinlik gerçeklefltirildi. Etkinlikte

8 Mart’›n tarihini anlatan Bahar Kaya, 8 Mart’›n içinin bo-

flalt›lmas›na izin vermeyeceklerini dile getirdi. Etkinlikte

“Demir Çeneli Kad›nlar” filminin gösterimi yap›ld›.

EEsskkiiflfleehhiirr’de Anadolu Üniversitesi’nde 4 Mart’ta as›-

lan afifllerle Eskiflehir Gençlik Derne¤i, BDSP, ODAK,

Mücadele Birli¤i ve DGH taraf›ndan 8 Mart’ta Adalar

Migros önünde saat 12.30’da yap›lacak olan bas›n aç›k-

lamas›na ça¤r› yap›ld›. 



T a -
rihte öy-
le olay-
lar yafla-

n›r ki, y›llar›n anlatamad›¤›n› bir
günde anlat›l›r, y›llar içinde yaflan-
mayanlar o k›sa zamanda yaflan›l›r.
12 Mart 1995’te, Gazi Mahalle-
si’nde, tam da böyle bir gün yaflan-
maktayd›.

Saat 21.00 sular›nda, ‹smetpafla
Caddesi’nde, Do¤u K›raathanesi
önünde, ticari bir taksiden kahveha-
neye s›k›lan kurflunlarla 68 yafl›nda-
ki Halil dedenin vurulmas›yla bafl-
lad› sald›r›. Kontrgerilla, Alevi hal-
k›n yo¤un olarak gitti¤i kahvehane-
leri silahla taram›fl ve Alevi dedesi
Halil Kaya öldürülmüfltü. Ve Gazi
halk›, devrimcilerin öncülü¤ünde
bu katliamlar›n, bu zulmün hesab›n›
sormak için ayakland›.

Katliam, devletin halk düflman›
yüzünü gösteren ve oligarflik devle-
tin, bir kontrgerilla devleti oldu¤u-
nu gösteren bir katliamd›. Baflka
hangi devlet, gelip halk›n yaflad›¤›
kahvehaneleri tarar, katleder, halk›
birbiriyle çat›flt›rmak ister?

Yaflanan oligarflik devletin ilk
katliam› de¤ildi. ‘90’l› y›llar dev-
rimci mücadele ve geliflen halk mu-
halefetinin karfl›s›nda, devletin
kontrgerilla faaliyetlerini yo¤unlafl-
t›rd›¤› y›llard›r. Say›s›z infazla, ka-
ç›r›p kaybetmeyle devrimcilerin ve
failleri “belirsiz(!)” b›rak›lan
kontrgerilla eylemleriyle ve Mad›-
mak Oteli’nde oldu¤u gibi gericiler
taraf›ndan yak›larak ayd›nlar›n kat-
ledildi¤i y›llard›r.

Bu nedenledir ki, kahvehaneleri
kimin tarad›¤› kimse için bir belir-
sizlik tafl›m›yordu. Halk›n üzerine
atefl aç›lm›flsa, kuflku yoktur ki, bu-
nu yapan devletin ta kendisidir. Hal-
k›n, tereddütsüz sald›r›n›n sorumlu-
su olarak oligarflik devleti görmesi
ve ona karfl› ayaklanmas›n›n nedeni
de budur.

Silahla taranan halkt›. Halktan
yana ya da asgari düzeyde demok-
ratik haklara, hukuka sayg›l› bir
devlet, katilleri aç›¤a ç›karmak için
harekete geçerdi. Ama ilk sald›r›y›
izleyen ertesi gün Gazi Mahalle-
si’nde yaflananlar öyle olmam›flt›.
Devlet, bir yandan katilleri saklar-
ken, di¤er yandan katillerin ceza-
land›r›lmas›n› isteyen halka karfl›
tüm askerini, polisini Gazi Mahalle-
si’ne y›¤›yor, katliam› sürdürüyor-
du. Halka düflman, hak, hukuk tan›-
mayan bir devletti.

Gazi’den bafllayarak, ‹stan-
bul’un çeflitli mahallelerine yay›lan
ayaklanma, 12 Eylül Cuntas›’n›n,
sosyalist ülkelerde yaflanan karfl›-
devrimlerin yok edemedi¤i halk›n
devrimci potansiyelinin gücünü de
göstermiflti.

Gazi Ayaklanmas› devrimcilerin
de, oligarflinin de üzerinde durdu¤u,
sonuçlar ç›kard›¤› bir geliflmeydi.

Gecekondularda devrimimizin
büyük dinamikleri yaflamaktayd›. O
gün, bu büyük dinamik harekete
geçmifl, oligarfliye korkulu rüyalar
gördürmüfltü. Ayaklanan halk, ege-
menlerin, yoksullu¤umuzun sorum-
lusu burjuvalar›n, ““ggeecceekkoonndduullaarr--
ddaann ggeelliipp gg››rrttllaa¤¤››mm››zz›› kkeesseecceekklleerr””
korkusu ile yat›p kalkmalar›na ne-
den olmufltu.

AAyyaakkllaannmmaamm››zz SSöömmüürrüü
vvee ZZuullmmee ‹‹ssyyaann››mm››zzdd››rr

Öyle bir ülkede yafl›yoruz ki, bir
avuç az›nl›k halk›n yaratt›¤›
de¤erlerin büyük bölümüne el ko-
yarken, milyonlarcam›z sefalet için-
de yaflamak zorunda b›rak›l›yoruz.
Bu ülkede, servetin yüzde 60’› sa-
dece 1177 aaiilleenniinn elinde bulunuyor.
Bu demektir ki, ülkemiz 17 aile ta-
raf›ndan zorbal›kla ele geçirilmifltir
ve bu 1177 aaiillee,, emperyalizmle iflbir-
li¤i içinde milyonlarcam›z›, kendi-
leri için çal›flan köleler haline getir-

mifltir. Böylesi büyük bir soygun,
ancak ayn› büyüklükteki bir zorba-
l›kla baflar›labilirdi, ki öyle de ya-
p›lmaktayd›.

‹flte Gazi Mahallesi’ndeki isya-
n›m›z da bunlarayd›.

‹syan etmekte sonsuz kere hak-
l›yd›k. Tersine, böylesi bir düzene
isyan etmemek haks›zl›kt›. Böylesi
bir düzene karfl› isyan etmemek, en
baflta çocuklar›m›za, gelecek kuflak-
lara karfl› yapaca¤›m›z en temel
haks›zl›klardan birisiydi. ‹syan et-
memek, onlar› böylesi, adaletsiz bir
düzende, böylesine bir soygun ve
zulüm makinesinin içinde yok ol-
maya mahkum etmekti. 

Bu düzene karfl› isyan etmemek,
zulmün, adaletsizli¤in sürmesine
gözyumarak, tüm ezilenlere karfl›
haks›zl›k etmektir. Bu nedenle is-
yan ettik, ayakland›k ve onbinlerce
kifli doldurduk sokaklar›.

Biliyorduk ki, ayaklanarak, insa-
no¤lunun yapabilece¤i en güzel, en
onurlu fleyi yap›yorduk.

HHeeddeeffiimmiizz KKaarraakkooll
““KKaahhvveehhaannee ttaarraannmm››flfl””,, ““HHaalliill

ddeeddee ööllmmüüflfl””. Bu söz sokaklara dö-
külmemiz için ça¤r› olmufltu. Halil
dedenin katillerinin yuvas› kara-
koldu.

Oradan m› gelmifllerdi? Halil de-
deyi öldüren kurflunlar› kahvehane
üzerine ya¤d›rd›ktan sonra oraya m›
kaçm›fllard›? Bunun bir önemi yoktu.
Nas›l olursa olsun, karakol onlar›n
yuvas›yd›, tüm semtlerdeki karakol-
lar, halka karfl› zulüm uygulayan
merkezlerdi. E¤er Halil dedenin he-
sab› sorulacaksa, bu hesab›n sorula-
bilece¤i en yal›n ve kitlenin gözü
önündeki hedef kuflkusuz karakoldu.

Bunun için büyük bir kitleyle
yürüdük karakola. ““HHeeddeeff KKaarraa--
kkooll”” diyordu, Gazi ayaklanmas›’n›n
komutanlar›ndan, Cepheli AAllii HHaayy--
ddaarr ÇÇaakkmmaakk..

Say›: 142 23GAZ‹ D‹REN‹fi‹

Gazi’deGazi’de sömürü ve zulme karfl› ayakland›k,
yeniden yeniden ayaklanaca¤›z!



Sömürü düzenlerinin bekçileri
karakollard›. ‹syan etti¤imizde, yan›-
bafl›m›zdaki bu karakollarda besle-
dikleri eli silahl› bekçilerini üzerimi-
ze sal›yorlard›. Fakat, flimdi s›ra biz-
deydi, flimdi s›ra hesap sorma s›ra-
s›yd›, bunun için binlerce insan kara-
kolu tafl ya¤muruna tutuyordu. Cep-
heliler’in öncülü¤ünde yürüyen kit-
le, hep bir a¤›zdan ““KKaattiill PPoolliiss””,,
““KKaattiill DDeevvlleett””,, ““FFaaflfliizzmmee KKaarrflfl››
OOmmuuzz OOmmuuzzaa””,, ““HHaallkk››zz HHaakkll››yy››zz
KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” sloganlar›n› hayk›r›-
yordu.

OO GGüünn,, DDiirreenniiflflee ÖÖnnddeerrlliikk 
EEddeerreekk TToopprraa¤¤aa DDüüflfleenn 
CCeepphheelliilleerr VVaarrdd››
12 Mart akflam› bafllayan ayak-

lanma 13 Mart’ta da devam ediyor.
Çat›flmalar daha da büyüyor. Gazi
halk› bir yandan cemevi önünde
binlerce kifliyle flehitlerinin cenaze-
lerini kald›r›yor, bir yandan çat›fl-
may› sürdürüyordu.

Kitle polisi tafl ya¤muruna tuta-
rak, polisin kitleye karfl› kurdu¤u
barikat› parçal›yor, polisi püskürtü-
yordu. Bu s›rada binalar›n arkas›na
gizlenmifl polisler, kortejler halinde
yürüyen kitlenin üzerine hedef gö-
zeterek atefl ettiler, kitleyi otomatik
silahlarla tarad›lar.

Bu s›rada, 17 yafl›nda bir Cephe-
li olan SSeezzggiinn EEnnggiinn yürüyüflün en
ön saflar›nda flehit düfltü. Elinde bir
tafl... 17 yafl›nda bir savaflç›... Halk
savafllar›n›n özelli¤idir bu, 17’sinde
de çok daha küçük yafllarda da,
70’inde de savaflç›d›r halk... Ga-
zi’de savaflan da halkt›...

Hesap sormak için yürüyen kit-
leyi, verilen flehitler durdurmuyor, o
güne kadar Cephe saflar›nda say›s›z
eyleme kat›lm›fl olan 40 yafl›ndaki
emekçi FFaaddiimmee BBiinnggööll de, hesap
sormak için katillerin üzerine yürü-
yerek flehit düflüyordu. 

Halk, faflizmin namlular›ndan
üzerlerine ya¤an kurflunlara karfl›,
elindeki tafllarla, kelimenin gerçek
anlam›nda yyüürree¤¤iiyyllee direnifli sür-
dürdü. Vurulup birer birer düflerken,
baflka türlü kurflunlar›n üzerine yü-

rümek de mümkün de¤ildi.

O gün, Gazi direniflini simgele-
yen, bir foto¤raf kaz›nm›flt›r bellek-
lere. Halk›n üzerine sürülen bir pan-
zerin üzerinde üç Cepheli, ellerinde
çekiçlerle, panzerin, halk›n üzerine
su s›kan mekanizmas›n› tahrip et-
mektedirler. Onlardan birisidir AAllii
YY››lldd››rr››mm.. Çat›flman›n ilerleyen za-
manlar›nda ayaklanman›n flehitle-
rinden birisi de Ali Y›ld›r›m olur.
MMeehhmmeett GGüünnddüüzz,, DDiinnççeerr YY››llmmaazz,,
HHaassaann GGüürrggeenn Gazi direniflinde fle-
hit düflen di¤er Cepheliler oldular.

DDiirreenniiflfl DDii¤¤eerr GGeecceekkoonndduu 
MMaahhaalllleelleerriinnddee SSüürrüüyyoorr

Gazi’de bafllayan isyan›m›z, ‹s-
tanbul’un ve Anadolu’nun birçok
yerine yay›larak büyüdü. ‹stan-
bul’un çeflitli gecekondu mahallele-
rinden halk, Gazi direnifline kat›l-
mak için Gazi Mahallesi’ne ak›n et-
ti. Direnifl daha bafl›ndan itibaren,
Nurtepe, Armutlu, Güzeltepe, ‹ki-
telli ve Ümraniye’den ve di¤er ma-
hallelerden direnifle gruplar halinde
kat›l›mlarla büyüdü.

Bu kavga yoksul halk›n, bir avuç
egemenin düzenine karfl› yürüttü¤ü
bir kavgayd›, bu nedenle yoksul halk,
‹stanbul’un ve Anadolu’nun birçok
yerinde bu kavgan›n içinde saflaflt›,
kavgay› bulunduklar› yerlere tafl›d›.

AAddaalleett ‹‹ssttiiyyoorrdduukk
Suçlular› istiyorduk. Halil De-

de’yi vuranlar›, kahvehaneleri tara-
yanlar› istiyorduk. Ama hay›r, fa-
flizm, sesini ç›karmayan, haklar›

için mücadele etmeyen, koyun sü-
rüleri misali boyun e¤dirilmifl bir
halk istiyordu. Faflizmin gözünde,
en büyük affedilmez suçu isyan
ederek iflliyorduk.

Fakat, bunun önemi yoktu, gen-
ci, yafll›s›, çocu¤u, kad›n›, erke¤i
tüm Gazi halk›, sokaklarda hep bir-
likte gönüllü olarak, büyük bir kah-
ramanl›k göstererek bu “suç”u iflli-
yordu.

Üzerimize, polisleri, askerleri
sürdükçe, biz sokaklara kurdu¤u-
muz barikatlar›n arkas›nda direnifli
sürdürüyorduk. Sokak sokak sürü-
yor çat›flmalar.

Üzerimize kurflunlar ya¤›yordu,
vuruluyor, düflüyorduk. Düflenleri-
mizi kavgay› büyütmenin vesilesi
yap›yor, daha büyük öfkeyle ilerli-
yorduk. fiimdi art›k sorulacak hesa-
b›m›z da daha fazlayd›. 

Gazi ve di¤er mahallelerde süren
ayaklanmam›z, iradi olarak sonuç-
land›r›ld›¤›nda Gazi ve Ümraniye
mahallelerinde toplam 18 flehidimiz
vard›. HHaalliill KKaayyaa,, SSeezzggiinn EEnnggiinn,,
FFaaddiimmee BBiinnggööll,, DDiinnççeerr YY››llmmaazz,,
HHaassaann GGüürrggeenn,, AAllii YY››lldd››rr››mm,,
MMeehhmmeett GGüünnddüüzz,, ZZeeyynneepp PPooyyrraazz,,
DDiilleekk SSeevviinnçç,, FFeevvzzii TTuunnçç,, RReeiiss
KKooppaall,, MMüümmttaazz KKaayyaa,, GGeennccoo DDee--
mmiirr,, HHaakkaann ÇÇuubbuukk,, ‹‹ssmmiihhaann YYüükk--
sseell,, ‹‹ssmmaaiill BBaallttaacc››,, HHaassaann PPuuyyaann,,
YYaaflflaarr AAyydd››nn..

Adalet isteyen sesimizi sustur-
mak için katlettiler. Susamazd›k, bir
kez daha görmüfltük ki, bu düzende
en asgari düzeyde bile adalet yok-
tur, bu düzenin halka verebilece¤i
hiçbir fley yoktur. Ne elde edecek-
sek, kendi gücümüzle kavga ederek
elde edecektik.

Bunun için adalet isteyen sesi-
mizi Gazi davas›n›n tüm mahkeme-
lerinde yükselttik, ‹stanbul’da iste-
dikleri gibi katilleri aklama oyunu
oynayamayacaklar›n› anlad›klar›n-
dan, davay› Trabzon’a kaç›rd›lar.
Trabzon’da da duruflma salonlar›n›n
bofl kalmas›na izin vermedik. Fa-
flistleri toplay›p otobüslerimizi tafl-
latt›lar, duruflmalara kitlesel kat›l›-
m›m›z› engelleyemediler.

Gazi davas›n›n sonucunda, birkaç
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katil göstermelik cezalara çarpt›r›ld›.
Fakat, bu bizim istedi¤imiz adaleti
karfl›layamazd›, karfl›layamad›. Dü-
zenin yarg›s›, as›l olarak katilleri giz-
lemek, suçlular› aklamak içindir. Bi-
zim iste¤imiz olan terazisini halk›n
eline ald›¤› bir adalettir.

DDaahhaa GGüüççllüü
AAyyaakkllaannaaccaa¤¤››zz
Bir daha ayaklanmayal›m diye

katlettiler. Sadece o günlerde katlet-
mekle yetinmediler, sonraki günler-
de de, Gazi’nin ve di¤er yoksul
semtlerin sokaklar›nda terör estirdi-
ler, yollar› kestiler kimlik kontrolle-
ri yapt›lar, gözalt›na al›p iflkence
yapt›lar, sokaklarda panzerler gez-

dirdiler, evleri bast›lar... 

Bask› ve terörün amac› ayaklan-
d›¤›m›za piflman etmekti. Piflman
olmad›k. 

Gazi Ayaklanmas›’n›n üzerinden
13 y›l geçti. Fakat, aradan geçen 13
y›l, bizlere daha büyük ayaklanma-
lar yaratman›n zorunlulu¤unu gös-
termifltir.

‹nsanlar›m›z kar›nlar›n› doyura-
bilmek için, hayatlar›n› hiçe saya-
rak çal›flmak zorunda kal›yorlarsa,
can güvenlikleri al›nmadan çal›flt›-
r›ld›klar› için, bir günde onlarcas›
ölüyorsa, demektir ki, daha büyük
ayaklanmalar yaratmaktan baflka
yolumuz yoktur.

En demokratik haklar›m›z terör-

le bast›r›l›yorsa, insanlar›m›z so-
kaklarda dergi da¤›tt›klar› için kur-
flunlan›yorsa, ayd›nlar›m›z faflist te-
tikçilere vurduruluyorsa, hala ço-
cuklar›m›z polislerin, askerlerin
kurflunlar›yla can veriyorlarsa, hala
en küçük hak talebimizde polis jo-
puyla, panzeriyle karfl›lan›yorsak,
yeniden ve daha büyük ayaklanma-
lar için say›s›z nedenimiz var de-
mektir.

Say›: 142 25SORUN/ÇÖZÜM

16 Mart ve Gazi katliamlar›n›
gerçeklefltirenler aras›nda Ergene-
koncu Veli Küçük’ün adamlar› da
var m›yd›?

Veli Küçük ve adamlar›n› yarg›-
layan mahkemeler, onlara bu soru-
yu da soracaklar m›? Ergenekon da-
vas› yarg›lamalar›, Gazi ve 16 Mart
katliamlar›n›n sorumlular›n›n aç›¤a
ç›kmas›na da hizmet edecek mi?

Hiç sanm›yoruz!

AKP iktidar› Ergenekoncular›
tutuklayarak, ““ddeevvlleett iiççiinnddee yyuuvvaa--
llaannmm››flfl ççeetteelleerriinn üüzzeerriinnee ggiiddiiyyoorr””
görünümü yaratmaktad›r.

Fakat, 16 Mart, Gazi ve Susur-
luk yarg›lamalar›na bakmak Erge-
nekon yarg›lamas›n›n da nas›l ola-
ca¤›n› görebilmek için yeterli ola-
cakt›r. AKP iktidar› da, kendisinden
önceki iktidarlar gibi, halk› bask› ve
terörle yöneten bir iktidard›r. Dola-
y›s›yla AKP iktidar›nda da, yarg›
mekanizmas› farkl› çal›flmayacakt›r.

Di¤er yandan, kim ki, kontrge-
rilla örgütlenmesini AKP’nin yapt›-
¤› gibi salt devletin içindeki birkaç
çeteye indirgemeye çal›fl›yorsa, bi-
linmelidir ki, o kontrgerillay› yarg›-
lamak de¤il, devleti aklamak, kont-
rgerilla faaliyetlerini sürdürmek is-
tiyordur.

Yine Susurluk san›klar›n›n yar-
g›lamalar› da ayn› durumun bir di-
¤er kan›t›d›r. Hat›rlanacakt›r, Susur-
luk’ta bir trafik kazas› olmufl ve tüm
suçlular ayn› arac›n içinde, suç bel-
geleriyle aç›¤a ç›km›fllard›. Araçtan
milletvekili, emniyet müdürü ve gü-
ya “devlet taraf›ndan aranan” faflist
katil birlikteydiler. Kazada, katli-
amlar›n arkas›ndaki devlet gerçe¤i
isimleri, belgeleri, iflledikleri suçlar
yani her fleyiyle ortaya ç›kt›¤› halde,
Susurlukçular’a kimse dokunma-
m›fl, dokunamam›flt›r.

Oligarflik devlet katlediyor, ken-
di koydu¤u yasalar› çi¤neyerek
kontrgerilla faaliyetleri örgütlüyor,
halka karfl› suç iflliyor. Fakat, bu
katliamlar›n sorumlular› yarg›lan-
m›yor. Halen 16 Mart ve Gazi katli-
amlar›n›n sorumlular›n›n cezaland›-
r›lmamas› bunun örneklerindendir.

Dolay›s›yla ortaya ciddi bir ada-

let sorunu ç›kmaktad›r. Bu suçlar
cezas›z kalacak, bunlara yeni suçlar
m› eklenecek, de¤ilse bu suçlar›n
cezas› nas›l verilecek?

Kimi kesimlerde yanl›fl bir dü-
flünce vard›r. Oligarflik düzenin yar-
g› mekanizmas› içinde, suçlar›n ce-
zaland›r›laca¤› düflünülmektedir.
Bu yanl›fl düflüncenin temelinde, ifl-
lenen suçlar›n merkezinde devletin
kendisinin oldu¤unu görememek,
oligarflinin yarg› mekanizmas›n›n
ba¤›ms›zl›¤›na inanmak, devletin
içinde halen dürüst kiflilerin oldu¤u-
na, bunlar›n etkili olabileceklerine
inanmak gibi nedenler vard›r.

Adalet sorunu, ülkemizin temel
sorunlar›ndan birisidir. Fakat, bu
sorunun çözümü, katledenlerin ayn›
zamanda yarg›layan oldu¤u düzenin
mekanizmalar› içinde de¤ildir.

Defalarca dile getirdi¤imiz bir
gerçek, gündeme gelen her örnekte
görülmektedir. Bu ülkede, halka yö-
nelik katliamlar›n failleri yarg›lana-
maz. Böyle düflünmemizin nedeni
vard›r. Bu neden, bu katliamlar› ör-
gütleyen ve yaflama geçiren gücün
devletin kendisi olmas›d›r.

Yine, 16 Mart ve Gazi katliam
davalar›n›n geliflim süreci göster-
mifltir ki, ülkemizde bu ve benzeri
yarg›lamalardan adalet ç›kmaya-
cakt›r. Dahas› bu katliam politikala-
r› ayn› flekilde devam ettirilecektir.

Gazi’den
Ergenekon’a

Sorunlar // ÇÇözümler



26 ‹SRA‹L S‹YON‹ZM‹ 9 MMart 22008

‹srail’in 27 fiubat’tan itibaren
Gazze’ye yönelik sürdürdü¤ü sald›-
r›larda, 100’ü aflk›n Filistinli öldü-
rüldü, yüzlerce Filistinli yaraland›.

Siyonizmin, Filistin halk›n› he-
def alan sald›r›lar› bitmiyor. Bom-
balarla, roketlerle, tanklarla sald›r›-
yor, kad›n, yafll›, çocuk demeden
katlediyor. Onlarca Filistinli’nin bir
gecede ölmesinde, Filistin halk› için
yeni bir fley yok. Çünkü Amerika ve
‹srail, tam 60 y›ld›r, siyonist iflgalci-
li¤in Filistin’de kan dökmeye baflla-
d›¤› 11994488’den bu yana Filistinliler’i
katlediyorlar. Bu katliam, tam 60
y›ld›r dünyan›n gözleri önünde sür-
dürülüyor.

Her fley aleni gerçekleflti¤i hal-
de, dünya ülkelerinin ço¤unlu¤unun
tepkisizce seyrettikleri veya destek-
ledikleri böylesi bir katliam, sadece
Amerikan emperyalizmi veya ‹srail
siyonizminin niteli¤ini görmemizi
sa¤lamakla kalmaz, ayn› zamanda
emperyalizmin egemenli¤indeki
dünyan›n nas›l bir dünya oldu¤unu
görmemizi de sa¤lar.

