
MMiillllii ggeelliirr hheessaappllaammaass››nnddaa bbiirr kkaalleemm 
ddaarrbbeessiiyyllee ““mmiillllii ggeelliirr yyüüzzddee 3311..66 aarrtttt››!!””

AHLAKSIZLIK!�

YALANCILIK!�

ADALETS‹ZL‹K!

““TTüürrbbaann››nn›› çç››kkaarr ddeemmeekk,, ssookkaakkttaakkii kkaadd››nnaa
ddoonnuunnuu çç››kkaarr ddeemmeekktteenn ffaarrkkss››zzdd››rr””

MMiillyyaarrddeerrlleerr lliisstteessiinnee 3366 yyeennii iissiimm ggiirrddii,, 
iiflflssiizzlliikk yyüüzzddee 99..99 oolldduu!!.... ““SSoossyyaall ggüüvveennlliikk rreeffoorrmmuu””

aadd››nnaa eemmeekkççiilleerriinn hhaakkllaarr›› ggaassbbeeddiillddii!! 

AKP BÖYLE
YÖNET‹YOR!
AKP BÖYLE
YÖNET‹YOR!

www.yuruyus.com info@yuruyus.comSay›:143
IISSSSNN 1133000055 -- 77994444

‘Servetin 
yüzde 60'› 
17 ailenin elinde’

Türkiye halk›
çal›fl›yor;

17 Aile 
Yiyor!

www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 143

16 Mart 2008

Fiyat›: 1 YTL

(kdv dahil)

info@yuruyus.com

�



Yusuf, 16 Ekim 1971 ‹skenderun do¤umluydu. Onun devrim
ve sosyalizm yürüyüflü, 1995’te Dicle Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi ö¤rencisiyken bafllad›. Gözalt›lar, iflkenceler ya-
flad›. 1998’de illegal alana geçti. Son olarak Akdeniz’de bir
SPB’nin komutan›yd›.  2000 A¤ustos’unda tutsak düfltü ve
Ceyhan Hapishanesi’ne konuldu. Yoldafllar›yla birlikte 19
Aral›k operasyonunda katliamc›lara karfl› direndi.

8. Ekip’te ölüm orucuna bafllad›. 330 gün açl›¤a ve zulme
karfl› direniflini sürdürdü. Direniflinin ilerleyen günlerinde kald›r›ld›¤› Numune Hasta-
nesi’nde, zorla müdahale iflkencesi alt›nda 26 Mart 2003’te ölümsüzleflti. 

YYuussuuff AARRAACCII

21 Mart günü flehit düflen Cen-
giz Soydafl, flehitli¤iyle sansürün
karanl›¤›n› parçalayan Newroz
atefli oldu. Onun flehitli¤i F Tiple-
rinde ve direniflte bir “yeni-
gün” oldu. Çünkü o, yalanlar›n
kuflatt›¤› F Tiplerindeki ilk ölüm
orucu flehidiydi.

Cengiz Soydafl, Trabzon do¤umluydu. 1990’da Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi’ndeyken
gençlik mücadelesinde yer ald›. Dev-Genç’te, Ankara
demokratik alanda sorumluluklar üstlendi. 1995 Tem-
muz’unda tutukland›. 19 Aral›k sald›r›s›nda Bart›n’da
bir ölüm orucu direniflçisi olarak karfl›lad› sald›r›y›. Sin-
can F Tipi’ne sevkedildikten sonra direniflini sürdürerek
21 Mart 2001’de flehit düfltü. 

CCeennggiizz SSOOYYDDAAfifi

‹stanbul Bahçeli-
evler’de bir ev-
deydiler. Farkl›
alanlarda gö-
revli olmalar›na
ra¤men, dev-
rimci hareketin
karfl› karfl›ya ol-
du¤u darbe ihanetini altetmek için
oradayd›lar. 

Bulunduklar› ev ölüm mangalar› taraf›n-
dan kuflat›ld›¤›nda, uzun devrimci geçmifl-
lerine, misyonlar›na yak›fl›r tarzda direnifl
gelene¤ine yeni bir sayfa ekleyerek ölüm-
süzlefltiler. 1970’li y›llardan o güne devrim
mücadelesini sürdüren üç kadro, katliamc›-
lar›n teslim ol ça¤r›lar›na “Devrimci Solcu-
lar Teslim Olmaz!” diye cevap verdiler. 4.5
saat süren çat›flma boyunca marfllar› ve
sloganlar› susmad›.

Recai Karadeniz Bölgesi sorumlusu, Yal-

ç›n Arkan, Ege Bölgesi’nde gerilla birli¤i-

ni örgütlemekle görevli, Avni, Sivas-To-

kat da¤lar›nda komutan yard›mc›s› idi.

Birçok alanda sorumluluklar üstlenmifl-

ler, FTKSME’lerde, SDB’lerde yer alm›fl-

lard›. Üçü de y›llarca süren tutsakl›klar

yaflad›lar, tahliyeler veya firar eylemle-

riyle d›flar›ya ç›kt›klar›nda, tercihleri yi-

ne tereddütsüz mücadeleden yana oldu.

24 Mart 1993’te ölümsüz lefltiler. 

RReeccaaii DD‹‹NNÇÇEELL ‹‹bbrraahhiimm YYaallçç››nn AARRKKAANN AAvvnnii TTUURRAANN

Yurtd›fl›nda
devrimci mü-

cadelenin için-
de yer ald›.

fiehitleri anma
haz›rl›klar›

içindeyken 25
Mart

1997’de bey-
nindeki habis bir ur nedeniyle ara-

m›zdan ayr›ld›. Devrimci hareketin bir
taraftar›yd›. Adana do¤umluydu.

CCaahhiitt ÇÇ‹‹FFTTEECC‹‹

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
21 MMart-27 MMart

““BBiilliiyyoorr,, oonnuurrssuuzzlluu¤¤aa eevveett
ddeemmeeyyeeccee¤¤iimmiizzii””
(CCeennggiizz SSooyyddaaflfl’’››nn ddiirreenniiflfl ssüürreecciinniinn bbaaflfl››nnddaa
ssüürreeccii ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee yyaazz››ss››nnddaann))

“Sürecin omuzlar›m›za yükledi¤i misyonun
bilincindeyim. Çok yaz›ld›, çok anlat›ld›. Düfl-
man da amac›n› gizlemiyor zaten. Aç›k oynu-
yor. Devrimci hareketi tasfiye edece¤im di-
yor. Nas›l ve neler yapabilece¤ini Ulucanlar’da
gördük. Kurflun ve bombalarla, iflkenceyle
yoldafllar›m›z› katletti. Elinden geleni ard›na
koymad›. Bu kadar vahflileflebilece¤ini bilmi-
yor de¤ildik... Kazanan biz olduk. Amac›na
ulaflamamas› bir yana, yüzlerce Parti-Cepheli
tutsa¤›n savaflma azmi, kini, intikam h›rs› kat
be kat artt›. 

Gönüllüyüm. Hele de Ulucanlar’dan sonra... 

Gönüllüyüm. Savafl›n en önünde yer almak is-

tiyorum. 

Düflman aylard›r haz›rl›k yap›yor. Pervas›zca
meydan okuyor... 

Bofluna de¤il çabas›. Biliyor neler yapabilece-
¤imizi. ‘84 Ölüm Orucu’nda, Buca’da, Ümra-
niye’de, ‘96 Ölüm Orucu’nda, Ulucanlar’da
gösterdik. Tan›yor bizi. Parti-Cepheliler’in ne
pahas›na olursa olsun asla teslim olmayacak-
lar›n› ad› gibi biliyor. 

Biliyor katletmekle, iflkence yapmakla teslim
alamayaca¤›n›. Biliyor F Tiplerine, onursuzlu-
¤a evet demeyece¤imizi, halk›m›za s›rt›m›z›
dönmeyece¤imizi. Önünde otuz y›ll›k koca bir
tarih var. Bu u¤urda hiç tereddütsüz tilililerle
ölüme koflan yüzlerce flehidimiz var... 

Haz›r›m, ölmeye de, öldürmeye de. Her say-
fas› bembeyaz bu tarihin bir parças› olma
onuruna eriflmek istiyorum. Mutluyum. Se-
vincim büyük. Partim bu flans› tan›d› bana.
Anlam›n› biliyorum. 

Partime, önderime, yoldafllar›ma, flehitlerimi-
ze ve halk›ma lay›k olaca¤›m. Güveni bofla ç›-
kartmayaca¤›m. 

Sadece ben mi? Yine biliyorum ki, yüzlerce
Parti-Cephe tutsa¤› yeni kahramanl›klar, des-

tans› direnifller yaratmak için, haz›r k›ta, Par-
timiz’den gelecek talimatlar› bekliyor... 

Hele bir sald›rs›n düflman... Apo gibi, U¤ur
gibi, Mecit gibi, Berdan, ‹dil gibi, ‹smet gibi
kurflun olup üstlerine ya¤aca¤›z... 

Yine biz kazanaca¤›z, halk›m›z kazanacak.
Çok bedel ödeyece¤iz. Çok flehit verece¤iz.
Ama zaferimiz de büyük olacak. Düflman kö-
fleye s›k›flacak, yalvaracak. Ald›¤› canlar›n,
ödedi¤imiz bedellerin hesab›n› tek tek vere-
cek. De¤ilmi ki, kalleflçe sald›r›p en yi¤itleri-
mizi al›yor aram›zdan, biz de can alaca¤›z.
Dost da, düflman da, Parti-Cephe’yi, Parti-
Cepheliler’i görecek. 

Türkiye devrim tarihinde 2000 y›l› Parti-Cep-
heli Özgür Tutsaklar’›n kahramanl›klar›yla
an›lacak. Bundan en ufak bir flüphem yok. 

Partime, önderime, yoldafllar›ma sonsuz gü-
veniyorum. 

Partimi, önderimi, yoldafllar›m› ve halk›m›
çok seviyorum. 

Biz Kazanaca¤›z.” 

0088 NNiissaann 22000000

CCeennggiizz SSooyyddaaflfl 

Tarih yazanlar›n 
Kaleminden

Kufltepe’de jandarma-

lar taraf›ndan katle-

dildi. Onu Liseli Dev-

Genç içerisindeki fe-

dakar çal›flmalar›ndan

tan›yoruz. Kadri her

fleyiyle mücadelenin

içindeydi.

KKaaddrrii GGÜÜLLDDÜÜ

21 Mart
1996’da Ha-
tay Yaylada¤
‹lçesi Yefliltepe
Köyü yak›nla-
r›nda s›n›rdan
geçifl yaparken
katledildi. An-
takya bölgesin-

de devrimci mücadele içinde yer ald›.
Birçok alanda görev alm›flt›, ama as›l
hayali da¤lard›. 

YYaaflflaarr DDeevvrriimm AASSLLAANN

Bushlar’›n, Peresler’in ve onlar›n tüm müttefiklerinin sonu, DEHAK’lar›n sonu gibi olacak! 

Yakacak halklar›n öfkesi emperyalizmi, siyonizmi ve iflbirlikçilerini... 
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Adana Seyhan Kültür ve Sanat Derne¤i  

yeni telefon no: 0322 435 81 88 

‹dil Kültür
Merkezi
Etkinlikleri 

22 Mart-23 Mart 
Yer: ‹dil Kültür Merkezi
Saat: 18.00
Film: YARGISIZ ‹NFAZ

HÖC Newroz’a Ça¤›r›yor
Newroz  ‹syand›r,  ‹syan 

Cengiz  Soydafllar’la Sürüyor!

Özgür

Karadeniz’in

Sesi Gazetesi

Mart 

2008

Say›s›

ÇIKTI!

Kültür
Sanat
Yaflam›nda
TAVIR
Dergisi 
Mart 
2008 
say›s› 
ÇIKTI!

Malatya
Temel Haklar ve

Özgürlükler Derne¤i 
adres de¤iflikli¤i:

Hamidiye Mahallesi

Nasuhi Caddesi

Cemal Gürsel minibüs

dura¤ı karflısı Koç

Apartmanı

Kat:2 No:3

MALATYA

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

TTaarriihh::

23 Mart Pazar

SSaaaatt:: 10.30 

MMiittiinngg AAllaann››::

Kazlıçeflme ‹st.

AAnnkkaa
DDeessttaann››
ve IIflfl››¤¤››
GGöörrmmeekk
Yay›n-

evimizde 
ve

Kitapç›larda



Türkiye halk› çal›fl›-
yor, 17 aile yiyor. 17 ai-

le, oligarflinin en elit kesimi-
dir. Oligarfli ise, bizim dev-
rimci mücadelemizin ana
hedeflerinden biridir. Tür-
kiye’nin en zenginlerine iliflkin ra-
kamlarla milli gelire ve kifli bafl›na
düflen milli gelire iliflkin rakamlar,
halk›n tüm temel sorunlar›n›n neden
ancak emperyalizmin kovulmas› ve
oligarflik iktidar›n y›k›lmas›yla çö-
zülebilece¤ini oldukça özlü biçimde
gösteriyor. “17 aile” gerçe¤i, anti-
emperyalist, anti-oligarflik bir müca-
dele çizgisinin kaç›n›lmazl›¤› de-
mektir. Çünkü “17 aile”, emperya-
lizm-oligarfli blokunun en üst dü-
zeydeki temsilcileridir. Oligarflik
devlet, oligarflinin ordusu, parla-
mentosu, hükümetler, bu blokun
hizmetindedirler.    

Yoksullar ve zenginler aras›nda-
ki fark büyüdükçe, adaletsizlik

derinlefltikçe, AKP lideri “fakir fu-
kara, garip guraba” edebiyat›n› da-
ha çok yap›yor. Tekelci burjuvaziy-
le, di¤er soyguncu s›n›flarla sanki
aras›nda bir kavga varm›fl gibi suni
çekiflmeler yarat›yor. Önümüzdeki
dönemde, Tayyip Erdo¤an’›n “fakir
fukara, garip guraba”dan daha çok
söz edece¤inden, fakirlere yönelik
sadaka da¤›t›m›n›n daha yayg›nlafl-
t›r›laca¤›ndan emin olabilirsiniz.
Sömürücü egemen s›n›flar›n en üst
tabakas›n› oluflturan tekelci burjuva-
lar›n son birkaç y›l içindeki zengin-
leflmesine iliflkin aç›klanan rakam-
lar, ne kadar büyük bir soygun için-
de yaflad›¤›m›z› inkar› mümkün ol-
mayan aç›kl›kta ortaya sermifltir. Ül-
kemizin en zenginlerine, özel olarak
da onlar›n içindeki “17 aile”ye
iliflkin dergimizin bu say›s›nda
okuyaca¤›n›z rakamlar, sömürü
ve soygunun ne kadar büyük ol-
du¤unu gösterecektir.

Türkiye’nin en zengin 100 ki-
flisinin serveti, iki y›l içinde

(2006’dan 2008’e) 4455..33 mmiillyyaarr
ddoollaarr’dan 111111 mmiillyyaarr 777700 mmiill--
yyoonn ddoollaarr’a yükselmifltir. Tekel-
ci burjuvalar, servetlerini yüzde
yüzden daha fazla art›rm›fllard›r.
Böyle bir zenginleflme oran› her-

hangi bir ülkede bulmak çok çok
zordur. Fakat ülkemizde bu durumu
daha da ilginç ve çarp›c› hale geti-
ren, bu korkunç zenginleflmenin ik-
tidarda “ezilenlerin, çevrenin, gece-
kondular›n” oylar›n› alarak iktidar
olan bir parti varken yaflanm›fl olma-
s›d›r. Bu rakamlar, AKP’yi, “çev-
re”nin, “yoksullar›n” iktidar› olarak
görmeye ve göstermeye çal›flanlar›n
nas›l bir yan›lg› veya çarp›tma için-
de olduklar›n› da gösteriyor. AKP,
bizim ta en bafl›ndan itibaren söyle-
yegeldi¤imiz gibi, emperyalizmin
ve oligarflinin partisidir. ‹flbirlikçi
tekelci burjuvazinin bu büyük zen-
ginleflmesi, AKP’nin kimin partisi
oldu¤una  dair rakamsal bir kan›tt›r. 