Emperyalizmin egemenli¤indeki
dünyada, onlar›n ““uulluussllaarraarraass››
ttoopplluumm””uunnuunn gözleri halklar›n
çektikleri ac›lara karfl› kördür, ku-
laklar› sa¤›rd›r. Dünya, s›n›rl› say›-
daki emperyalist tekelin, birbirin-
den pazar kapma, güçlerini daha
fazla büyütme, daha fazla ya¤mala-
ma, sömürme h›rslar›n›n yönlendir-
di¤i bir dünyad›r. Emperyalizm
cephesinde her olgu bu savafla nas›l
hizmet edece¤ine göre de¤erlendiri-
lir, buna göre tav›r belirlenir. Em-
peryalist efendilerin bir ülkedeki
halklar›n katledilmesine sesleri ç›-
k›yorsa, bunda da ç›karlar› olmal›-
d›r, de¤ilse onlarca y›ld›r say›s›z Fi-
listinli’nin katledilmesi umurlar›nda
bile de¤ildir.

Bak›n bu 60 y›l içinde, ‹srail si-
yonizmine karfl› emperyalist ülkele-
rin ciddi bir tavr›n› bulamazs›n›z.
En fazla, göstermelik bir k›nama
aç›klamas› yaparlar, di¤er yandan

‹srail siyonizmini desteklemeye,
iliflkilerini daha da gelifltirmeye de-
vam ederler.

Örne¤in bu katliamlar yaflan›r-
ken, BM Güvenlik Konseyi, ‹srail
sald›r›s›n›n ““aaflfl››rr››”” diye nitelendiri-
lip nitelendirilemeyece¤ini tart›fl-
maktad›r. Onlar›n halklar›n katledil-
mesi karfl›s›ndaki elefltiri literatürle-
ri budur; ““aaflfl››rr›› ggüüçç kkuullllaann››llmm››flfl!!””

“Katliam ölçer”leri vard›r elle-
rinde, ne kadar katledince yeterli,
ne kadar› afl›r› “dozda” katliamd›r,
zaman geçirmeden bunun karar›n›
almak için toplan›r ve aç›klama ya-
parlar; ““AAflfl››rr›› ddoozzddaa ggüüçç kkuullllaann››ll--
mm››flfl!!”” Katletmeye karfl› de¤illerdir,
ihtiyaçtan daha fazla katletmeye, ih-
tiyaçtan fazla güç kullanarak katlet-
meye karfl›d›rlar. Hakk›nda karar al-
d›klar› onlara göre insan hayat› de-
¤ildir, ezilen halklar› insan olarak
görmezler.

Bu emperyalist sistemin medeni
olma anlay›fl›d›r; ““MMeeddeennii bbiirr eemm--
ppeerryyaalliisstt aannccaakk iihhttiiyyaaçç kkaaddaarr kkaatt--
lleeddeerr””!!

ABD Baflkan› Bush, Annapo-
lis’te, ““‹‹ssrraaiill--FFiilliissttiinn ssoorruunnuunnuunn
22000088 ssoonnuunnddaa bbiitteeccee¤¤iinnii vvee bbuu ssüü--
rreenniinn ssoonnuunnddaa ddaa FFiilliissttiinn ddeevvlleettii--
nniinn kkuurruullaaccaa¤¤››nn››”” söylüyordu. 

Annapolis toplant›s› yap›ld›¤›
zaman, herkesin, art›k Filistin halk›-
na yönelik katliamlar›n bitece¤ine
inanmas› istenmiflti. Filistin devleti
kurulacakt›, herkes bayram yapma-
l›yd›. Kuflkusuz, bu söylenen yalan,
Amerikan emperyalizminin ilk ya-
lan› de¤ildi, bu nedenle de inand›r›-
c›l›¤› olamazd›. 

Amerikan emperyalizminin ve
‹srail’in kabul edece¤i bir Filistin
devleti ancak emperyalizmin iflbir-
likçisi, ufla¤› bir Filistin devleti ola-
bilirdi. Filistin halk›na, böylesi bir
iflbirlikçilik konumunu kabul etme
dayatmas› yap›ld›. Annapolis top-
lant›s›ndan bu yana, bu dayatma ‹s-
rail katliamlar› ve ambargolar› eflli-

¤inde sürdürülüyor. Annapolis’te
emperyalizmin verdi¤i ““FFiilliissttiinn
ddeevvlleettii kkuurruullaaccaakk”” müjdesi(!), Fi-
listin halk›n›n daha fazla katledil-
mesi anlam›na geldi.

ÇÇooccuukkllaarr››nn KKaattlleeddiillmmeessii 
TTeerröörriizzmm DDee¤¤iill!!

‹srail'in hemen her sald›r›s›nda,
kad›nlar, çocuklar katledilir. Çünkü
bombalar do¤rudan halk›n üzerine
b›rak›l›r. 

Son sald›r›lar›nda da, 4’ü sokak-
ta top oynarken, biri 66 aayyll››kk, biri iikkii
ggüünnllüükk iikkii bbeebbeekk olmak üzere top-
lam 19 çocu¤u katlettiler.

Emperyalizme karfl› direnen ül-
keleri, halklar›, örgütleri ““tteerröö--
rriizzmm”” söylemiyle suçlamay›, iflgal
ettikleri ülkelerin yöneticilerini em-
peryalist egemenli¤in simgesi LLaa--
hheeyy AAddaalleett DDiivvaann››’’nnddaa yarg›lama-
y› al›flkanl›k haline getirmifl olan
emperyalizmin literatüründe, so-
kakta top oynayan çocuklar›n, kun-
daktaki bebeklerin katledilmesinin
ismi, ““tteerröörriizzmm”” olmad›¤›na göre,
olsa olsa ““aaflfl››rr›› ddoozzddaa,, oorraanntt››ss››zz
ggüüçç kkuullllaann››mm››”” olur. Katliamlara
doz ayarlamas› yapmak, özellikle
AB emperyalizminin vazgeçemedi-

ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz››nn ggeelleeccee¤¤ii
iiççiinn,, bbuu rreessmmee uuzzuunn uuzzuunn

vvee ddeeffaallaarrccaa bbaakk››nn!!....
‹‹ssrraaiill’’iinn ““tteerröörree kkaarrflfl››

ssaavvaaflfl””››nnddaann bbiirr rreessiimmddiirr
bbuu...... BBiilliinn kkii,, ddüünnyyaann››nn
nneerreessiinnddee oolluurrssaa oollssuunn,, 
hheerrhhaannggii bbiirr ssöömmüürrüüccüü

ggüüçç ““tteerröörree kkaarrflfl››
ssaavvaaflfl””ttaann ssöözz eeddiiyyoorrssaa,,
yyaarraatttt››kkllaarr›› bbuu ttaabblloollaarr››

ggiizzlleemmeekk iiççiinnddiirr......

60 Y›ld›rBitmeyen Katliam



¤i bir politikad›r. ABD emperyaliz-
minden ayr›mlar›n›(!) böyle koy-
maktad›rlar. Halklara yasaklanan
fliddet kullan›m›, emperyalizmin ve
siyonizmin elinde meflru kabul edi-
len bir araç olarak görülür.

ABD emperyalizmi için zaten üç
befl çocu¤un yaflam›n›n bir de¤eri
yoktur. Onlar; ambargo ile yar›m
milyon Irakl› çocu¤u öldürüp, ““bbuu--
nnaa ddee¤¤eerr”” diyenlerdir.

Emperyalizm için muteber olan,
halklar›n zarar›na oland›r, emperya-
lizm “terörizm” diyorsa aç›kt›r ki,
orada kendilerine biat etmeyen bir
direnifl gücü vard›r.

SSiiyyoonniizzmmiinn AAhhllaakk››,,
FFiilliissttiinn HHaallkk››nn››nn GGüüccüü

28 fiubat’› 29 fiubat’a ba¤layan
gece yar›s› Gazze fieridi’nin kuze-
yindeki iki ev telefonla arand›. 

Ahizenin ucundakiler Siyonist
katliamc›lard›. Evdekilere, biraz
sonra evlerine karfl› füze sald›r›s›
düzenlenece¤ini belirterek, evler-
den ç›kmalar›n› istediler. ‹srailliler
daha önce de bir dönem ayn› yönte-
me baflvurmufllard›.

‹srail elindeki silah gücünü da-

yat›yordu, telefon edecek, istedi¤i
yer halk taraf›ndan ‹srail’in vurmas›
için boflalt›lacakt›. ‹srail sald›rganl›-
¤›nda silahlar›n gücüyle, Filistin
halk›na boyun e¤dirmenin bir biçi-
mi de buydu. Fakat, karfl›s›nda ya-
banc›s› oldu¤u bir ahlak vard›r, o
ahlak direnen bir halk›n ahlak›d›r.
Kendi yaflam›n› hiçe sayarak, ‹srail
sald›r›s›n›n karfl›s›na bedenini siper
eden bir ahlakt›r.

Evlerden biri, Hamas yöneticile-
rinden Ebu Bilal Cabir’e aitti. Di¤er
ev ise, flehit düflen bir Hamasl›’n›n
eviydi. 

Siyonistlerin “uyar›” telefonlar›
üzerine anonslar yap›larak, halktan
bu evlere gidilmesi istendi. Yüzler-
ce Filistinli’nin, iki evin etraf›nda
toplan›p insan zinciri oluflturmas›
üzerine ‹srail uçak ve helikopterleri,
evleri füzeyle vuramadan dönmek
zorunda kald›lar.

‹srail’in füze sald›r›s›na karfl› et-
ten barikat oluflturan Filistin halk›
direnmeyi ö¤retmeye devam ediyor.
Filistin direnifli, dünya halklar›na
nas›l direnilece¤ini gösteren say›s›z
örnekle dolu bir direnifltir. ‹flte, yine
direnmeyi ö¤retiyordu Filistin. Kat-
liamc›lar›n en güçlü silahlar›n› bile
etkisizlefltiren, halk› bombalar›n,
kurflunlar›n karfl›s›nda yenilmez k›-
lan gücün ne oldu¤unu gösteriyor
Filistin.

Ne Annapolisler, ne emperya-
lizmden beklenen çözümler, halk›n
bu gücünün yaratt›¤› sonucu yarata-
mam›flt›r. Filistin halk›, direnifliyle,
fedakarl›¤›yla, halklar›n direnifl gü-
cünü de dünyaya göstermektedir.
Dünya devrimci hareketi Filistin di-
reniflinden, yenilmeyecek tek gü-
cün, örgütlü bir halk›n direnifl gücü
oldu¤unu ö¤reniyor. Halk› örgütle-
meyen bir mücadelenin, baflar› flan-
s› olmad›¤›n› ö¤reniyor.

ZZaammaann,, FFiilliissttiinn’’iinn BBiirrlliikk
OOllmmaass›› vvee FFiilliissttiinn’’llee 
BBiirrlliikk OOllmmaa ZZaammaann››dd››rr

Siyonizm bir yandan katleder-
ken, ayn› zamanda direnifli içeriden
parçalamak da istiyor. ‹srailli yetki-

liler aç›klamalar›nda, savafllar›n›n
Gazze ile s›n›rl› oldu¤unu, El Fe-
tih’in hakim oldu¤u Bat› fieria böl-
gesinde, bar›fl›n hakim oldu¤unu
söylüyorlar.

Kuflkusuz do¤ru de¤il. ‹srail’in
savafl› tüm Filistin halk› iledir. Bu-
gün için, Filistin halk›n›n teslim
al›nmas›nda, öncelikli olarak boyun
e¤dirilmesi gereken Hamas’t›r.
Gazze’nin bombalanmas›n›n da ne-
deni budur.

‹srail siyonizmi bir yandan kat-
lederken, bir yandan da Filistin hal-
k›n›n bir k›sm›n› kendisi ile iflbirli-
¤ine ça¤›rarak, onursuzlaflt›rmaya
çal›flmaktad›r.

Bu zemin, ayn› zamanda emper-
yalizmle iflbirli¤ini zorlayan mevcut
Filistin yönetimi taraf›ndan yarat›l-
maktad›r. ‹srail ve Amerika, Abbas
yönetiminin zay›fl›¤›n› ve uzlaflma-
c›l›k çizgisini, Filistin direniflini
parçalamak için kullanmak iste-
mektedir. 

Filistin Devlet Baflkan› Mahmud
Abbas, ‹srail'i ""ssooyykk››rr››mm"" yapmak-
la suçlad›. Fakat, Abbas’›n ayr›ca
görmesi gereken bir yan da, bu soy-
k›r›ma cesaret verenin, Filistin dire-
niflinin parçalanm›fl yap›s› oldu¤u-
dur. Soyk›r›mc›larla, Annapolis’te
yap›lan pazarl›klar, Hamas’›n An-
napolis’e ikna edilmesinde Ameri-
ka, ‹srail ve Türkiye oligarflisi ile
hemfikir olunmas›, kuflku yokki
ABD-‹srail blokunu daha da perva-
s›zlaflt›rmaktad›r. 

Abbas yönetimi Annapolis gö-
rüflmelerinin katliamlar› durduraca-
¤› beklentisi içindeydi. Fakat hayal
k›r›kl›¤› yaflad›lar. Kimi aç›klama-
lar›nda bu hayal k›r›kl›¤›n› ifade de
ettiler. Aç›kça görülüyor ki, Abbas
yönetiminin “bar›fl” çerçevesinde
yürüttü¤ü politika, katliamlar› dur-
durmuyor. Tersine katliamc›lar› da-
ha da pervas›z hale getiriyor.

Emperyalizm ve siyonizmle yü-
rütülecek diplomatik iliflkilerle Fi-
listin davas›na bir fley kazand›rmak
mümkün de¤ildir. Emperyalizmin
ve siyonizmin diplomasisinin teme-
linde uulluussaall ddaavvaann››zzddaann vvaazzggeeççiinn
dayatmas› vard›r. Dolay›s›yla Filis-

Say›: 142 27‹SRA‹L S‹YON‹ZM‹

Katliamlarla tteslim
al›namayan bbir hhalk!
DDiirreenniiflfl iiççiinnddee ddoo¤¤aann,,

ddiirreenniiflfl iiççiinnddee bbüüyyüüyyeenn,,
ddiirreenniiflflttee ööllüümmssüüzzlleeflfleenn

bbiirr hhaallkk!!
FFiilliissttiinn hhaallkk››nn››nn oonnuurruu,,

eemmppeerryyaalliizzmmiinn vvee ssiiyyoonniizz--
mmiinn kkaattlliiaammllaarrllaa tteesslliimm ooll
ddaayyaattmmaallaarr››nn››nn kkaarrflfl››ss››nnddaa

6600 yy››lldd››rr ddiirreenniiyyoorr
oollmmaass››dd››rr!!
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tin halk›n›n ba¤›ms›zl›¤› diplomasi
masas›nda de¤il, ancak direnifl için-
de savunulabilir.

Örne¤in, ABD D›fliflleri Bakan›
Condoleezza Rice’›n, ‹srail katli-
amlar›na sessiz kal›p, Filistinli dire-
niflçileri, ‹srail’i hedef alan roket
sald›r›lar›na son vermeye ça¤›rmas›
nas›l bir diplomasi anlay›fl›na sahip
olduklar›n›n göstergelerindendir.

Amerika baflta olmak üzere, em-
peryalistler halklar›n direnifli karfl›-
s›nda geri ad›m atabilirler. De¤ilse,
hiçbir zaman halklarla uzlaflma ze-
mini aray›fl› içinde olmazlar, uçu-
rumdan yuvarlanana kadar geri
ad›m at›lmas›n› dayat›rlar.

Filistin halk›n›n direniflini sahip-
lenecek olan da, dünya halklar› ola-
cakt›r. ““UUlluussllaarraarraass›› ttoopplluumm”” tep-
kisi beklemek, büyük bir yan›lg›d›r.
Böyle bir toplum yoktur, emperya-
lizmin denetiminde BM çat›s› alt›n-

da örgütlenmifl, dünyan›n egemen
s›n›flar›n›n oluflturdu¤u topluluk
vard›r. Bu topluluk içinde, emper-
yalizmin denetimi d›fl›ndaki ülkele-
rin, bugün için dünya politikas›n›n
belirlenmesinde bir etkileri yoktur.
Dolay›s›yla, ““uulluussllaarraarraass›› ttoopp--
lluumm”” dediklerinin, ‹srail katliamlar›
karfl›s›nda, seslerinin nas›l ç›kaca¤›
s›r de¤ildir. En büyük tepkileri, ““ööll--
ççüüssüüzz flfliiddddeett”” aç›klamalar›n›n öte-
sine geçmez. Bu güçlerin saflar›,
emperyalizmin dolay›s›yla siyoniz-
min yan›d›r. Filistin direnifline, tteess--
lliimmiiyyeett ççaa¤¤rr››ss›› yyaappaarrkkeenn sseesslleerrii
ddaahhaa ggüürr çç››kkmmaakkttaadd››rr..

Filistin direniflinin, siyonizmin
karfl›s›nda zafer elde etmesini iste-
yecek olan, Filistin halk›n›n ac›lar›-
n› hissedecek olan dünyan›n di¤er
ezilen halklar› ve halklar›n iktidarda
oldu¤u az say›daki ülke olacakt›r.

Bu noktada görülmesi gereken,

tav›rlar› belirleyenin s›n›fsal konum
oldu¤u gerçe¤idir. Emperyalizmin
iflbirlikçisi ‹slami kesimlerden de,
‹srail’in katliamlar›na karfl› bir ses
ç›kmamakta ya da tepkileri göster-
melik olmaktan ileri gitmemektedir.

Çünkü, onlar için belirleyici
olan, müslüman bir halk›n siyoniz-
min zulmü alt›nda olmas› de¤il, em-
peryalizmle kurduklar› iliflkilerdir.
Müslüman halktan vazgeçebilirler,
fakat emperyalizmle iliflkilerinden
vazgeçemezler.

Tereddütsüz Filistin direniflinin
yan›nda yer alacak olan da, direnifle
destek verecek olan da dünya halk-
lar›d›r. Halklar, herhangi bir ç›kar
gütmeden, emperyalizme, siyoniz-
me karfl› mazlum bir halk›n yan›nda
saflar›n› belirleyeceklerdir. Çünkü,
siyonizmin, Filistin halk›n› katlet-
mesinde herhangi bir ç›kar› olma-
yanlar, yine halklard›r. 

Türkiye oli-
garflisinin temsil-
cileri, bir yandan
ekranlar›n karfl›-
s›na geçip, ‹sra-
il’in katliamlar›n›
k›n›yor, di¤er
yandan ‹srail ile

iflbirli¤ini gelifltiriyor. ‹srail’in katliamlar›n›, ambargosu-
nu elefltirirken bile, Filistin direnifline Annapolis’i kabul
etme ça¤r›s› yap›yor. ‹srail ile ikili anlaflmalar imzal›yor,
askeri teknik dayan›flma içine giriyor.

K›sacas›, ekranlar›n karfl›s›nda ‹srail’in katliamlar›n›
k›nam›fl gibi yaparken, pratikte destekliyor.

Siyonist katliamc›larla bu iflbirli¤inin bir örne¤i de,
Kuzey Irak’a yönelik en son yap›lan s›n›r ötesi operas-
yonda yafland›, T.C. ordusu ‹srail’den 10 adet ""HHeerroonn""
tipi insans›z izleme uça¤› kiralad›.

‹srail, 60 y›ld›r Amerikan emperyalizmi ile birlikte,
Filistin halk›na karfl› savaflmakta, katletmektedir. Fakat,
Türkiye oligarflisinin bundan dolay› ne Amerika ile, ne
de ‹srail ile iliflkilerinde bir sorun yaflanmam›flt›r. Tersine
bu 60 y›l, ayn› zamanda Türkiye oligarflisinin bu ülkeler-
le iflbirli¤i iliflkisini gelifltirdi¤i y›llar olmufltur.

Gazze, ‹srail ambargosu ve sald›r›lar› ile 1.5 milyonun
üzerinde Filistinli için her gün katledildikleri, her gün öl-
dükleri bir hapishaneye dönmüfl durumdad›r. AKP iktida-

r›n›n bu koflullarda bile önceli¤i, Filistinliler’e Amerikan
politikalar›n› telkin etmek, dayatmak olmufltur.

AKP’nin ‹slamc›l›¤›, Amerikanc›l›¤›ndan sonra gelir.
Önce Amerikanc›, sonra ‹slamc›’d›r. Dolay›s›yla, ‹slam-
c›l›¤› Amerikanc›l›¤›n›n hizmetinde, kullan›lan bir mal-
zemedir. Tercihi Filistin de¤il, Amerika ve ‹srail’dir.

fiimdi de, Tayyip Erdo¤an bas›n›n karfl›s›nda ‹srail’in
sald›r›lar›na tepki gösterirken, ‹srail Türkiye Büyükelçisi
Gabby Levy, Tayyip Erdo¤an’›n ‹srail Baflbakan› Ehud
Olmert ile telefonla yapt›¤› görüflme için; ““‹‹ssrraaiill ppeerrss--
ppeekkttiiffii aaçç››ss››nnddaann ççookk iiyyii,, 4455 ddaakkiikkaall››kk bbiirr tteelleeffoonn ggöö--
rrüüflflmmeessii oolldduu.. ‹‹kkii bbaaflflbbaakkaann,, dduurruummddaann çç››kk››llaabbiillmmeessii
iiççiinn nnee ggiibbii yyoollllaarraa bbaaflflvvuurruullaabbiilleeccee¤¤iinnii ggöörrüüflflttüülleerr””
de¤erlendirmesi yap›yordu.

AKP iktidar› ve temsil etti¤i Türkiye oligarflisinin, ‹s-
rail’in Filistin topraklar›n› iflgaline karfl› tavr›, Amerikan
çizgisindedir. Amerika’n›n politikalar› do¤rultusunda
Annapolis’in örgütlenmesine kat›lm›flt›r. Dolay›s›yla du-
rumdan nas›l ç›k›laca¤›na iliflkin perspektifleri, Annapo-
lis’in hayata geçirilmesi çerçevesindedir. Muhtemeldir
ki, Olmert ile telefon görüflmelerinin içeri¤ini de bu olufl-
turmufltur. En az›ndan ‹srail’in bu görüflmeden memnun
kald›¤›, ‹srail Büyükelçisi’nin aç›klamas›ndan anlafl›l-
maktad›r.

‹slamc›s›, muhafazakar›, liberali, sosyal demokrat›,
hangisi iktidarda olursa olsun, bu politika de¤iflmemekte-
dir. 

AKP ve TSK’n›n Siyonizmle ‹flbirli¤i



Naziler’in gaz odalar›n›, Yahudi-
ler’e yönelik soyk›r›m uygulad›kla-
r›n› ya da Avrupa’da birçok ülkeyi
iflgal ettiklerini ço¤umuz duymu-
fluzdur. Hitler’in ruh hastas› cani
kiflili¤ine iliflkin de çok fley anlat›-
l›r. Fakat, burjuva tarihçilerin Nazi-
ler’in arkas›ndaki Alman tekelleri-
nin rolüne iliflkin pek bir fley yaz-
d›klar›na tan›k olmay›z.

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

Faflizm, Latince deste anlam›n-
daki ““ffaasscceess”” sözcü¤ünden türe-
tilmifl olup, eski Roma'n›n devlet
iktidar› simgesi olan bbaallttaall›› ssooppaa
ddeesstteessii'ni dile getirir.

Bulgaristan devriminin ve dün-
ya devrimci hareketinin önderle-
rinden DD‹‹MM‹‹TTRROOVV,, faflizmi; ““ffiinnaannss
kkaappiittaalliinn eenn ggeerriiccii,, eenn flfloovveenn,, eenn
eemmppeerryyaalliisstt uunnssuurrllaarr››nn››nn aaçç››kk ttee--
rröörrccüü ddiikkttaattöörrllüü¤¤üüddüürr”” fleklinde
tan›mlar.

Dimitrov’un, Komünist Enter-
nasyonal taraf›ndan da paylafl›lan
tan›m›nda aç›kça belirtildi¤i gibi,
ffaaflfliizzmm,, hheerrhhaannggii bbiirr ss››nn››ff››nn bbaasskk››--
cc›› ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnüü ddee¤¤iill,, tteekkeellccii
bbuurrjjuuvvaazziinniinn ggeerriiccii,, flfloovveenn ddiikkttaa--
ttöörrllüü¤¤üünnüü ttaann››mmllaarr.. Nitekim, kapi-
talizm öncesi dönemlerde, hatta
tekel önceki kapitalizm dönemin-
de de, bask›c› diktatörlükler vard›r.
Fakat bunlar faflizm de¤ildir. 

Yine tekelci burjuvazinin her ik-
tidar›n› da faflizm olarak tan›mla-
yamay›z. 

Tekelci burjuvalar›n baflvurabi-
lecekleri iki yönetim biçimi vard›r.
Bunlardan bbiirriinncciissii bbuurrjjuuvvaa ddee--
mmookkrraassiissiiddiirr.. Fakat, burjuva de-
mokrasilerinin tekellerin ihtiyaçla-
r›n› karfl›lamad›¤› kriz koflullar›n-
da, iikkiinnccii yyöönneettiimm bbiiççiimmii oollaarraakk
ffaaflfliizzmmee bbaaflflvvuurruulluurr..

Faflizmi, burjuva demokrasile-
rinden ay›ran özellik, burjuva de-
mokrasilerinde var olan; iflçi ve

emekçilerin demokratik haklar› ve
özgürlüklerinin, demokratik ve si-
yasal örgütlenmelerinin, faflizmde
ortadan kald›r›lmas›, halk› yönet-
menin arac› olarak bask› ve terö-
rün birincil araç olarak kullan›lma-
s›d›r. Faflizmde, bu yönetim biçi-
minin gere¤i olarak, siyasi polis,
ordu, yarg›, hapishaneler gibi ku-
rumlar, faflist devlet biçiminin bas-
k› ayg›tlar›n›n birer kolu olarak
öne ç›kar›l›r ve politik geliflmeler-
de belirleyici konuma getirilirler.

Faflizmin iktidara gelifl biçimi
de yaflan›lan tarihsel koflullara ve
ülkelerin özelliklerine ba¤l› olarak
fakl›l›klar gösterir. Örne¤in faflizm,
1920-30’lu y›llarda Almanya ve
‹talya'da afla¤›dan yukar›ya do¤ru
kitle taban›na dayanarak iktidar
olurken, Japonya'da askeri dikta-
törlük, ‹spanya'da iç savafl sonu-
cunda, Bulgaristan ve Do¤u Avru-
pa ülkelerinde ise yukar›dan afla-
¤›ya darbe biçiminde gerçeklefl-
mifltir.

Tekelci sermayenin sürekli
““mmiillllii kkrriizz”” içinde bulundu¤u sö-
mürge ülkelerde ise, yönetim biçi-
mi olarak ““ssüürreekkllii ffaaflfliizzmm”” uygu-
lan›r. Sürekli faflizme, SSöömmüürrggee TTii--
ppii FFaaflfliizzmm de denir. Sömürge tipi
faflizm de, yukar›dan afla¤›ya infla
edilen bir faflizm türüdür. Kitle ta-
ban›na dayanarak iktidar olmaz,
ama iktidar olduktan sonra kendi-
ne bir kitle taban› yaratmaya çal›-
fl›r. Sömürge tipi faflizm, aç›k veya
gizli olmak üzere iki biçimde icra
edilir. AAçç››kk ffaaflfliizzmm,, demokratik
hak ve özgürlüklerin tamamen or-
tadan kald›r›ld›¤› biçimde icra edi-
lirken, ggiizzllii ffaaflfliizzmm dönemlerinde
görünürde, flu ya da bu düzeyde
burjuva demokrasisi uygulan›r.
Fakat, gizli faflizmde de, hak ve
özgürlüklerin varl›¤› tamamen bi-

çimsel olup, belirleyici olan devle-
tin bask›c› ve terörcü yönetimidir.

AAllmmaannyyaa vvee ‹‹ttaallyyaa’’ddaa faflizmin
iktidara geldi¤i 1920-30'lu y›llar,
kapitalizmin genel bunal›m›n›n en
fliddetli evrelerini yaflad›¤› dönem-
lerden biridir. Emperyalist tekelle-
rin üretim fazlas›n› aktarabilmek,
üretim kapasitesini art›rabilmek,
iflaslar›n ve had safhaya varm›fl
olan iflsizli¤in önüne geçebilmek
için yyeennii ppaazzaarrllaarraa dduuyydduukkllaarr›› iihhttii--
yyaaçç vvee ss››nn››ff mmüüccaaddeelleessiinnii bbaasstt››rr--
mmaa iihhttiiyyaacc››,, bu ülkelerde faflizmin
iktidara getiriliflinin de ana neden-
leridir.

Bu ülkelerdeki faflist diktatör-
lükler; bask› ve demagojinin tüm
biçimlerini kullanarak, iflçi ve
emekçilerin tüm demokratik hak-
lar›n› ve siyasal örgütlenmelerini
ortadan kald›rma, ›rkç›l›¤› ve flo-
venizmi gelifltirerek toplumu em-
peryalist paylafl›m savafllar› için
ideolojik ve moral aç›dan motive
edebilme olana¤› sa¤lad›lar.

FFaaflfliizzmmiinn,, kkeennddiissiinnee kkiittllee ttaabbaa--
nn›› yyaarraattmmaakk iiççiinn kkuullllaanndd››¤¤›› mmaallzzee--
mmeelleerrddeenn bbiirriissii ››rrkkçç››ll››kk vvee flfloovvee--
nniizzmmddiirr.. Halk kitlelerinin en gerici
yanlar›; yüzy›llar›n getirdi¤i gele-
nek ve al›flkanl›klar, dinsel ve etnik
farkl›l›klar, k›sacas› tüm gerici fel-
sefi, ideolojik, kültürel, sosyal ve
siyasal kal›nt›lar, faflizmin kullan-
d›¤› materyallerdir. 

Faflizmin di¤er bir özelli¤i ise,
““ss››nn››ffllaarr››nn””,, ““ss››nn››ffssaall çç››kkaarrllaarr››nn””
ve ““ss››nn››ffssaall mmüüccaaddeelleenniinn”” yerine,
""mmiilllleett"" ve ""mmiilllleettiinn çç››kkaarrllaarr››""
söylemini koymas›d›r. Milletin ç›-
karlar› denilerek, iflçi ve emekçiler,
sermayenin emrine sokulur ve
emek sömürüsü ““vvaattaann,, mmiilllleett””
söylemiyle gizlenir.

Faflist iktidarlar kendilerine
yoksul halk kitleleri içinde taban
bulabilirler. Fakat, herhangi bir si-
yasal rejimin niteli¤ini belirleyen,
onun üzerinde yükseldi¤i kitle ta-
ban› de¤il, ekonomik ve sosyal
politikalar›n›n hangi s›n›f›n ç›karla-
r›na hizmet etti¤idir. Faflizmin söy-
lemi ve dayand›¤› kitle taban› ne
olursa olsun, o, tekelci burjuvazi-
nin ç›karlar›n›n savunucusudur.

B‹LG‹
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Sevgili okurlar›m›z, merha-
ba! Hayat›n ‹çindeki Teori köfle-
mizde bu hafta, sanat konusunu
ele alaca¤›z. Sanat hayat›n için-
de, mesela “Ortak Düflman
Amerika’d›r” fliar›n›n ülke ça-
p›nda yayg›nlaflt›r›lmas›nda
önemli bir ifllev yükleniyor. Ve
yine sanat, halk›n gerçek düfl-
manlar›n› görmesini engelleyen
bir rol de oynuyor. ‹flte bu soh-
betimizde hangi sa-
nat›n, hangi sanatç›-
n›n hangi rolü neden
ve nas›l üstlendi¤ini
ele alaca¤›z. Bu ko-
nudaki sohbetimize
‹dilcan Kültür Mer-
kezi’nden Ayfle arka-
dafl da kat›l›yor. 

Ülkemizin gündemine hangi ko-
nu gelirse gelsin, o konuda ayd›nla-
ra, sanatç›lara yönelik bir de¤erlen-
dirme de yap›l›r do¤al olarak. Bü-
yük Direnifl sürecinde de çok tart›-
fl›ld› sanat›n ve sanatç›lar›n rolü.
Bütün bu süreci de¤erlendirmek
veya genel olarak sanatç›lar›n prati-
¤ini ele almak, kuflkusuz daha kap-
saml› bir sohbeti gerektirir. Fakat
sanat nedir sorusuna verece¤imiz
cevap, sanatç›n›n tavr› ne olmal›d›r
sorusuna cevab› da bir yan›yla içer-
mifl olacakt›r... ‹lk sözü konu¤umu-
za, Ayfle arkadafla verelim. Buyur
Ayfle... 

AAyyflflee:: Yürüyüfl okurlar›n› se-
laml›yorum öncelikle. Son za-
manlarda sanat alan›nda en dik-
kat çekici olgulardan biriyle bafl-
layal›m konumuza. Hepimizin
gördü¤ü, bildi¤i gibi epey bir za-
mand›r tekeller, ""ssaannaattssaall"" fa-
aliyetlere ssppoonnssoorr olmakta yar›fl
halindeler. Koçlar, Sabanc›lar,
Do¤an Holdingler, Eczac›bafl›lar,
Zorlular... hepsi. Kimi ünlü res-
samlar›n, sanat ak›mlar›n›n eser-
lerini ülkemize tafl›y›p görkemli
sergiler aç›yor, kimileri müzeler
infla ediyor, kimileri “sanat” ya-
r›flmalar› düzenliyorlar... Sponsor
olup, kasabalara, köylere "sa-
nat!" tafl›yorlar. Kimileri, ünlü
yazarlar›m›z›n, flairlerimizin

eserlerinin yyaayy››nn hhaakkkk››nn›› ssaatt››nn aall››--
yyoorr,, kimileri, ünlü sanatç›lar›n yeni
eserlerini, onlar›n hayalinden bile
geçemeyecek büyük çapta reklam
kampanyalar›yla yay›nl›yor. Tekelci
burjuvalar›n en kodamanlar›, gaze-
telerde s›k s›k bu “sanatsal” faali-
yetleriyle boy gösteriyorlar. O za-
man flu soruyu sormak flart oluyor
elbette: Tekelci burjuvazinin bu sa-
nat aflk›, nereden geliyor? Neden
durduk yerde böyle bir aflk deprefl-
ti? Veya “durduk yerde” mi o da tar-
t›fl›l›r elbet... 

Bu arada san›r›m henüz konunun
bafl›ndayken, k›sa bir tan›m yap-

makta yarar var: Sanat, bir bak›-
ma, insan›n nesnel gerçekli¤i es-
tetiksel biçimde yeniden yarat-
mas›d›r. Yani, sanatta, nesnel
gerçeklik estetiksel imgeler ha-
linde yeniden üretilmifl olur. An-
cak sanatta bütün kavga da bu
“nesnel gerçekli¤in” nas›l alg›-
land›¤› ve nas›l yans›t›ld›¤› üze-
rine kopar. 

Rus Sanatç›, Edebiyatç› LLuu--
nnaaççaarrsskkii, burjuva-
zinin “sanat aflk›”na
iliflkin yaklafl›k yüz
y›l öncesinden flu
aç›klamay› getiri-
yor:

"Bugünün burju-
vazisi, sadece iiççee--

rriikkssiizz bbiiççiimmssiizz ssaannaatt›› sever [ayn›
bugünkü gibi!]... bunu [bu içeriksiz
biçimsiz sanat›] tüm halk katmanla-
r›na enjekte etmek istemektedir. Bi-
çimci sanat egemen oldu¤unda, su-
rats›z maskeler tafl›yan bu çapulcu
tak›m›, edebiyat dahil olmak üzere
sanat›n bütün alanlar›na girdi¤in-
de, o zaman çok de¤iflik bir rol oy-
namaya bafllayacak... genel olarak
insanlar› e¤lendirecek, daha aç›k
ifade etmek gerekirse, onlar› yan›l-
tacakt›r."

‹nsanlar› salt e¤lendiren, ama
özünde e¤lendirir görünürken de,
onlar› düzen hakk›nda yan›ltan, on-

lar› düzene karfl› ç›kamaz bir ha-
la sürükleyen bir sanattan söz e-
diliyor burada. EE¤¤lleennddiirrmmeekk ve
yyaann››llttmmaakk aras›nda kurulan ilifl-
ki son derece önemli ve ö¤retici-
dir. 

Burjuvazinin sanata ilgisinin
temelinde de kendi düzeninin de-
vam›n› sa¤lamaya hizmet eden
bir sanat›n gelifltirilmesi, bu tür
bir sanatç›l›¤›n teflvik edilmesi
vard›r. Burjuvazi en elit kesimle-
re hitap eden sergiler açarken de,
televizyonlardaki en pespaye e¤-
lenceliklere sponsor olurken de
amac› temelde ayn›d›r. 

Egemen s›n›flar, zaman›nda
sanat› yasaklayarak, hatta bizzat
sanatç›n›n kendisini de as›p kese-
rek veya yakarak, hapislere ata-
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rak, aç bilaç yaflamaya mahkum
ederek, düzene muhalif sanat› ve sa-
natç›y› yok etmeye çal›flm›flt›r. fiim-
di burjuvazi daha incelikli çal›fl›yor.
Dün dara¤açlar›yla, hapishanelerle
yapt›¤›n›, flimdi ssppoonnssoorrlluukkllaa yap›-
yor. 

ÖÖzzlleemm:: Evet, sponsorluk eko-
nomik gibi görünüyor ama resmen
politik bir mekanizma. Dünya halk-
lar›na, ezilenlere yüzünü dönmüfl
sanatç›lar, her türlü k›s›tlama ve
bask›yla karfl› karfl›ya b›rak›l›rken,
s›rt›n› AB'ye, tekellere yaslam›fl,
burjuvazinin ve onun düzeninin al-
k›flç›l›¤›n› yapan, halka, eme¤e s›r-
t›n› dönmüfl sanatç›lar, düzenin her
türlü teflvikinden ve nimetlerinden
yararlan›yorlar. 

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

AAyyflflee:: Evet, bafltaki tan›m›zda
vurgulad›¤›m›z gibi, sanat nesnel
gerçekli¤in insan zihninde estetik-
sel olarak yeniden üretimi oldu¤u
için, burada ““ggeerrççeekkççiilliikk”” kavram›
kilit önemdedir. Sanat›n ne olup ol-
mad›¤›n› da, sanat›n kültürel, siyasi,
toplumsal ifllevini de gerçekçili¤in
çeflitli biçimleri belirler. 

Sanatta bizim esas üzerinde dur-
mam›z gereken ak›mlardan biri ggeerr--
ççeekkççiilliikk ak›m›d›r. Gerçekçilik,
idealist felsefenin, metafizi¤in etki-
sinin büyük ölçüde afl›ld›¤›, tarihsel
ve toplumsal geliflmelerin do¤a üstü
güçlerle de¤il, nesnel yasalarla
aç›klanmaya baflland›¤› bir döneme
denk düfler. 

Bu dönemin özelli¤i, kiflilerin
feodal ideolojinin köleli¤ine baflkal-

d›rd›¤›, feodal egemenli¤e karfl› ‘bi-
reyin özgürlü¤ü’ anlay›fl›n›n uç ver-
di¤i bir dönem olmas›yd›. Bu özel-
likler de tahmin edilece¤i gibi, esas
olarak bbuurrjjuuvvaazziinniinn tarih sahnesi-
ne ç›kmas›n›n ve kkaappiittaalliizzmmiinn gi-
derek belirleyici hale gelmesinin
ifadesidir. Yani, ggeerrççeekkççiilliikk,, daha
gerilere uzanan bir geçmifli olsa da,
esas olarak burjuvazi ile birlikte
güçlü bir ak›m olarak gündeme gel-
di. Burjuvazinin hayat›n her alan›n-
daki ideolojik, kültürel geliflimi ve
hakimiyeti, sanat alan›nda da bbuurr--
jjuuvvaa ggeerrççeekkççiillii¤¤iinnddee somutland›.
Rönesansla tohumlar› at›lan gelifl-
me, burjuvazinin bu ilk hakimiyet
döneminde tüm h›z›yla sürdü. Bur-
juvazinin "eflitlik, özgürlük, kardefl-
lik" sloganlar›n› ön planda tuttu¤u
bu dönemde, burjuva gerçekçilik
ak›m›, burjuvazinin do¤uflunu, yük-
seliflini anlatt›¤› eserleriyle en gör-
kemli dönemini yaflad›. 

Fakat bir süre sonra, iktidara iyi-
ce yerleflen burjuvazinin politik tu-
tumunun farkl›laflmas›na ba¤l› ola-
rak sanatta da kaç›n›lmaz bir farkl›-
laflma oldu. Burjuvazi, art›k "eflitlik,
özgürlük" sözlerini bir yana b›rak-
m›fl, hemen her alanda iikkiiyyüüzzllüüllüü--
¤¤üü esas alm›fl bulunuyordu. Politi-
kada ikiyüzlü olan bir s›n›f›n sanat
alan›nda “gerçekçi” kalabilmesi
mümkün de¤ildi elbette. Gerçekçi-
lik burjuvazinin s›n›f ç›karlar›yla
uyuflmazl›k içine girdikçe, burjuva
sanatç›lar, bu ak›mdan uzaklaflt›lar
ve sanat›n salt bir ““ttiiccaarrii mmeettaa”” ha-
line dönüflen biçimleri öne ç›kmaya
bafllad›. 

Gerçekçili¤in özü, toplumdaki
gerçek olgu ve olaylar› esas alma-
s›yd›. Birey ile toplum aras›ndaki
iliflkinin ve toplumun yap›s›n›n in-
celenmesi, olaylar ve olgular aras›n-
daki somut güncel ba¤lar›n, top-
lumsal iliflkilerin nesnel olarak
aç›klanmaya çal›fl›lmas› ve toplu-
mun bu yanlar›yla tasvir edilmesiy-
di. Bu tasvir, bir noktadan sonra,
burjuvaziyi rahats›z etmeye bafllad›.
Çünkü gerçekçilik, kaç›n›lmaz ola-
rak burjuva toplumunun olumsuz-
luklar›n›n, adaletsizliklerinin, pis-
liklerinin ortaya serilmesi anlam›na
da geliyordu. Bu anlamda, iktidar›-
n› pekifltirmesine paralel olarak bur-
juvazi gerçekçili¤i reddetti. Bu red-
dedifle karfl› sanat›n ve sanatç›lar›n
ilk tepkisi ise, burjuva toplumun
elefltirisini daha yo¤un biçimde
yapmak oldu. ‹flte bu dönemde geli-
flen bu sanat da ““eelleeflflttiirreell ggeerrççeekkççii--
lliikk”” olarak adland›r›ld›. 

GGeerrççeekkççiilliikk ve eelleeflflttiirriiccii ggeerr--
ççeekkççiilliikk ak›m›, bir bak›ma ssoossyyaalliisstt
ggeerrççeekkççiillii¤¤iinn de öncüsüdürler. El-
bette bu, onlar›n burjuva içeri¤ini
ortadan kald›rm›fl olmuyor.

MMaazzlluumm:: ‹sterseniz ben de sö-
zünü etti¤iniz bu ak›ma iliflkin bir-
kaç ek yapay›m: Elefltirel gerçekçi
ak›m›n temel eksi¤i ve yan›lg›s›,
toplumsal geliflimi, tarihselli¤i için-
de, olgular›n birbirleriyle tarihsel
ba¤lar›n› yerli yerine oturtarak ele
almamas›d›r. 

Elefltirel gerçekçi ak›m içinde
eserler veren sanatç›lar, egemen s›-
n›flarla keskin bir dille alay ederler;
elefltirilerinde oldukça ac›mas›zd›r-
lar, fakat, elefltirdikleri burjuvazinin
tarihsel olarak nas›l ortaya ç›kt›¤›n›
da ve nas›l yok olaca¤›n› da görmez-
ler pek; burjuvazinin ve kapitaliz-
min alternatifi olacak s›n›flara –yani
proletaryaya– ve sisteme –yani sos-
yalizme– kapal›d›r eserleri.

Dolay›s›yla, elefltirel gerçekçi-
lik, mevcut sistemin adaletsizlikle-
rine, bozukluklar›na karfl›, burjuva
idealizminin baflka biçimlerine sa-
r›lmaya çal›fl›r, çözümü bireyde, bi-
reysel yöntemlerde aramaktan vaz-
geçmeyen bir sanat ak›m› olarak fle-
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killenmifltir. 

ÖÖzzlleemm:: Hayat›n ‹çindeki Teo-
ri’de birkaç hafta boyunca emper-
yalizm konusunu ifllemifltik. Oradan
hat›rlayaca¤›n›z gibi, emperyalizm,
çürüyen, asalak kapitalizmdi. Bu
noktadan hemen bugünkü konumu-
za ba¤lant› kurabiliriz; emperya-
lizm dönemi, kültürel alanda ve sa-
natta da çürümenin, asalakl›¤›n
kendini gösterdi¤i bir dönemdir.
Ekonomide, siyasette, hayat›n her
alan›nda çürüyen, asalaklaflan bir
sistemin, kültür ve sanat alan›nda
farkl› olmas› da düflünülemez zaten. 

Veya flöyle diyelim: Sanattaki
ak›mlar, anlay›fllar da, aynen siyasal
ideolojiler, anlay›fllar gibi, tarihsel
süreçlere ba¤l› olarak ortaya ç›karlar. 

AAyyflflee:: Tekeller gelifltikçe, piya-
saya tam anlam›yla hükmetmeye
bafllad›lar ve kültür sanat alan›n› da
“ppiiyyaassaa”n›n bir parças› haline getir-
diler. Kültür sanat alan› “piyasa”
haline gelince, do¤al olarak üretilen
ürünler de, basit birer ““mmaall”” olma
derecesine, ““kkaarr aammaacc››”” tafl›yan
eserler olmak derecesine düflürülü-
yordu. 

Peki bu de¤iflim beraberinde
hangi de¤iflimleri getirdi: Örne¤in
küçük burjuva sanatç›n›n romanla-
r›ndaki, öykülerindeki, tiyatrolar›n-
daki, müziklerindeki “iradeli”, "öz-
gün", "güçlü" insan, tekeller karfl›-
s›nda ezildi. Kendine güvensizle-
flen, gelece¤e dair umutlar› tükenen
küçük burjuvazi, bireyi "yeniden"
keflfetti. Fakat art›k bu bireyin ka-
rakteri de oldukça de¤iflikti. Tekel
öncesi dönemin “özgür, güçlü, ya-
rat›c›, demokrat bireyi” , yerini “ge-
lece¤inden korkan, güçsüz, edilgen
bireye” b›rakt›. 

Burjuva anlamda gerçekçilik an-
lay›fl›, büyük ölçüde zaman›n› ta-
mamlam›flt› ve ““dd››flflaavvuurruummccuulluukk,,
ggeerrççeekküüssttüüccüüllüükk,, vvaarroolluuflflççuulluukk,,
yyaapp››ssaallcc››ll››kk”” gibi bunal›m ak›mlar›
ortal›¤a saç›lacakt›. 

Bu ak›mlarla birlikte de, sanat,
adeta kendine yabanc›laflt›, çürüme,
yozlaflma içinde sanat›n ortaya ç›k›-
fl›yla, tarihsel anlam›yla hiç ilgisi kal-

mayan eserler verilmeye baflland›.

MMaazzlluumm:: Biraz önce denildi¤i
gibi, sanat ak›mlar› da tarihsel sü-
reçlere ba¤l› olarak ortaya ç›k›yor-
lar. Mesela, kapitalizmin geliflmesi-
nin belli bir aflamas›nda, faflizmin
ortaya ç›kmas›yla beraber, sanat
alan›nda da faflist bir anlay›fl olufltu. 

Faflizm, otoriteye, iktidara itiraz-
s›z boyun e¤en kitleler istiyordu.
Faflizme gereken, robotlaflm›fl iflçi,
robotlaflm›fl gençlerdi. Faflizm alt›n-
da sanat ve edebiyat da bunu ger-
çeklefltirmeye yönlendirildi. Buna
hizmet etmeyen sanat eserleri ya-
sakland›, yok edilmeye çal›fl›ld›.
Deyim yerindeyse, ““hhaayyvvaannllaaflfltt››rr››ll--
mm››flfl iinnssaann ttiippii””, faflizmin sanat›n›n -
resminin, edebiyat›n›n, müzi¤inin-
bafl kahraman tipiydi. NNiieettzzcchhee gibi
dönemin ünlü “düflünür”leri, yete-
neklerini faflizmin istedi¤i insan ti-
pini flekillendirmek için seferber et-
mifllerdi. 

Faflizmin “sanat›”nda, erke¤in
asker olarak, kad›n›n çocuk do¤u-
ran makinalar olarak düzene itiraz-
s›z hizmet etti¤i, kitlelerin iradesi
yerine Führer'in iradesini koyan,
düzeni kutsayan, düflünmeye düfl-
man olan karakterler hakimdir. 

Avrupa kapitalizminin ba¤r›nda
ortaya ç›kan faflizm yenildi, fakat
faflizmin sanat üzerindeki etkileri
varl›¤›n› sürdürdü. Dahas›, burjuva-
zi, art›k insanl›¤› ileriye tafl›yacak,

onu ruhen besleyecek, gelifltirecek
yeni sanat ak›mlar› üretebilecek du-
rumda da de¤ildi. Bu nedenledir ki,
son yar›m as›rd›r, burjuvazi cephe-
sinden sanat alan›nda ne bir yenilik,
ne bir ilerleme vard›r. Olanlar, biraz
önce say›lan d›flavurumculuk, ger-
çeküstücülük, varoluflçuluk gibi
ak›mlar›n binbir türlü versiyonlar›
olmay› aflamayan güdük, k›s›r anla-
y›fllard›r. Ki onlar›n ürünleri de ayn›
flekilde k›s›r, etkisiz ürünler olmufl-
lard›r. 

ÖÖzzlleemm:: Burada oldukça ilgi çe-
kici olan bir nokta da fludur san›r›m.
EElleeflflttiirreell ggeerrççeekkççiilliikk gibi, temelde
“burjuva” olan ak›mlar bile, bugün
emperyalist ülkelerde de¤il, müca-
delenin belli boyutlarda sürdü¤ü, s›-
n›f çeliflkilerinin daha aç›k ve kes-
kin oldu¤u yeni-sömürge ülkelerde
devam etmektedir. Emperyalist ül-
kelerde yaflam flans› bulamayan
burjuva demokrat sanat, bu flans›
ancak mücadelenin bir flekilde sür-
dü¤ü sömürge ülkelerde bulabil-
mektedir. 

Burjuvazi az çok güçlenir güç-
lenmez gerçekçilik ak›m›n› redde-
dince, gerçekçilik ak›m›n›n tafl›y›c›-
s›, sürdürücüsü de burjuvazinin alt
kesimleri ve özellikle de küçük bur-
juva ayd›nlar› olmufltur. 