AKP, iflte bu aç›k gerçe¤i gizle-
yebilmek, bu aç›k kan›tlar›n

kitlelerin gözünde kendisini teflhir
etmesinden kaç›nabilmek için, he-
men her dönem kendisine ““hhaallkkçç››””
bir görünüm vermeyi özel bir politi-
ka haline getirmifltir. AKP; bir yan-
dan ülkemiz tarihinde görülmemifl
derecede iflbirlikçilikle emperyalist
tekelleri memnun ediyor, bir yandan
iflbirlikçi tekellere tarihlerinde gör-
medikleri bir sömürü ve soygun im-
kan› tan›yor ve di¤er yandan da
“nas›l halktan yana olduklar›n›, bo-
¤azda oturan ‘seçkinlere’ ne kadar
karfl› ç›kt›klar›n›” anlat›yorlar. AKP,
iflte sadece bu aç›dan, ülkemizin
gördü¤ü en riyakar iktidard›r denile-
bilir pekala. TÜS‹AD’la kavgal› gi-

bi görünür, Genelkurmay’la kavgal›
gibi görünür, ‹srail’i elefltiriyor gibi
görünür, hatta Amerika’y› bile elefl-
tiriyor görünebilir, ama hepsiyle tam
bir iflbirli¤i içindedir AKP. Hepsinin
isteklerini karfl›lamakta önceki ikti-
darlar› geride b›rakan bir heveskar-
l›k içindedir. AKP yönetici kadrola-
r›n›n ve AKP’nin finansörlerinin bu
kadar soygun yapmas›na, bu kadar
k›sa sürede böylesine palazlanmas›-
na düzenin izin vermesinin en önem-
li nedeni de budur. AKP; tekelci bur-
juvaziye kat be kat büyük ölçülerde
soygun imkan› sa¤lad›¤› içindir ki,
AKP yönetici kadrolar› da armatör-
lü¤e, fabrikatörlü¤e terfi edebiliyor-
lar. Böyle oldu¤u için TÜS‹AD pat-
ronlar›, yani “17 aile”nin temsilcisi
olan “dernek”, AKP’den memnuni-
yetlerini dile getiriyorlar. Son seçim-
lerde tekelci patronlar›n mevcut eko-
nomi politikan›n sürmesi için
AKP’yi destekledikleri biliniyor.
Patronlar o kadar memnundurlar ki,
gerçekte uzun vadede kendilerine de
zarar verebilecek gerici uygulamala-
ra bile seslerini ç›karmamaktad›rlar. 

AKP’nin gündeme getirdi¤i her
politikada, AKP yöneticilerinin

a¤z›ndan ç›kan her sözde, yeni bir
aallddaattmmaaccaa,, yeni bir ggeerriicciilliikk,, yeni
bir aahhllaakkss››zzll››kk ortaya ç›k›yor. ‹flbir-
likçilik pekifliyor, adaletsizlik büyü-
yor. ‹flte rakamlar. Ve iflte, AKP bu-
dur. Her sözde gerici zihniyet ve ifl-
birlikçi politikalar kendini aç›¤a vu-

ruyor. Bütün bu ç›plak gerçek-
ler karfl›s›da AKP’yi “yoksulla-
r›n temsilcisi, yoksullar›n ikti-
dar olmas›” olarak de¤erlendir-
mek kadar yanl›fl ve çarp›k bir
sosyolojik ve siyasal tahlil ola-
maz. Ayn› flekilde böyle bir par-
ti, demokrasiden yana olarak da
görülemez. Bir demokrat, bir
vatansever, ahlaktan, adaletten
yana olan herhangi biri,
AKP’ye karfl› “mücadele et-
mekten” baflka bir fley düflüne-
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17 Aile, AKP’den Memnun!
Peki ya 70 Milyon?

AKP’nin gündeme getirdi¤i
her politikada, yeni bir 

aallddaattmmaaccaa,, yeni bir ggeerriicciilliikk,,
yeni bir aahhllaakkss››zzll››kk ortaya 

ç›k›yor. ‹flbirlikçilik pekifliyor,
adaletsizlik büyüyor. 

‹flte, AKP budur. 



mez. AKP’ye ne flans tan›mak, ne
zaman vermek, ne de onu flu veya
bu konuda desteklemek, ilerici, de-
mokrat, vatansever bir tav›r olamaz. 

Ülkemizdeki tekellerin ne kadar
k›sa sürede, ne kadar çok kâr

ettiklerinin gazetelerde çarflaf çarflaf
yay›nland›¤› günlerde, Türkiye’nin
parlamentosunda, bu adaletsizli¤e
çare aray›fl› de¤il, tam tersine, bu
adaletsizli¤i daha da büyütecek bir
yasa görüflülüyor: Halka, emekçile-
re SSoossyyaall GGüüvveennlliikk RReeffoorrmmuu
diye sunulan ancak tam bir gasp
yasas› oldu¤u hemen anlafl›lan
yasa, AKP taraf›ndan ‘militan-
ca’ savunuluyor. Baflbakan Tay-
yip Erdo¤an, yasay› elefltirenle-
re, yasaya karfl› ç›kanlara karfl›
tahammülsüz:  

“ Baz›lar› yasa tasla¤›n›n tek
bir cümlesini bile okumadan

spekülasyonlar üretiyorlar. ‘Ça-
l›flanlar›n, emeklilerin haklar›n-
da gerileme olacakm›fl.’ Asla
böyle bir fley söz konusu de¤il-
dir. Dürüst davranm›yorlar ve
yalan söylüyorlar” diyor Baflba-
kan. Sözlerinin en bafl›nda tarif etti-
¤i kendisi olmal›; yani “yasa tasla-
¤›n›n tek bir cümlesini bile okuma-
yanlar”... Yok okumufl, buna ra¤-
men bu sözleri söylüyorsa, o zaman
okudu¤unu anlama sorunu oldu¤una
hükmedilebilir. 

Ama kuflkusuz bu iki fl›k da ge-
çerli de¤ildir. Tayyip Erdo¤an

bbiillee bbiillee yalan söylüyor emekçilere.
IMF’nin, tekellerin talimatlar›n› ye-
rine getirebilmek için demagoji ya-
p›yor. Sendikac›lar, çeflitli devrimci
demokratik çevreler bugüne kadar
defalarca Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›s›n›n ge-
tirdi¤i hak gasplar›n› listeler halinde
yay›nlad›lar. Bunlar burjuva bas›nda
da yay›nland›. Ama Tayyip Erdo¤an
bunlar› yok say›p, görmezden gele-
rek yasay› elefltirenleri “yalanc›l›k-
la” suçlayabiliyor. Ve yine bu gün-
lerde ayn› iktidar, “milli gelir” he-
saplamalar›nda yapt›¤› de¤ifliklik-
lerle adeta yoksul halkla alay ediyor. 

Ülkemizde milli gelir hesab›n›
yapmakla görevli kurum olan

TÜ‹K (Baflbakanl›¤a ba¤l› Türkiye

‹statistik Kurumu) geçen hafta milli
gelirin yüzde 31.6 artt›¤›n› aç›klad›.
Milli geliri yüzde 31.6 artan bir ül-
kede neler olmaz de¤il mi? Ama ül-
kemizde kimse bu art›fl›n fark›nda
bile olmad›. Çünkü asl›nda milli ge-
lirde bir art›fl da yoktu. Olan sadece
AKP iktidar›n›n milli gelir hesapla-
ma fleklini de¤ifltirmesinden ibaretti.
2006’da milli gelir 400 milyar dolar
olarak aç›klanm›flt›. Yeni hesaba gö-
re ise 526.4 milyar dolar oldu¤u

söyleniyor. Bu tamamen izafi, ger-
çek olmayan bir art›fl; fakat tekelci
burjuvazinin servetindeki art›fl›n
hiçbir izafi yan› yok. 

fiunu da belirtelim ki, AKP’nin bu
operasyonu, milli gelirin “sunni”

olarak ilk büyütülmesi de¤il.
1990’da Devlet ‹statistik Enstitüsü
baflkanl›¤›n›n hesaplama yöntemini
de¤ifltirmesi sonucunda, o zaman da
milli gelir %% 3300--3355 oorraann››nnddaa bbüüyyüü--
mmüüflflttüü.. Yani bugün milli gelir diye
aç›klanan rakamdan 1990’daki yüz-
de 30-35 büyütmeyi ve 2006’daki
yüzde 31.6’l›k büyütmeyi ç›kar›rsa-
n›z, milli gelir rakam› bugünkünün
üüççttee bbiirriinnee kkaaddaarr düflecektir, ki ger-
çek de esas olarak budur.

Hat›rlanaca¤› gibi TÜ‹K bir süre
önce de ülkemizin nüfusunu 73

milyondan bir kalemde 70 milyona
düflürmüfltü. Böylelikle mmiillllii ggeelliirr
aarrtt››rr››ll››pp nnüüffuuss ddüüflflüürrüüllüünnccee,, kifli
bafl›na düflen milli gelir rakam› da
5480 dolardan 7500 dolara yüksel-
mifl oldu! Emekçiler için koskoca
bir aldatmaca, tekelci burjuvazi için
koskoca bir servet! Çeflitli kurulufl-

lar›n 2000’lerin bafllar›ndaki araflt›r-
malar›na göre, Türkiye, dünyada ggee--
lliirr ddaa¤¤››ll››mm›› eenn bboozzuukk oollaann ülkele-
rin bafl›nda gelmekte, ggeelliirr eeflfliittssiizzllii--
¤¤ii ss››rraallaammaass››nnddaa 55.. ss››rraaddaa yer al-
maktad›r. 

Bu tablo karfl›s›nda, gelir da¤›l›-
m›ndaki eflitsizlik, adaletsizlik

kuflkusuz elefltirilmelidir. Fakat,
ekonomistinden s›radan insanlara
kadar herkes görebilir ki, ülkemizin
sorunu en kaba anlamda gelir da¤›l›-

m›n› adaletli yapmakla izah edi-
lemez.. Gelir da¤›l›m› uçurumu,
esasen mevcut kapitalist yap›
içinde asla kapat›lamayan bir
uçurumdur... Azalt›labilir, farkl›
dengeler kurulabilir ama bu
uçurum tamamen yok edilemez.
Çünkü bu uçurum, oligarflinin
kapitalist ekonomisinin zorunlu
gere¤i, karakteristik özelli¤idir..
O uçurum olmazsa, oligarfli de
olmaz, tekeller, tekelci burjuva-
lar da olmaz.  

Uçurum, AKP iktidar›nda
büyük bir h›zl› büyütülü-

yor. AKP’nin tüm ekonomik,
sosyal politikalar› uçurumu büyütü-
yor. Uçurum daha da derinleflecek-
tir. AAKKPP’’ddee bbaaflflkkaa cceevvhheerrlleerr bbuu--
llaannllaarr;; aaçç››nn ggöözzlleerriinniizzii;; AAKKPP’’ddee
yyaallnn››zz iiflflbbiirrlliikkççiilliikk,, ggeerriicciilliikk,, aaddaa--
lleettssiizzlliikk bbuullaaccaakkss››nn››zz.. Dünyada
500 milyarderin mal varl›¤›, dünya
nüfusunun yar›s›n›n (yani 3 milyar
kiflinin) gelirine eflittir. Bir yanda
500 asalak, bir yanda 3 milyar yok-
sul.. ‹ki rakam ve iki rakam aras›n-
daki oran, nas›l bir dünyada yaflad›-
¤›m›z› gösteriyor. Bu rakam, emper-
yalist dünyan›n rakam›d›r ve emper-
yalist dünyan›n bir parças› olan ül-
kelerde de durumun, adaletsizli¤in
bundan daha farkl› olmas› sözkonu-
su de¤ildir. 17 aile’nin servetinin en
zengin 100 kiflinin servetinin yüzde
60’›na, Türkiye’nin milli gelirinin
de yaklafl›k dörtte birine eflit olmas›
da iflte bu büyük adaletsizli¤in oran-
lar›d›r. Bu büyük adaletsizlik, s›ra-
dan bir sosyal adalet sorunu olma-
y›p, dünyan›n ve ülkemizin yoksul
halklar›n›n emperyalizmin ve oli-
garflinin düzeninin y›k›lmas› soru-
nudur. 70 milyon için mesele budur. 

Say›: 143 5GÜNDEM

AKP, ülkemizin gördü¤ü
en riyakar iktidard›r denilebilir
pekala. TÜS‹AD’la kavgal› gibi 

görünür, Genelkurmay’la kavgal›
gibi görünür, ‹srail’i elefltiriyor
gibi görünür, hatta Amerika’y›
bile elefltiriyor görünebilir, ama

hepsiyle tam bir iflbirli¤i
içindedir AKP. 



6 BURJUVAZ‹ 16 MMart 22008

Türkiye gerçe¤ini; 7700 mmiillyyoonn
TTüürrkkiiyyee hhaallkk››,, 1177 aaiillee iiççiinn ççaall››flfl››--
yyoorr diyerek özetleyebiliriz. 

Egemen s›n›flar bu gerçe¤i, ül-
kemizdeki zengin s›n›f›n› dünya
zenginleriyle k›yaslayarak sunuyor
ve bu tabloyla övünmemizi istiyor-
lar. Saklad›klar› ise, bu zenginli¤in,
70 milyon halk›n s›rt›ndan sa¤land›-
¤›d›r. 1177 aaiilleenniinn zzeennggiinnllii¤¤ii,, mmiill--
yyoonnllaarr››nn aaççll››¤¤››,, yyookkssuulllluu¤¤uu de-
mektir.

17 ailenin zenginli¤inin anlam›,
aaççll››kk ss››nn››rr››nn››nn 771144..99 YYTTLL,, yyookkssuull--
lluukk ss››nn››rr››nn››nn 22 bbiinn 332299 YYTTLL oldu-
¤u ülkemizde, aassggaarrii üüccrreettiinn 443355
YYTTLL oollmmaass›› demektir.

17 ailenin zenginli¤i ile, açl›¤›-
m›z ve yoksullu¤umuz aras›nda ba¤
kurmamak, bu zenginli¤in kayna¤›-
n› gizlemek, masumlaflt›rmak ve
meflrulaflt›rmak demektir. Yapmak
istedikleri de budur.

Elbette, 17 ailenin bu zenginli¤i-

nin, halk olarak bizlere bedeli sade-
ce yoksulluk ve açl›kla da s›n›rlana-
maz. 1177 aaiilleenniinn zzeennggiinnllii¤¤ii ddeemmeekk
ayn› zamanda, bizler için hhaappiisshhaa--
nneelleerr,, iiflflkkeenncceelleerr,, ööllüümmlleerr ddeemmeekk--
ttiirr.. Tüm bu zulüm düzeni, onlar›n
zenginli¤ine bir zarar gelmesin di-
ye, soygun ve talanlar›n› rahatl›kla
sürdürebilsinler diye kurulmufltur.

EEnn ZZeennggiinn 110000’’üünn SSeerrvveettii 
‹‹kkii KKaatt››nnaa ÇÇ››kktt››,, AAççll››kk,, 
YYookkssuulllluukk vvee ZZuullüümm AArrtttt››

Forbes Türkiye Dergisi 22000066 yy››--

ll›› sonunda, Türkiye’nin eenn zzeennggiinn

110000 kiflisinin servetlerinin toplam›n›
4455..33 mmiillyyaarr ddoollaarr olarak hesapla-

m›flt›. Ayn› derginin fifiuubbaatt 22000088’’ddee

aç›klad›¤› rakamlara göre ise, Tür-

kiye’nin en zengin 106 kiflisinin

serveti 111111 mmiillyyaarr 777700 mmiillyyoonn ddoo--

llaarr olmufltur.
Rakamlar›n da gösterdi¤i gibi,

bir avuç zenginin servetlerindeki ar-

t›fl yyüüzzddee 110000’’üünn üzerindedir. Çok
çal›flt›klar›, çok emek harcad›klar›
için de¤il bu art›fl. DDaahhaa ççookk soy-
duklar›, ddaahhaa ççookk sömürdükleri, 70
milyon halk› ddaahhaa ççookk aç b›rakt›k-
lar› içindir.

Bunun karfl›l›¤›nda, örne¤in as-
gari ücret ayn› zaman içinde, 403
YTL’den 435 YTL’ye yükselmifltir.
Yani emekçinin maafllar›ndaki art›fl
sadece 32 YTL’dir. Ki bu, giderler-
deki art›fl›n yan›nda azalm›fl anlam›-
na gelir. Zenginlerin servetleri mil-
yar dolarlarla ifade edilirken, yok-
sullar›n servetleri ise yoktur ve bu
düzenlerde hiçbir zaman da olmaz.
Onlar›n, içine gömüldükleri borçla-
r› vard›r ve tüm servetleri yok paha-
s›na sat›l›¤a ç›kard›klar› emekleri-
dir.

Bu çeliflki tart›fl›lmak zorunda-
d›r. Bu çeliflki tart›fl›lmadan, ne ikti-
darlar›n ekonomik politikalar›n›, ne
hak ve özgürlüklerimizin yok edil-
mesini, hak arama mücadelemizin
kanla bast›r›lmas›n›, ne sa¤l›¤›ndan
e¤itimine sürdürülen hak gasplar›n›
anlayamay›z, aç›klayamay›z. Hep-
sinin dü¤ümlendi¤i nokta, bu, en
zenginlerin servetidir. 

Baflbakan “sosyal reform yasas›”
ad›yla ç›kard›klar›, sosyal haklar›
gaspetme yasas›na iliflkin konuflma-
s›nda yasaya tepki gösteren sendi-
kalara çatarak, hak gasplar›n›n zo-
runlulu¤unu anlat›yor ve hak gasp-
lar› olmadan bu düzenin sürdürüle-
mece¤ini; ““bbeenn bbuu ttaabbllooyyuu yyüürrüüttee--
bbiilliirriimm ddiiyyeecceekk bbiirr bbaabbaayyii¤¤iitt vvaarr
mm››??”” sözleriyle ifade ediyor.

Elbette, tüm halk› bir avuç zen-
gin aileye köle haline getiren düze-
ni, tüm ülkeyi bir avuç zenginin hiz-

70 Milyon Halk› 
Kendine Köle Yapan 

17 Aile
En zengin 17’den, ilk 5’i
isimleri ve sermayeleri

1- Sabanc› Ailesi: 
11.3 Milyar Dolar

2- Koç Ailesi: 
9.6 Milyar Dolar
3- Do¤an Ailesi: 
7 Milyar Dolar
4- Tara Ailesi: 
6 Milyar Dolar

5- Karamehmet Ailesi:
5.2 Milyar Dolar

Servetin yüzde 60’›
sadece 17 ailenin

Türkiye’nin, 
milli gelirinin beflte biri

kadar›n› elinde tutan 
en zengin 100 kiflinin
sahip oldu¤u servetin 

yüzde 60’›,
sadece 17 ailenin

kontrolünde. 
Bu 17 ailenin toplam

serveti 67 milyar dolar



metine sokan düzeni, hak gasplar›-
na gitmeden sürdürebilecek bir ba-
bayi¤it bulmak zordur. Fakat, zaten
bu düzeni sürdürmek bbaabbaayyii¤¤iittlliikk
ddee¤¤iill,, tteekkeelllleerree uuflflaakkll››kktt››rr.. Bu dü-
zeni sürdürmeye çal›flana da baba-
yi¤it de¤il, halk düflman› denilmek-
tedir. 

Bu düzen, 17 ailenin hizmetinde
ve emperyalist tekellere çal›flan bir
düzen ise, bu düzeni halka her türlü
zulmü reva görerek sürdürmeye ça-
l›flana, halk›n al›nterini, ülkenin
zenginliklerini emperyalizme pefl-
kefl çekenlere, vatan haini ve iflbir-
likçi denilmektedir. 

NNee MMuuttlluu!! MMiillyyaarrddeerrlleerr
LLiisstteessiinnddee TTüürrkkiiyyee’’ddeenn 
3366 ‹‹ssiimm VVaarr!!

Dünyan›n egemen s›n›flar› peri-
yodik olarak, milyarderler listesi
haz›rlarlar. Bu listenin, milyar do-
larlar›na sahip olma yöntemleri ne-
deniyle, bizim dilimizdeki isimleri,
““ddüünnyyaann››nn kkaann eemmiicciilleerr lliisstteessii””
olmal›d›r. Kan emiciler listesine, bu
y›l Türkiye’den 3366 isim girmifl. De-
mek ki, bu y›l ülkemizde milyar do-
larl›k soygunlar gerçeklefltirmeyi

baflaranlar›n say›s› 36’d›r. AKP ikti-
dar› ve oligarflinin tüm çabas› da, bu
milyarderlerin mal varl›¤›n› daha
fazla büyütmektir.

Bu listede, geçen y›l Türki-
ye’den yeralan isimlerden baz›lar›
elenmifl, bunun yan›nda 13 yeni
isim de eklenmifltir. Fakat, elenen
de eklenen de Türkiye’nin belli zen-
ginleri içindendir.

Asl›nda, milyarderler listeleriy-
le, en zengin 100 kiflileriyle günde-
mimize soktuklar› dünya, bir avuç
egemenin, ezen zenginin dünyas›-
d›r. Onlar›n dünyas›ndaki zenginli-
¤e karfl› düflmanl›k duygular› içinde
de¤il, özenme duygular› içinde ol-
mam›z istenir.

Onlar üstündür, milyar dolarlar›
vard›r ve bu paralarla istedikleri
birçok fleyi yapabilecek güçtedirler.
Onlar›n gücü karfl›s›nda ezilmemiz,
uflakl›klar›n› gönüllü kabul etmemiz
istenir.

Dünya zenginler listesi ve bu
listeye giren “Türkler’in” isimleri
yay›nlanarak, hepimizin bu zengin-
lik yar›fl›ndan kendimize pay ç›kar-
mam›z, bir nevi ““mmiillllii gguurruurr”” duy-
mam›z ve bu yar›fla dahil olmam›z
istenir.

Yoksuluz, ama zenginlerimiz
dünyan›n en zenginleri listesine gi-
riyorlar, daha fazla diflimizi s›kar-
sak daha da fazla ““zzeennggiinn TTüürrkk’’üü””
bu listeye sokabilece¤iz. O zaman,
hak istemememiz, direnifl örgütle-
mememiz, haks›zl›¤›, adaletsizli¤i
sorgulamamam›z, kendimizi unutup
bu zenginler için çal›flmam›z gere-
kir. Bizden istenen budur, bu ise
bizleri aptal yerine koymakt›r.

Yoksullu¤umuza, açl›¤›m›za al-
d›rmadan, dünyan›n zenginleri içine
ülkemizden biraz daha fazla zengin
sokma yar›fl›nda, Koçlar’›n, Saban-
c›lar’›n, Taralar’›n, Çal›klar’›n, Ka-
ramehmetler’in, Do¤anlar’›n arka-
s›nda saf tutmam›z bekleniyor.

Bu bir avuç zenginin mal varl›-
¤›yla gözlerimizin kamaflmas›n›,
açl›¤›m›z› unutmam›z› istiyorlar.
Oysa tersine, bizler, egemenlerin
flatafat›nda açl›¤›m›z›n nedenlerini
görebilmeliyiz.

Bu zenginler ve yoksullar tablo-
su, en aç›k haliyle s›n›fsal farkl›l›k-
lar› gösteren tablodur. Açlar, iflsiz-
ler, bask› ve zulüm görenler, dilleri,
kültürleri yasaklananlar, ikinci s›n›f
insan muamelesine tabi tutulanlar,
e¤itim hakk› ellerinden al›nanlar,

Say›: 143 7BURJUVAZ‹

Il›cak Ailesi?
MMiillyyaarrddeerr lliisstteessiinnee yyeennii

ggiirreenn iissiimmlleerrddeenn,, RRöönneessaannss
‹‹nnflflaaaatt''››nn ppaattrroonnuu EErrmmaann
IIll››ccaakk,, 22000066 yy››ll››nnddaa hhaazz››rrllaa--
nnaann  FFoorrbbeess zzeennggiinnlleerr lliissttee--
ssiinniinn,, 771111 mmiillyyoonn ddoollaarr sseerr--
vveettllee 4477''nnccii ss››rraass››nnddaa iikkeenn,,
bbuu yy››ll sseerrvveettiinnii yyüüzzddee 113399
aarrtt››rraarraakk 11..77 mmiillyyaarr ddoollaa--
rrllaa 1144''üünnccüü ss››rraayyaa yyüükksseellddii.. 

IIll››ccaakk’’››nn bbuu hh››zzllaa sseerrvveettii--
nnii bbüüyyüüttmmeessiinnddee,, hhaallkk››mm››--
zz››nn yyaann››nnddaa RRuussyyaa hhaallkk››nn››nn
ddaa aall››nntteerrii vvaarrdd››rr..

Çal›k Ailesi
22000066 yy››ll››nnddaa 991144 mmiillyyoonn ddoo--

llaarrll››kk sseerrvveettiiyyllee,, mmiillyyaarrddeerrlleerr
lliisstteessiinnee ggiirrmmeeyyii bbaaflflaarraammaadd››--
¤¤›› hhaallddee,, bbuu yy››ll sseerrvveettiinnii 11..55
mmiillyyaarr ddoollaarraa çç››kkaarraarraakk,, lliiss--
tteessiinniinn üüsstt bbaassaammaakkllaarr››nnaa
hh››zzllaa tt››rrmmaannaann ppaattrroonnllaarrddaann
bbiirriissii oolldduu.. ÇÇaall››kk aaiilleessii,, aayynn››
zzaammaannddaa SSaabbaahh vvee AATTVV iihhaallee--
lleerriinnii ddee aallaann ppaattrroonnllaarrdd››rr..

OOnnuunn zzeennggiinnlleeflflttii¤¤ii kkaaddaarr
bbiizzlleerr yyookkssuullllaaflfltt››kk,, oonnuunn kkaa--
ssaass››nnaa ddoollaann,, bbiizziimm ssooffrraamm››zz--
ddaann eekkssiillddii.. 

A¤ao¤lu Ailesi
MMiillyyaarrddeerrlleerr lliisstteessiinnee yyee--

nnii ggiirreenn iissiimmlleerrddeenn,, AAllii ‹‹bb--
rraahhiimm AA¤¤aaoo¤¤lluu ddaa sseerrvveettiinnii
hh››zzllaa aarrtt››rraann ppaattrroonnllaarrddaann..
22000066’’ddaa FFoorrbbeess zzeennggiinnlleerr
lliisstteessiinniinn 5544''üünnccüü ss››rraass››nnddaa
oollaann AA¤¤aaoo¤¤lluu,, bbuu yy››ll sseerrvveettii--
nnii 11..44 mmiillyyaarr ddoollaarraa çç››kkaarraa--
rraakk lliisstteenniinn 1199''uunnccuu ss››rraass››--
nnaa yyüükksseellddii..

OO aadd››nn›› mmiillyyaarrllaarr lliisstteessii--
nnee yyaazzdd››rr››rrkkeenn,, mmiillyyoonnllaarr--
ccaamm››zz aadd››mm››zz››,, aaççllaarr,, iiflflssiizzlleerr
oorrdduussuunnuunn iiççiinnee yyaazzdd››rrdd››kk..

Nas›l bbu kkadar büyüyebildiler?
AAKKPP KKiimmiinn ‹‹kkttiiddaarr››?? PPaattrroonnllaarr››nn MM››,, HHaallkk››nn MM››??
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do¤arken borçlu do¤up, ölene kadar
borçlu kalanlar, tedavi ücreti bula-
mad›¤› için hastanelerde rehin al›-
nanlar, fabrikalar›nda tarlalar›nda
kar›n doyurma ücretinin bile çok al-
t›nda çal›flt›r›larak emekleri sömü-
rülenler, hapishanelerinde yatanlar,
bu soyguna isyan ederek, sokaklar›,
da¤lar› tutuflturanlar... bizler, bu bir
avuç zenginin d›fl›ndaki tüm halk
olarak bir saftay›z, karfl›m›zda iflte
bu bir avuç zengin vard›r.

Onlar›n, malvarl›klar›yla gözle-
rimiz kamaflt›¤› sürece, zenginlikle-
rini büyütecekler ve yoksullu¤umuz
büyüyecektir.

Onlar›n, zenginli¤inin esiri, kulu

olmay› kabullendi¤imiz sürece, sö-

mürü düzenlerini sürdürmeyi bafla-

racaklard›r.

Fakat, ayn› safta oldu¤umuzun,

sömüren ve zulmedenlerin düflman-

lar›m›z oldu¤unun bilincine vard›-

¤›m›zda, yoksullu¤umuza, ezilmifl-

li¤imize son vermenin yolunu da

açm›fl olaca¤›z.

KKaappiittaalliizzmm 
BBiirr SSooyygguunn DDüüzzeenniiddiirr
Bir yanda, zenginlerin böylesine

servetlerini büyüttükleri, bir yanda
milyonlar›n açl›k çekti¤i bir düzen
normal kabul edilemez. Ve egemen
s›n›flar›n bizlere kabul ettirmeye
çal›flt›klar› gibi; tüm düzenler böy-
lesine bir adaletsizlik üzerine kuru-
lu de¤ildir. Olmas› gereken bu dü-
zen de¤il, insanlar›n yoksullu¤u da,
zenginli¤i de adaletli bir flekilde     

paylaflabildikleri bir düzendir.

Böylesi bir soygun düzeni, dini,
kendi egemenliklerinin arac› haline
getirenlerin söyledikleri gibi,
“Allah’›n takdiri” de de¤ildir. Ya da
burjuvazinin söyledi¤i gibi, ezelden
beri gelip, ebediyete kadar gidecek
olan da de¤ildir. Bu ssaaffssaattaallaarr››nn
hiç birisi, aç çocuklar›m›z›n sefale-
tini aç›klamaya yetmemektedir.

Bu bir avuç zenginin ve milyon-
larca yoksulun, aç›n olmad›¤› dü-
zenleri kurabilmek mümkündür. Bu
soyguncular›n olmad›¤› düzen geç-
miflte yaflam›fl, günümüzde yafla-
makta ve gelecekte çok daha arta-
rak, tüm dünyada yaflayacak olan
düzendir. Soygunun ad› kkaappiittaa--
lliizzmm, bu adaletli düzenin ad› SSoossyyaa--
lliizzmm’’dir.

Kapitalizmin, bu bir avuç egeme-
ne sundu¤u olanak, eme¤imizi sö-
mürme ayr›cal›¤›d›r. Milyonlarca in-
san›m›z› iflsiz ve aç b›rakan düzen,
bizleri bu bir avuç asala¤›n istedi¤i
koflullarda çal›flt›rarak sömürmesinin
koflullar›n› yaratmakta, tüm üretim
araçlar›n›n bir avuç asala¤›n elinde
toplanmas›n› sa¤layarak, bizleri on-
lara köle olmaya zorlamaktad›r.

Ülkemizdeki kapitalizm ise, em-
peryalizme ba¤›ml› bir kapitalizm-
dir. Bu bir avuç zengin ise, emper-
yalizmin ülkemizdeki iflbirlikçileri-
dir. ‹ktidarlar, bu bir avuç asala¤›n
ve emperyalizmin iktidarlar›d›r.

Bu asalaklar›n sermayeleri AKP
iktidar›nda, çok daha fazla artm›flt›r.
Bunun tek bir nedeni vard›r, AKP
iktidar›, soygunu art›racak koflullar›

en fazla sa¤layan, emperyalistlere
ve iflbirlikçilerine en fazla hizmet
eden iktidard›r.

Bu nedenledir ki, AKP iktidar›-
n›n mant›¤›nda, bu bir avuç asalak
s›n›f› devlete yük olarak görülme-
mekte, halk›n asgari düzeydeki sos-
yal harcamalar› yük olarak görül-
mektedir.

Bunun anlam›, halk›n yaflamas›-
n›n bile tekeller için yük olmas›
demektir. Halk, bu bir avuç egemen
için çal›flmal›, art›k çal›flamayacak
duruma geldiklerinde ise yaflamas›na
gerek olmad›¤› için ölmelidir. Söyle-
diklerinin, ç›kard›klar› yasalar›n,
mmeezzaarrddaa eemmeekklliillii¤¤iinn anlam› budur.

BBuu SSooyygguunn DDüüzzeenniinnee 
MMaahhkkuumm DDee¤¤iilliizz

Bir avuç egemen az›nl›¤›n köle-
si olmay› kabullenmek zorunda de-
¤iliz. Onlar›n say›lar› bir avuçken,
bizler milyonlar›z. Fakat, bizler ör-
gütsüz ve da¤›n›kken, o bir avuç
az›nl›¤›n avantaj› örgütlü olmas›d›r.

Bu durumu tersine çevirebiliriz.
Örgütlenebilir, bir avuç sömürücü-
nün karfl›s›na dikilebiliriz. Halk ola-
rak, bunu baflarabilecek güce sahi-
biz. Ö¤renmemiz gereken, bu gücü
nas›l kullanaca¤›m›zd›r.

ÖÖ¤¤rreennmmeemmiizz vvee hhiiçç uunnuuttmmaa--
mmaamm››zz ggeerreekkeenn;; ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann
AAmmeerriikkaa’’nn››nn”” yyaann››nnddaa bbuu iiflflbbiirr--
lliikkççii 1177 aaiilleenniinn ddee ddüüflflmmaann oolldduu¤¤uu
ggeerrççee¤¤iiddiirr.. OOrrttaakk ddüüflflmmaann››mm››zz
AAmmeerriikkaa vvee bbuu,, eemmppeerryyaalliizzmm iiflfl--
bbiirrlliikkççiissii tteekkeelllleerrddiirr..

Bunlar,
Engerekler 

ve ç›yanlard›r.
Bunlar,

Afl›m›za, ekme¤imize
Göz koyanlard›r.

Tan› bunlar›,
Tan› da büyü...

Yürü üstüne üstüne
Tükür yüzüne... 

BBiirr yy››llddaa sseerrvveettlleerrii 4455..33
mmiillyyaarr ddoollaarrddaann 111122 mmiillyyaarr
ddoollaarraa çç››kktt››

BBiirr yy››llddaa yyookkssuulllluukk ss››nn››rr›› 

11..005500 YYTTLL’’ddeenn 

22..332299 YYTTLL’’yyee çç››kktt››



Türkiye’nin en zengin 100 kifli-
si, bu yüz kiflinin en zenginleri olan
17 aile ve dünyan›n milyarderler
listesine Türkiye’den giren 36 zen-
gin, geçen hafta burjuva bas›nda
boy gösterdiler. 

Peki, halk› aç olan bir ülkedeki,
milyar dolarl›k bu zenginler kim?

‹çlerinde 17 ailenin as›l belirle-
yici oldu¤u, bbuu zzeennggiinnlleerr ss››nn››ff››,, üüll--
kkeemmiizzddeekkii iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeellccii bbuurrjjuu--
vvaazziiddiirr..