Faflizme karfl› direnifller, sanat›n
hemen her alan›nda, romanda, mü-
zikte, resimde, heykelde çok gör-
kemli eserlerin yarat›lmas›na kay-
nakl›k ederken, s›n›flar mücadelesi-
nin sonraki süreçlerdeki durgunlu-
¤u, böyle bir dinamizmin yeniden
görülmemesine neden olmufltur. Bu
durum da elbette kendine uygun bir
felsefeyi, sanat› gelifltirmifltir. Avru-
pa’da bu dönemi tarif eden daha
çok ssttaattüükkooccuu felsefi ak›mlard›r,
statükocu sanat anlay›fl›d›r. Avrupa
ülkelerinin ayd›nlar›, sanatç›lar›, bu
dönemde büyük ölçüde sisteme
uyum sa¤lam›fllard›r. 

Statüko, burjuva demokrasisinin
savunulmas›n› gerektiriyordu. Yani
küçük-burjuva ayd›n “yeni bir Hit-
ler’e karfl›” idi, ama “toplumsal ba-
r›fl ve huzur”u bozacak bir proletar-
ya eylemine, devrimci bir giriflime
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Politikada
ikiyüzlü olan
bir s›n›f›n sa-
nat alan›nda

“gerçekçi” kalabilmesi
mümkün de¤ildi elbette.
Gerçekçilik burjuvazinin
s›n›f ç›karlar›yla uyufl-
mazl›k içine girdikçe,
burjuva sanatç›lar, bu
ak›mdan uzaklaflt›lar ve
sanat›n salt bir ““ttiiccaarrii
mmeettaa”” haline dönüflen
biçimleri öne ç›kmaya
bafllad›. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



de” karfl›yd›. Böyle düflünen sanat-
ç›, kaç›n›lmaz olarak mevcut burju-
va düzenin adaletsizliklerini, çürü-
müfllü¤ünü, haks›zl›klar›n› sanat›n
konusu olarak ele almayacak, bun-
lar› görmezden gelecek ya da bizzat
üretti¤i ürünlerle bunlar›n gözler-
den gizlenmesine, unutturulmas›na
hizmet edecektir. 

AAyyflflee:: Elbette bu sanatta düz bir
flekilde yap›lm›yor. Kimileri, “mu-
halif” gözükerek yapar bunu. Güya
eseriyle düzeni elefltirir gibi gözü-
kürken, düzeni kutsar; bir taraftan
elefltirirken, baflka bir yan›yla ona
güç verir. Sanatsal ustal›k, bu kez,
““cceellllaattllaa aass››llaann››”” birbirine kar›flt›r›r,
burjuvazinin ideolojisiyle proletar-
yan›n ideolojisi, devrimle karfl› dev-
rimin söylemi aras›ndaki farklar sili-
nir. ““SSaannaatt››nn ggüüccüü””,, iflte burada dü-
zenin hizmetine girer. Gerçeklikten
kkaaçç››flfl,, ggüüççssüüzzllüükk,, iinnaannççss››zzll››kk,, cciinn--
sseelllliikk,, kkoorrkkuu((ttuu))ccuulluukk,, mmiissttiissiizzmm,,
nniihhiilliizzmm gibi biçimlerle kendini
gösteren çöküfl sanat› iflte bu zemin-
de ve bu flekilde ortaya ç›km›flt›r.

Asl›nda flu bir gerçektir ki, tüm
tarih boyunca, sanat alan›ndaki en
görkemli ürünler, s›n›f mücadelele-
rinin en üst düzeyde seyretti¤i, en
büyük alt-üst olufllar›n›n yafland›¤›,
baz› s›n›flar›n çürüyüp yok olurken
yeni s›n›flar›n yükseldi¤i, yeni top-
lumsal yap›lar›n flekillendi¤i dö-
nemlerin ürünleridir. Bu anlamda
denilebilir ki, en görkemli sanat
ürünleri, s›n›flar mücadelesinin
yükselifl dönemlerinin ürünleridir.
Mücadelenin d›fl›ndaki sanat, ölü
sanatt›r. 

Uzun dönemler bilimde, teknik-
te ve kültür, sanat alan›nda say›s›z
geliflmenin yafland›¤›, bilimin ve sa-
nat›n adeta yuvas› olarak adland›r›-
lan Avrupa emperyalist ülkelerinde,
günümüzde ciddi anlamda bir sa-
natsal üretimden söz edilememesi,
iflte sözünü etti¤imiz bu olguyla
do¤rudan ba¤lant›l›d›r. 

Mücadelenin d›fl›nda, tarihselli-
¤in ve toplumsall›¤›n, gerçekçili¤in
d›fl›nda bunal›mdan, bireycilikten,
gerçeküstücülükten baflka ne üreti-

lebilir ki?! Brecht flöyle diyor: "Ge-
nelde, yaflamda gerçekçi olmayan-
lar, sanatta da gerçekçi olamazlar."

KKeemmaall:: Sanat gerçekçilikten
uzaklaflt›kça, sanat ürünlerine de
kkaarraammssaarrll››kk,, kkoorrkkuu,, aahhllaakkii yyoozz--
lluukk,, ffeellsseeffii iiddeeaalliizzmm,, ggeerriicciilliikk
damgas›n› vurmaya bafllar. Düzenin
bunal›m›, kendini burjuva ayd›nda
ve düzenle statükosu vas›tas›yla
kopmaz bir ba¤ içindeki küçük-bur-
juva ayd›nda farkl› biçimlerde yeni-
den üretir. BBuunnaall››mm ve bbiirreeyycciilliikk
birbirleriyle ayr›lmaz kardefller gi-
bidirler. Bunal›m›n sanat› da do¤al
olarak yarat›c›l›ktan yoksun olacak,
çare olarak taklitçili¤e; hatta afl›r-
mac›l›¤a baflvuracakt›r. 

Sanat, insan› insan yapan özellik-
lerin gelifltirilmesine hizmet etmeli,
insan›n manevi dünyas›n› beslemeli. 

Oysa, insan›n ruhunu karartan,
yaflama, mücadele etme azmini kö-
relten “eser”ler, insan› alçaltan, in-
san› eme¤ine ve kendine, tarihine,
kültürüne yabanc›laflt›ran garip
ürünler, çok çeflitli flekillerde düzen
taraf›ndan empoze edilmektedir. Bu
sanatta, insan› afla¤›layan, alçaltan
davran›fllar, en özgürlükçü, en ileri-
ci davran›fllar olarak ilan edilirken,
devrimcilik, fedakarl›k, paylaflmak,
küçümsenir. 

ÖÖzzlleemm:: Bir örnek; devrimciler,
bu sanatta hep karikatürize edilmifl,
kabalaflt›r›lm›fl, mekaniklefltirilmifl,
flematiklefltirilmifl flekillerde yer
al›r. Devrimcilerin hep böyle kaba,

mekanik, asl›nda korkak, asl›nda ki-
flisel komplekslerinden baflka bir
hareket noktas› olmayan karakterler
olarak gösterilmesine karfl›n, birey-
ciler, yozlaflm›fl tipler, güya toplu-
ma kafa tutan en güçlü bireyler ola-
rak gösterilir.

Devrimciyi oldu¤u gibi göstere-
mezler. Çünkü bu da bir cesaret ifli-
dir ve oldu¤u gibi gösterilen bir
devrimci, ayn› zamanda onlar› vu-
ran bir devrimci olaca¤› için, ro-
manlar›nda, fliirlerinde o gerçek
devrimciye yer verme cesaretini
gösteremezler. 

Ahmet Altanlar’›n kitaplar›n›n
liste bafl› yap›lmas›yla (dikkatinizi
çekiyorum, liste bafl› olmas› de¤il,
liste bafl› yap›lmas› diyorum ki bu
da meselenin bir baflka yan›d›r), ah-
laki, sosyal çöküflün ayn› dönemler-
de yaflanmas› hiç kuflkusuz rastlant›
de¤il. Bunlar birbirini besliyorlar. 

Diyelim ki, HHaarrrryy PPootttteerr gibi
filmler veya ülkemiz televizyonla-
r›ndaki “sihirli” diziler, bunlar bir
sanat ürünü mü sizce? 

Hay›r, sanatla hiç ilgisi yok bun-
lar›n. Bunlar iflte en baflta de¤inildi-
¤i gibi, al›n›p sat›lan birer “mal”d›r.
Al›n›p sat›lmak için üretilmifllerdir.
Bunlarda ne biçimiyle, ne muhteva-
s›yla sanatsal, toplumsal hiçbir kay-
g› yoktur. O tür filmlerde, dizilerde
yer alanlar›n sanatç›l›¤› da tart›flma-
l›d›r elbette. 

AAyyflflee:: Bu noktada Pablo Picas-
so’nun flu sözünü hat›rlamakta yarar
var:

“Sanat› para kazanma arac› du-
rumuna getirenlerin ço¤u sahtekar-
d›r. ... Hay›r, resim evlere, saraylara
süs olsun diye icat edilmedi. Siz sa-
natç›n›n ne oldu¤unu san›yorsu-
nuz? Ressamsa yaln›zca gözleri,
müzisyense yaln›zca kulaklar› olan,
ya da flairse yüre¤inin her k›p›rt›-
s›nda harp çalan, boksörse yaln›zca
kaslar› olan bir geri zekal› m›? Tam
tersine! Sanatç› ayn› zamanda poli-
tik bir kiflidir ve dünyada olup biten
iyi, kötü, korkunç, olaylara tüm var-
l›¤›yla tepki gösterir."

Elbette burjuvazinin ideolojik
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Emperyalizm
dönemi, kül-
türel alanda,
ve sanatta da

çürümenin, asalakl›¤›n
kendini gösterdi¤i bir
dönemdir. Ekonomide,
siyasette, hayat›n her
alan›nda çürüyen, asa-
laklaflan bir  sistemin,
kültür ve sanat alan›nda
farkl› olmas› da düflünü-
lemez zaten.
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hegomanyas› alt›na girenler, Picas-
so’nun söyledi¤i gibi düflünmekten
ve davranmaktan çok uzakt›lar ar-
t›k. Yeni bir sanat türü ve yeni bir
sanatç› tipi vard› flimdi meydanda:
Bu tür ak›mlar, uzun bir süre "" yyeennii
ssaannaatt,, yyeennii eeddeebbiiyyaatt"" olarak adlan-
d›r›ld›lar. Bir yenilik yoktu. Yenilik
dedikleri, sanatsal bir çöküfltür. Ge-
rek dünyada, gerekse de ülkemizde
1980’lerden bu yana çok satan ki-
taplara, çok izlenen filmlere yani
burjuvazinin en çok reklam›n› yap-
t›¤› sanatsal ürünlere bak›ld›¤›nda,
onlarda ya cinselli¤in, ya felsefi
idealizmin, ya metafizi¤in damgala-
r› vard›r. Bu sanat›n “karakterleri”,
ya do¤a üstü güçlere sahiptir, ya
cinsellik içinde bo¤ulup hayvanlafl-
m›fl, ya “bireycili¤i” içinde bunal-
m›fllard›r. Burjuvazinin bol bol rek-
lam›n› yapt›¤› ünlülerin, mesela
Henry Miller, George Orwell veya
Kafka'n›n romanlar›nda bu tipler-
den bol bol vard›r. Altan ve benzer-
lerinin romanlar› da veya Da Vin-
ci’nin flifresi gibileri de ayn› çizgi-
nin günümüzdeki devam›d›r. Burju-

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

KKeemmaall:: Ve fakat, flunu da ekle-
yelim; bu moday› as›l izleyenler,
küçük-burjuvalard›r. Burjuvazinin
“sanat ordusu” esas olarak onlardan
oluflur. 

Solun, halk hareketlerinin geri-
ledi¤i, yenildi¤i dönemler, sosyalist
sistemde büyük gerileyifllerin ya-
fland›¤› dönemler, sanat›n da dibe
vurdu¤u dönemlerdir. Burjuva ger-
çekçili¤in sürdürücüsü olan, bu ya-
n›yla da muhtevas› en genel anlam-
da demokrat olan küçük burjuva sa-
nat, böylesi dönemlerde gerçekçi-
likten h›zla uzaklafl›r, gerçeklikten
kaç›fl ayn› zamanda elefltiriden, de-
mokratik bir muhtevadan, halk›n
de¤erlerinden, tarihsel de¤erlerden

de uzaklaflmakt›r; iflte bu uzaklafl-
man›n sonucunda bu tür dönemlerin
sanat›n›, yyoozzllaaflflmmaa,, ssooyyssuuzzllaaflflmmaa
doldurur. Emperyalist merkezlerde
üretilen ve yeni-sömürgelere ya
do¤rudan ihraç edilen, ya da empo-
ze edilerek yayg›nlaflt›r›lan pespaye
sanat anlay›fl› ve ürünleri, “piyasa-
ya” hakim olur. 12 Eylül’den bugü-
ne sanat alan›nda yaflananlar bir ya-
n›yla da budur. 

Sevgili arkadafllar, izninizle soh-
betimizi burada noktal›yoruz. Haf-
taya devam edece¤iz konumuza. Ve
o bölümde de esas olarak devrimci
sanat ve devrimci sanatç›y› ele ala-
ca¤›z. Fakat en genel anlamda flunu
sonuç olarak belirtelim ki, sanat ve
sanatç›lar, olan bitenin d›fl›nda de-
¤illerdir. Düzeni kutsayan, halka sa-
nat ad›na "e¤lencelik" sunup onu
yaflad›¤› dünyaya iliflkin yan›ltan
bir sanatç› da, yoksullar›n üstünden
elbiselerine çekip alan, onlar› aç b›-
rakan burjuvazi kadar, suçlu, so-
rumludurlar.

fiimdilik hoflçakal›n, haftaya gö-
rüflmek üzere. 
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Grup Yo-
rum 2 Mart’ta
d ü z e n l e d i ¤ i
konserle dinle-
yicileriyle öz-
lem giderdi. ‹s-
tanbul Maltepe
Yayla Sanat

Merkezi’nde konsere kat›lan 750 kifli  Grup Yorum’la bir-
likte söyledi¤i flark›larla dev bir koro oluflturdu. Hep bir
a¤›zdan devrimin, umudun flark›lar› söylenirken Anado-
lu’nun özü olan türkülerle halaya duruldu.

Alk›fllar ve ›sl›klar eflli¤inde sahneye ç›kan Grup Yo-
rum, K›z›lc›k fierbeti türküsüyle dinleyicilerine merhaba
dedi. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü yaklafl›rken
kad›nlar›m›za de¤inen Yorum üyeleri “Emekçiydiler,
tarlada ›rgat, fabrikada iflçi, lüks apartmanlarda günde-
likçi, hapishanelerde mitralyöz, kuflatmalarda Sabo,
Kevser, Üniversitelerde Seher” diyerek “Seher Yeli K›z”
türküsünü kad›nlara arma¤an ettiler.

Son günlerde Kürt halk› üzerinde artan sald›r›lardan

da söz eden Yorum, Kürt halk›n›n yan›nda olmaya de-
vam edeceklerini dile getirdi. K›z›ldere’ye do¤ru tarihsel
bir yolculuk yapan Yorum’un K›z›ldere’yi “Daha nice
Mahirler’i vatan›n dört bir yan›nda do¤uran bir destan”
olarak tan›mlamas› üzerine “Mahir Hüseyin Ulafl Kurtu-
lufla Kadar Savafl” slogan› yank›land› salonda. 

Çav Bella ve Hasta Siempre marfllar›yla coflku doru-
¤a ulafl›rken konsere kat›lanlar ayakta, zafer iflaretleriyle
komutan Che’yi selaml›yordu. Konserde coflkunun doru-
¤a t›rmand›¤› anlardan birisi “Vatan haini Naz›m Hik-
met”ten bahsedilmesi oldu. Naz›m Hikmet dakikalarca
ayakta alk›fllan›rken Yeni Çeltek Türküsü’yle direniflte
olan Tuzla iflçilerine de destek sunuldu.

Türkülerle serüvencilerin, vurulup düflenlerin flark›la-
r› bir bir söylenirken her konserde istinas›z hep ayn› cofl-
kuyla ve ayn› heyacanla söylenen, Yorum’la özdeflleflen
Cemo’yla zirveye ulafl›yor duygular. Bütün yumruklar
havada gelecek güzel  günlerin mufltusunu veriyor. Ve
ard›ndan bu sözleri tamamlayan halka mal olan bir slo-
gana dönüflen o flark› “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”la bitiriyor
Grup Yorum konserini.  

Maltepe’den Umudun Türküleri Yükseldi



Edirne Belediyesi’nin geçti¤imiz hafta içme su-
yu ve at›k su kullanma hakk›n› özellefltirme karar›
almas›na tepkiler artarak devam ediyor. Edirne
Gençlik Derne¤i'nin de içinde oldu¤u 44 demokra-
tik kitle örgütü taraf›ndan oluflturulan Su Yaflamd›r
Platformu karar›n geri al›nmas›n› istiyor.

24-25 fiubat’ta Edirne’nin yoksul mahalleleri
platform üyeleri taraf›ndan gezilerek 33 kahvede
halkla sohbet edildi. Suyun özellefltirilmesine karfl›
mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

26 fiubat’ta Edirne Tabip Odas›’nda Su Sa¤l›¤›
konulu bas›n toplant›s› düzenleyen Edirne Tabip
Odas› da özellefltirmeye karfl› mücadeleye destek
verdi. Toplant›ya Edirne Gençlik Derne¤i de kat›ld›.

27 fiubat’ta ise Edirne Belediyesi önünde plat-
form ad›na 100'ü aflk›n kiflinin kat›l›m› ile bir bas›n
aç›klamas› düzenlendi. Aç›klama sonras›nda suyun
sat›lmas›na karfl› toplanan binlerce imza dilekçesi
Belediye Baflkan› Hamdi Sedefçi'ye verildi.

Say›: 142 35HABER

CHP K›rklareli Milletvekili Tansel Bar›fl,
TBMM Baflkanl›¤›’na verdi¤i kanun teklifinde 1
May›s gününün iiflflççii bbaayyrraamm›› olarak kabul edilme-
sini ve buna ba¤l› olarak da ttaattiill ilan edilmesini
önerdi. 

Tansel Bar›fl, önerisinde 1 May›s’›n bütün dün-
yada iflçilerin, tüm emekçilerin demokratik taleple-
rini gündeme getirdikleri bir gün oldu¤unu vurgula-
yarak, bu düzenlemeleri art›k yapmak gerekti¤ini
belirtti.

Sokak sokak yay›l›yor Yürüyüfl’ün sesi. Her sat›flta yeni insan-
lara ulafl›yor ve anlat›yoruz yürüyüflümüzü. Okurlar›m›z bu hafta
da gerçe¤in sesini hayk›rd›lar bir kez daha.

AAddaannaa’n›n Obalar Caddesi üzerinde sat›fl yapan okurlar›m›z
üzerlerine Yürüyüfl yaz›l› önlükleriyle halka dergimizi anlatt›lar.
Da¤›t›m boyunca 24 dergi halka ulaflt›r›l›rken yap›lan konuflmalar-
da Kürt halk›na yap›lan sald›r›lar k›nand›.

AAnnttaakkyyaa’n›n Harbiye Beldesi ‹smailli Mahallesi’nde halka ger-
çekleri anlatarak sorunlar›n› paylaflmaya devam etti okurlar›m›z. 18
dergi sat›l›rken 8 Mart için de ça¤r›lar yap›ld›.

AAnnttaallyyaa K›fllahan Meydan› ile Düdenbafl› ve Teomanpafla ma-
hallelerinde de derginin tan›t›m› yap›ld›. Antalya’n›n yoksul ve
Kürt halk›n›n a¤›rl›kl› olarak oturdu¤u mahallelerde sat›fl yapan
okurlar›m›z “Ortak Düflman Amerika’d›r” kampanyas›n› anlat›rken
AKP’nin iflbirlikçili¤ini de halka teflhir ettiler. Da¤›t›mda toplam
83 dergi sat›l›rken halk›n AKP’ye olan tepkisi dikkat çekiciydi.

BBuurrssaa’n›n Teleferik, Vatan, Ortaba¤lar mahallerinde yap›lan
dergi sat›fllar›nda okurlar›m›z halka “Kad›n Ne ‹ktidar›n Ne De Er-
ke¤in Kölesidir” yaz›l› renkli kartlar› vererek 8 Mart’a ça¤r› yap-
t›lar. Dergi da¤›t›m›nda 35 dergi sat›ld›. 

‹‹zzmmiirr’de Narl›dere ‹nönü Mahallesi’nde yap›lan dergi tan›t›-
m›nda 41 dergi halka ulaflt›r›ld›. Okurlar›m›z halka emperyaliz-
min milliyetçili¤i körükledi¤ini ve halklar› nas›l parçalad›¤›n› an-
latt›lar. 

ÇHD ‹srail’in 
Soyk›r›m›n› 
Protesto Etti

‹srail’in Gazze’de
gerçeklefltirdi¤i soyk›r›ma sessiz kalmayan avukat-
lar 4 Mart günü ‹stanbul ‹srail Baflkonsoloslu¤u
önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. 

ÇHD’li avukatlar ad›na aç›klamay› Ebru Timtik
okudu. Av. Timtik yapt›¤› aç›klamada ABD ve AB
emperyalistleri taraf›ndan desteklenen ‹srail’in bu-
güne kadar binlerce Filistinli’yi katletti¤ini belirte-
rek ‹srail pilotlar›na e¤itim olana¤› sa¤layan Türki-
ye iflbirlikçi iktidarlar›n›n da suçlu oldu¤unu ifade
ederek ‹srail’le yap›lan bütün anlaflmalar›n iptal
edilmesi gerekti¤ine vurgu yapt›. 

Bu ülkenin en zenginleri, doland›r›c›lar›, soyguncular› vergi
kaç›r›p devleti doland›rmak için yar›fl içindeyken, vergisini dü-
zenli ödeyen esnaf›n s›rt›na hergün yeni vergiler ve cezalar  bin-
diriliyor. Adeta esnafa dükkan›n›n kap›s›na kilit vur deniliyor.
Dükkan›n kap›s›na kilit vurmak istemeyen Okmeydan› esnaf›n›n
son günlerde maliye ekiplerinin haks›z yere kesti¤i cezalar karfl›-
s›nda öfkesi taflt›. CHP ve reformist anlay›fllar›n öfkeyi frenleyip,
söndürme çabalar›na ra¤men Temel Haklar üyelerinin ve Temel
Haklar taraftar› esnaflar›n müdahalesiyle 2 Mart günü bir protes-
to eylemi düzenlendi. 

Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤› önünde toplanan ço¤u tekstil esnaf›
ve iflçisi 400 kifli Anadolu Kahvesi'ne “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z,  Vergi Zulüm ‹flkence ‹flte AKP, AKP Halka Sa¤l›¤a Zararl›-
d›r” sloganlar›yla yürüdü. Maliyenin haks›z yere ceza kesti¤i, si-
gortas› olan ifl yerlerinde bile sudan gerekçelerle büyük mebla¤-
larda para cezas› verildi¤i belirtilen eylemde tekstil esnaf› ve  ifl-
çileri verilen para cezalar›na öfkelerini  bobin, ip ve bez yakarak
ifade ettiler. Okmeydan› Temel Haklar üyeleri de eyleme kat›larak
esnafa destek verdiler.

Okmeydan› Esnaf› 
Maliyecileri 
Protesto Etti

Her ‹nsana Anlat›yoruz
Yürüyüflümüzü

1 May›s ‹çin Kanun Teklifi

Suyun Özellefltirmesine
Tepki Devam Ediyor



36 16 MART 9 MMart 22008

Tarih 16 Mart 1978’di. Yer ‹s-
tanbul, Beyaz›t Meydan›. Devrimci
ilerici ö¤rencilerin üzerine, kontrge-
rilla taraf›ndan at›lan bomba ile kat-
ledildiler. Beyaz›t Meydan›’nda o
gün, 7 devrimci demokrat ö¤renci
katledildi.

Faflizm, kitlenin üzerine bomba
atm›flt›. Amaçlar› halk› ve devrimci-
leri sindirmekti. Katliam, oligarfli
taraf›ndan sis perdesi arkas›na sak-
lanmaya çal›fl›lsa da, asl›nda karma-
fl›k olmayan bir amac› vard›. Bu oli-
garflinin yönetme tarz›yd›. Bu tarz
faflizmdi.

16 Mart katliam›n›n da içinde
bulundu¤u, bir dizi faflist katliam-
dan söz edilirken, kimlerin yönlen-
dirdi¤i bilinmeyen, karanl›k d›fl
güçlerin k›flk›rt›¤› sa¤-sol çat›flmas›
görüntüsü yarat›lmaya çal›fl›l›r.

Gerçekte ise, böyle bir karma-
fl›kl›k yoktur. Örne¤in 16 Mart kat-
liam› failleri bellidir, dönemin Ko-
miser Yard›mc›s› Reflat Altay katlia-
m›n gerçeklefltirilmesinde rol oyna-
m›flt›r, katliam›n failleri ülkücü fa-
flistler, her zaman devletin elinin al-
t›nda olmufllard›r.

E¤er bu ve bunun gibi katliamla-
r› yönlendiren d›fl güçler vard›ysa,
bu d›fl güçlerin Türkiye’de kulland›-
¤› mafla, flu ya da bu örgüt de¤il,
devletin ta kendisidir. Ki, bu da yi-
ne bilinmez bir s›r de¤il. Amerikan
emperyalizminin yeni sömürgecilik
iliflkilerinin sonucu olarak, Türkiye
oligarflisi ile kurdu¤u iliflkiler, Özel
Harp Dairesi ismiyle tan›nacak olan
kontrgerillan›n, ilk olarak Ameri-
ka’n›n eliyle örgütlenmesi, bilinen
olaylard›r. Katliamlardaki el, onla-

r›n elleridir.