Ülkemiz, emperyalizmin iflbir-
likçisi s›n›flar›n egemenli¤i alt›nda-
d›r. Oligarfli, iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeellccii bbuurr--
jjuuvvaazzii,, ttoopprraakk aa¤¤aallaarr››,, tteeffeeccii--ttüücc--
ccaarr ss››nn››ffllaarr››nn››nn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu ege-
men s›n›flar ittifak›n›n ismi, iflbir-
likçi tekelci burjuvazi ise, bu ege-
men s›n›flar ittifak› içinde en büyük
gücü elinde bulunduran s›n›f olarak
as›l belirleyici olan›d›r.

Ülkemiz, 1945’lerden itibaren,
Amerikan emperyalizminin yeni-
sömürgesi bir ülkedir. Yeni-sömür-
gecilik iliflkilerinin sonucu olarak,
ülkemiz Amerika taraf›ndan gizli
olarak iflgal edilmifl, ba¤›ms›zl›¤›-
m›z yok edilmifl, faflizm ülkemizde-
ki yönetim biçimi haline getirilmifl,
sömürü ve zulüm halk›n yaflam›n›n
parças› haline getirilmifltir.

‹flbirlikçi tekelci burjuvazi de-
mek, tüm bunlar›n birinci derece-
den sorumlular› demektir.

Ülkemizdeki politikalarda belir-
leyici konumu olmas›na ra¤men, ifl-
birlikçi tekellerin bu konumlar› ge-
nifl halk kitleleri taraf›ndan fazla bi-
linmez. San›l›r ki, politika, siyasi
partilerle, yer yer ordu, yarg› gibi
devlet kurumlar› ile sürdürülmekte-
dir. Kuflkusuz onlar›n da önemli ro-
lü vard›r, fakat bunlar›n hiçbirisinin
rolü tteekkeelllleerriinn rroolllleerriinnddeenn daha
ileride de¤ildir.

YYeennii--SSöömmüürrggeecciilliikkttee
‹‹flflbbiirrlliikkççii TTeekkeelllleerriinn RRoollüü

Ülkemizdeki tekelci burjuvazi-

nin kim oldu¤unu anlamak, onun
geçmiflini anlamaktan geçer. Ülke-
mizin yeni sömürgeleflme süreci,
ayn› zamanda tekelci burjuvazinin
de tarihidir denilebilir.

Dünyada kapitalizmin geliflimi
iki flekilde olmufltur. Bunun birinci-
si, ülkelerin kendi iç dinamikleriyle
geliflimidir. Bu ülkelerde, burjuvazi,
feodalizmi tasfiye ederek iktidar ol-
du¤u için güçlü bir s›n›ft›r ve iktida-
ra tek bafl›na sahiptir. 

Fakat bizim yeni-sömürge diye
tan›mlad›¤›m›z ülkeler, çeflitli ne-
denlerle kapitalist geliflimin gerisin-
de kalm›fl, burjuvazisi feodalizme
karfl› kendi gücüyle iktidar olama-
m›fl, dolay›s›yla geliflmifl bir burju-
va s›n›fa tarihsel olarak sahip ola-
mam›fl ülkelerdir.

1900’lü y›llarda, emperyalizmle
birlikte emperyalizm ülkelerin
önünde iki yol b›rakm›flt›. Bu yol-
lardan birisi, emperyalizme karfl›
savaflarak, sosyalizmi kurmakt›. 

‹lk yol o dönemin Rusya’s›nda
gerçeklefltirildi ve Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birli¤i kuruldu.
Böylece SSCB içindeki halklar em-
peryalizmin sömürgesi durumuna
düflmeden ba¤›ms›zl›klar›n› koruya-
bildiler. Sosyalizme geçemeyen ve-
ya sosyalist ülkelerin saflar›nda yer
almayan ülkeleri bekleyen ise em-
peryalizmin sömürgesi olmakt›.

Türkiye’de, 1920’lerde Kurtulufl
Savafl› verilerek ba¤›ms›zl›k kaza-
n›lmas›na karfl›n, ülkemizdeki tica-
ret burjuvazisi, emperyalizmle ifl-

birli¤ine yönelerek, tekrar sömürge-
cilik iliflkilerinin tohumlar›n› att›. 

1945’lerde, Amerikan emperya-
lizmi ile iflbirli¤ine giren ticaret
burjuvazisi, bir yandan Türkiye’de
yeni-sömürgecilik iliflkilerinin ge-
lifltirilmesini sa¤larken, emperya-
lizmle iflbirli¤i içinde, ülkedeki çar-
p›k kapitalist yap›n›n gelifltirilmesi-
ne ba¤l› olarak, kendisi de gelifle-
rek, iflbirlikçi tekelci burjuvazi du-
rumuna geldi.

AAss››ll YYöönneetteennlleerr
‹‹flflbbiirrlliikkççii TTeekkeelllleerrddiirr

Emperyalizmle yeni sömürgeci-
lik iliflkileri gelifltirilirken, ikili as-
keri siyasi anlaflmalar yap›l›rken,
görünürde, karar mekanizmas›nda
iflbirlikçi tekeller yoktu. Partiler
vard›, ordu vard›, fakat gerçekte ise,
ne partiler, ne de ordu, tekellerin
üzerinde olmad›. As›l egemenler te-
keller ve Amerikan emperyalizmi
idi. Partiler de, ordu da onlar›n hiz-
metinde idi. ‹flbirlikçi ordu, 12
Mart’ta, 12 Eylül’de darbeler yapt›-
¤›nda da as›l olarak Amerika’n›n
yan›nda iflbirlikçi tekellerin ç›karla-
r›n› korumakta, onlar›n isteklerini
yerine getirmekte idi.

Çeflitli kesimlerde yanl›fl bir dü-
flünce vard›r. Tekelci burjuvaziyi,
iktidarlardan, devletten ay›r›rlar.
Kimi zaman tekelci burjuvaziye,
demokratikleflmenin savunucusu,
halk›n sorunlar›n› çözmek için poli-
tika gelifltiren bir s›n›f gözüyle ba-
k›labilmektedir. Bu, bilinçli bir çar-
p›tma sözkonusu de¤ilse, iflbirlikçi
tekelci burjuvazinin konumunu an-
lamamak, bu sistem içinde tekelci
burjuvazinin iradesi d›fl›nda bir yö-
netim olamayaca¤›n› görememek-
ten kaynaklanmaktad›r.

Yanl›flt›r, tekelci burjuvazi, daha
da daralt›rsak, en büyük yüz zengi-
nin servetlerinin yüzde 60’›n› dene-
timinde tutan 17 iflbirlikçi aile, bu
ülkenin gerçek yönetenleridir. Tür-
kiye, faflizmle yönetilen bir ülkedir,

Say›: 143 9BURJUVAZ‹

17 Ailenin Egemenli¤i
TTüürrkkiiyyee oolliiggaarrflfliissii,,

iiflflbbiirrlliikkççii tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaazzii,,
ttoopprraakk aa¤¤aallaarr›› vvee tteeffeeccii--
ttüüccccaarrllaarr››nn oolluuflflttuurrdduu¤¤uu

eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarr iittttiiffaakk››dd››rr..
TTüürrkkiiyyee’’nniinn eenn zzeennggiinn 1177
aaiilleessii,, bbuu oolliiggaarrflfliikk iittttiiffaakk

iiççiinnddee,, eenn ffaazzllaa ggüüccee
ssaahhiipp oollaannllaarrdd››rr..



bunun sorumlusu bu 17 tekeldir.
Çünkü, ülkemizdeki faflizm, onlara
hizmet etmektedir. Büyük bir sö-
mürü vard›r, bu sömürünün aslan
pay›n› bu tekeller almaktad›r.

Halk› yoksullaflt›ran, ekono-
mik, sosyal haklar›n› ellerinden
alan politikalar gündeme getirildi-
¤inde, bu 17 ailenin ç›karlar› ve is-
tekleri nedeniyledir. Özellefltirme
ad› alt›nda talan uygulan›yorsa, yi-
ne bu 17 ailenin ç›karlar› içindir.

‹‹kkttiiddaarraa TTaalliipp OOllaann DDüüzzeenn
PPaarrttiissii,, ÖÖnnccee OOnnllaarr››nn 
SS››nnaavv››nnddaann GGeeççeerr

Tüm düzen partileri, öncelikle
kendilerini emperyalistlerle birlik-
te bu tekelcilere kabul ettirmek is-
terler. Hepsi, öncelikle bu tekelle-
rin ç›karlar›n›n savunucusu olacak-
lar›n› kan›tlamaya çal›fl›rlar. Onla-
r›n s›nav›ndan geçmeden, iktidara
talip olamazlar.

Geçen, seçimlerde, s›rayla dü-
zen partilerinin bu tekelci patronla-
r›n örgütü TÜS‹AD’›n karfl›s›nda,
programlar›n› anlatt›klar› hat›rlana-
cakt›r.

Tekellerin istedikleri yasalar,
süründürülmeden öncelikli olarak
ç›kart›l›r, ekonomi program› yap›-
lacaksa, bu esas olarak emperyaliz-
min isteklerinin yan›nda, tekellerin
kazançlar›n› daha fazla art›rmak
için yap›l›r.

Tekellerin isteklerini gündeme
getirme biçimleri, toplumun tüm
di¤er kesimlerinden farkl›d›r. On-
lar, baflbakanlar›, bakanlar› karfl›la-
r›na çekip isteklerini söylerler. ‹s-
teklerini belirten aç›klamalar, hü-
kümetlerin gündemlerini belirler.

Anayasa yap›lacaksa, tekellerin
denetiminden geçer.

Partileri, iktidarlar› titreten, her
söyledi¤ini yapt›ran ordu, iflbirlik-
çi tekelci burjuvazi karfl›s›nda sus
pus olmaktad›r. Tüm bunlar›n gös-
terdi¤i, bu ülkenin as›l egemen
güçlerinin, devletin as›l sahipleri-
nin tekeller oldu¤udur. Ve bu güç-
lerine kavuflmalar›nda belirleyici
olan da iflbirlikçi kimlikleridir.
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Milli gelir hesaplamas›nda bir
kalem darbesiyle ““mmiillllii ggeelliirr yyüüzzddee
3311..66 aarrtttt››””. Bugüne kadar aç›klanan
rakamlara göre, kifli bafl›na düflen
milli gelirimiz 5 bin 500 dolar idi,
AKP iktidar› milli geliri art›rman›n
yolunu buldu, bir kalem darbesiyle
kifli bafl›na düflen miktar 7 bin 500
dolara ç›kar›ld›. Böylece milli gelir-
den her birimize düflen pay›n 2000
dolar artt›¤›na inanmam›z bekleni-
yor.

AKP iktidar›n›n kalem darbele-
rinin baflar›s›, yoksulluk, açl›k, ifl-
sizlik rakamlar› artarken, kifli bafl›na
düflen milli geliri art›rmakta kendi-
sini gösteriyor. Milli gelir art›yor fa-
kat kimse bunun fark›nda olmuyor.
Çünkü üretimi art›rmadan milli ge-
liri art›rmak sözkonusu de¤ildir. Pe-
ki artan bu milli gelir nereye gidi-
yor, ona AKP’nin bildi¤imiz bir
aç›klamas› yok.

Tayyip Erdo¤an diyor ki; ““tteekk--
nnoolloojjiiddeekkii ggeelliiflflmmeelleerr vvee AABB iillee
uuyyuummuunn ssaa¤¤llaannmmaass›› iiççiinn mmiillllii ggee--
lliirr hheessaappllaammaass››nn›› ddee¤¤iiflflttiirrddiikk..””

Sorun da burada zaten. ““MMiillllii
ggeelliirr hheessaabb››”” diye halka yutturdu-
¤unuz rakamlar, bir kalem darbesi
ile 2000  dolar art›yor ve bunun hal-
ka bir yans›mas› yok. Bu milli gelir
hesaplamas› denen fleyin halk›n ya-
flam›n› de¤ifltirmedi¤inin gösterge-
sidir.

Milli gelir hesaplamas› da, di¤er
ekonomik hesaplarda oldu¤u gibi
halk aç›s›ndan basit bir aldatmacaya
dönüfltürülmektedir. Halk›n yoksul-
lu¤una, açl›¤›na en küçük bir katk›-
s› olmayan ekonomik rakamlar, flu
ya da bu biçimde yap›lan hesaplarla
yüksek miktarlarda ç›kar›larak, aç-
lara bununla avunmas› telkin edilir.

Milli gelirimiz artm›flt›r. Demek
ki, AKP baflar›l› bir ekonomik prog-
ram uygulamaktad›r.

Milli gelirimiz artm›flt›r. Demek
ki, sabredersek bu gelirden bize de
yans›yan üç befl kurufl olabilecektir.

Milli gelirimiz artm›flt›r. E¤er
biz yoksulsak, demek ki, yeterince

çal›flmad›¤›m›z, baflaramad›¤›m›z
içindir, yoksa ülkenin kötü yönetil-
mesinden de¤ildir.

Gerçekte ise artan bir fley yoktur.
Bir ülkenin milli gelirinin artmas›
için, o ülkedeki üretimin artmas› ge-
rekir. Do¤ald›r ki, bir ülkenin üreti-
mi bir gün içinde artamaz. Tayyip
Erdo¤an bu gerçek karfl›s›nda da de-
magojiye sar›larak, ““aass››ll flfliimmddiikkii
hheessaapp ddoo¤¤rruu”” diyor. 

Gerçe¤i ise, ne flimdiki hesab›n
ne de geçmiflteki hesaplar›n ülkede-
ki üretimi ve halk›n eline geçen üre-
tim miktar›n› yans›tmad›¤›d›r.

Dahas›, zaten milli gelirin fazla
olmas› da, halk›n eline geçen miktar
ayn› ise, sadece ““ggeelliirr aaddaalleettssiizzllii--
¤¤ii”” dedikleri soygunun fazlal›¤›n›
gösterir. Örne¤in, Tayyip Erdo¤an
milli gelirimiz, hesaplad›¤›m›zdan
fazlaym›fl o zaman asgari ücreti, ifl-
çinin, memurun maafllar›n› da art›r-
mak gerekir, sosyal güvenlik hak
gasplar›ndan vazgeçmek gerekir de-
miyor. Tersine, halen ““bbeenn bbuu ttaabb--
llooyyuu ssüürrddüürreebbiilliirriimm ddiiyyeecceekk bbaa--
bbaayyii¤¤iitt vvaarr mm››”” diye konufluyor.

Demek ki, milli gelir artt› söyle-
mi bir aldatmacadan ibaretmifl. De-
mek ki, tablo sürdürülemez ölçüde
bir çöküflü gösteriyormufl. Bu söy-
lemle, milli gelirimiz art›yor, eko-
nomik durumumuz iyi söylemleri-
nin çeliflti¤i aç›kt›r.

Milli gelirin artmas› üretimin
artmas› demektir ki, üretimin de art-
mad›¤› aç›kt›r. Bunun en temel ne-
deni, ekonominin üretimi art›racak
flekilde de¤il, var olan› satmak, soy-
gun ve talan üzerine kurulmufl ol-
mas›d›r. Milli gelirin, giderleri kar-
fl›layacak oranda artmad›¤›n›n itiraf
edilmesi, özellefltirme ad› alt›nda
sürdürülen satma ekonomisinin çö-
küflünün itiraf edilmesidir.

Milli gelir artt› diye ortaya sürü-
len rakamlarla örtülmek istenen bu
gerçeklerdir. Böylece, AKP iktidar›
sayesinde üretimi art›rmadan milli
geliri art›ran tek ülke olma baflar›-
s›(!) sa¤lanm›fl olacakt›r.

AKP’nin Milli Gelir Aldatmacas›



IMF talimat› ile ç›kar›lmaya ça-
l›fl›lan ve emekçilerin haklar›n› gas-
beden SSGSS yasa tasar›s›n›n geri
çekilmesi için binlerce emekçi 14
Mart Cuma günü 10.00 ile 12.00
aras›nda ifl b›rakma eylemi yapt›. 

Emek Platformu’nun karar› do¤-
rultusunda ‹stanbul’da Cerrahpafla
T›p Fakültesi’nde toplanan emekçi-
ler AKP’ye IMF’ye olan öfkelerini
hayk›rd›lar. Çapa’dan Samatya’dan
di¤er ifl kollar›ndan, kurumlardan
gelenlerle hastane içinde toplanan-
lar›n say›s› h›zla ço¤al›rken alanda

bekle-
yenler
d › fl a r -
dan ge-
lenleri

“Yaflas›n Örgütlü Mücadele-
miz”slogan›yla karfl›lad›lar. 

Emekçiler birlikte mücadele et-
menin gücüyle sloganlar›n› daha
gür hayk›rd›lar. “Sa¤l›m›z› Eme¤i-
mizi Gelece¤imizi IMF Vekillerine
Yedirmeyece¤iz” pankart›yla yürü-
yüfle bafllayan onbinlerce kifli “Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP Hal-
ka Hesap Verecek” sloganlar›yla ta-
leplerini hayk›rd›. Saraçhane Par-
k›’nda bir araya gelen onbinlerce
emekçi SSGSS yasa tasar›s› geri çe-
kilene kadar  mücadeleye devam

edeceklerini
vurgulad›lar.
HÖC’lüler de
“ H a k l › y › z
Kazanaca¤›z,
Sa¤l›k ve Gü-
venli Gelecek
‹stiyoruz” ya-
z›l›  dövizle-
riyle eyleme
k a t › l a r a k
e m e k ç i l e r e
destek verdi-
ler. 