Dolay›s›yla, onlarca
katliamda oldu¤u gibi
16 Mart katliam›n›n fa-
illeri de belliydi, onlar-
ca katliamda oldu¤u gi-
bi bunun da failleri
devletin korumas›nday-
d›, onlarca katliamda
oldu¤u gibi bunun da
katilleri yarg›lanmad›,
cezaland›r›lmad›...

Ayn› cümleleri, bu ülkedeki tüm
kontrgerilla sald›r›s› için kurabilir-
siniz, istisnas› yoktur, hepsine ilifl-
kin geliflmeler birbirinin hemen he-
men ayn›s›d›r.

Katledilen insanlar›m›z›n, katil-
lerinin aç›¤a ç›kar›lmas›, cezaland›-
r›lmas› devletin sorumlulu¤unda
de¤il midir?

Devletin adeta böyle bir sorum-
lulu¤u yok. Devletin gündeminde,
onlarca katliam›n aç›¤a ç›kar›lmas›,
sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›
gerçekte hiçbir dönem olmam›flt›r.

Bak›n Anadolu’ya, her yan›nda,
Amerikan ç›karlar› için, iflbirlikçi
tekellerin ç›karlar› için devrimcile-

rin, ilericilerin dökülen kanlar›n›
göreceksiniz. Fakat, sanki bunlar bu
ülkede yaflanmam›flt›r, iktidar›, mu-
halefeti ile burjuva politikac›lar›
bunlar› gündeme getirmezler. Hal-
k›n oylar›n› almak için birçok vaat-
te bulunan burjuva politikac›s›, ifl
kontrgerillan›n katliamlar›na geldi-
¤inde, istisnalar hariç sessizdir, sa-
¤›r, dilsiz, kördür. Katliamlar gün-
deme getirildi¤inde ise, devrimcile-
re sald›r› malzemesi olarak kullan›l-
mak istenir. Yine istisnas› yoktur,
tüm iktidarlar›n ortak politikas›, bu
katliamlar›n katillerini ödüllendir-
mek olmufltur.

KKiimmddiirr 1166 MMaarrtt KKaattlliiaamm››nn››nn
SSoorruummlluullaarr››,, KKiimmiinn
YYaakkaass››nnaa YYaapp››flflaaccaa¤¤››zz??

Bugüne kadar tüm iktidarlar, so-
run gündeme geldikçe üzerini külle-
diler. Örne¤in, kimlikleri aç›ktaki
katillerden dönemin Komiser Yar-
d›mc›s› Reflat Altay’› terfi ettirdiler.

Bugün bu görevi AKP iktidar›
devralm›fl durumdad›r. Katliamlar
aç›¤a ç›kar›lmazken, yeni katliam
davalar› öncekilere ekleniyor.

‹ktidarlar katilleri cezaland›rma-
d›klar› gibi koruma alt›na al›yorlar.
Sorun mahkeme karfl›s›na ç›kar›lan
Ergenekoncular’›, terfi ettirilen Re-
flat Altaylar’› aflan bir sorundur.
Katliamlar›n as›l failleri, bunlar›
kullanan, terfi ettiren sistem ve ikti-
darlard›r.

Örne¤in katliam›n sorumlulu¤u-
nu tafl›yan kurumlardan birisi yarg›-
d›r. Y›llard›r bu mahkemeler dev-
rimcileri cezaland›rma görevini bü-
yük bir azimle üstlendiler, ayn›
mahkemeler, halka karfl› ifllenen
suçlar› yarg›lamad›lar, önlerine ge-
len dosyalar› rafa kald›rd›lar, akla-
d›lar.

Bu adaletsiz yarg› mekanizmas›-
n›n bugün de, katliamlar›n üzerine
gitmesi, yarg›lamas› aç›¤a ç›karma-

16 Mart 1978 Beyaz›t
Kan›m›z Yerde Kalmas›n Diye...

Hatice ÖÖZEN, AAhmet
Turan ÖÖREN, CCemil

SÖNMEZ, MMurat KKURT,
Abdullah fifi‹MfiEK,

Hamit AAKIL, BBaki EEK‹Z
Bugün üüniversitelerimiz-

de mmücadele eeden,
ba¤›ms›zl›k, ddemokrasi,
sosyalizm vve hhalk iiçin

üniversite ttalebini
hayk›ran ggençlik vvarsa,

onlar bunun bbedelini ööde-
mekten ççekinmedikleri

içindir!



s› sözkonusu de¤ildir. Oligarflik dü-
zen, onun mahkemeleri bu konuda
çok pervas›zd›r. Kimi zaman, bunca
kitle tepkisi varken, olay› örtbas ede-
mezler diye düflünülebilir. Fakat, sü-
reç genellikle öyle flekillenmez, oli-
garfli ülkenin gündeminden h›zla bu
tür olaylar› düflürür ve devam›nda ka-
tilleri aklar.

Örne¤in katliam›n sorumlular›n-
dan birisi ordudur. ‹flbirlikçi ordunun
Amerika’ya hizmeti salt gerçeklefltir-
di¤i darbelerle s›n›rl› de¤ildir. Ordu,
ülkemizdeki tüm kontrgerilla faali-
yetlerinin örgütlenmesinde görev al-
m›flt›r. 16 Mart’ta devrimci, ilerici
ö¤rencilerin üzerine at›lan bomban›n
ordu mal› olmas› da tesadüf de¤ildir.

Ordunun elindeki bombalar bu-
gün de, kontrgerilla faaliyetlerinde
kullan›lmakta, çeflitli yerlere at›lan
bombalar›n izi sürüldü¤ünde, ordu
mensuplar›na ulafl›lmaktad›r. Görül-
mektedir ki, ayn› politika bugün de

sürdürülüyor. Tüm katliamlar›n alt›n-
da ordunun da imzas› mutlaka vard›r.

Bak›n tüm katliamlar›n de¤iflmez
görüntüsü gibi, yarg›s›, ordusu, poli-
si, sivil faflisti bir aradad›r. Ortaya bir
tablo ç›kmaktad›r. 16 Mart’›n failinin
devletin kendisi oldu¤unu gösteren
bir tablodur bu. Bugüne kadar 16
Mart’›n faillerinin cezaland›r›lmama-
s›n›n nedeni de burada aranmal›d›r.

FFaaiillii ddeevvlleett oldu¤u içindir ki, ara-
dan geçen otuz y›la karfl›n 16 Mart
katliam›n›n sorumlular›n›n cezalan-
d›r›lmas› talebi güncel bir taleptir. Bu
talep, 16 Mart 1978’de henüz dünya-
ya bile gelmemifl olanlar›n, bugün so-
kaklarda hayk›rd›klar› bir taleptir.

Bu talepte dile getirilen, katliam-
da rol alm›fl birkaç eli kanl› faflistin
cezaland›r›lmas› ile s›n›rl› de¤ildir.
Katliam›n sorumlular›n›n cezaland›-
r›lmas› demek, katliam›n politik so-
rumlulu¤unu tafl›yanlar›n yarg›lan-
mas›, halen sürdürülen katliam politi-

kas›n›n nedenlerinin, hedeflerinin
aç›¤a ç›kar›lmas›, mahkum edilmesi-
dir.

Bu katliamlarla ne amaçlanm›flt›r,
kimlerin ç›kar› için insanlar›m›z kat-
ledilmifltir? Bu sorular› cevaplama-
yan yarg›lamalar, katliamlar›n üzerini
örtmeyi amaçlamaktad›r. Oligarfli iti-
nayla, katliamlardaki devlet gerçe¤i-
ni gizleyerek, bir yan›yla da bu poli-
tikay› bundan sonra da sürdürece¤ini
göstermektedir.

Katliamlar›n aklanmas›n›n önüne
geçmenin bu düzen içinde tek yolu
vard›r, o da örgütlenerek adalet iste-
¤ini yükseltebilmektir. Sistem, halk›n
muhalefetini dikkate almayan, sis-
temlerini sarsacak bir tepki görme-
dikleri sürece pervas›zl›¤›n› sürdüren
bir sistemdir. Ancak, sisteme taleple-
rini dikkate ald›rabilecek düzeyde
kararl›, örgütlü bir halk muhalefeti,
katliamlar›n faillerinin de aç›¤a ç›ka-
r›lmas›n› sa¤layabilecektir.

Say›: 142 3716 MART

Gençlik
Derne¤i’nden
Tersane ‹flçilerine
Destek

Kocaeli Gençlik Derne¤i üye-

leri 29 fiubat günü ‹nsan Haklar›

Park›’nda yapt›klar› aç›klamada

“‹flçilerin Katili AKP’dir” diyerek
tersane iflçilerinin hakl› mücedele-
sine destek oldular. TKP,
Halkevleri, Özgür Düflün’ün de
destek verdi¤i eylemde yap›lan
aç›klamada “AKP, bu ülkenin
ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden-
lere reva gördü¤ü bask›n›n,
zulmün ayn›s›n› yaflam hakk›n›
savunan iflçilere de sald›rarak
göstermifltir” denildi.

Kars’ta Gözalt›
Gençlik Derne¤i’nin Kars’ta yü-

rüttü¤ü faaliyetlere tahammül edeme-
yen polis çareyi terör estirip gözalt›na
almakta buluyor. Kars polisi Gençlik
Derne¤i Üyesi Dilek Aslan’› 3 Mart
günü Kafkas Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi ç›k›fl›nda bindi¤i dol-
mufltan zorla indirerek yaka-paça gö-
zalt›na ald›. Ayn› gün mahkeme tara-
f›ndan serbest b›rak›lan Aslan’› he-
men sonra mukavemet etti¤i gerekçe-
siyle tekrar gözalt›na ald›.

Bask› ve sald›r›lar bununla bit-
medi. Adli T›p’a götürülürken tehdit
edilen Aslan yolda rastlad›¤› Suphi
Sezer isimli tan›d›¤›na ''nereye götü-
rüldü¤ümü bilmiyorum aileme haber
verir misin?'' deyince yine polislerin
sald›r›s›na u¤rad›. Bu duruma tepki
gösteren Suphi Sezer’de polise mu-
kavemetten gözalt›na al›nd›. 

''Karakolda yer yok(!)'' gerekçesi
ile jandarma karakoluna götürülen
Aslan ve Sezer 4 Mart günü ç›kar›l-
d›klar› mahkeme taraf›ndan serbest
b›rak›l›rken polisler Aslan ve Sezer’i
tehdit etmeyi sürdürdü.

Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!

Adana Gençlik Derne¤i 26 fiubat
günü geçti¤imiz haftalardaki tutuklama-
lar› protesto etmek ve tutuklananlar›n

serbest b›rak›lmas› için bir bas›n aç›klamas› yapt›. Çukurova Üniversite ye-
mekhanesi önünde yap›lan aç›klamay› Adana Gençlik Derne¤i üyesi Huri-
ye Göze okudu. Tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n›n istendi¤i aç›klama
sonunda konuya iliflkin “Düflünceye Yasak Konulamaz!” bafll›kl› bildiriler
de ö¤rencilere da¤›t›ld›. Aç›klamaya BDSP ve ESP de destek verdi. 

“Düflünceye Yasak Konulamaz!” bildirilerinin da¤›t›m› üniversite içinde
ve d›fl›nda sürerken TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkanl›¤›’na hita-
ben, “Bu ülkede bas›n aç›klamas› yapmak suç mu? Bir hukuksuzluk örne¤i
olan bu keyfi tutuklaman›n son bulmas›n› istiyoruz” içerikli imza kampan-
yas› da devam ediyor. 
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E¤itim, her toplum için çok
önemli bir kavramd›r ve s›n›fsal bir
nitelik tafl›r. O toplumda hangi s›n›f
egemen s›n›f ise, e¤itim de o s›n›f›n
ç›karlar› do¤rultusunda geliflir; o
toplumdaki egemen s›n›f›n ideolo-
jisinin damgas›n› tafl›r ve o s›n›f›n
kendi iktidar›n› sa¤lamlaflt›rmas›na
hizmet eder. 

Bugün ülkemizdeki e¤itim siste-
minin niteli¤ini belirleyen de ege-
men s›n›flard›r. Yani emperyalizm
ve iflbirlikçi oligarflidir. E¤itim siste-
mi tüm kurumlar›yla, müfredat›yla,
disiplin kurallar›yla bu s›n›flar›n ik-
tidar›n›n devam›n›n sa¤lanmas› için
vard›r. Ancak s›n›rl› da olsa burju-
vazinin e¤itimi de belli bir bilinç-
lenme yaratabilir. Bu sayede bilinç-
lenen, okuyan, araflt›ran genç kitle-
ler, bugün yaflad›¤›m›z emperya-
listlerin ve iflbirlikçilerinin düzenini
sorgulayabilirler. Neden milyonlar-
ca insan›m›z›n iflsiz, milyonlarcas›-
n›n aç ve yoksul oldu¤unu sorgula-
yabilirler. Burjuvazi, bunu engelle-
mek için de e¤itim sistemini sürek-
li daha da gericilefltirme, kendi de-
netim ve yönlendirmesini pekifltir-
me ihtiyac› duyar. 

E¤itim, egemen s›n›f›n iktidar›
için tehlikeli olan toplumsal taba-
kalar›n bask› alt›nda tutulmas› için
de çok güçlü bir araçt›r. Bu noktada
e¤itim, sömürücü iktidarlar için dü-
flünmeyen, sorgulamayan, itaatkar
bir toplum yaratmak için kulland›¤›
bir makineye dönüflmüfltür. 

Ülkemizdeki e¤itim sisteminin
de temel niteli¤i budur. Gençlik
baflta olmak üzere toplumun tüm
kesimlerini düzenin ihtiyaçlar›na
göre flekillendirmek istemektedir-
ler. Ülkemizde e¤itim denince ilk
akla gelen dayak, kültürel ve dini

bask›, ulusal bask›, flovenist ve ge-
rici e¤itim müfredat›, bu amaca
ulaflmak için iktidar›n kulland›¤›
yollardan sadece birkaç›d›r. 

Geçen hafta Dan›fltay’›n verdi¤i
zorunlu din dersi uygulamalar›n›n
hukuksuz oldu¤u yönündeki ka-
rar ve iktidar›n bu karara yönelik
elefltiri ve itiraz›, ülkemizdeki e¤i-
tim sistemi konusundaki tespitleri-
mizin ne kadar yerinde oldu¤unu
bir kez daha göstermifl oldu.

Geçti¤imiz günlerde Avrupa ‹n-
san Haklar› Mahkemesi (AH‹M) de
ilkö¤retim ve liselerde zorunlu din
e¤itiminin temel hak ve özgür-
lüklerden inanç özgürlü¤ünün
ihlali oldu¤una karar vermiflti. Son
olayda da Alevi bir ilkö¤retim ö¤-
rencisinin babas› o¤lunun Alevi
inanc›ndan oldu¤unu belirterek,
zorunlu din derslerinden muaf tu-
tulmas›n› istedi. Okul idaresi veli-
nin bu iste¤ini reddederek din kül-
türü ve ahlak bilgisi derslerinin
herkes için zorunlu oldu¤unda ›s-
rar etti. Bunun üzerine velinin Da-
n›fltay’a baflvurmas›yla, Dan›fl-
tay’dan da “bu içeri¤iyle zorunlu
din derslerinin hukuka ayk›r› oldu-
¤u” karar› ç›kt›. 

Öncelikle din kültürü ve ahlak
bilgisi dersleri, daha küçük yafllar-
da gerici bir kültür afl›lamak amac›-
n› tafl›maktad›r. Ayn› zamanda bu
derste Sünni islam anlay›fl› ö¤reti-
lir, di¤er dinlere ve kültürlere ise
düflmanl›k afl›lan›r. Ülkemizde y›l-
lard›r asimilasyon ve yok sayma
politikalar›na maruz kalan Alevi
gençleri de bu e¤itimi almak zorun-
da kalm›fllar, kendi kültürlerinin
afla¤›lan›p yok say›ld›¤› bu dersi ö¤-
renmek zorunda b›rak›lm›fllard›r. 

‹ktidarlar y›llarca bu politikay›
sürdürmüfl ve savunmufllard›r. E¤i-
timi daha da gericilefltiren bu dersi
her dönem zorunlu olarak müfre-
data koymufllard›r. 

Bu duruma karfl› ç›kan, çocukla-

r›n›n kendi inançlar›n›n gere¤ini
ö¤renmesini isteyen veliler ise bir
sonuç alam›yorlar. Yasas›yla, uygu-
lamas›yla, iktidar›yla bu düzen ge-
ricilikte ›srar etmek zorundad›r. En
basitinden bilim ile din kavram›n›n
yan yana bulunmas› ne kadar man-
t›ks›z olsa da bugün tüm e¤itim ku-
rumlar›nda zorunlu din dersi uygu-
lamas›n›n olmas› bu düzenin bir ih-
tiyac›d›r. 

Gençlerin kafas›n› buland›rmak,
sa¤l›kl› düflünmesini engellemek,
daha bu yaflta yaflad›klar›na ‘flükür’
mant›¤›yla yaklaflmas›n› sa¤lamak,
bu düzenin istedi¤i fleydir. Bunun
için zorunlu din dersleri konusunda
bu kadar ›srarc› olmufllard›r. Bunun
için hükümet sözcüsü Cemil Çiçek,
Dan›fltay’›n bu karar›n›n ba¤lay›c›
olmad›¤›n› söyleyerek asl›nda uy-
gulamayacaklar›n› da aç›kça belirti-
yor. Yani tüm gençlerimize Sünni
islam anlay›fl›n› dayatmaya, di¤er
inançlar› ve özellikle de Alevi inan-
c›n› yok saymaya, afla¤›lamaya de-
vam edeceklerini aç›kça söylüyor.
Zaten daha önceki tart›flmalarda
da, AKP Alevi düflmanl›¤›n›, Alevi-
likle satanistli¤i ayn› kapsamda
gördüklerini aç›klayarak sergile-
mifllerdi. Bu sadece AKP iktidar›n›n
de¤il bundan önceki tüm iktidarla-
r›n da tafl›d›¤› zihniyettir. AKP’sin-
den CHP’sine MHP’sinden DSP’sine
hepsi de Alevili¤e ayn› inkarc›l›k ve
sayg›s›zl›kla yaklaflm›fllard›r. 

Bizler bu ülkenin gençleri olarak
gerici, anti-bilimsel, flovenist milli-
yetçi bir anlay›flla sürdürülen e¤i-
tim sistemini kabul etmemeliyiz.
Bu kapsamda bize zorla kabul etti-
rilmeye çal›fl›lan zorunlu din ders-
lerine de raz› olmamal› ve bilimsel
temelli bir e¤itim için mücadele et-
meliyiz. Tüm halklar›n kültürüne,
diline ve inançlar›na sayg›l› bir e¤i-
tim anlay›fl›n› savunmal› ve bunu
kazanmak için bu iktidar›n ka-
rfl›s›na dikilmeliyiz. 

Gençlik Federasyonu

Zorunlu din dersleri kald›r›lmal›d›r!

Bilimsel e¤itim istiyoruz 



Türban› üniversitelerde serbest
b›rakan yasa de¤iflikli¤inin
TBMM’de onaylanmas›ndan sonra,
üniversite rektörlerinden bir k›sm› bu
düzenlemenin üniversitelere türbanl›
ö¤rencilerin al›nmas› için yeterli ola-
ca¤›n› söylerken, bir k›sm› mevcut
düzenlemenin yeterli olmad›¤›n›
söylüyor, üniversiteler, girmek iste-
yen türbanl› ö¤rencileri alm›yordu.

Aralar›nda Ankara ve Gazi Üni-
versiteleri, baz› vak›f üniversiteleri-
nin bulundu¤u, bir k›s›m üniversite-
nin rektörleri türbanl› ö¤rencilerin
üniversitelerin önünde karmafla yara-
tabilece¤i gerekçesiyle, okullara po-
lis ça¤›rd›lar.

Kafas› hemen okullara ppoolliiss ççaa-
¤¤››rrmmaayyaa çal›flan üniversite rektörleri
tam da YÖK üniversitelerine uygun
rektörlerdir. E¤itimi gericilefltirmeye
çal›flanlarla aralar›nda, e¤itime bak›fl

aç›s› yan›yla temel bir fark yoktur.

Bir üniversite rektörünün, e¤it-
mekle görevli oldu¤u ö¤rencileriyle
kurdu¤u iliflkinin, karfl›lar›na polisi
ç›karma iliflkisi oldu¤u bir üniversi-
tede bilimsel, ö¤rencileri gelifltiren,
halk›n yarar›na  bir e¤itimin olmas›-
n›n zemini bafltan yok demektir.

Ülkemiz üniversitelerindeki te-
mel sorunlardan birisi bu sorundur.
E¤itim ad›na y›llard›r, ö¤rencileri
polislerle birlikte fiflleyen, gözalt›na
ald›ran, polislerin verdi¤i bilgileri
esas alarak soruflturmalar aç›p ö¤ren-
cileri okullardan atan bir politika uy-
gulanmaktad›r.

Bu politikay› belirleyenlerin, ö¤-
renci e¤itmekle ilgileri yoktur, bu
politikan›n savunucusu ve uygulay›-
c›s› konumundaki ö¤retim görevlile-
rinin de e¤itmenlikle ilgileri yoktur.

Onlar›n gözlerindeki üniversite-

ler, polislere emanet edilmifl, k›fllala-
ra dönüfltürülmüfl kurumlard›r. Bi-
limsel bir e¤itimin savunucusu olma-
d›klar› için, halk›n yarar›na bir üni-
versitenin savunucusu olmad›klar›
için, do¤ald›r ki, e¤itime inançlar›,
güvenleri de yoktur.

Oysa, ö¤retim görevlisi, bilim
adam›, polisin gücüne de¤il, üniver-
sitesine e¤itim almak için gelmifl bir
ö¤rencinin karfl›s›nda bilime, bilgisi-
ne, e¤itme gücüne güven duyar. Ö¤-
rencisine de¤er verir, bunu gösterir.

Asgari düzeyde demokratik bir
yönetim bilinci olan ö¤retim görevli-
lerinin baflvurmay› ak›llar›ndan bile
geçirmeyecekleri, polise baflvurma
yönteminin, ülkemizde rektörlerin
s›radan davran›fllar› içinde olmas›,
üniversitelerde nas›l bir e¤itim anla-
y›fl›n›n hakim oldu¤unun da göster-
gesidir.
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Üniversiteleri Karakola Dönüfltüren Rektörler

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde ›rkç› çal›flmalar yapan ‹flçi Partisi üyesi bir
grup ADT(Atatürkçü Düflünce Toplulu¤u) ad›na masa
açarak “Asala Teröründe Ölenler fiehitlerimiz” isimli et-
kinli¤in duyurusunu yapmaya bafllad›lar. Irkç› çal›flmala-
ra müdahale eden devrimci-demokrat ö¤renciler masan›n
kald›r›lmas›n› istedi. Faflist ‹P’li grubun “kald›rmayaca-
¤›z” diyerek ö¤rencileri tehdit etmesi üzerine devrimci
demokrat ö¤renciler haz›rlad›klar› bildiriyi da¤›tarak ve
“Faflizme Karfl› Omuz Omuza, Cebeci Faflizme Mezar
Olacak” sloganlar›yla toplanmaya bafllad›lar. Derslere
girmek üzere olan ö¤rencilere faflist ‹P çetesinin masa
açt›¤› anlatan devrimci demokrat ö¤renciler, mülkiye ru-
huna sahip ç›kt›klar›n›, bir mülkiyeli olan Mahir Çayan’›
mücadelelerinde yaflatt›klar›n› belirterek ‘Mahir, Hüse-
yin, Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” slogan›n› att›lar. Daha
sonra fakültedeki baz› ö¤retim üyelerinin ADT’lilerle
görüflmesi üzerine ADT’liler okulu terk ettiler. 

Sloganlarla kampüs önüne yürüyen ö¤renciler,
ADT’nin ve ‹flçi Partisi’nin teflhir edildi¤i bildiriyi oku-
yarak ‘Mülkiye ö¤rencisi Mahir Çayan yafl›yor’ dediler.
50 ö¤renci “Mahir Çayan Yafl›yor Cebeci Savafl›yor, Fa-
flizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›n› atarak ve fafliz-
me geçit vermeyeceklerini vurgulayarak eylemlerini bi-
tirdiler. 

DTCF’de Faflist Sald›r› 
Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda okullar›n aç›lmas› ile

birlikte Dil Tarih ve Co¤rafya Fakültesi’nde faflistler,
devrimci-demokrat ö¤rencilere sald›rd›, polisler de fa-
flistlerin hamili¤ini yapt›. 

29 fiubat günü ö¤le saatlerinde DTCF’de kendini
reis olarak nitelendiren bir faflistin devrimci demokrat
bir ö¤renciye sözlü tacizde bulunmas›yla bafllayan
gerginlik gün boyu devam etti. 

Faflistlerin sald›r›s›n›n duyulmas› üzerine okulda
toplanan devrimci-demokrat ö¤rencilerin faflistlere
karfl›l›k vermesi sonucu ç›kan çat›flmada faflistlerden
birinin kafas› yar›ld›. Arka kantinde s›k›flan faflistler
tekbir getirerek “Kahrolsun PKK” sloganlar› atmaya
bafllad›lar. Faflistlerin s›k›flmas› üzerine yard›mlar›na
yine polisler kofltu. Polis korumas›nda faflistler okul
d›fl›na ç›kar›ld›lar. Devrimci-demokrat ö¤renciler ise
polisler ve faflistler okulu terk edene kadar okulda
beklediler. Yaklafl›k 300 devrimci-demokrat ö¤renci
okuldan toplu ç›k›fl yaparak Sakarya Meydan›’na ka-
dar yürüdü. “Dil Tarih Faflizme Mezar Olacak, Fafliz-
mi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar› atan ö¤ren-
ciler yapt›klar› aç›klamada DTCF’de yaflanan olayla-
r›n sa¤-sol çat›flmas› de¤il, faflist sald›r› oldu¤unu söy-
leyen ö¤renciler bask›larla y›lmayacaklar›n› dile getir-
diler. 

ADT’liler Cebeci’den Kovuldu!
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Türk Tabipleri Birli¤i 1 Mart’ta
TTB Genel Merkezi’nde düzenledi¤i
bas›n toplant›s›yla hükümetin ger-
çeklefltirmek istedi¤i Sa¤l›kta Dönü-
flüm Program›’na karfl› eylem prog-
ram›n› aç›klad›. Aç›klamada 3-8
Mart tarihleri aras›nda hekimlerin
kayg›lar›n› ve taleplerini yans›tan on
binlerce imzan›n toplanaca¤›, 9
Mart’ta da Karanl›¤a Karfl› Beyaz
Durufl Eylemi yap›laca¤› duyuruldu.
14 Mart T›p Bayram›’nda ise tüm il-
lerde devlet hastaneleri, sa¤l›k ocak-
lar›, üniversite hastaneleri ve özel
sa¤l›k kurumlar›nda yar›m gün bo-
yunca hizmet vermeyeceklerini aç›k-
layarak, sa¤l›k programlar›n›n halk
için de¤il özel sektör için yap›ld›¤›n›,
bu nedenle sa¤l›kta dönüflüm progra-
m›na karfl› olduklar›n› kaydetti. 

***
HHaattaayy SSGSS'ye Hay›r Platfor-

mu da yapt›¤› bas›n toplant›s›yla
AKP’nin SSGSS Yasa Tasar›s›’yla
sa¤l›¤› yok etmeye çal›flt›¤›n› aç›kla-
d›. 3 Mart günü Anadolu Restorant’ta
yap›lan aç›klamada “Bütün sa¤l›k

hizmetleri paral› olacak. Sa¤l›k hiz-
meti alabilmek için bu ülkenin vatan-
dafl› olmak, üstelik vergi ödemek,
dahas› Genel Sa¤l›k Sigortas› primi
yat›rman›n yan› s›ra bir de 'kat›l›m
pay›' ödemek yetmeyecek” denilerek
SSGSS Yasa Tasar›s›’n›n nelere yol
açaca¤› anlat›ld›. 

***
RRiizzee’de de binlerce emekçi

SSGSS Yasa Tasar›s›’na karfl› alan-
lardayd›. 1 Mart günü Rize’nin Pazar
‹lçesi’nde Çarfl›bafl› mevkiinde top-
lanan 5 bin emekçi “Paras›z E¤itim
Paras›z Sa¤l›k” sloganlar›yla Hükü-
met Meydan›’na kadar yürüyüfl yap-
t›lar. Polisin alana girenleri tek tek
arad›¤› ve yo¤un güvenlik önlemi al-
d›¤› mitingte yap›lan konuflmalarda
SSGSS Yasa Tasar›s›’na karfl› müca-
dele etmenin önemi vurguland›. Mi-
tingde platform ad›na yap›lan konufl-
mada “Biz onlara diyoruz ki; as›l
vicdans›z as›l bu halk› satan sizlersi-
niz. Siz emirleri BUSH ve IMF’den
al›yorsunuz gerçek yüzünüzü gör-
dük” denildi. Sloganlarla AKP’nin
protesto edildi¤i miting konuflmala-

r›n ard›ndan horon oy-
nanmas›yla son buldu.

***
Herkese Sa¤l›k Gü-

venli Gelecek Platfor-
mu SSGSS Yasa Tasar›s›’na karfl›
imza kampanyas› bafllatt›¤›n›n duyu-
rusunu yapmak için 6 Mart’ta TTaakk-
ssiimm Tramvay Dura¤›'nda bir bas›n
aç›klamas› yapt›. "Sa¤l›¤›m›z› Eme-
¤imizi Gelece¤imizi IMF Vekillerine
Yedirmeyece¤iz" pankart› açan plat-
form üyeleri ad›na yap›lan aç›klama-
da emekçilerin sesine kulak verme-
yen AKP iktidar›n›n yasay› genel ku-
rula getirece¤i ifade edildi ve buna
karfl› gelmeye devam edilece¤i yasa
genel kurula geldi¤inde daha büyük
eylemler yap›laca¤› söylendi. Ey-
lemde ‹stanbul'un 12 merkezinde im-
za standlar› aç›larak SSGSS’ye karfl›
imza toplan›laca¤› belirtildi.

***

"Kad›nlar ‹çin Sosyal Haklar

Platformu" üyesi kad›nlar da 3 Mart

günü AKP ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›

önünde yapt›klar› eylemle SSGSS

Yasa Tasar›s›’n› protesto ettiler. Yasa

tasar›s›na esastan itiraz›m›z var

diyen kad›nlar “Kad›nlar ‹çin

Y›pranma Pay›” sloganlar› att›lar. 

SSGSS’YE TEPK‹LER
SÜRÜYOR!

S E S
‹ z m i r
fi u b e s i
29 fiubat
g ü n ü
y a p t › ¤ ›

aç›klamayla AKP’nin Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumlar›’n› yerel yönetim-
lere devretmek için yapt›¤› düzenlemeleri
protesto etti. SHÇEK ‹zmir ‹l Müdürlü¤ü
önündeki eylemde yap›lan aç›klamada bu dü-
zenlemeler AKP’nin kadrolaflma çal›flmalar›-
n›n bir parças› olarak de¤erlendirildi. 

SES Ankara fiubesi de 6 Mart günü yapt›-
¤› eylemle SHÇEK’lerdeki hak gasplar›n›,
sürgünleri ve keyfi uygulamalar› protesto et-
tiler. "Tek Eflit ve Güvenceli Kadro ‹stiyoruz"
pankart› açan SES üyeleri ad›na yap›lan
aç›klamada çal›flanlar›n kadrolu ve güvenceli
hale getirilmesini, sürgünlere neden olan ata-
ma yönetmeli¤inin geri çekilmesi, keyfi uy-
gulamalara son verilmesi iste¤inde bulundu.

"Tek Eflit ve
Güvenceli 

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

cilerinin de konufl-
ma yapt›¤› eylemde
“‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” slo-

ganlar› at›ld›. Eylem sonras›
Limter-‹fl ile Gemak Tersanesi
aras›nda yap›lan görüflmenin
sonucunda tersane patronu ifl-
çilerin çal›flma saatlerinin sa-
bah 08.30, akflam 17.00 olma-
s› taleplerini kabul etti. 

GEMAK ‹flçilerinden 
Uyar› Eylemi 

Grevdeki Yörsan iflçilerine des-
tek vermek amac›yla kurulan
“Yörsan Yersen ‹nisiyatifi” 1 Mart
günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda

yapt›lar› eylemle Yörsan ürünlerini boykot etme ça¤r›s› yapt›lar.
“Yörsan ‹flçisi Yaln›z De¤ildir” fleklinde dövizler tafl›yarak ve
boykot ça¤r›s› yapan bildiriler da¤›tarak Tansafl önüne kadar yü-
rüyüfl yapt›lar. ‹nisiyatif üyeleri ad›na Tansafl önünde yap›lan
aç›klamada örgütlü mücadelenin önemi vurguland›. 

“Yörsan Mallar› 
Tüketmiyoruz”
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ADANA: PPolis ssald›rd›, iiflçiler
direndi 

Adana’da 2 Mart günü ‹nönü
Park›’nda bir araya gelerek TEKEL
fabrikas›na do¤ru yürüyüfle geçen
"TEKEL ‹flçileriyle Dayan›flma
Platformu" üyelerine polis sald›rd›.
"AKP IMF Ufla¤›, ‹fl Ekmek Yoksa,
Bar›flta Yok” sloganlar›yla E-5 ka-
rayolu üzerinde yürüyüfl yapmak is-
teyen kitleyi Seyhan Belediyesi
önünde engellemek isteyen polis,
kitlenin kararl›l›¤› karfl›s›nda cop-
larla, gaz bombalar›yla sald›rd›.
Sald›r›n›n ard›ndan çevik kuvvet
ablukas› alt›nda fabrikaya yürüyen
iflçilere TEKEL fabrikas› önünde
slogan att›klar› ve yolu kapatt›klar›
gerekçesiyle bir sald›r› daha gerçek-
leflti. AKP’nin polisi TEKEL’i sat›n
alan Amerikan Tobakko’nun koru-
mas› oldu¤unu, onlarca TEKEL ifl-
çisini coplarla gaz bombalar›yla ya-
ralayarak, yerlerde sürükleyerek bir
kez daha gösterirken iflçiler sald›r›
karfl›s›nda sloganlarla direndiler.
500 kiflkinin kat›ld›¤› eylemin
ard›ndan TEKEL iflçileri fabrika
bahçesindeki çad›rlar›na döndüler.

‹STANBUL: DDirenifl ssürüyor,
sürdürece¤iz! 

‹stanbul’da da TEKEL iflçileri
eylemdeydi. Cevizli TEKEL’de
fabrika terk etmeme eylemlerini

sürdüren iflçiler 2 Mart’ta eylemleri-
nin 11. gününde kald›klar› fabrika
yemekhanesinden "Direnifl Sürüyor
Sürdürece¤iz" sloganlar› ve pankart-
larla fabrikan›n girifl kap›s›na yürü-
yüfl düzenledi. Fabrika giriflinde ya-
p›lan aç›klamada “Direniflimize bü-
yük bir kararl›l›kla devam ediyoruz
ve devam ettirece¤iz” denilerek di-
renifl kararl›l›¤› vurguland›. Firma
patronlar›n› ifl yerine almayacaklar›-
n› söyleyen iflçiler eylemin ard›ndan
fabrikaya geri döndüler. 

B‹TL‹S: BBuray› tteslim 

etmeyece¤iz! 
Bitlis’te de eylemlerinin 8. gü-

nünde olan iflçiler 2 Mart günü fab-
rika giriflinde so¤u¤a ra¤men gö-
¤üslerine takt›klar› harflerle “Fabri-
kam›z›n canl› kalkanlar›y›z” yaza-
rak eylem yapt›lar. Burada Tek G›da
‹fl fiube Baflkan› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “Buray› can›m›z paha-
s›na da olsa teslim etmeyece¤iz”
denildi. 

TOKAT: DDirene ddirene 

kazanaca¤›z! 

Tokat Sigara Fabrikas› iflçileri de
fabrika terk etmeme eylemlerini
sürdürürken 1 Mart günü bir eylem
gerçeklefltirdiler. Fabrika önünde
yap›lan eylemde iflçiler temsili bir
idam sehpas› kurarak bir iflçi make-
tini ast›lar. AKP’nin iflçileri ölüme

terk etti¤inin vurguland›¤› aç›kla-
mada “Direne Direne Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›ld›, eylemlerinin de-
vam edece¤i vurguland›. 

MALATYA: ““Bu mmücadele 

ülke mmücadelesidir”

TEKEL’in özellefltirilmesine
karfl› 12 gündür iflyerlerini terk et-
meyen Malatya TEKEL iflçileri de 4
Mart akflam› yapt›klar› meflaleli ey-
lemle  “Bu mücadele ülke mücade-
lesidir” dediler. Malatya TEKEL
fabrikas›ndan ç›kan 150 iflçi merkez
postane önüne kadar yürüdüler. Bu-
rada yap›lan aç›klamada “Biz onla-
ra oylar›m›z› bizi satmalar› için mi
verdik” denildi. Eylemin ard›ndan
sloganlarla fabrikalar›na dönen iflçi-
ler yolu tek yönlü trafi¤e kapatt›lar. 

KKaarraaddeenniizz TTeemmeell HHaakkllaarr çal›-
flanlar› Samsun’un 19 May›s ‹lçe-
si’ndeki Ball›ca Sigara Fabrikas›’n›
terk etmeme eylemine bafllayan ifl-
çileri ziyaret ettiler. Fabrika kap›-
s›nda gerçekleflen ziyarette ülkemi-
zin özellefltirmelerle emperyalizme
peflkefl çekildi¤ini söyleyen iflçilere
bu mücadele de omuz omuza olduk-
lar›n› belirten Temel Haklar üyeleri
ziyaret sonunda “TEKEL Vatand›r
Sat›lamaz” sloganlar› ile fabrikadan
ayr›ld›. 

TEKEL ‹fiÇ‹LER‹ D‹REN‹YOR!

BES: Eflit ‹fle Eflit Ücret 
Büro Emekçileri Sendikas› vergi haftas› nedeniyle ‘eflit

ifle eflit ücret’ için bafllatt›klar› imza kampanyas›n›n sonun-
da toplanan imzalar› 5 Mart 2008 günü Maliye
Bakanl›¤›’na ilettiler. Maliye Bakanl›¤› önünde saat
13.00’da toplanan ‘Sermayeye De¤il Emekçiye Bütçe’ slo-
ganlar›n› atan BES’liler ad›na BES 1 No’lu fiube Baflkan›
Fikret Aslan’›n yapt›¤› aç›klamada;

“Biz büro emekçileri olarak insanca yaflanacak bir
ücret temelinde, ekonomik, sosyal ve özlük haklar› günün
koflullar›na göre yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz”
diyerek verginin kazanca göre vergilendirilmesini, kay›t
d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nmas›n› ve vergi aff›na son
verilerek kaynaklar›n kamusal hizmete aktar›lmas› gerek-
ti¤ini belirtti.

Esenyurt’ta Sürgün

KESK'e ba¤l›, Tüm Bel-Sen 1 No'lu
fiubesi 26 fiubat günü Esenyurt Belediye-
si'nde yaklafl›k 20 y›ld›r çal›flan Sema
Düzcü, Günefl Aksoy, Dursun Özkoç ve
Ramazan Özfidan adl› memurlar›n AKP’li
Belediye taraf›ndan ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Mezarl›klar Müdürlü¤ü'ne sür-
gün edildi¤ini aç›klad›. Esenyurt Temel
Haklar’›n da destek verdi¤i eylemde
yap›lan aç›klamada “Halk› yönetmek için
seçilen bu kiflilerin kendileri d›fl›ndaki her
fleyle ve herkesle olan kavgas› bitmedi”
denildi. Eylem “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar›yla son erdi. 
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Bugünlerde, Amerikan, ‹ngiliz
emperyalizmi ve iflbirlikçi Irak yö-
netimi, burjuva bas›nda ço¤unlukla
“Kimyasal Ali” olarak an›lan Ali
Hasan El Mecid’i, Saddam diktatör-
lü¤ü döneminde Halepçe’de binler-
ce Kürt’ün katledilmesinin sorum-
lular›ndan birisi olarak idam etmeye
haz›rlan›yorlar. Ali Hasan El Me-
cid’in idam cezas› Baflkanl›k Kon-
seyi taraf›ndan onayland› ve 30 gün
içinde infaz edilmesi bekleniyor. El
Mecid’e, iflbirlikçi Irak yönetimi ta-
raf›ndan, Irak’l› Kürtler’in öldürül-
mesiyle ilgili olarak yürütülen Enfal
davas›nda idam cezas› verilmiflti.

Amerikan, ‹ngiliz emperyalizmi
bu idamlarla, bir yandan Irak’taki
iflgallerini meflrulaflt›r›rken, di¤er
yandan kendilerinin de sorumlu ol-
duklar› katliamlar›n dosyalar›n› bir-
kaç eski Irak’l› yöneticiyi cezalan-
d›rarak kapatmak istiyorlar.

Kuflkusuz ki, Saddam Hüseyin
yönetimindeki Irak hükümeti, Ha-
lepçe katliam›n›n birinci dereceden
sorumlular›ndand›r. Bu katliam›
gerçeklefltiren Saddam iktidar›n›n
yöneticileri de halklar taraf›ndan
yarg›lan›p cezaland›r›lmay› defalar-
ca haketmifl kiflilerdirler.

Fakat, emperyalist ülkelerin so-
rumluluklar› da onlardan geri de¤il-
dir. Kimyasal Ali’nin idam edilme-
si, bir baflka suçlu olan emperyaliz-
min suçlar›n› unutturmamal›d›r.

Emperyalizm, Halepçe katli-
am›ndaki sorumlulu¤unu örtbas
edemez. Saddam Hüseyin yöneti-
mindeki Irak’a kimyasal silahlar›
verenler de, Kürt halk›n›n üzerine
bombalar ya¤d›r›l›rken seyretmekle
yetinenler de kendileridir.

Emperyalizm de, Halepçe’de
katledilen 5 bin Kürt’ün hesab›n›
vermek zorundad›r. Ellerinde, katle-
dilen Kürtler’in kan›n› tafl›rken,
kendilerini “katilleri cezaland›ran,
adaleti sa¤layan” konumunda pa-
zarlamalar›na izin vermemesi gere-
ken, en baflta Kürt halk›d›r.

Unutulmamal›d›r ki, dün Halep-
çe ve benzeri katliamlara destek ve-
ren emperyalizm, bugün de ç›karla-
r› gerektirdi¤inde Türkiye, ‹ran, Su-
riye veya Irak’taki Kürtler’e karfl›
yeni katliamlar için izin vermekten
çekinmeyecektir.

Halepçe katliam› Kürt halk› için,
ve asl›nda tüm dünya halklar› için
çok ö¤reticidir. Halepçe katliam›n›n
gerçekleflti¤i dönemde ‹ran-Irak sa-

vafl› yaflanmaktad›r. Bu savaflta,
‹ran Kürtler’i Irak taraf›ndan, Tala-
bani, Barzani önderli¤indeki Irak
Kürtler’i ise ‹ran taraf›ndan kulla-
n›lm›flt›r. ‹ran ve Irak aralar›nda an-
laflt›klar›nda, bu sefer her iki ülke,
kendi ülkelerindeki Kürtler’i katlet-
meye yöneldiler. Talabani, Barzani
önderlikleri, bugün ayn› anlay›fl›
sürdürerek, di¤er ülkelerdeki Kürt-
ler’in katledilmesine ya göz yum-
makta, ya da ortak olmaktad›rlar.

Dolay›s›yla, Halepçe’nin, Kürt
halk›n›n yaflad›¤› ve yaflamakta
oldu¤u zulümlerin hesab›n› vermesi
gerekenler çoktur. Bu hesab› sorma
hakk› ve yetkisi olmayan tek güç
varsa e¤er, o da emperyalistlerdir.
Emperyalizm, hesap vermesi gere-
ken durumdad›r. Emperyalistler bu-
gün bir “suçluyu” yarg›larken bile,
bunu kendileri iiflflggaall ssuuççuunnuu ekleye-
rek yapmaktad›rlar. Kürt halk› iflte
bu nedenle, emperyalizmin adaletin
uygulay›c›s› olamayaca¤›n›, emper-
yalizmin yerinin suçlu sandalyesi
oldu¤unu hayk›rmal›, Kimyasal
Ali’ler as›lsa da Halepçe dosyas›n›
kapatmamal›, emperyalizmin kendi-
sini aklamas›na, iflgalcili¤i meflru-
laflt›rmas›na izin vermemelidir. 

Halepçe’nin Sorumlular›n›
Halklar Yarg›layacak!

16 Mart 1988'de Halepçe’de 5
bin Kürt, Saddam diktatörlü¤ünün
kimyasal bombalar› ile katledilmifl-
lerdi. Kürdistan Yurtseverler Birli-
¤i'nin (KYB) Halepçe'ye girerek,
Kerkük'e yaklaflmas›n› gerekçe ya-
pan Saddam yönetimi, uçaklardan
Kürt halk›n›n üzerine kimyasal
bombalar ya¤d›rm›flt›. Halepçe,
Derbendikan, ‹nap ve Ducayda böl-
gelerinde Kürt halk› Siyanür, Hardal
ve pek çok çeflit kimyasal gaz›n kul-
lan›ld›¤› bombalarla katledilmiflti.

Katliam›n en büyü¤ü Halepçe'deydi,
sokaklar ceset dolmufltu. Halep-
çe'nin üzerini gaz bulutlar› kaplad›.

Kimyasal silahlarla yap›lan bu
katliam›n arkas›ndan, 70 bin kifli-
nin yaflad›¤› Halepçe'de onbinlerce
insan göç yollar›na düfltü. Sad-
dam'›n zulmünden kaçarken, Türki-
ye oligarflisinin zulmüne yakaland›-
lar. Halepçe’den Türkiye’ye kaçan
Kürtler için Çukurca, Ç›¤l›, Cude-
re, Yüksekova, Diyarbak›r, Mardin
gibi birçok il ve ilçede tel örgülerle

çevrili mülteci kamplar› oluflturul-

du. Buralara toplanan Kürtler’i aç-

l›k, so¤uk, hastal›k, s›k s›k yaflanan

zehirlenmeler yani k›sacas› bitme-

yen ölümler bekliyordu. Türkiye

oligarflisi bu flekilde yüzlerce

Kürt’ün katledilmesinin birinci de-

receden sorumlular›ndan oldu.

Fakat Halepçe’nin sorumlular›

bunlarla s›n›rl› de¤ildi. Saddam’›n

kulland›¤› kimyasal silahlar, em-

peryalizmin üretti¤i silahlard›.

ABD emperyalizmi, Kürt halk›n›n

üzerine ya¤d›r›lan bombalara sessiz

kalarak da destek vermiflti.

Halepçe’de ne olmufltu? 



Ç›lg›nl›k, iyi midir, kötü müdür?
Cevab› zor bir soru. Ona nas›l bir
anlam yükledi¤inize ba¤l› asl›nda.
Sözlüklerde, ç›lg›nl›k kelimesinin
karfl›s›nda “delilik, abart›l› davra-
n›fllarda bulunmak, farkl›l›k” diye
yaz›yor. ‹flin özü, di¤er insanlara
göre “uuçç” noktada bir farkl›l›k ola-
rak gözüküyor. ‹nsan› farkl› olmaya
iten nedir? Bu nas›l bir zorunluluk-
tur ki, insana deli olmay› kabullen-
dirir, hangi zorunluluklard›r ki insa-
n› “ç›lg›n”laflt›r›r?

Düzen, hele ki kapitalist düzen,
çerçevesini kendisinin çizdi¤i fark-
l›l›klardan baflkas›n› kabul etmez;
tersine, onlar› afla¤›lar, küçümser.
Toplumlar tarihi boyunca ezenler
hep böyle yapm›flt›r. Farkl› bir dü-
flünceyi, farkl› davranan› istemez ve
sevmezler. Düzenini de¤ifltirecek,
çarklar›n pürüzsüz dönmesini en-
gelleyecek farkl› bir sanat›, farkl›
bir kültürü, farkl› bir politikay›,
farkl› bir tavr› istemezler. 

Kapitalist düzen içinde yafla-
mak, düflünen insan› s›kar, s›k›flt›r›r.
Okul, ifl, ev, suni bir ‘sosyal hayat’
k›s›r döngüsünde ö¤ütülür hayatlar.
Ve hiçbiri, okul, ifl, ev, suni ‘sosyal
hayat’lar, insan›n insan kimli¤ini
besleyemez. Kapitalizmin insan›
bunal›r; ekonomik olarak, kültürel
olarak bunal›r... Ve kapitalizm, her
fleyi oldu¤u gibi, bunu da bir “me-
ta”ya dönüfltürür;

‹çi boflalt›lm›fl “farkl›l›klar” su-
nar kitlelere, içinde bulundu¤u mo-
notonlu¤a alternatif olarak “ç›lg›n-
l›klar” önerir. Bunlar›n ad› bazen
hobi olur, bazen fobi, bazen bir sa-
nat, bazen “adrenalin art›racak” bir
spor dal›.. “Paraflütü yere 100 met-
re kala açmak”tan “en k›sa sürede
en çok coca cola içme”ye, “ç›lg›n
partiler düzenlemekten”, “uyufltu-
rucu kullanmaya” kadar uzan›r bu
farkl›l›klar ve ç›lg›nl›klar.. Farkl›
olmak, “fark edilir” olmak, bu tür
alanlara s›k›flt›r›l›r. 

Burjuvazi çok sever böyle ç›l-
g›nl›klar›. Bunlar›n sonucu olan

dramlar› da sever. ‹deolojilere
boflverip ““çç››llgg››nnccaa hhaayyaatt››nn›› yyaa--
flflaayyaannllaarr”” öne ç›kar›l›r burju-
vazinin kültür mekanizma-
lar›nda. 

Böyle ç›lg›nl›klar,
böyle farkl›l›klar memnun eder bur-
juvaziyi. Bu çizgide ne kadar “ç›l-
g›nlafl›rlarsa” ç›lg›nlafls›nlar, bu ç›l-
g›nl›k korkutmaz burjuvaziyi. 

Neden korksunlar ki!