Ankara’da
e m e k ç i l e r
Ankara Nu-
mune Hasta-
nesi önünden

Say›: 143 11SSGSS

Onbinlerce Emekçi Hayk›rd›: 

BU YASA GEÇMEYECEK!

14 Mart’ta Türkiye genelinde
SSGSS tasar›s›n›n geri çekilmesi
talebiyle eylemler düzenlenirken
Haklar ve Özgürlükler Cephesi de
‹stanbul’un emekçi mahallelerin-
de tüm esnaflara kepenk kapatma
ça¤r›s› yapt›. 
14 Mart’ta 10.00-12.00 saatleri ara-
s›nda yap›lan kepenk kapatma eyle-
mine ‹stanbul’un birçok mahalle-
sinden %90 kat›l›m sa¤land›. 

NURNURTEPE-TEPE-Nurtepe esnaf› da saat
10.00-12.00 aras› yap›lan ifl b›rakma
eylemine HÖC’ün ça¤r›s›yla kepenk
kapatarak destek verdi. Sokullu Cad-
desi, Sedef  Caddesi, Çayan Mahalle-
si, Osmanpafla, Güzeltepe, Afl›k Vey-
sel mahallelerinde %90 kat›l›m sa¤-
land›. Polis ise eylemi mahallede es-
tirdi¤i terör havas›yla engellemeye
çal›flsa da baflar›l› olamad›. 

OKMEYDANI-OKMEYDANI-Okmeydan›’nda da
polis terörü vard›. 13 Mart günü esna-
fa kepenk kapatma ça¤r›s› yapan
HÖC’lü Hac› An›l, Gözde Buldu ve
‹hsan Bulut polisin sald›r›s›yla gözalt›-

na al›nd›lar. 3 HÖC’lü ertesi gün ç›ka-
r›ld›klar› mahkemede tutukland›lar.
Emekçilerin taleplerine terörle karfl›l›k
veren AKP iktidar›na 14 Mart günü
kepenklerini indiren Okmeydan› esna-
f› cevap verdi. %90 kat›l›mla
SSGSS’ye karfl› tepkisini dile getiren
Okmeydan› esnaf› halk›n polis terö-
rüyle susturulamayaca¤›n› da gösterdi.

1 MA1 MAYIS-YIS-Kepenk kapatma eylemi 1
May›s Mahallesi’nde yap›ld›. Kepenk
kapatma eylemine büyük oranda kat›-
l›m sa¤lan›rken  özellikle 3001. Cad-
de üzerindeki tüm esnaflar kepenkle-
rini kapatt›lar. 

SARIGAZ‹-SARIGAZ‹-Sar›gazi esnaf› da iflçi
ve memurlar›n ifl b›rakma eylemine
kepenk kapatarak kat›ld›lar. Eski An-
kara Caddesi, Demokrasi Caddesi ve
Yenido¤an Samand›ra yolundaki es-
naflar jandarman›n engelleme çabala-
r›na ra¤men HÖC’lülerin ça¤r›s›yla
kepenklerini indirdi. Demokrasi Cad-
desi’nde eyleme %90 oran›nda kat›-
l›m sa¤lan›rken, Eski Ankara Cadde-
si, Yenido¤an Samand›ra yolundaki
esnaflar da kepenk indirerek SSGSS

geri çekilsin talebine destek verdi-
ler. 

AL‹BEYKÖYAL‹BEYKÖY-- Alibeyköy esnaf›
da HÖC’ün ça¤r›s›na kulak vere-
rek kepenklerini indirdi. Cengiz
Topel ve Sayayokuflu mahallele-
rinde eyleme %90 oran›nda kat›-

l›m sa¤lan›rken kepenk kapatan es-
naflar 2 saat boyunca iflyerlerinin
önünde beklediler. 

BA⁄CILAR-BA⁄CILAR-Ba¤c›lar’da da 13 Mart
günü Ba¤c›lar esnaf›na kepenk kapat-
ma ça¤r›s› yapan HÖC’lüler polis sal-
d›r›s›yla karfl›laflt›lar. 6 HÖC’lünün
gözalt›na al›nd›¤› sald›r›yla IMF’nin
iste¤iyle ç›kart›lamak istenen SSGSS
yasas›n›n polis korumas›nda oldu¤u
bir kez daha görüldü. 14 Mart günü
savc›l›¤a ç›kar›lan HÖC’lüler serbest
b›rak›l›rken polis esnaflar›n kepenk
kapatmas›n› engellemek için y›¤›nak
yapt›. Polisin bütün bu çabalar›na ra¤-
men cadde üzerinde 20 esnaf kepenk-
lerini indererek iflçi ve memurlara
destek verdiler.

ESNAFLAR
HÖC’ÜN ÇA⁄RISIYLA
KEPENK KAPATTI!



Sa¤l›k Bakanl›¤›’na yürüdüler. “Di-
rene Direne Kazanaca¤›z” sloganla-
r›yla yapt›klar› yürüyüflle Sa¤l›k
Bakanl›¤› önüne giden emekçiler
Bakanl›k önünde de taleplerini hay-
k›rd›lar. 5000 emekçi buradaki ey-
lemin ard›ndan Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda toplanarak hükümetin talep-
lerine kulak vermesini istedi. 

‹zmir’de de Basmane Meyda-
n›’nda toplanan yaklafl›k 40 bin
emekçi “fialter ‹necek Bu Yasa Bi-
tecek” yaz›l› pankart ile Konak’a
kadar yürüdü. “Zafer Direnen
Emekçinin Olacak” sloganlar›n› bü-
yük bir coflkuyla hayk›ran emekçi-
lere yürüyüfl boyunca çevredeki
halk da alk›fllar›yla kat›larak destek
verdi. Konak Meydan›’nda emekçi-
lere yönelik bir konuflma yapan
D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi
“Nas›l olsa bu halk bize oy verdi,
halk›n can›n› okuyabiliriz diyorlar.

Biz alanlarday›z, can›m›za okutma-
yaca¤›z” sözleriyle kararl›l›klar›n›
ifade etti. HÖC’lülerinde destek
verdi¤i eylem çekilen coflkulu
halaylarla bitirildi. 

Adana’da da binlerce emekçi ifl
b›rakma eylemine kitlesel kat›l›m
gösterdi. ‹nönü Park›’nda, Çukuro-
va Üniversitesi Balcal› Hastanesi
önünde, Dörtyol SSK önünde  yap›-
lan eylemlerin ard›ndan Cemalpafla
Groseri önünde toplanan yaklafl›k
3000 emekçi  Adana Numune Has-
tanesi’ne yürüdü. “Herkese Sa¤l›k
Güvenli Gelecek ‹çin Birleflik Mü-
cadeleye” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
yürüyüflte, emekçilerin iktidar›n ç›-
karmaya çal›flt›¤› SSGSS yasas›na
öfkesi hakimdi. HÖC’lüler de eyle-
me Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z” yaz›l› dövizlerle kat›ld›. 

Demiryolu çal›flanlar› da ifl b›-
rakma eylemine destek vererek 2

saatli¤ine tren seferlerini durdurdu-

lar. Tren gar› içinde davul zurnayla

halaylar çeken, sloganlar›yla talep-

lerini hayk›ran demiryolu emekçile-

rine  halk ta destek verdi. 

Antalya’da iflçiler, memurlar,

doktorlar ve mühendisler ifl yerle-

rinde yapt›klar› 2 saatlik  ifl b›rakma

eylemi ile tasar›ya geçit vermeyece-

¤iz dediler. Antalya Maliye Binas›

önünde toplanan kortejler oluflturan

700 emekçi “Sa¤l›kta Y›k›ma Sos-

yal Güvensizli¤e ‹zin Vermeyece-

¤iz” pankart› ile  Antalya E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi önüne yürüdü-

ler. Emekçilere HÖC de destek ver-

di. 

Edirne’de ise yaklafl›k bin

kiflinin kat›ld›¤› eylemde Edirne

Belediyesi önünden Kodaman

Park›’na sloganlarla yüründü.
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“Sosyal Güvenlik Reformu”
ad› alt›nda gündeme getirilen
hak gasp› sald›r›s›nda öyle bir
noktaya gelindi ki, Türk-‹fl dahil
hiçbir sendika, eylem yapmak-
tan kaç›namad›. Sonuçta Emek
Platformu’nu oluflturan sendikalar ve
di¤er kitle örgütlerinin kat›l›m›yla,
ülke çap›nda 2 saatlik ifl b›rakma ka-
rar› al›nd›. 

Dergimiz yay›nland›¤›nda, 14
Mart’taki eylem de ger-
çeklefltirilmifl olacak. 

2 saatlik ifl b›rakma
eyleminin sald›r›n›n ça-
p›na ddeennkk ddüüflflmmeeddii¤¤ii
aç›k. Sendikalar bu
yöndeki elefltirileri bu
eylemin flimdilik ve “uuyyaarr››” niteli-
¤inde oldu¤unu belirterek cevapl›-
yorlar. 

Ancak iflçiler, memurlar, 1990
sonlar›ndan bu yana süregelen IMF
sald›r›lar› karfl›s›nda, bu uyar›lar›n
bir ad›m ötesine geçilmedi¤ine de
birçok defa tan›k olmufllard›r. 

Konfederasyonlar, birçok kez,
“Ankara’y› bafl›n›za y›kar›z” diye
meydan okumufl, aç›klad›klar› eylem
programlar›n›n sonunda “e¤er talep-

lerimiz yerine getirilmezse, daha ile-
ri eylemler yapaca¤›z” demifller, an-
cak bunlar›n gere¤i de yerine getiril-
memifltir. ‹ktidarlar da sendikalar›n
bu yan›n› iyi bildiklerinden bu “uya-
r›”lar› genellikle kaale almam›fllard›r. 

Uyar›lar›n kaale al›nmas›n› sa¤la-
man›n yolu, “uyar›”dan anlamayan-
lara karfl› çok daha büyük eylemlerle
cevap vermektir. Bunu yap›p yapma-
mak, sendikalar›n kararl›l›k, samimi-
yet ve tutarl›l›k s›nav›d›r. 

Türk-‹fl, bir yandan iktidara ya-
ranmaya çal›fl›rken bir yandan “ey-
lem karar›” almak zorunda kalm›flt›r.
‹ktidar›n tam bir pervas›zl›k içinde
sendikac›lar›, milyonlarca emekçiyi
yalanc›l›kla suçlad›¤› yerde, hiçbir
sendikac› baflka da bir fley yapamaz-

d› zaten. Fakat fluras› da çok
aç›k ki; bu hak gasplar› yasas›-
n› ç›karan eemmppeerryyaalliizzmmllee,, iiflfl--
bbiirrlliikkççiilleerriiyyllee kkaavvggaayy›› ggöözzee
aallaammaayyaannllaarr,, SSGSS’ye karfl›
ciddi bir fley yapamaz. Uyar›-

n›n ötesine geçmek, emperyalizmle
ve iflbirlikçi AKP iktidar›yla çat›fl-
mak demektir. 

SSGSS’ye karfl› mücadelede karar-
l›l›k ve tutarl›l›k bu çat›flmaya girmeyi

göze almakt›r. ‹fl-
çileri, memurlar›
böyle bir çat›flma-
ya haz›rlamakt›r.
Sendikac›lar›n
bugünkü görevi
budur.

Bu uzun vadeli bir mücadeledir.
Sald›r› ne kadar kararl›ysa, ne kadar
kapsaml›ysa, direnifl de o kadar ka-
rarl› ve kapsaml› olmak zorundad›r.
Tersi, direnmek de¤il, iktidar›n karfl›-
s›na dikilmek de¤il, yasak savmak,
iflçilerin öfkesini çarçur etmektir. Ta-
rih bunun hesab›n› sorar. 

Emperyalizmin ve iflbirlikçi AKP
iktidar›n›n hak gasplar›na karfl›
emekçilerin birlikte direniflini büyü-
telim. 

Siyasette

‹LKE

SSSSGGSSSS’’yyee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddee
kkaarraarrll››ll››kk vvee ttuuttaarrll››ll››kk!!



Irak'›n iflgalinin 5. y›ldönümünde
tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde
de iflgali protesto eylemleri günde-
me geldi. Ülkemizdeki anti-emper-
yalist güçlerin biraraya geldi¤inde
nas›l bir etkiye sahip olduklar›,
Irak’ta Savafla Hay›r Koordinasyo-
nu’nun mücadele sürecinde, 1 Mart
“tezkere mitingi”nde, ülkemizdeki
NATO toplant›s› sürecindeki dire-
nifllerle ortaya konulmufltur. 

Birlikte yap›lan eylemlilikler
güçlü olmufl, en az›ndan Türkiye
oligarflisinin Irak'›n iflgaline ortak
olmas›na karfl› güçlü bir mücadele
yürütülmüfl, dünya halklar›n›n anti-
emperyalist mücadelesine Türkiye
cephesinden güç verilmifltir. Evet,
ülkemizdeki üsler kullan›lm›fl, iflbir-
li¤i sonuna kadar devam etmifl an-
cak anti-emperyalist hareketin gücü
gözard› edilememifltir. 

Geçen 5 y›l içerisinde büyüyerek
devam etmesi gereken anti-emper-
yalist mücadele ve hareket, küçük
hesaplara kurban edilmifl, talepler
ve hedefler BAK eliyle mu¤laklaflt›-
r›lmaya çal›fl›lm›fl, Irak’ta Savafla-
‹flgale Hay›r Koordinasyonu içinde
sürdürülen anti-emperyalist müca-
deleye karfl› bozguncu bir tutum ge-
lifltirilmifltir. 

Bunun sonucunda, Koordinas-
yon ve dolay›s›yla iflgale karfl› anti-
emperyalist mücadele örgütsel ola-
rak bölünürken, bu anlay›fl sahipleri,
politik olarak da iflgal ve emperya-
lizmin Ortado¤u politikalar›na karfl›
mücadeleyi de “Bush'a karfl› ç›k-
makla” s›n›rland›rm›fllard›r. Sorunu
bir ABD baflkan›yla s›n›rland›rmak,
emperyalizmle ve oligarfliyle çat›fl-
mama siyasetinin ürünüdür. Bulun-
duklar› zemin daha ilerisine izin
vermemektedir. Statükolar› zorla-
mak yerine statükolar› savunmak te-
mel politika haline geldi¤inde, "za-
rars›z" bir savafl karfl›t› hareket el-
bette oligarflinin itiraz edebilece¤i
bir hareket de¤ildir. 

Bu anlay›fl, geçen hafta karfl›m›-
za yeniden ç›kt› ve bir kez daha ifl-
gale karfl› anti-emperyalist mücade-
leyi bölen bir rol üstlendi. 

Irak'›n iflgalinin 5. y›l›nda ‹MOK
(‹stanbul Meslek Odalar› Koordi-
nasyonu) bir toplant› ça¤r›s› yapt›.
Ça¤r›y› yapan kurum iflgalin 5. y›-
l›nda "birlikte" bir miting yapal›m
diyordu. Miting yap›laca¤› yaklafl›k
üç ay öncesinden bilinmesine, böyle
bir karar al›nmas›na ra¤men mitinge
15 gün kala ancak toplant› yap›labil-
mifltir. Daha önce duyurusu yap›l-
mas›na ra¤men iki toplant› iptal
edilmifltir. 

Yap›lan ilk toplant›da "kolayl›k
olmas›”(!) aç›s›ndan ‹MOK'un mi-
ting baflvurusu yapt›¤›n›, çeflitli tek-
nik iflleri halletti¤ini ama “birlikte
örgütlemek istediklerini” ifade etti-
ler. Mitingin içeri¤i ve program›n›n
bir sonraki hafta yani mitingten bir
hafta önce yap›lacak toplant›da bir-
likte netlefltirilece¤i söylendi. 

Son toplant›da ise toplant› salo-
nundaki tahtaya mitingdeki kkoorrtteejj
ddiizziilliiflflii yyaazz››llmm››flfl,, "böyle olmas›n›
öneriyoruz" demifller, içerik, prog-
ram gibi hiçbir tart›flmaya girme-
mifllerdir. "Zaman kalmad› tart›fl-
malar›n içinden ç›kamay›z" gibi ko-
mik bir gerekçe ile "önerdikleri"
fleylerin tart›flmaya aç›k olmad›¤›n›
söylemifllerdir. Öneri nedir, dayatma
nedir bunu bilemeyecek kadar saf
de¤il hiç kimse. Öneri tart›flmakt›r.
Öneri ortaklaflt›rma çabas›d›r. Ama
‹MOK, kkaarraarr bbiillddiirrmmeeyyii "öneri"
olarak sunma "cehaletini" göstere-
bilmifltir. 

Mitingte kimin konuflaca¤›, han-
gi sanatç›lar›n ç›kaca¤›, okunacak
metnin içeri¤i, kortej dizilifli, afifli,
bildirisi, pankart› yani HHEERR fifiEEYY
bellidir. Buna ra¤men ‹MOK, “ge-
lin birlikte yapal›m” diyor. 