Kapitalist düzenin ak›fl›n› boza-
maz ki böyle ç›lg›nl›klar. 

Ezilenler, d›fllananlar, horlanan-
lar, öfkelenenler, burjuvazinin em-
poze etti¤i “ç›lg›nl›k” yöntemleriyle
eritilirler. Öfkeler, coflkular, heye-
canlar, baflka ve bbooflfluunnaa mecralara
ak›t›l›p heba olur. 

Burjuvalar›n korkudan titredik-
leri, uykular›n› kaç›ran “ç›lg›nl›k-
lar” da vard›r. Bu tür ç›lg›nl›klar› ise
duymaktan, okumaktan, seyretmek-
ten hiç mi hiç hofllanmazlar.

GGüünnddee bbeeflfl kkeerree bbüüyyüükk bbaaflflllaarr
bbaakkaarr iiççeerriiyyee;; 

YYüüzzlleerriinnddee tteecceessssüüss..

‘‘ÇÇ››llgg››nn aaddaamm,, 33--55 kkiiflflii iillee kkoosskkoo--
ccaa kkaarraannll››kkllaarr

‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uunnaa kkaaffaa ttuuttaann
aaddaall››llaarr..’’

AAmmaa yyiinnee ddee ‘‘çç››llgg››nn aaddaamm››nn’’
kkaarrflfl››ss››nnddaa bbiirr eezziikklliikk,, bbiirr bbuu--
rruukklluukk dduuyyuuyyoorrllaarr oo bbaaflflkkaa.. 

“Ç›lg›nl›¤›n” bu türü, düzene
meydan okuma fleklinde gösterir
kendini. Burjuvazi onu da bir ç›l-
g›nl›k olarak görür. Bu yüzden bas-

k›ya, zulme, yoksullu¤a bafl
kald›ranlar›, tarihte hep
“ak›llar› bafllar›ndan gitmifl”
topluluklar olarak, “z›nd›k”,
“sapk›n”, “macerac›”, “yol-
dan ç›km›fl” gibi s›fatlarla ta-
rif etmifllerdir. 

“Siz ç›ld›rm›fl olmal›s›n›z
üç befl kifli koca devlete kafa
tutuyorsunuz” der, s›radan
insan. Ve asl›nda bu düflünce
ona, egemenler taraf›ndan
empoze edilmifl bir düflünce-
dir. 

Bir yanda muktedirlerin
devasa ordular›, bir yanda bir

avuç “bald›r› ç›plak”... Bir yan-
da tam donan›mla, ça¤›n en gelifl-

mifl silahlar›na sahip da¤lar›, ovala-
r› bir hamlede yutan ordular; bir
yanda kendi bedenlerini kalkan ya-
parak yürüyenler... 

Bir yanda lüks ve sefahat›n bek-
çileri, bir yanda “dönen dönsün ben
dönmezem yolumdan” deyip canla-
r›n› fütursuzca verenler.. 

Bir yanda askeri-polisi, tank›-tü-
fe¤iyle burjuvazinin kuvvetleri, bir
yanda “biz buraya dönmeye de¤il,
ölmeye geldik” diyen hakikat mi-
rasç›s› “bir avuç ç›lg›n!”

Gerçe¤i savunmak, ç›lg›nl›kt›r
art›k. Gerçek için savaflmak, kat-
merli ç›lg›nl›kt›r belki. Bir söz dü-
fler bu noktada tarihin not defterine:
““BBooyyuunn ee¤¤mmeenniinn aakk››ll ssaayy››lldd››¤¤›› yyeerr--
ddee,, ssooyyuummuuzz eezzeellddeenn ddeelliiddiirr bbiizziimm..”” 

Onlara sapk›n, z›nd›k, ak›ls›z,
bald›r› ç›plak, deli, ç›lg›n diyenler,
tarihten silinip giderken, tarihin
yazd›klar› onlar olmufltur. 

Düzene karfl› ç›kmak ç›lg›nl›ksa,
ç›lg›n olmak gerek. 

Bizi biz yapan, bizi “üç befl ç›l-
g›n” olarak tarih sahnesine ç›kar-
tan, tarihin zorunlulu¤udur. 

Bizler zorunlulu¤uyuz tarihin.
Kimi zaman slogan, kimi zaman
kurflun, kimi zaman mürekkep, kimi
zaman pankart, kimi zaman bildiri
olanlar›z. Bize deli diyenlere de,
ç›lg›n diyenlere de ald›rmadan, tari-
hin en flaflmaz akl›n›n peflinden yü-
rüyenleriz... 

ÇÇ››llgg››nnll››kk

Say›: 142 43DENEME
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Kolombi-
ya’n›n Ameri-
kan iflbirlikçisi
iktidar›, 1
Mart’ta Ekva-
dor s›n›rlar›
içinde düzen-
ledi¤i sald›r›-
da Kolombiya
Devrimci Si-
lahl› Güçle-

ri’nin (FARC) Sözcüsü Raul Reyes
ve 16 FARC üyesini katletti.

Ekvador ve Venezuela baflta ol-
mak üzere, Latin Amerika’n›n ilerici
ülkelerinin öfkesini çeken sald›r›n›n
ard›ndan, Kolombiya Devlet Baflkan›

Alvaro Uribe yapt›¤› ilk aç›klamada,
gerillalar›n yaflanan silahl› çat›flma
sonucunda öldürüldüklerini aç›klad›.
Ekvador Devlet Baflkan› Rafael Cor-
rea ise, Uribe’nin yalan söyledi¤ini,
bölgede bir çat›flma yaflanmad›¤›n›
planl› bir sald›r› oldu¤unu aç›klad›.

Correa, ""ÖÖllddüürrüülleennlleerr ppiijjaammaa

yyaa ddaa iiçç ççaammaaflfl››rr››yyllaayydd››.. BBuu ddaa ss››--

ccaakk ttaakkiipp oollmmaadd››¤¤››nn›› vvee FFAARRCC mmii--

lliittaannllaarr››nn››nn uuyyuurrkkeenn ööllddüürrüüllddüü¤¤üü--

nnüü ggöösstteerriiyyoorr"" dedi.

Correa sald›r›y› ““BBuu,, ttoopprraakkllaarr››--

mm››zzaa vvee vvaattaann››mm››zzaa kkaarrflfl›› ssaalldd››rr››--

dd››rr”” sözleriyle de¤erlendirdi.

Kolombiya’n›n katliam› üzerine,

Ekvador ve
Venezue la ,

Kolombiya s›n›r›na asker sevkiyat›
yapt›lar. Ülkelerinin içine yönelecek
bir sald›r›y› cevaplayacaklar›n› aç›k-
lad›lar.

Chavez; Kolombiya’n›n katliam›-
na tepki göstererek, Amerikan iflbir-
likçisi Uribe için ““yyaallaanncc››,, mmaaffyyaa
ppaattrroonnuu,, uuyyuuflflttuurruuccuu hhüükküümmeettiinnee
vvee AABBDD’’nniinn ddaallkkaavvuu¤¤uu oollaann hhüükküü--
mmeettee lliiddeerrlliikk eeddeenn mmiilliiss”” ifadeleri-
ni kulland›.

Di¤er yandan, ABD emperyaliz-
mi yapt›¤› aç›klama ile Kolombi-
ya’daki iflbirlikçisini sahiplendi.
ABD Baflkan› Bush, Uribe’nin ya-
n›nda olduklar›n› söyledi.

FARC Sözcüsü Raul Reyes Katledildi

5 fiubat’ta Almanya’da son y›lla-
r›n en büyük grevlerinden birisi daha
yafland›. Grev, Ver.di Sendikas›’n›n
karar›yla kamu sektöründe hayata ge-
çirildi. Ver.di sendikas›, ülke genelin-
deki 1.3 milyon civar›ndaki üyesi
için, y›lda yüzde 8 zam istiyor. Bunun
karfl›l›¤›nda patronlar yüzde 5 zama
iflçileri raz› etmeye ve dahas› çal›flma

sürelerini de uzatma-
ya çal›fl›yorlar.

Ver.di Sendikas›
yetkilileri grevlerin
büyük bir kat›l›mla
gerçekleflti¤ini söyle-

diler. Grev, Münih, Hannover, Köln,
Bonn, Stuttgart ve Frankfurt havaalan-
lar›nda, ülke genelindeki krefl, hort,
klinik ve belediyelerde hayata geçti.
Havaalanlar›nda çok say›da uçufl grev
nedeniyle iptal edilmek zorunda kald›.
Ayr›ca Baflkent Berlin’de tren maki-
nistleri ve otobüs floförlerinin greve
kat›l›m› nedeniyle ulafl›m aksad›.

Sendika yetkilileri greve iliflkin
de¤erlendirmelerinde, bunun daha
bafllang›ç oldu¤u, taleplerinin kabul
edilmemesi durumunda daha büyük
grevler yapabileceklerinin görüldü¤ü-
nü söylediler.

Almanya: Maafllara Zam Talebiyle Grev

BASK bölgesinin ba¤›m-

s›zl›¤› için mücadele eden

ETA, 9 Mart’ta ‹spanya’da ya-

p›lacak seçimleri boykot ça¤-

r›s› yapt›. 

Seçimlere iliflkin ç›kard›¤›

bildiride BASK halk›na sesle-

nen ETA, ““ggeenneell sseeççiimmlleerriinn

BBAASSKK bbööllggeessiinnee kkaarrflfl›› yyaapp››--

llaann yyeennii bbiirr ggiirriiflfliimm oolldduu¤¤uu--

nnuu”” belirtti ve seçimlerin boy-

kot edilmesini istedi. 

Ocak’›n son
haftas›nda ‹sviç-
re’nin Davos Ka-
sabas›’nda gerçek-
lefltirilen Davos
Zirvesi (WEF-
Dünya Ekonomik

Forumu) s›ras›nda polis zirveye  kar-
fl› gösterileri yasaklam›fl, Bern’de
yürüyüfl yapmak isteyen göstericile-
re sald›rm›fl 100 kadar göstericiyi gö-
zalt›na alm›flt›. Bu sald›r› ve gözalt›-

lar›, WEF’i ve kapitalizmi protesto
etmek için 1 Mart’ta ‹sviçre’nin Ba-
sel flehrinde bir yürüyüfl yap›ld›.

‹sviçreli sol örgütler, anti-faflist
ve anarflistlerin organize etti¤i yürü-
yüfle Cepheliler de ““KKuurrttuulluuflfl KKaa--
ddaarr SSaavvaaflfl”” yaz›l› pankartlar›, k›z›l-
bayrak, Cephe ve Parti bayraklar›yla
kat›ld›lar. Eyleme, ““YYüürrüüyyüüflfl”” ön-
lükleri ile kat›lan okurlar›m›z ise,
dergimizin tan›t›m ve sat›fl›n› yapt›-
lar.

Belçika’n›n Liege flehrinde
faaliyetlerini sürdüren, BAHKEM
2 Mart’ta 3. kurulufl y›l›n› kutlad›.

3 kurulufl y›l›nda BAHKEM’e
eme¤i geçen herkese teflekkür edi-
lerek yap›lan konuflmada, birlik
ve örgütlü olman›n, mücadele
etmenin gereklili¤ine vurgu
yap›ld›.

WEF’i Protesto Yürüyüflü BBAAHHKKEEMM 33.. KKuurruulluuflfl
YY››ll››nn›› KKuuttllaadd››

ETA: Seçimleri
Boykot Edin



Say›: 142 45DÜNYA

VViiyyaannaa::  Dergimizin 139. say›s›-
n›n tan›t›m ve da¤›t›m› 26-27 fiu-
bat’ta Viyana’n›n 11. ve 12. bölgele-
rinde yap›ld›. Tan›t›mlarda 18 dergi
sat›ld›.

***

PPaarriiss: Dergimizin tan›t›m›, 1
Mart’ta Fransa'n›n baflkenti Paris'te
Strasburg Saint Denis semtinde yap›l-
d›. Dergimizin da¤›t›m›, yeni okurlar
kazanmam›za da vesile olurken, 41
dergi sat›fl› gerçeklefltirildi.

***

BBeerrlliinn:: Dergimizin Berlin’de ya-
p›lan da¤›t›mlar›, okurlar›m›z tara-
f›ndan 1 Mart’ta, pazar yerinde de-
vam ettirildi. Okurlar›m›z resim ve
yaz›larla oluflturduklar› panoyu pazar
girifline koyarak dergi tan›t›m› ve sa-
t›fl› yapt›lar.

***

BBeellççiikkaa LLiieeggee:: 2 Mart’ta Belçi-
ka'n›n Liege flehrinde kurulan pazar-
da, Yürüyüfl yaz›l› önlükler giyen
okurlar›m›z taraf›ndan dergimizin ta-
n›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.

***

DDuuiissbbuurrgg:: Duisburg’da ise 26-28
fiubat ve 1 Mart’ta Anadolu Federas-
yonu Gazetesi da¤›t›m›, Duisburg
Anadolu E¤itim Kültür Merkezi
çal›flanlar› taraf›ndan yap›ld›. 15
gazete sat›ld›.

Yürüyüfl’ümüz Avrupa’da Da Sürüyor

Anadolu Federasyonu’nun ““IIrrkk--
çç›› SSaalldd››rr››llaarraa SSoonn”” kampanyas›
çerçevesinde, Almanya’da 9 insan›-
m›z›n can verdi¤i Lüdwigsha-
fen’deki yang›nla ilgili Berlin’de 29
fiubat’ta bas›n aç›klamas› yap›ld›. 

Aç›klamada, yang›nlar›n kundak-
lama sonucu ç›kt›¤› düflüncesinin,
Avrupa’da yaflayan Türkiyeliler üze-
rinde tedirginlik yaratt›¤› belirtildi.

Kimi yang›nlar›n kundaklama
sonucu meydana geldi¤inin aç›k ol-
du¤u, yang›n ç›kan yerlerde ›rkç›
yaz› ve iflaretlerin görüldü¤ünün Al-
man polisleri taraf›ndan da kabul
edildi¤i belirtildi.

Halen tatmin edici bir aç›klama
yap›lmad›¤› ve yang›nlar› ç›karanla-

r›n yakalanmad›¤›, Türkiyeli ve Al-
man yetkililerin ortak aç›klamalar›n-
da da olaylar›n üzerinin örtülmeye
çal›fl›ld›¤› belirtilerek, ““yyaanngg››nnllaarr››nn
ssoorruummlluullaarr››nn››nn oorrttaayyaa çç››kkaarr››llmmaass››
iiççiinn bbiirrlliikkttee hhaarreekkeett eettmmeellii vvee sseessii--
mmiizzii yyüükksseellttmmeelliiyyiizz”” denildi.

***

Anadolu Federasyonu 28 fiu-
bat’ta da Köln Dom Katedrali de bir
eylem yapt›. Eylemde yap›lan aç›k-
lamada, Almanya’da peflpefle ç›kan
yang›nlar›n faillerinin derhal bulun-
mas› ve yarg›lanmas› istendi. 

Aç›klamada ““IIrrkkçç›› SSaalldd››rr››llaarraa
SSoonn”” pankart› aç›ld›, aç›klaman›n
ard›ndan bildiri da¤›t›ld›.  Eyleme
Bir-Kar üyeleri de kat›larak destek

verdi.

Federasyon ““IIrrkkçç›› SSaalldd››rr››--
llaarraa SSoonn”” kampanyas›n› çeflitli

eylemlerle sürdüreceklerini aç›klad›.

***

Yürüyüfle KKat›l›m ÇÇa¤r›s›
Dortmund Kültür Merkezi’nde,

2 Mart’ta yabanc›lara yönelik sald›-
r›larla ilgili toplant› yap›larak, Ana-
dolu Federasyonu olarak, eylemlik-
ler yap›laca¤›
duyuruldu, 1155
MMaarrtt  ssaaaatt
11 44 :: 00 00 ’’ dd aa
KKööllnn EEbbeerrpp--
llaattzz Meyda-
n›’ndan baflla-
yacak yürüyü-
fle ça¤r› yap›l-
d›.

“Neonaziler’e  
Yer Yok”

Almanya Marburg Kenti yak›nlar›n-
daki Dautphetal Kasabas›’nda
Türkiyeli bir aileye ait evin kundaklan-

mas›n› protesto etmek için yürüyüfl düzenlendi. Evin
yak›ld›¤› Dautphetal Kasabas›’nda düzenlenen yürüyü-
flü, Marburg Üniversitesi Ö¤renciler Birli¤i ile birleflik
hizmetler sendikas› Ver.di’nin Gençlik Örgütü organiz-
e etti. Eyleme kitlesel kat›l›m oldu.

Yürüyüflte konuflan, Ver.di Gençlik Örgütü yöneti-

cisi, eylemle evleri kundaklananlara destek verdikleri-
ni söyledi. Eylemde ““FFaaflfliizzmmee HHaayy››rr”” pankart› aç›la-
rak, ““NNeeoonnaazziilleerree BBuurraaddaa YYeerr YYookk”” sloganlar› at›ld›.

IIrrkkçç››llaarraa KKaarrflfl››
YYüürrüüyyüüflfl

AAllmmaannyyaa AAuuggssbbuurrgg’’ddaa Neonaziler’in 23 fiubat’ta
yürüyüfl yapmak istemeleri üzerine içlerinde Anadolu
Federasyonu üyelerinin de oldu¤u, Türkiyeli ve Alman
örgütler yürüyüfl düzenleyerek faflistlerin yürüyüflünü
engellediler. Eylem ›rkç›l›¤a karfl› aç›klamalardan son-
ra bitirildi.

Sesimizi Birlikte Yükseltmeliyiz



1978 Mart’›, kontrgerillan›n sivi-
li resmisiyle provokasyonlar için se-
ferberlik ilan ettikleri aylardan biriy-
di. Resmi güçler komplolar›, sivil fa-
flist hareket ise kitle katliamlar›n› ha-
z›rlamaktayd›lar. 

Mart ay› bafl›nda DDaann››flflttaayy bbiinnaa--
ss››nnaa patlay›c› at›ld› (demek ki, Da-
n›fltay o zaman da kontrgerilla için
cazip bir hedef imifl). ‹stanbul'da,
Haydarpafla-Pendik aras›nda çal›flan
bbaannlliiyyöö ttrreenniinnee ssaabboottaajj yap›ld›. Ay-
n› gün Ankara Tando¤an'daki bir
aannaaookkuulluunnaa ppaattllaayy››cc›› mmaaddddee ko-
nuldu. Devrimcileri önlerine gelen
her yeri bombalayan, halka çocukla-
ra zarar veren bir “güruh” olarak
göstermeye çal›flan bu eylemler ger-
çeklefltirilirken, resmi-sivil faflist
güçler ortaklafla büyük bir katliam›n
haz›rl›¤›ndayd›lar. 

HH
T›pk› Hrant Dink cinayeti önce-

sinde gibiydi her fley. Duyumlar var-
d›. ‹hbarlar vard›. ‹hbar› yapan yine
bir polisti. Nereden ö¤renmiflti, niye
ihbar etmiflti bilinmez, “polis haber
eleman› Erhan Tuncel gibi” ihbar et-
miflti iflte.. ‹hbar vard› ancak, önlem
yoktu... Dönemin ‹‹ssttaannbbuull EEmmnniiyyeett
MMüüddüürr YYaarrdd››mmcc››ss›› fifiüükkrrüü BBaallkk››rr,, 7
Mart, 78 tarihli yaz›s›nda, sald›r›n›n
gerçeklefltirilece¤inin MMuurraatt NNaaii--
ppoo¤¤lluu adl› bir baflka polisin ihbar›y-
la ö¤renildi¤ini ve konuyla ilgili ola-
rak üünniivveerrssiitteeddee ggöörreevvllii ppoolliiss bbii--
rriimmlleerriinniinn uuyyaarr››lldd››¤¤››nn›› söylüyordu. 

‹flte, ""UUyyaarr›› vvee ÖÖnnlleemm iisstteekkllii""
üstbafll›¤›n› tafl›yan belge: 

""11.. fifiuubbee MMüüddüürrllüü¤¤üünnddeenn aall››--
nnaann 77 MMaarrtt 11997788 ggüünn 88778800 ssaayy››ll››
yyaazz›› iillee 88 MMaarrtt ''7788 ÇÇaarrflflaammbbaa ggüünnüü
‹‹ÜÜ.. HHuukkuukk FFaakküülltteessii’’nnddee üüllkküüccüü
ggrruubbaa mmeennssuupp öö¤¤rreenncciilleerriinn kkaarrflfl››
ggöörrüüflflllüü öö¤¤rreenncciilleerree ssaalldd››rraaccaakkllaarr››,, 

ssooll ggöörrüüflflllüü öö¤¤rreenncciilleerriinn ffaakküüll--
tteeyyee ddeevvaamm eettmmeelleerrii hhaalliinnddee 88--1100
ggüünn iiççiinnddee bbuu ggrruupp üüzzeerriinnee ddiinnaa--
mmiitt aatt››llaaccaa¤¤›› öö¤¤rreenniillmmiiflflttiirr.. ÜÜllkküüccüü
ggrruubbuunn lliiddeerriinniinn ÖÖzzggüürr KKooçç iissiimmllii
öö¤¤rreennccii oolldduu¤¤uu,, ttooppllaanntt››llaarr››nn›› BBee--

yyaazz››tt MMeeyyddaann››’’nnddaakkii PPllaa--
ttiinn KK››rraaaatthhaanneessii’’nnddee ddüü--
zzeennlleeddiikklleerrii tteessppiitt eeddiill--
mmiiflflttiirr.. ‹‹ÜÜ.. MMeerrkkeezz BBiinnaa--
ddaakkii ggöörreevvlliilleerriinn bbuunnaa

ggöörree tteeddbbiirr aallmmaass›› öönneemmllee rriiccaa
oolluunnuurr""

Katliam›n sadece saati belli de-
¤ildi; Hrant Dink’ten farkl› olarak
günü de belliydi bunun. 

“Tedbir” deniyordu resmi yaz›-
da? Kim alacakt› tedbiri?

‹flte tedbir al›n›yordu. Orada o
gün her zamankinden daha az po-
lis vard›. Kim azaltm›flt› polislerin

say›s›n›? Niye azaltm›flt›?

‹flte tedbir vard›; katliamc›lardan
biri de polisti zaten. Polis Memuru
MMuussttaaffaa DDoo¤¤aann,, MHP’li faflistler
LLaattiiff AAkktt›› ve ZZüüllkküüff ‹‹ssoott’un mey-
danda gerçeklefltirece¤i katliam› ra-
hatl›kla icra edebilmeleri için gere-
ken tedbirleri al›yordu. 

Ö¤rencilerin “can güvenli¤ini”
sa¤lamakla görevli polislerin bir k›s-
m›n›n bafl›nda da komiser yard›mc›-
s› RReeflflaatt AAllttaayy vard›. O zamanlardan
bafllayarak devrimcileri katlede kat-
lede yükselecek olan polis flefi... 

16 fiubat 1978 günü, yani katli-
amdan yaklafl›k bir ay önce, Anka-
ra’da bir evde emekli komando yüz-
bafl› Mehmet Ali Çevikel, çok mik-
tarda ordu mal› cephaneyle yakala-
n›r. Ama Mehmet Ali Çevikel yapa-
ca¤›n› yapm›fl, ‹stanbul'daki askeri
birliklerden sahte evrakla ald›¤› 250
tahrip kal›b›n› MHP’li faflistlere da-
¤›tm›flt›r. 16 Mart’ta ve Kahraman-
marafl’ta kullan›lacak olan patlay›c›-
lar iflte bu patlay›c›lard›r. 

Katliam›n organizasyonunu, son-

ralar› ad› Susurluk’la birlikte hem
deflifre olacak, hem ünlenecek olan
AAbbdduullllaahh ÇÇaattll›› yapm›flt›. Dahili ve
harici haz›rl›klar tamamd›. TTSSKK
mmeennssuubbuu bbiirr yyüüzzbbaaflfl››ddaann al›nan
bombalar, art›k hedefe at›labilirdi.

Reflat Altay’›n emrindeki polis-
ler, devrimci, demokrat ö¤renciler,
okuldan ç›karken çevirdiler onlar›.
Katillerin sald›r›y› gerçeklefltirece¤i
yere yaklafl›ld›¤›nda ise, Altay, em-
rindeki polisleri geri çekti. Sald›rd›
faflistler. F›rlatt›lar bombalar› kitle-
nin üzerine. Kan gölüne döndü mey-
dan. 7 ö¤renci öldü; 31’i a¤›r olmak
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

16 MART
ve HRANT

Fark› yoktu
dünün bugünden

""11.. fifiuubbee MMüüddüürrllüü¤¤üünnddeenn
aall››nnaann yyaazz›› iillee 88 MMaarrtt ''7788

ÇÇaarrflflaammbbaa ggüünnüü üüllkküüccüü ggrruu--
bbaa mmeennssuupp öö¤¤rreenncciilleerriinn kkaarrflfl››

ggöörrüüflflllüü öö¤¤rreenncciilleerree ssaalldd››rraa--
ccaakkllaarr››,, ssooll ggöörrüüflflllüü öö¤¤rreennccii--

lleerriinn ffaakküülltteeyyee ddeevvaamm eettmmeellee--
rrii hhaalliinnddee 88--1100 ggüünn iiççiinnddee bbuu
ggrruupp üüzzeerriinnee ddiinnaammiitt aatt››llaaccaa--

¤¤›› öö¤¤rreenniillmmiiflflttiirr..””