Neyi birlikte yapaca¤›z? Kurum-
lar toplant› salonuna girdiklerinde
karfl›lar›nda miting için bast›r›lan

bildiri ve afiflleri görmüfltür. Bu na-
s›l birliktelik, nas›l birlikte ifl yap-
makt›r? Mitingin her fleyini sen be-
lirleyeceksin, ondan sonra gelin bir-
likte yapal›m diyeceksin! Bu, bu ül-
kedeki anti-emperyalist güçlere ya-
p›lan büyük bir sayg›s›zl›kt›r. 

Her kurum gündemini kendi be-
lirleyerek istedi¤i konuda miting
yapma hakk›na sahiptir. Kimse de
bu durumda, bir kuruma neden böy-
le bir miting yap›yorsun deme hak-
k›na sahip de¤ildir. Bizim itiraz›m›z
buna de¤ildir. Bunun ""bbiirrlliikkççii"" bbiirr
ggöörrüünnttüü verilerek ama bbiirrllii¤¤ii bboozzaa--
rraakk yap›lmas›nad›r. Bu birlikçilik
de¤il, anti-birlikçiliktir. Güçlü bir ifl
yapman›n önünde engeldir. Ben ya-
par›m siz tabi olursunuz anlay›fl› ol-
du¤u sürece güçlü bir birlikteli¤in
oluflmas› iimmkkaannss››zzdd››rr.. Kimse kendi
ideolojisini bir kenara b›rakarak bir
di¤erine tabi olmaz. 

Toplant›da ‹MOK'tan bu tarzla-
r›ndan dolay› özelefltiri istenmifltir.
"Eksikliklerin" fark›nda olduklar›n›,
belirten ‹MOK sözcüsü mitingten
sonra bu durumun özelefltirisini ve-
receklerini, ama flimdi mitingi yap-
malar› gerekti¤ini söylemifltir. 

Sorun ‹MOK de¤ildir. Sorun,
‹MOK'a böyle bir anti birlikçi tarz›
uygulatan anlay›fltad›r. ÖDP-BAK,
bütün bu y›prat›c› davran›fllar› bir
kenara b›rak›p, "Biz miting örgütlü-
yoruz destek verin" diyebilirlerdi.
Bunu yapmad›lar. ‹MOK'u kullana-
rak kendilerini dayatma yolunu seç-
tiler. Ortaya ç›kan sonuç parçalan-
m›fl bir anti-emperyalist harekettir.
Bunun as›l sorumlusu ÖDP-
BAK't›r. ÖDP-BAK, bu anti-birlik-
çi, dayatmac› tarz›n› bir kenara b›-
rakmal›, birli¤in önünde engel ol-
maktan vazgeçmelidir. 

Bu dayatmadan dolay›, Haklar
ve Özgürlükler Cephesi 15 Mart mi-
tingine kat›lmama karar› alm›flt›r. 

‹STANBUL

HÖC TEMS‹LC‹L‹⁄‹

Say›: 143 13‹MOK

‹‹fifiGGAALLEE KKAARRfifiII DD‹‹RREENN‹‹fifi NNAASSIILL EEHHLL‹‹LLEEfifiTT‹‹RR‹‹LL‹‹RR??
BUNUN CEVABI ‹MOK’UN VE 
ARDINDAK‹ ANLAYIfiIN TARZINDADIR!



ABD Savunma Bakan›
Gates, Türkiye’deki te-

maslar› s›ras›nda, Baflba-
kan Erdo¤an ve Cumhur-

baflkan› Gül’ün “Kürtler’in
endiflelerini gidermek ve

PKK’ya kat›l›mlar› engellemek
için” at›lacak ad›mlar› kendisine
anlatt›¤›n› aç›klad›. Gates o aç›kla-
mas›nda flunu da eklemiflti: ““BBaaflflbbaa--
kkaann EErrddoo¤¤aann ddaa,, CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››
GGüüll ddee kküüllttüürreell,, eekkoonnoommiikk vvee ppoollii--
ttiikk aallaannddaa aatt››llaaccaakk aadd››mmllaarr›› oorrttaayyaa
kkooyydduullaarr””..

Fakat Baflbakan Erdo¤an, gaze-
tecilerin Gates’e yapt›¤› aç›klama-
lara iliflkin sorular›n› ›srarla “yok
öyle bir fley” diye cevaplad›. 

“Öyle bir fley oldu¤unu”, Türki-
ye yine bir Amerikan Gazetesinden
ö¤rendi. Tayyip Erdo¤an, bu konu-
da yapmay› düflündüklerini geçen
hafta NNeeww YYoorrkk TTiimmeess Gazetesi’ne
aç›klad›. Gazeteye söyledikleri, Ga-
tes’in aktard›klar›yla ayn›yd›. 

AAmmeerriikkaall››llaarrddaann AAll HHaabbeerrii

Kürt sorununa iliflkin geliflme-
lerde durum tam da bu hale gelmifl
bulunuyor. Türkiye AKP’nin ““KKüürrtt
ppaakkeettii””ni, ABD’li yetkililerden ve
Amerika’n›n ise, bu aç›klamalardan
“yeni bir fley” ö¤renmedi¤ini tah-
min etmek zor de¤il. Çünkü zaten
onlar, oligarfliye empoze ettiklerini
Baflbakan’›n a¤z›ndan aç›klam›fl
oluyorlar. 

AKP hükümetinin AAmmeerriikkaann
eemmppeerryyaalliizzmmiinniinn öönneerrddii¤¤ii ppoolliittii--
kkaallaarr››nn dd››flfl››nnddaa bir politika gelifltir-
mesi mümkün de¤ildir. Bu anlamda
“Amerika’n›n politikas›”n› Ameri-
ka’da aç›klamas› da çok flafl›rt›c› de-
¤ildir. AKP ataca¤› her ad›mda
Amerika’ya dan›fl›yor, att›¤› ad›m-
lara iliflkin rapor veriyor. 

Amerikan emperyalizmi, her dö-
nem, çeflitli biçimlerde Kürt soru-
nunun içinde olmufltur. Katliamla-
r›n pervas›zca sürdü¤ü dönemlerde
de, Öcalan’›n tutsak düfltü¤ü dö-

nemlerde de kendi politikalar› çer-
çevesinde sürece yön vermeye ça-
l›flm›fl, bunda da de¤iflik düzeylerde
etkili olabilmifltir. Yürüyüfl’ün ön-
ceki say›s›nda da vurguland›¤› gibi,
Amerika, Irak Kürtleri’ni, Türkiye
oligarflisini ve PKK de içinde olmak
üzere bölgedeki di¤er güçleri kendi
politikalar›n› bölgede hakim k›lmak
do¤rultusunda kullanmak istemek-
tedir. Bu anlamda Ortado¤u’da tam
bir hükümranl›k peflinde olan
ABD’nin “Kürt Sorunu”nun d›fl›nda
kalmas› onun hem genel, hem böl-
gesel politikalar›yla çeliflir. 

ÇÇöözzüümm’’ddee yyeennii bbiirr flfleeyy yyookk!!

Baflbakan Erdo¤an NNeeww YYoorrkk
TTiimmeess Gazetesi’ne yapt›¤› aç›kla-
mada diyor ki: “Terörle mücadele
sadece bundan ibaret de¤il. Bunun
da sosyo ekonomik k›sm› var, psiko-
lojik k›sm› var, kültürel k›sm› var!” 

“Psikolojik” k›sm›n› biliyoruz;
““ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl”” olarak da tercü-
me edilebilecek olan bu k›s›m, ke-
sintisiz sürdürülüyor zaten. Peki
“sosyo ekonomik” k›s›mda, “kültü-
rel” k›s›mda ne var? ‹flte aç›klama-
n›n ana hatlar›:

- Önümüzdeki 5 y›l içinde böl-
geye 11-12 milyar dolarl›k yat›r›m
yap›lacak. 

- Bu parayla iki baraj, sulama ka-
nallar› sistemi ve yollar yap›lacak. 

- Suriye s›n›r›ndaki may›nl› ara-
ziler temizlenecek. 

- Kürtçe TV kanal› aç›lacak. Bu
kanal hem ““ttaamm ggüünn”” Kürtçe yay›n
yapacak, hem Arapça ve Farsça da
yay›nlayacak. 

Erdo¤an dergiye ayr›ca “ekono-
mik sorunlarla bo¤uflan bölgedeki
genç nüfusun PKK saflar›na kat›l-
mas›n› engelleme amac› tafl›yan
pprroojjee ppllaann››nn››nn iki ay içinde tamam-
lanaca¤›n›” söylemifl. 

Böyle bir fleyi ““iikkii aayy iiççiinnddee””
tamamlayabilmek, ekonomik, aske-
ri ve siyasi olarak mümkün de¤il; o

halde geriye kala kala ancak “si-
hir”li bir proje kal›yor! 

- Devlet Bakan› Kürflat Tüzmen
de ayn› gün yapt›¤› aç›klamada “s›-
n›r illeri”ndeki yat›r›mc›lara 1100 yy››ll--
ll››kk vveerrggii mmuuaaffiiyyeettii getireceklerini
belirtti. 

Ne var peki bütün bu say›lanlar-
da? Cevap tek kelimeyle “hiç”tir. 

Kürtçe yay›n, bölgeye ekonomik
yat›r›m gibi uygulamalar, emperya-
listlerin öteden beri oligarfliye em-
poze etti¤i uygulamalard›r. Ne ka-
dar yapabilirler, ne kadar sonuç ala-
bilirler, bu ayr› bir tart›flma konusu
olmakla birlikte, AKP’nin bu “Kürt
paketi”nin emperyalizmin istekleri-
ne paralel oldu¤u ve esas olarak da
asl›nda bir yenilik, bir çözüm içer-
medi¤i aç›kt›r. Amerikan emperya-
lizmi ve oligarfli, “Amerikan islam-
c›l›¤›”yla Sünni halk›, “Kürt paketi”
manevralar›yla da Kürt halk›n› AKP
arac›l›¤›yla denetleyip etkisizleflti-
rebilirlerse, bundan kuflku yok ki,
memnun olacaklard›r. Kürt sorunu
konusunda flovenist ve katliamc›
çizginin bafl temsilcisi Genelkurmay
ve kendilerini “ulusalc›” diye adlan-
d›ran flovenist kesimler bile, seçim-
lerde AKP’nin baflar›s› için el ele
verebilmektedirler. Bu emperyaliz-
min ve iflbirlikçilerinin ç›karlar›n›n
çak›flt›¤› noktad›r. 

Bir yanda “sorun ekonomiktir”
deyip, gerçekte Kürt sorununu inkar
eden yaklafl›m sürdürülürken, bir
yandan da “Kürtçe TV” gibi söy-
lemlerle göz boyamak istemektedir-
ler. Fakat, göz boyama o kadar ba-
rizdir ki, ttaamm ggüünn Kürtçe yay›n
yapma hakk›, Kürt halk›na verilen
bir hak de¤il, oligarflik devletin
kkeennddii tteelleevviizzyyoonn kkaannaall››nnaa tan›d›¤›
bir aayyrr››ccaall››kk durumundad›r. 

K›sacas›, Baflbakan Erdo¤an’›n
parça parça aç›klad›¤› ve henüz
aç›klanmadan önce “AKP çok kap-
saml› bir çözüm paketi haz›rl›yor”,
“Kürt sorununda statükolar de¤ifle-
cek, ezberler bozulacak!” diye de
reklam› yap›lan  Kürt halk›n›n ulu-
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sal talepleri aç›s›ndan bu politikalar
özünde ABD politikalar›d›r.

AABBDD’’nniinn ppllaann››;; AABBDD
ppllaann››nn›› bboozzmmaann››nn yyoolluu

Amerika, Türkiye’yi BOP’un
hayata geçirilmesinde kullanmak
istiyor. Türkiye’yi füze kalkan› pro-
jesine ortak etmek istiyor. Afganis-
tan’da daha yayg›n biçimde çat›flt›r-
mak istiyor. Bunlar s›r olan istekler
de¤ildir art›k. AKP iktidar› tam bir
iflbirlikçilik içinde Amerika’n›n bu
isteklerine evet derken, karfl›l›¤›nda
faflist, flovenist politikalar›n› “kendi
bildi¤i gibi” sürdürme izni ve onay›
istiyor. Ancak bu da art›k oligarfli-
nin istedi¤i biçimde mümkün ola-
mamaktad›r. Gerek AB, gerekse de
ABD’nin Kürt sorununa iliflkin çok
çeflitli hesap ve planlar› vard›r. Bu
anlamda oligarfliye s›n›rs›z bir katli-
amc›l›k izni vermekten daha çok,
herkesi “kullanabilece¤i” flekilde
elinin alt›nda tutarak BOP aç›s›ndan
en uygun olaca¤›n› düflündü¤ü “çö-
züm”lere yöneltmektedir. 

Amerika, oligarfliyi, Irak merkezi
yönetimini ve Irak Kürdistan Bölge-
si yönetimini bir araya getiriyor ve
“sald›r›” politikas›n› yürürlü¤e ko-
yuyor. Oligarfliye sald›r diyor. Oli-
garfli sald›r›yor. Oligarfliye dur diyor
ABD, oligarfli duruyor... ABD diyor
ki, Kürt meselesinde flu haklar› ver,
bu ad›mlar› at, ayn› ABD, PKK’ye
de dönüp diyor ki, bu haklara raz› ol,
daha fazlas›n› isteme...  Tamamen
denetimine alm›fl oldu¤u Irak’taki
Kürt milliyetçi hareketlerini de, hem
oligarfliye, hem PKK’ye karfl› “bask›
unsuru” olarak kullan›yor. 

Amerika’n›n politikalar›nda,
AKP’nin “paket”lerinde Kürt halk›-
n›n ve bütün halklar›n ç›kar› olma-
d›¤›na ve olamayaca¤›na göre;
BB‹‹RR:: Amerika’n›n bu konumu gö-
rülmeden, Irak ve Ortado¤u’daki
politikalar› ve de Kürt sorunundaki
geliflmeleri kavramak mümkün de-
¤ildir. ‹‹KK‹‹:: Amerika’n›n bu politi-
kas›na cepheden karfl› ç›kmadan,
bölgede ve ülkemizde emperyaliz
min ve oligarflinin oyunlar›n› boz-
mak mümkün de¤ildir.

Say›: 143 15KÜRT SORUNU

S›n›r ötesi kara sald›r›s›n›n he-
men ard›ndan Irak Cumhurbaflkan›
Celal Talabani, Cumhurbaflkan› Gül
taraf›ndan resmi olarak a¤›rland›. 

Fakat Talabani’nin ziyareti, daha
do¤rusu a¤›rlanmas›, pek de klasik
diplomasi ölçüleri içinde geçmedi. 

Bakmay›n siz yüzlerindeki gül-
melere; bakmay›n el s›k›flmalar›na. 

Bugün iflbirlikçilikte birbirlerin-
den geride de¤iller, fakat yine de
birbirleriyle çat›flt›klar›, birbirlerine
düflman olduklar› bir geçmifl var.
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin
gözünde karfl›lar›ndaki muhataplar›
bir “afliret lideri”. Daha düne kadar
M‹T’in verdi¤i pasaportla gezen bi-
ri... fiimdi Irak Cumhurbaflkan› ol-
mas›n› hazmedemiyor oligarfli... Ta-
labani ise, bugün halk›na ve halkla-
ra düflmanlaflm›fl bir iflbirlikçi; ama
karfl›s›ndakinin Kürt halk›n› ony›l-
lard›r katleden, Kürdistan’›n bir par-
ças›n› ilhak eden bir iktidar›n tem-
silcisi oldu¤unu biliyor. 

Biliyor, fakat o da bir iflbirlikçi
olarak bir fley yapam›yor. Ayn› oli-
garfli gibi. 

Oligarfli bir yandan AAmmeerrii--
kkaa’’nn››nn ddaayyaattmmaass›› iillee Irak Kürt mil-
liyetçi liderleriyle iliflki kurarken,
bir yandan da hhaakkaarreett edercesine
tav›rlar sergiliyor. Talabani’ye ziya-
reti boyunca gösterilen tav›r aç›k bir
hhaakkaarreettttiirr. Kendilerini Osman-
l›’n›n devam› olarak gören zihniyet,

kendi acizli¤ine, uflakl›¤›na bakma-
dan, flovenizmini tatmin etmek için
baflka ülkeleri, halklar›, liderleri
afla¤›lamaya kalk›fl›yor. Nitekim,
geçmiflte yine Talabani’ye karfl›,
bizzat kendi yapt›klar› bir davette de
provokasyon düzenleyip, bir gurubu
Talabani’ye sald›rtmaktan çekinme-
mifllerdi. 

‹‹sstteemmiiyyoorrssaann››zz,, ççaa¤¤››rrmmaayy››nn!!
Fakat uflakl›k öylesine yerleflmifl,
Amerika karfl›s›nda öylesine acizler
ki, bunu da diyemiyorlar. Daha tam
bir deyiflle, hiçbir fleye itiraz edemez
haldeler. 