‹‹MMZZAA:: ‹‹ssttaannbbuull EEmmnniiyyeett MMüüddüürr
YYaarrdd››mmcc››ss›› fifiüükkrrüü BBaallkk››rr

16 Mart’ta katledilenlerin cenaze töreni



üzere, 100’den fazla kifli yaraland›. 

Resmi polislerin bir k›sm›, gayri ih-
tiyar› bombac›lar› yakalamak için
hamle yapt›lar. Reflat Altay onlar› dur-
durdu. YYaahhyyaa GGeerrggiinn de o gün orada
görevli polislerden biriydi. Y›llar son-
ra mahkemede verece¤i ifadede o za-
man›n komiser muavini Reflat Altay'›n,
bombac›lar›n peflinden koflan polislere
alenen engel oldu¤unu anlatacakt›. 

Sonra da zaten bilindi¤i gibi devlet,
tüm polis teflkilat›n› ve yarg›y› durdur-
du, 16 Mart katliamc›lar›n›n peflinden
gidilmesin diye. 

HH
23 Mart günü yani katliamdan sa-

dece bbiirr hhaaffttaa sonra, ilerici polislerin
içinde yer ald›¤› PPooll--DDeerr yetkilileri,
‹stanbul Üniversitesi katliam›n›n poli-
se daha önce ihbar edildi¤ini aç›klad›-
lar. Pol-Der’liler sözkonusu ihbara
iliflkin resmi yaz›n›n fotokopilerini de
bas›na da¤›tt›lar. ‹çiflleri Bakanl›¤›,
aç›klama karfl›s›nda, ihbar yap›ld›¤›n›
ddoo¤¤rruullaammaakk zorunda kald›. Ama ih-
bar›n gere¤inin yap›lmad›¤› da aç›kt›.
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n ise bu konuda
diyece¤i bir fley yoktu. Ama zaten ay-
n› Hrant Dink cinayetinde oldu¤u gibi,
kimsenin ‹çiflleri Bakan›’na,   Baflba-
kan’a niye bu katliam› önlemediniz di-
ye sordu¤u da yoktu. 

‹stanbul Ülkü Ocaklar› Derne¤i yö-
neticilerinden Mehmet Gül (ki çok
sonraki y›llarda MHP’den milletvekili
olacakt›) ve Mustafa Verkaya; ‹stanbul
Üniversitesi katliam›ndan sorumlu
olarak aranmaya bafllad›lar. 

Aranma dediysek, laf›n gelifli. res-
mi evrak üzerinde öyleydi. De¤ilse
kimsenin arad›¤› yoktu. Zaten güya
arand›klar›n›n aç›kland›¤› günlerde,
Milliyet Gazetesi’nde Mehmet Gül'ün
üstüste iki kez röportaj› yay›nland›. 

Bu durum karfl›s›nda ‹stanbul Sav-
c›l›¤›, Emniyet Müdürlü¤ü'ne flöyle bir
yaz› yazd›:

"fiayet Ülkü Ocaklar› Baflkan› Meh-
met Gül'ün nerede sakland›¤›n›, nere-
lerde gezdi¤ini polis olarak siz bilemi-
yorsan›z, lütfen gazetecilere sorunuz.
Çünkü gazeteciler her istedikleri anda
Mehmet Gül'ü buluyorlar... Lütfen po-
lis olarak tarafs›z olal›m, çünkü sizler
hükümetin de¤il, devletin polisisiniz,

bizler de Cumhuriyet'in savc›s›y›z.”

Savc› yan›l›yordu. Nitekim, faflist
flefler, bulunduklar›nda göstermelik bir
ifadenin ard›ndan sal›verildiler.

HH
Katliamc›lardan biri MMuussttaaffaa DDoo--

¤¤aann’d›. Belirtildi¤i üzere polisti. Bir
süre daha görevine devam etmiflti bel-
ki. Sonra? Sonras› belli de¤ildi. 

16 Mart katliam›yla ilgili aç›lan
göstermelik davada Mehmet Gül ve
Mustafa Verkaya beraat ettirildiler.
Dava da rafa kald›r›ld›. 1988’de dava,
katledilen ö¤rencilerin arkadafllar› ta-
raf›ndan tekrar aç›ld›¤›nda, tahmin
edilece¤i gibi dosyadan devletin katli-
amdaki rolünü anlatan belgeler saç›ld›. 

Bunlardan biri de Mustafa Do¤an’a
iliflkin oland›. BBiirr:: Dosyada Mustafa
Do¤an’›n devlet taraf›ndan aarraannmmaadd››--
¤¤››nnaa ddaaiirr resmi bir yaz› vard›. 

‹‹kkiinncciissii, Mustafa Do¤an Alman-
ya’ya s›¤›nm›flt›. Alman hükümeti de,
hakk›nda birçok olaya iliflkin suç iflle-
di¤ine dair iddialar olan sözkonusu ki-
fli hakk›nda Türkiye Cumhuriyeti tara-
f›ndan bir iade iste¤i yap›lmad›¤›n›
aç›klam›flt›. Hakk›nda mahkemece ve-
rilmifl g›yabi tutuklama karar› bulunan
birini, TC. Hükümeti istemiyordu. ‹l-
ginç de¤il mi?.. Hukuk aç›s›ndan il-
ginç elbette. Fakat faflizm aç›s›ndan
fazla bir ilginçli¤i yok. Çünkü o kadar
çok benzeri var ki bu durumun. 

Türkiye, katliamc›y› istemiyordu
Almanya’dan. KKeennddii katliamc›s›yd›
tabii. Zaten bu arada Mustafa Do¤an
“hizmetlerine” devam ediyordu. En
son AAzzaarrbbaayyccaann ddaarrbbeessiinnee kar›flt›¤›
aç›¤a ç›kt›. 

Peki flu patlay›c›y› sa¤layan eemmeekk--
llii yyüüzzbbaaflfl››yyaa ne olmufltu dersiniz?
Yüzbafl› o patlay›c›lar› nas›l alm›fl, na-
s›l da¤›tm›flt›? Yoksa Ergenekoncular
gibi askeri k›fllan›n çöplü¤ünde mi
bulmufltu tahrip kal›plar›n›?!

Dönemin ‹çiflleri Bakan› CCHHPP''llii ‹r-
fan Özayd›nl› idi. O zaman yap›lan
aç›klamaya göre, emekli yüzbafl›n›n
sorgusu yap›lm›flt› ve “Ermeni gizli ör-
gütleriyle iliflkisi oldu¤u" aç›¤a ç›km›fl-
t›. Yani olay “d›fl mihrakl›”yd›, fazla
kurcalamaya gerek yoktu!!!

Say›: 1142 47TAR‹H

K›sa TTarih
99 MMaarrtt -- 1155 MMaarrtt

9- 13 Mart 1996

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

10 Mart 1994 

Çay üreticileri Rize F›nd›kl›’da
düzenledikleri mitingte devleti ve
sektördeki özel iflletmeleri protesto
ettiler. 

12 Mart 1971 

Genelkurmay Baflkan› Memduh
Ta¤maç ve Üç Kuvvet Komuta-
n›’n›n imzas›yla verilen muht›ra
sonucunda Süleyman Demirel hü-
kümeti düflürüldü. Generallerin
denetiminde CHP Milletvekili Nihat
Erim baflbakanl›¤›nda bir cunta hü-
kümeti kuruldu. Ülkede yeni bir
terör dönemi baflladt›. 

12 Mart 1991

Türkiye Ö¤renci Dernekleri Fede-
rasyonu (TÖDEF) kuruldu. 

15 Mart 1971 

THKP-C’nin yay›n organ› KURTU-
LUfi Gazetesi yay›n hayat›na bafl-
lad›.
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BAM TELİ çizgiler

Ucuzdan da ucuz iflgücü!
Almanya’n›n Bavyera Eyaleti’nde mahkumlar saat ücreti 1.68 Eu-

ro’ya firmalara pazarlan›yor. Bavyera Hapishane Koordinasyonu Daire-
si Baflkan› Günter Rieger, ucuz iflgücü yüzünden yurtd›fl›na gitmeyi
planlayan firmalar için iyi bir alternatif sunduklar›n› söyledi... Ucuz
iflgücü bu kadar ars›zca ve utanmazca baflka nas›l pazarlanabilir ki!

Deniz Gezmifl ve arkadafllar›n› ida-
ma gönderen mahkemenin savc› yar-
d›mc›s› BBaakkii TTuu¤¤,, "9 Mart 1971'de ko-

münist bir ihtilal olsayd› 3 milyona yak›n insan katledile-
cekti" dedi ve ekledi: “Liste M‹T’in arflivinde”!

Röportaj haber Fethullahç› Aksiyon’un son say›s›nda
yay›nlanm›fl. Fethullah ve Baki Tu¤ birbirlerini bulmufllar;
birlikte komplo senaryolar› kaynat›yorlar.

Yine mmi ‘‘dış mihrak’

Dink komisyonuna bilgi veren Eski Trabzon ‹stihbarat
fiubesi Müdürü Engin Dinç, Hayal'in Rus istihbarat›yla
görüfltü¤ünü ve bir Çeçen ifladam›nca finanse edildi¤ini söy-
ledi... Kurtulamad›k flu d›fl mihraklardan!!!

süt dökmüfller!
Bak›n bak›n hepsi nas›l da
fark›nda suçlar›n›n; baflla-
r›n› yerden kald›ram›yor-
lar. 
Bu resmin nerede çekil-
di¤ini de söyleyelim ki, bu
durufllar›n›n nedeni tam
anlafl›ls›n. Bir asker cena-
zesindeler. O askerin ölümünden kendilerinin sorumlu
oldu¤unu söylemiyorlar ama biliyorlar besbelli!!!
Boyunlar›n› büküfllerinden, bak›fllar›ndaki suçluluktan
belli. 
Hep öyle kal›n; müstehak›n›z budur.

değin elerm

T›rt›klanan Burjuva Demokrasisi
Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, kiflisel bilgisa-

yarlar›n polis taraf›ndan kiflinin haberi olmadan denetimini
büyük ölçüde serbest b›rakan yasay› kabul etti. 

Bilgisayarlar, “belirli koflullarda” denetlenebilecekmifl. 
O “belirli koflullar”, “insan hayat›n› veya devletin varl›-

¤›n› tehlikeye sokan, kamu güvenli¤ini tehdit eden 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.. 

iissaabbeett!!

Öküzün BBoynuzu, 
Büyükan›t’›n BBurnu

Fikret Bila Genelkurmay Baflka-
n› Büyükan›t’a Bamerni’deki tank
birliklerinin k›fllas›ndan ç›kt›ktan
sonra, peflmergelerin, halk›n tepkisi
ve Amerikan askerlerinin görünmesi
üzerine geri dönmeleri olay›n› sor-
mufl. Büyükan›t’›n cevab› flöyle; 

“Bize strateji derslerinde flunu
söylerlerdi: Hasm›n›z› öküzün boy-
nuzuna oturtun. Öküzün boynuzuna
oturunca can› yanar insan›n. Çok
ac›yan taraftan öteki tarafa gitti mi,
a¤›rl›k artt›¤› için bu kez oras› daha
çok ac›r. Askerlikte taktik örtü ve al-
datma vard›r”.

Öküzün boynuzunda neler oldu
bilinmez ama bu konuflmadan sonra
birilerinin burnu biraz daha uzam›fl
olmal›...
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KKööttüülleerree
aacc››mmaakk,, iiyyiilleerree

zzuullüümmddüürr;; zzaalliimm--
lleerrii aaffffeettmmeekk,,
yyookkssuullllaarraa
cceeffaadd››rr.. 

Sadi 
(‹ranl› yazar)

Ayak Uydurulacaaak, Uydur!
“ ... Oysa Türkiye de¤ifliyor. Cumhuriyet’in temeline

dokunmadan bu de¤iflime ayak uydurmak kaç›n›lmaz.”
(Ergun Babahan, Sabah Gazetesi’nin “ayak uydurma
uzman›” Genel Yay›n Yönetmeni.)

Bak›n kendisi nas›l ayak uyduruyor de¤iflime; ya¤c›-
l›kta, yalakal›kta nas›l h›zl› davran›yor. 

islamc›l›¤›n eerkek 
demokrasisi

Osman Ya¤murdereli adl› AKP milletvekili
ve dizi yap›mc›s› diyor ki: “Bir genç k›z evlen-
dikten sonra kocas› derse ki ‘hay›r han›m, aça-
caks›n.’ Açacakt›r. ‘Yok böyle kalacaks›n.’ Ka-
lacakt›r. Yani ülkede demokrasi varsa, kimse
kimsenin giydi¤ine k›yafetine kar›flmayacakt›r.”

Erkek kad›na kar›fl›yor, o demokrasiyle çeliflmiyor..   

Çünkü          
FERHATLAR
Susarsa…

Bu ülkede büyük h›rs›zlar, doland›r›c›lar, mafya-çete
art›klar› engellenmez, desteklenip-korunmalar› için bir
gecede yeni yasalar ç›kar›l›r. Bu ülkede halka gerçekleri
anlatan Ferhatlar’› kurflunlay›p, sakat b›rakanlardan he-
sap sorulmaz. Çünkü Ferhatlar susarsa zulmün ömrü uza-
yacak, halka her fleyi istedikleri gibi anlatarak gerçekleri
ters yüz edecekler. Çünkü Ferhatlar susarsa hep zulüm
konuflacak, sömürü konuflacak. 

Temel Haklar Federasyonu üyeleri her hafta yapt›kla-
r› eylemle Ferhatlar’›n susmayacaklar›n› hayk›r›yorlar.
Bu hafta 2 Mart’ta Esenler Tepe Trafo Meydan›’nda yap›-
lan aç›klamada “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuk-
lanmad›” pankart› aç›larak halka bu ülkede hukuksuzlu-
¤un hüküm sürdü¤ünü anlatt›lar. Hatun Gül taraf›ndan
okunan aç›klamada “Dün Ferhat’› kurflunlayarak sustur-
maya çal›flanlar, bugün Tersane iflçilerini ölüme, Tekel ifl-
çilerini iflsizli¤e, açl›¤a mahkum etmek için sald›r›yorlar.
Ferhat dahil olmak üzere polisin iflledi¤i bütün suçlar›n
birinci dereceden sorumlusu; Polise üstün yetkiler veren
AKP iktidar›d›r” sözlerine yer verildi. 

Aç›klamada “Ferhatlar› sakat b›rakmakla, katletmekle
bitiremezsiniz. Çünkü onlar halkt›r ve say›lar› milyonlar-
d›” denilirken 30 derginin sat›lmas›yla eylem sona erdi. 

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

Gülsuyu Temel Haklar’a Sald›r›
28 fiubat günü gece saat 03.30 s›ralar›nda Gülsuyu

Temel Haklar’›n kepenklerine ses bombas› b›-
rak›ld›. 

Çeteleflmeye ve yozlaflmaya karfl› ça-
l›flma yürüten ve y›k›mlar, yoksulluk gibi
sorunlar karfl›s›nda temel hak ve özgür-
lüklerin savunucusu olan Temel Haklar’a
yap›lan bu sald›r› ilk de¤ildir. Daha önce
de ‹kitelli, Bahçelievler ve Esenler Temel
Haklar Dernekleri’ne sald›r›lar düzenlenmiflti.
fiimdi de Gülsuyu Temel Haklar’a... Sald›r›yla ilgili 29
fiubat günü yaz›l› bir aç›klama yapan Gülsuyu Temel
Haklar “Bizi sindirmek mücadelemizi engellemek istiyor-
lar. Derneklerimize yap›lan bu tip sald›r›lar karfl›s›nda da-
ha güçlü olaca¤›z” sözlerine yer verildi. 

Temel Haklar Federasyonu da yapt›¤› aç›klamada s›n›r
ötesi sald›r›s›yla Kürt halk›na, Tuzla’da Tersane iflçilerine
ve Ankara’da Tekel iflçilerine yönelik sald›r›larla özelde
muhalif güçlere, genelde tüm halka gözda¤› verilmek is-
tendi¤ine dikkat çekti. Aç›klamada “temel haklar ve öz-
gürlükler mücadelesi vermek suçsa biz bu suçu ifllemeye
devam edece¤iz” denildi.



Malatya da¤lar›nda umudun bayra¤›n› dalgaland›r›p dev-
rim ve sosyalizm için mücadele ederken 17 Mart
1992’de oligarflinin askeri güçleri taraf›ndan kuflat›ld›lar.
5 saat boyunca çat›flarak flehit düfltüler.

Hasan ERKUfi, 1972 Malatya Akçada¤ ‹lçesi Gürkay-
nak Köyü do¤umluydu. Lisede iken mücadeleye kat›ld›.
‹flkencelerden geçirildi y›lmad›. Köyü ve çevresinde çeflit-
li faaliyetler yürüttükten sonra gerillaya kat›ld›.

Sabit ERTÜRK, 1962’de ‹stanbul Gültepe’de do¤du.
‘78’de mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül sonras›nda, yine
mücadelenin içindeydi. 1984’te tutukland›. 1988'de
tahliye edildikten sonra da mücadelesine devam etti. 

Tuncay GEY‹K, 1967’de Sivas’ta do¤du. 1988'de

kavgan›n bilinçli bir militan›yd›. Gazi Mahallesi’nde gö-

revler üstlendi. GOP-KAD kurucular›ndand›. 

fierafettin fi‹R‹N, 1961 Yugoslavya do¤umluydu.

1977’de ‹stanbul Esenler Lisesi'nde devrimci saflara

kat›ld›. 1980’lerde 5 y›l tutsak kald›. Tahliyesinden

sonra mücadeleye devam etti. 

Mustafa Kemal ‹NAN, 1971’de Malatya’n›n Akçada¤

‹lçesi Gürkaynak Köyü’nde do¤du. Genç yaflta devrimci

oldu. ‹stanbul'da ‹flpor-Der'de çal›flt›. '91'de yeniden Ma-

latya'ya gelerek mücadelesine burada devam etti. 

HHaassaann EERRKKUUfifi SSaabbiitt EERRTTÜÜRRKK TTuunnccaayy GGEEYY‹‹KK fifieerraaffeettttiinn fifi‹‹RR‹‹NN MMuussttaaffaa KKeemmaall ‹‹NNAANN

Umudun bayra¤›n› da¤larda dalgaland›ranlardand› onlar da.
20 Mart 2002’de Ordu Ünye ‹lçesi Yeflilkent Beldesi yak›nlar›n-
da jandarma özel timleri ile ç›kan çat›flmada flehit düfltüler. 

Gökçe fiAH‹N, birli¤in komutan›yd›. Hacettepe Üniversite-
si’nde ö¤renciyken Dev-Genç içinde yer ald›. ‘95’te tutsak düfl-
tü. Tahliye oldu¤unda tereddütsüz da¤lara kofltu.

fiengül GÜLSOY, konfeksiyon atölyelerinde çal›flan yoksul bir
genç k›zd›. Atölyelerde ö¤rendi s›n›f mücadelesini. Düflman› ifl-
kencehanelerde tan›d›. 98’de gerillaya kat›ld›. 

Turan fiAH‹N, gerillalar› küçük yaflta tan›d›, sevdi ve 1997
Ekim’inde onlardan biri oldu.

GGöökkççee fifiAAHH‹‹NN fifieennggüüll GGÜÜLLSSOOYY TTuurraann fifiAAHH‹‹NN

Büyük Direnifl’in 108. flehidi Muharrem Karade-
mir ve 109. flehidi Günay Ö¤rener Gazi Temel Hak-
lar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan düzenlenen tö-
renle an›ld›.

2 Mart günü Gazi Temel Haklar önünde biraraya
gelen kitle “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez”
pankart› açarak MMuuhhaarrrreemm TTeeppeessii’ne do¤ru yürüyü-
fle geçti. “Zaferi fiehitlerimizle Kazand›k, Muharrem
Karademir Ölümsüzdür, Günay Ö¤rener Ölümsüz-
dür” sloganlar›yla süren yürüyüfl sonunda Muharrem
Tepesi’ne gelindi. Sloganlar at›l›rken çevrede bulu-

nan insanlar›n alk›fllamas› da dikkat çekti. 60 kifli
ile bafllayan yürüyüfl tepeye var›ld›¤›nda 120 kifli-
ye ulaflt›. 

Tepede yap›lan anma töreninde Muharrem Kara-
demir ve Günay Ö¤rener nezdinde tüm devrim flehit-
leri için sayg› duruflunda bulunulurken, daha sonra
Karademir ve Ö¤rener’in devrimci yaflamlar› anlat›l-
d›. Grup Yorum Korosu da Muharrem Karademir’in
feda eylemini gerçeklefltirirken söyledi¤i ““NNeesslliimmee
AArrmmaa¤¤aann››mm”” türküsünü seslendirdi. Anma töreni
marfllar ve halaylarla devam etti. 

Anma sonras›nda Muharrem Karademir’in ailesi
taraf›ndan Güneyli Köy Derne¤i’nde bir yemek verildi.

Cunta y›lla-
r›nda terö-

re, korkuya
teslim ol-

may›p dire-
nifli sürdü-

renlerdendi.
18 Mart

1981’de Bak›rköy’de polisle gir-
di¤i çat›flmada katledildi. ‹stanbul

Küçükköy’de devrimci örgütlenme
içerisinde yer al›yordu. 

AAbbdduullllaahh GGÖÖZZAALLAANN

“Nesillerine Arma¤an”d› Onlar

“fiimdi art›k / vakit yok gülüm / Vakit
yok / Üzülmeye, a¤lamaya, gülmeye /
fiimdi art›k savafl zaman›d›r”... Ve böyle
deyip, ç›kt›k zamana yolculu¤umuza. 

Zaman çok önemli bu kavgada. Ha-
yat zaman demek bir yerde ve her fley za-
mandan ibaret! Her fley zamanla ölçülür,
zamanla k›yaslan›r, zamanla tarif edilir.
Ve en çok zzaammaannss››zz ölümler can›m›z›
ac›t›r... Ve fakat, yine en çok gelecek za-
man›n bizden yana oldu¤una duydu¤u-
muz güven ayd›nlat›r içimizi. 

Umut nedir? 70’lik bir ihtiyar›n
18’lik bir delikanl› gibi dimdik durmas›-
d›r bize sorarsan›z. Yüre¤in, her daim,
her koflulda genç bir coflkuyla k›p›r k›p›r
etmesidir. Hangi yaflta olursa olsun, gö-
¤üs kafesine s›¤mayan bir yüre¤e sahip
olmak ve yerinde duramamakt›r. O yü-
rek, umut dolu ise yenilmezdir. 

Ya umutsuzluk?.. Umutsuzluk nedir
derseniz; tek kelime: Umutsuzluk yasak-
t›r deriz. Bilirsin, yürüyemez umudun or-
dusu, umutsuzlu¤u kurfluna dizmeden... 

Peki inanç nedir? Hani inanmak, kö-
rü körüne de¤il de, bilerek, düflünerek,
do¤ruyu ve güzeli isteyerek... Böyle bir
inanç yenilmezli¤in sihirli iksiridir. ‹ksir
deyince, hayal aleminde sanma sak›n.
Diyalekti¤e ve tarihsel materyalizme ve
sosyalizmin bilimine inanan insan›n ha-
yalleri de gerçektir. Bilimin ve tarihin
besledi¤i hayallerdir onlar. U¤runda ölü-
necek hayallerdir. U¤runda ölünecek ha-
yal, hayat›n ve zaman›n tarih içindeki
ak›fl›d›r ayn› zamanda. 

Tarih içindeki bu yolculuk üzerinedir
her türlü direniflimiz. Ki tam bu noktada
“direnç” nedir diye de soracaks›n belki.
Bunu bizim ülkemizde “çocuklar bile”
bilir. Çünkü onlar, zulüm alt›nda büyü-
yen direniflin çocuklar›d›r. Direnmek, ay-
n› zamanda var olmak ya da yok olmak
savafl› de¤il midir asl›nda? Öyledir! Öy-
le oldu¤unu görenler tarih içinde hep di-
renmifl, “biz buraya dönmeye de¤il, öl-
meye geldik” deme kararl›l›¤›yla var ol-
mufllard›r. Bunu göremeyenler ise, erte-
ledikleri ‘direniflleriyle’ yok olmufllard›r. 

Ne için direnir insan? Gelecek için!
Peki gelecek nedir? Buna da cevap verip
öyle koyal›m noktam›z›. Gelecek her
fleydir. Biliriz ki gelecek kurtuluflumuz-
dur ve kurtuluflumuz gelecektedir. Sos-
yalizmin türküsünü söyleyece¤iz o gele-
cekte. 

Umudun, inanc›n ve direncin kesiflti-
¤i nokta, gelece¤e giden yolda sokaklar-
da, meydanlarda, da¤larda sosyalizmin
türküsünü hep bir a¤›zdan söyleyebil-
mektir. 

Umut doluyuz hep. Dünyada ve ülke-
mizde, koflullar nice olumsuz görünürse
görünsün inanc›m›z bizimle hep; zaman
bizimle. Biliriz direnerek savaflmak ye-
nilmez k›lar insan›. Zaman›n bizden ya-
na olmas› ancak böyle mümkün. Direni-
yoruz. Direnece¤iz, sonuna kadar! Sonu
var elbette. Sonu kurtulufl. Savafl›yoruz,
kkuurrttuulluuflflaa kkaaddaarr...... 

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

Zaman bizimdir!