AKP ve lideri Erdo¤an da ayn›
TTaallaabbaannii ggiibbii iiflflbbiirrlliikkççiiddiirr.. Tayyip
Erdo¤an’›n iflbirlikçilikte, Talaba-
ni’den fark› yoktur, her ikisi de
Amerika’n›n denetiminde hareket
ederler, her ikisi de Amerika’n›n
BOP projesinin hizmetindedirler.
‹kisi de biçimleri farkl› olsa da,
Irak’›n iflgalinde Amerika’n›n suç
orta¤› durumundad›rlar... Onlar› bir
araya getiren de zaten Amerika’d›r.
Ve birbirlerinden nefret de etseler,
ABD istedi¤i sürece yanyana gel-
mek zorundad›rlar.    

TTaallaabbaannii ZZiiyyaarreettiinnddee RReezzaalleett!!

““YYeetteerr”” DDeemmeekk YYaassaakk!!
DTP'nin Kürt halk› üzerindeki bask›lar› protesto etmek için yapt›¤› ey-

lemlerde bir süredir kulland›¤› ""ÊÊddii BBeessee"" slogan›na Van 4. A¤›r Ceza Mah-
kemesi taraf›ndan yasak konuldu. 

Van polisinin flikayeti üzerine “slogan› de¤erlendiren” A¤›r Ceza Mahke-
mesi, anlafl›lan sloganda a¤›r cezal›k bir yan gördü¤ü için “bizim görev ala-
n›m›za girmiyor” demeden hüküm kesmifl. Mahkeme, hükmünde "Êdi Bese"
slogan›n›n “sivil baflkald›r› ça¤r›s›” oldu¤una dolay›s›yla, bu slogan›n yaz›-
l› bulundu¤u ilanlar›n toplat›lmas›na, bu slogan›n mitinglerde, pankartlarda
kullan›lmas›n›n da engellenmesine karar verdi.

Bir ülke düflünün ki, “art›k yeter” demek de yasak olsun; bu ülkenin
yönetimine ne denir?
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Burjuva bas›n yay›n kurulufllar›,
son s›n›r ötesi kara sald›r›s› s›ras›n-
da da oligarflinin katliam, infaz,
kaybetme politikalar›n›n, floveniz-
minin, terör demagojisinin sad›k bir
destekçisi olduklar›n› gösterdiler.
Burjuva bas›n yay›n, dün oldu¤u gi-
bi bugün de, infazlar, katliamlar söz
konusu oldu¤unda faflizmin yan›n-
da. Dün oldu¤u gibi, bugün de kont-
rgerillan›n ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl››nn››nn bir
numaral› yürütücüsü. 

‹nfazlar› da alk›fllad›lar hep,
“topyekün imha” sald›r›lar›n› da. 

*

Tayyip Erdo¤an 29 fiubat sabah
bas›na da¤›t›lan ulusa seslenifl ko-
nuflmas›nda “harekat devam etmek-
tedir” diyordu. Burjuva bas›n da
iflin uuzzuunn ssüürreellii olaca¤›ndan emin
gibiydi.. Mehmetçik vurdu, Zap
kamp› düfltü... diye yazm›flt› hepsi.  

29 fiubat günkü Hürriyet
“Zap’›n bütün stratejik bölgeleri
önceki gece Mehmetçik kontrolüne
geçti... S›ra Kanimasi ve Metinan
kamplar›na geldi” diye yaz›yordu. 

Habere de ““SS››rraaddaakkii ggeellssiinn””
bafll›¤› konulmufltu, çok emindi
Hürriyet sald›r›n›n sürece¤inden...

Ayn› gün Milliyet’in manfleti de
flöyleydi: ““AAnnkkaarraa’’nn››nn zziirrvveessiinnddeenn
AABBDD’’yyee mmeessaajj:: ‹‹flfliimmiizz BBiittiinnccee çç››kkaa--
rr››zz””...... Yani Ankara, ABD’ye “sert”
ve “net” ç›km›flt› bafll›¤a göre. 

Ayn› gün Türkiye Gazetesi man-
fletinde demiflti ki ““TTeemmiizzlliikk bbiittiinn--
ccee aasskkeerr ddöönneecceekk!!””..

Ayn› gün Türkiye Baflbakan› Er-
do¤an’›n da flu aç›klamas› vard› ga-
zetelerde: “S›n›r ötesi harekat hedefe
ulafl›nca bitecek”.. Bir baflka bafll›¤a
göre, ““hedeftekiler iyice s›k›flt›”... 

Fakat manfletlerinde bunlar ya-
zan gazeteler bayilerde sat›l›rken,
AABBDD ttaalliimmaattll›› çç››kk››flfl bafllam›flt› bile.
29 fiubat ö¤len saatlerinde Genel-
kurmay harekat›n sona erdi¤ini
aç›klad›.

Geri dönüfl beraberinde flu soru-
yu b›rakarak bafllam›flt›: S›k›flt›r-
m›flken niye döndünüz? Ya s›k›flt›r-
d›¤›n›z yaland›, ya kendi iradeniz
yoktu..

Ama bbuunnuu ssoorraaccaakk bir burjuva
medya olmasa da flu aç›kt›r; burjuva
bas›n yay›n kurulufllar›n›n kara ha-
rekat›na iliflkin haberleri resmen
UUYYDDUURRMMAACCAA idi. Ki daha sonra
Genelkurmay da, haberlerde yaz›l-
d›¤› gibi bir harekat olmad›¤›n›

aç›klayacak-
t›. 25 fiu-
bat’ta Hürri-
yet’te ““‹‹ssttii--
kkaammeett KKaann--
ddiill”” bafll›¤›

vard›. Okur Temsilcisi Temuçin Tü-
zecan “bu bilgilerin do¤ru olmad›-
¤›n› harekat sonrtas› ö¤rendik” di-
ye yazd› 10 Mart günkü köflesinde. 

Hangisi do¤ruydu ki?! Yalanc›l›-
¤›, psikolojik savaflç›l›¤› bir kez da-
ha tarihe not düflülmüfltü burjuva
bas›n yay›n›n. 

*

Devlet Bakan› Cemil Çiçek 25
fiubat’ta “Sonuna kadar temizlik
yapmadan dönmeyece¤iz” diyordu.
‹ki gün sonra ise “‹lelebet kalmaya-
ca¤›z” aç›klamas›n› yapt›. Arada
kuflkusuz bir vahiy gelmemiflti
Çiçek’e, ama Amerika’dan uyar›lar
gelmiflti.   

Sabah’›n bafll›¤› da flöyleydi o
gün:, “Zap bölgesi çift tarafl› sar›l-
d›.” Ve ayn› gün, 28 fiubat, REU-
TERS AJANSI’n›n bafll›¤›:

""BBiirrlliikklleerr KK.. IIrraakk''ttaann ddöönnüüyyoorr""

Türkiye medyas›n›n bilmedi¤ini,
hatta Baflbakan›n bilmedi¤ini RREEUU--
TTEERRSS biliyordu... ABD Savunma
Bakan› ise, daha Türkiye’ye gelme-
den s›n›r ötesi operasyonun süresine
iliflkin ““1144 ggüünn”” rakam›n› telaffuz
etmiflti. Biliyor da konufluyordu
Amerikal›.  

S›n›r ötesi katliamc›l›k, 
S›n›rs›z yalanc›l›k!

820 bin kiflilik personel gücü, on-
binlerce araçl›k donan›m›, helikop-

ter, uçak filolar› TSK’ya yetmiyor; durmaks›z›n büyük
çapl› askeri ihaleler aç›l›yor. 

Gazetelerde yer alan bilgilere göre, TSK, 1411 araç-
l›k yeni bir ihale aç›yor. Son y›llar›n eenn bbüüyyüükk bbooyyuuttlluu
aasskkeerrii aarraaçç iihhaalleessii oldu¤u belirtilen ihalede al›nmas›
düflünülen araçlar›n listesi ise flöyle:

“Özel maksatl› taktik tekerlekli z›rhl› araç grubu
kapsam›nda, 54 adet komuta, 108 adet sensör, 36 adet
radar, 108 adet destek, 30 adet KBRN (kimyasal, biyo-
lojik, radyolojik, nükleer) keflif ve silah tafl›mac› araç

projeleri kapsam›nda ise; 344
adet Milan tafl›y›c›, 229 adet
bomba atar tafl›y›c›, 350 adet Tow
tafl›y›c› ile 152 adet de orta men-
zilli tanksavar füze sistemi tafl›y›-

c› araç al›nacak...”

YYüüzzlleerrccee,, bbiinnlleerrccee aarraaçç,, kkiimmiinn iiççiinn,, kkiimmee kkaarrflfl››??
Amaç TSK’y› “terörle mücadele güçlendirmek” olarak
aç›klan›yor. Buna Amerika’n›n “teröre karfl› mücadelesi”
de dahil mi acaba? Bu kadar arac›n oligarflinin BOP kap-
sam›nda üstlendi¤i ve üstlenece¤i görevlerle ilgisi var
m›?.. Mesela Afganistan’da kullan›lacak m› bunlar? Veya
‹ran’da?... Kuflkusuz bunlar›n cevab› er geç görülecektir. 

‹ç savafla göre örgütlendirilmifl bir ordu olan TSK,
bunlar› kendi ülkesinde, kendi halk›na karfl› kullanmak-
ta da hiç tereddüt etmeyecektir zaten. Bundan hiç kufl-
kumuz yok. 

OOlliiggaarrflflii SSiillaahhllaann››yyoorr??
NNEE ‹‹ÇÇ‹‹NN,, KK‹‹MMEE KKAARRfifiII



Anadolunun de-
¤iflik illerinde panel-

ler, seminerler, söylefliler,
konserler, bildiri da¤›t›mlar› yap›la-
rak Amerika’n›n gerçek yüzü teflhir
ediliyor. Düzen iflbirlikçili¤ini giz-
lemek için bilinç bulan›kl›¤› yarat-
maya, dostu düflman› gizlemeye ça-
l›fl›rken HÖC’lüler her ad›mlar›nda
halka gerçek düflmanlar›n› gösteri-
yor, sorunlar›n›n nihai çözümünün
bu düflman›n yenilgisinde oldu¤unu
vurguluyorlar. Geçti¤imiz hafta ya-
p›lan etkinliklerde bu vurgular ön
plana ç›kt›. 

Adana’da Seminer

“Ortak Düflman Amerika’d›r”
kampanyas› Adana ve Antalya’da

yap›lan etkinliklerle sürüyor.

9 Mart’ta Adana Temel Hak-
lar’da Amerika’n›n tarihini ele alan
bir seminer gerçeklefltirildi. Semi-
nere konuflmac› olarak HÖC Tem-
silcisi Akil Nergüz ve Adana SES
fiube Baflkan› Dr. Mehmet Antmen
kat›ld›. FOSEM’in haz›rlam›fl oldu-
¤u Ortak Düflman Amerika’d›r sine-
vizyonunun gösterimiyle bafllayan
seminerde kampanya hakk›nda bilgi
verildi. Amerika’n›n tarihini özetle-
yen Nergüz “ba¤›ms›zl›k eskilerde
kalan bir moda m›d›r” sorusuna ce-
vap vererek ba¤›ms›zl›k mücadele-
sinin önemine de¤indi. 

Amerika’n›n katliamc›l›k ve im-
paratorluk politikalar›yla dünya üze-
rindeki egemenli¤ini pekifltirmeye
çal›flt›¤›n› ifade eden Dr. Antmen ise
Amerika’n›n halklara yaflatt›¤› ac›-
lardan bahsetti. Tüm ezilen halklar
olarak ortak düflmana, Amerika’ya
karfl› birleflmeliyiz mesaj›n›n verildi-
¤i seminere 25 kifli kat›ld›. 

Antalya’da Söylefli

Ayn› gün Antalya Gençlik Der-

ne¤i tara-
f›ndan da
bir söyle-
fli düzen-
lendi. An-
t a l y a
G e n ç l i k
Derne¤i-
T e v f i k
Durdemir
Halk Sahnesi’nde Ortak Düflman
Amerika’d›r konulu söyleflide  Ümit
Çimen bir konuflma yapt›. 

Çimen Irak, Filistin, Afganistan
d›fl›nda görünürde dünyada çok bü-
yük savafl ortam› olmasa da dünya-
n›n büyük bir savafl›n içinde oldu-
¤una; emperyalizmin, halklara sa-
dece askeri aç›dan de¤il ayn› za-
manda hem ekonomik, hem ideolo-
jik, hem de kültürel aç›dan sald›rd›-
¤›na de¤indi. 

Sohbet “ülkemizde gençlik ol-
man›n sorumluluklar› var. Halk›n
öncülü¤ünü yapmak, halk› ba¤›m-
s›zl›¤a, kurtulufla götürmek gençli-
¤e düflen görevdir. Bunun için halk›
bilinçlendirmeli, birleflmeli ve ör-
gütlemeliyiz” denilerek bitirildi. 

Say›: 143 17ORTAK DÜfiMAN

“Ortak Düflmana Karfl› Birleflmeliyiz”

““OOrrttaakk DDüüflflmmaann
AAmmeerriikkaa’’dd››rr”” kkaammppaannyyaass››
hhaallkk››mm››zz››nn dduuyygguullaarr››nnaa,,
ddüüflflüünncceelleerriinnee tteerrccüümmaann

oollaabbiillmmiiflfl bbiirr kkaammppaannyyaadd››rr..
HHÖÖCC’’llüülleerr hhaallkkaa AAmmeerriikkaa’’yy››
aannllaatttt››kkllaarr››nnddaa aayynn›› tteeppkkiiyy--
llee,, aayynn›› iillggiiyyllee kkaarrflfl››llaaflfl››yyoorr--
llaarr ggiittttiikklleerrii hheerr yyeerrddee...... BBuu
kkaammppaannyyaa TTüürrkkiiyyee hhaallkk››nn››nn
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt ddaammaarr››nn››nn
kkuurruuttuullaammaayyaaccaa¤¤››nn›› bbiirr kkeezz

ddaahhaa oorrttaayyaa kkooyymmuuflflttuurr..
‹‹flflbbiirrlliikkççii iikkttiiddaarrllaarraa rraa¤¤mmeenn

hhaallkk››mm››zz bbuu kkaammppaannyyaayy››
ssaahhiipplleennmmiiflflttiirr,, ssaahhiipplleenn--

mmeeyyee ddeevvaamm eeddiiyyoorr...... 
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Yak›n
z a m a n a

kadar Bafl-
bakan’›n dan›flmanl›¤›n› yapan Cü-
neyt Zapsu diyor ki; ““TTüürrbbaann››nn›› çç››--
kkaarr ddeemmeekk,, ssookkaakkttaakkii kkaadd››nnaa ddoo--
nnuunnuu çç››kkaarr ddeemmeekktteenn ffaarrkkss››zzdd››rr””..
Elbette Zapsu’nun a¤z›ndan ç›kan-
lar, salt kendisinin görüflleri de¤il,
baflta Tayyip Erdo¤an ve Abdullah
Gül olmak üzere tüm AKP’lilerin
görüflleridir.

AKP iktidar›, dini, halk› bask›
alt›na alarak, AKP iktidar›n›n des-
tekçisi durumuna getirmenin arac›
olarak kullan›yor. Halk ne kadar
Sünni ‹slam zemininde dincilefltiri-
lirse, iktidarlar›n› o kadar sa¤lam-
laflt›racaklar›n› düflünüyorlar.

Düne kadar türban›n bir özgürlük
sorunu oldu¤unu söyleyen gericilik,
bugün, “herkes türban taks›n, tür-
ban takmayan ahlaks›zd›r” diyor.
Türban tak›p takmamak ahlaki bir
sorunmufl gibi halka dayat›l›yor. El-
bette, türban burada bir simge göre-
vi görüyor, türban›n arkas›na sakla-
n›larak Sünni ‹slamc›l›k dayat›l›yor.

DDeemmeekk kkii,, aammaaçç 
ddeemmookkrraattiikk bbiirr hhaakkkk››nn 
ssaavvuunnuullmmaass›› ddee¤¤iillmmiiflfl

AKP iktidar›, türban› üniversite-
lerde serbest b›rakan yasa de¤iflikli-
¤ini yaparken, bunu bir özgürlük,
demokratik hak sorunu fleklinde
sunmufltu. 

Evet, türban giyiyor diye ö¤ren-
cilerin üniversitelere al›nmamas›
hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerriinn bbaasskk›› aalltt››nnaa
aall››nnmmaass››nn›› içeren bir sorundu. Fa-
kat, AKP iktidar›n›n derdi, bir öz-
gürlük sorununu çözmek de¤ildi.
Ki, herhangi bir dönemde özgürlük-
leri savunduklar›n›n örne¤i de ol-
mam›flt›r. Zapsu’nun konuflmas›,
türban› üniversitelerde serbestlefltir-

mek için yapt›klar› Anayasa de¤i-
flikli¤indeki amaçlar›n›n özgürlük
olmad›¤›n›n da itiraf›d›r.

AKP, bir yandan dini kendi ikti-
dar ç›karlar› için kullan›rken, di¤er
yandan kimilerinin ““››ll››mmll›› iissllaamm””
ad›n› verdikleri, esas› AAmmeerriikkaann iiss--
llaammcc››ll››¤¤›› olan bir anlay›fl zeminin-
de, toplumu yeniden flekillendirme-
ye çal›flmaktad›r. “Il›ml› islam”
hem AKP’nin iktidar› için gerekli-
dir, hem Amerika’n›n ç›karlar›na
uygun oland›r. Görülmektedir ki,
AAmmeerriikkaann iissllaammcc››ll››¤¤››’n› örgütle-
mek, ad›m ad›m halk›n üzerinde di-
ni gerekçelerle bask› uygulamak an-
lam›na gelmektedir. Kimse, Zap-
su’nun “patavats›zl›k” etti¤ini dü-
flünmemelidir. Bu, bir zihniyetin ve
bir politikan›n ifadesidir. 

Türban, bu bask› politikas›n›n
arac› olarak seçilmifl en uygun mal-
zemedir. Türban›n bir hak oldu¤unu
söyleyen islamc›l›k, türban takma-
man›n da bir hak oldu¤unu söyle-
mekten ya kaç›nmakta, ya da bu ko-
nuda düpedüz takiyye yapmaktad›r.
Zapsu’nun ahlaks›zca aç›klamas›
da, “fleriat” kurallar›na uymayanla-
r›n, mesela türban takmayanlardan
içki içenlere kadar halk›n birçok ke-
simine karfl› dayatmac›l›¤›n devle-
tin resmi politikas› fleklinde sürdü-
rülece¤inin göstergesidir.

Bugüne kadar, türban›n hak olup
olmad›¤› tart›flt›r›l›rken, yar›n tür-
ban takmaman›n hak olup olmad›¤›
tart›fl›l›r duruma gelinebilecektir. 

AAKKPP’’nniinn aahhllaakkii bbiirr
ddee¤¤eerrii oollaabbiilliirr mmii??

Hat›rlanacakt›r, dergimizin ön-
ceki say›lar›nda AKP’nin ahlak›
üzerine yazd›¤›m›z yaz›lar›m›zda,
ahlak›n salt kad›n erkek iliflkileriyle
s›n›rland›r›lamayaca¤›n›, halk› açl›-
¤a, yoksullu¤a mahkum etmenin,
iflbirlikçili¤in, halk› aldatman›n, di-

ni kendi ç›karlar› için kullanman›n,
soygunculuk ve talanc›l›¤›n da ah-
laks›zl›k oldu¤unu yazm›flt›k. Ve
demifltik ki, ““KKaappiittaalliizzmmiinn aahhllaakk››--
nn›› hheerr kkoonnuuddaa bbeenniimmsseeyyeennlleerriinn,,
kkaadd››nn--eerrkkeekk iilliiflflkkiilleerrii öözzeelliinnddee ddee
bbeenniimmsseemmeemmeelleerrii iiççiinn bbiirr nneeddeenn
yyookkttuurr..””

Zapsu’nun söyledi¤i söz, tam da
bu de¤erlendirmemizi do¤rular ni-
teliktedir. Türban takmayan tüm ka-
d›nlar, AKP’lilere göre “don-
suz”dur. Zapsu, söyledikleriyle tek
cümlede kafa yap›lar›n›, ahlak anla-
y›fllar›n›, kad›na bak›fl aç›lar›n› an-
latmay› baflarm›flt›r!!!

Türban takt›rarak kad›nlar›n na-
musunu korumaktan söz eden
AKP’nin, baflbakan dan›flman›, tüm
kad›nlara aç›ktan hakaret etmekte-
dir. Türban takmayan kad›nlara ba-
k›fl aç›s›ndaki ahlaks›zl›k bir yana,
söyledi¤i sözler ayn› zamanda ka-
d›nlara yönelik görülmemifl bir afla-
¤›lama ve sayg›s›zl›k örne¤idir.

Bu kafa yap›s›n›n, kkaappiittaalliizzmmiinn
kad›n› cciinnsseell bbiirr mmeettaa olarak gören
bak›fl aç›s›ndan fark› yoktur. Ki, ka-
d›na bak›fl aç›lar› ayn› oldu¤u gibi,
din istismarc›lar› ile kapitalistin ah-
laklar› da ayn›d›r. Örne¤in kad›nlar›
cinsel yönden istismar etmede bir-
birleriyle yar›flmaktad›rlar. Biri, ço-
cuk yafltaki k›zlar›n bedenlerini fu-
hufl sektöründe pazarlamakta, bir
di¤eri, ççooccuukk yyaaflflttaakkii kk››zzllaarr›› ppaa--
rraayyllaa ssaatt››nn aallaarraakk bbiillmmeemm kkaaçç››nncc››
iimmaamm nniikkaahhll›› ““eeflfllleerrii((!!))”” olarak
kullanmaktad›rlar. 

55 yy››lldd››rr ‘‘ttüürrbbaann››nn›› çç››kkaarrtt’’
ddiiyyeenn ssiizziinn iikkttiiddaarr››nn››zz 
ddee¤¤iill mmii??!!

Zapsu’nun AKP iktidar›n›n dü-
flüncelerini özlü bir flekilde yans›tan
konuflmas›, kendili¤inden çeflitli so-
rular›n do¤mas›na vesile olmufltur.

Örne¤in bu sorulardan birisi flu-

AKP’nin Ahlak›:

Ahlaks›zca Olan Hangisi?



dur: Peki 5 y›ld›r siz iktidar de¤il
miydiniz? 5 y›ld›r üniversite kap›la-
r›nda genç k›zlara ““ttüürrbbaann››nn›› çç››kkaarr
ddaayyaattmmaass››”” sizin siyasi sorumlulu-
¤unuz alt›nda gerçekleflmedi mi? 5
y›ld›r ““kkaadd››nnllaarr››nn ddoonnuunnuu çç››kkaarrtt--
tt››rrmmaakkttaann ffaarrkkss››zz”” bu duruma se-
yirci kalman›za neden olan fley ne-
dir? ‹‹kkttiiddaarr kkoollttuukkllaarr››nnddaa rahat
oturabilmek için, soygunu sürdür-
mek için mi göz yumdunuz bu ah-
laks›zl›¤a? AAss››ll aahhllaakkss››zzll››kk bu de-
¤il mi?

Zapsu’nun aç›klamalar› da gös-
termifltir ki, AKP’lilerin iktidarda
kalabilmek için yapamayacaklar›
fley yoktur. Kendi itiraflar›ndan da
anlafl›laca¤› üzere, befl y›ld›r, kad›n-
lara “don ç›kartt›rmaktan farks›z”
gördükleri, türban ç›kartma dayat-
mas›na, iktidarlar›na zarar gelme-
mesi için, türban yasa¤›n› iktidarda
kalma arac› olarak kullanabilmek
için ses ç›karmam›fllard›r.

Demek ki, AKP’liler iikkttiiddaarrllaarr››

iiççiinn hheerr ttüürrllüü aahhllaakkss››zzll››¤¤››,, nnaammuuss--
ssuuzzlluu¤¤uu yyaappaaccaakk bir anlay›fltad›r-
lar. Di¤er yandan, yasalara göre bu-
gün halen üniversite öncesi e¤itim
dönemlerinde k›zlar›n türbanlar› ç›-
kartt›r›lmaktad›r, keza “kamu ku-
rumlar›nda” çal›flanlar›n türbanlar›
da ç›kartt›r›lmaktad›r. Demek ki,
AKP iktidar›, Zapsu’nun tarif etti¤i
kad›nlar›n “donlar›n›” ç›kartt›rma
ahlaks›zl›¤›n› sürdürüyor.

AKP için, din, ahlak, inanç, de-
¤er, hepsi iktidar olma arac›d›r.
Bunlar›, gerçekte savunmad›klar›
içindir ki, birçok söylemlerinde, at-
t›klar› ad›mlarda aç›k veriyorlar.

Türbana iliflkin bir aç›klama ya-
p›yorlar, kendi ahlaks›zl›klar›n›
gösteriyorlar. ‹slam›n her türlü söy-
lemini halk› kand›rmak için kullan›-
yorlar, di¤er yandan ‹slam ülkeleri-
ne karfl›, ““HH››rriissttiiyyaann AAmmeerriikkaa””n›n
tafleronlu¤unu yap›yorlar, dini da-
yanak olarak kullan›p haram üzeri-
ne ahkam kesiyorlar, di¤er yandan

haram›n içine öyle dal›yorlar ki, bo-
¤azlar›ndan tek bir helal lokma geç-
miyor.

‹ktidarlar› döneminde daha aç›k
görülmüfltür ki, gerçekte her yönüy-
le ahlaks›z olan kendileridir, fakat
ç›karlar› söz konusu oldu¤unda her
türlü ahlaks›zl›¤› ahlak diye yuttur-
maya çal›flabilir, baflkalar›n› suçla-
yabilir, ellerindeki gücü kullanarak
cezaland›rabilirler. Zapsu’nun, tür-
banla donu ayn› kefeye koyan aç›k-
lamas›yla ortaya koydu¤u AKP an-
lay›fl› budur. Bu kafa yap›s›n›n, ç›-
karlar› için yapamayaca¤› bir fleyin
olmad›¤› görülmektedir. Dün bu
sözleri söyleyemezlerdi, bugün ra-
hatl›kla söyleyebiliyorlar. Bu, daha
fazla güçlendiklerinde yar›n yapabi-
leceklerinin ip ucudur. Baflarabilir-
ler ya da baflaramazlar, fakat
AKP’nin dini zeminde toplumu ye-
niden flekillendirmeye çal›flt›¤›n-
dan, bunu sürdürece¤inden kuflku
duyulamaz.

Say›: 143 19AKP

TAYAD’LI
HATUN ÖZBAKIR 
YAfiAMINI Y‹T‹RD‹

1993’te Dersim da¤lar›nda ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mü-
cadelesinde flehit düflen 12’lerden
Ali Özbak›r’›n annesi TAYAD’l› Ha-
tun Özbak›r, 5 Mart gecesi tedavi
gördü¤ü ‹stanbul fiiflli Etfal Hasta-
nesi’nde hayat›n› kaybetti.

Hatun Özbak›r’›n cenazesi, 6
Mart günü Gazi Cemevi’nde yap›lan törenin ard›ndan Cebeci
Yayla Mezarl›¤›’nda iki y›l önce ayn› gün hayat›n› kaybeden
efli Hasan Özbak›r’›n mezar›n›n yan›nda topra¤a verildi. Ha-
tun anan›n cenazesine ailesi ile birlikte TAYAD'l› Aileler ve
Gazi Temel Haklar üyeleri kat›ld›lar. 

“TAYAD’l› Aileler Onurumuzdur” pankart›n›n aç›ld›¤›
mezar› bafl›nda yap›lan konuflmada Hatun anan›n vefal›l›¤›,
devrimcileri sahiplenmesi anlat›larak flunlara de¤inildi: “Ya-
z›n Dersim Pertek’te mezar› bulunan o¤lunun mezar›na gidip
ziyaret etmek istedi. Ve gitti. Belki bir dahaki sene göremem
o¤lumun mezar›n› dedi. Efli Hasan amca da TAYAD'l›yd›. O
da o gün eyleme kat›ld› ard›ndan gece yaflam›n› yitirdi. Hatun
ana da, Hasan amca da son nefeslerine kadar ‘o¤lumuzdan
bayra¤› biz devrald›k, son nefesimize kadar b›rakmayaca¤›z’
dediler” sözleriyle ba¤l›l›klar›na vurgu yap›ld›.  

fiengül Akkurt’un
Mezar›nda 8 Mart
Anmas›

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde
Malatya HÖC Temsilcili¤i ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelesinde flehit düflen
kahraman kad›nlar›m›zdan fiengül Akkurt’un
flehir mezarl›¤›ndaki mezar› bafl›nda bir anma
yaparak flehitlerini and›. 

8 Mart’› devrimci kad›nlar yaratm›flt›r ve
bugün kad›nlar devrim mücadelesini, devrimci
kad›n kimli¤ini sahiplenerek Sabolar’dan dev-
rald›klar› bayra¤› dalgaland›rmaktad›r. ‹flte
fiengül Akkurt’ta düzenin kendisine dayatmak
istedi¤i ikinci s›n›f kimli¤ini reddederek dev-
rimci kimli¤i benimsemifltir. 

8 Mart direnerek özgürleflen devrimci ka-
d›nlar›n yaratt›¤› bir gündür. Her 8 Mart’ta bir
yandan kahraman kad›n flehitler an›l›rken öte
yandan tüm kad›nlara mücadeleye kat›lma ça¤-
r›s› yap›l›r. Bu yan›yla fiengül’ün mezar›nda
yap›lan anma en anlaml› anmalardan birisidir.
HÖC’lüler sayg› durufluyla bafllad›klar› anma-
lar›nda 8 Mart’›n tarihini içeren konuflmalar
yapt›lar. Türkülerin, marfllar›n söylendi¤i an-
mada fiengül’ün mezar›na karanfiller b›rak›ld›. 
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Göz boyama, halk› aldatma AKP
iktidar›n›n politikalar›ndan olmufl-
tur. Aldat›lmaya çal›fl›lan kesimler-
den birisi de Alevilerdir.

AKP, kendisinden önceki ikti-
darlar›n görmezden geldikleri Alevi
halk›n sorunlar› ile ilgileniyor gö-
rüntüsü yaratmak ve zorunlu din
derslerine yönelik Alevi halk›n iti-
razlar›n› ortadan kald›rmak için, din
derslerine iliflkin müfredat› ve ““ddiinn
kküüllttüürrüü vvee aahhllaakk bbiillggiissii”” kitaplar›-
n› yenilerken, Alevi örgütlerinden
de önerilerini istedi. 

Fakat müfredat ve kitaplar›n içe-
ri¤inin ortaya ç›kmas› ile görüldü ki,
kendilerine Cem Vakf› taraf›ndan ha-
z›rlat›larak verilen önerileri dikkate
almam›fllard›. Ki, Cem Vakf›, Alevi
örgütleri içinde düzenle en fazla bü-
tünleflmifl örgüttür. Cem Vakf›’n›n
önerilerini bile dikkate almayanlar›n,
Alevi halk›n taleplerini karfl›lamalar›
zaten mümkün de¤ildir.

Cem Vakf›’n›n önerilerinden bir
k›sm› flunlard›r:

* Alevilere has dualar da kitap-
larda yer almal›.

* ‹badet yeri olarak cemevleri de
anlat›lmal›.

* Muharrem orucu ve H›z›r oru-
cundan bahsedilmeli.

* Alevi inanc›n› tan›t›c› okuma
parçalar› kitaplarda yer bulmal›.

* Alevili¤in ahlak anlay›fl›ndan,
de¤erlerinden bahsedilmeli. Alevi
inanc›n›n özlerinden "eline, beline,
diline sahip olma" anlat›lmal›.

Gerçekten okullarda okutulan
din derslerinin amac›, çocuklara di-
ni konularda bilgi vermek oldu¤un-
da, bunlar asgari düzeyde Alevili¤in
de ö¤retilmesi için seçilmifl konu-
lard›r. 

Fakat, amaç çocuklara dini bilgi
vermek olmad›¤› için, Alevili¤in
ö¤retilmesi de kabul edilmiyor. Ale-
vi halk›n çocuklar›na da, zzoorrllaa SSüünn--

nniilliikk ee¤¤iittiimmii verilmesinde ›srar
edilmesi, dini bask› ve asimilasyon
d›fl›nda bir anlam tafl›mamaktad›r.

BBaarrddaakkoo¤¤lluu''nnddaann 
''eeflfliittlliikk oollmmaazz'' iittiirraazz››

Din derslerinin zorunlu olmas›na
karfl› iki Alevi ö¤renci velisinin aç-
t›¤› davada, Dan›fltay’›n ““DDiinn ddeerrssii
bbuu mmüüffrreeddaattllaa zzoorruunnlluu oollaammaazz””
karar› vermesi üzerine Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik ““kkaarraarr››nn
uuyygguullaannmmaass›› mmüümmkküünn ddee¤¤iill””,, Di-
yanet ‹flleri Baflkan› Ali Bardako¤lu
““eeflfliittlliikk ddiiyyoorrllaarr,, mmaatteemmaattiikksseell bbiirr
eeflfliittlliikk mmüümmkküünn ddee¤¤iill”” diyerek ve
AAKKPP GGeenneell BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss››
DDeennggiirr FF››rraatt ise Dan›fltay’› yetkisi-
ni aflmakla suçlayarak karara tepki
gösterdiler.

AKP’liler ve Diyanet ‹flleri Bafl-
kan›, bu tepkileriyle Alevi halk› yok
saymakta ve zorla Sünnilefltirme
politikas›nda ›srar edeceklerini gös-
termektedirler.

Bardako¤lu, mevcut müfredat›
“Türkiye’nin yüzde 99’u müslü-
mand›r” diyerek savunmaya kal-
k›fl›yor. Bardako¤lu’nun anlay›fl›n-
da müslümanl›k Sünniliktir, halk›n
hepsini sünni olarak gördü¤ünü de
itiraf etmifl olmaktad›r. Bardako¤-
lu’na göre Alevilik bir inanç olarak
yoktur, tek inanç Sünniliktir ve her-
kes de Sünnidir. Bunu kabul etme-
yene de zorla kabul ettirilecektir. ‹fl-
te, zorla kabul ettirme politikas›n›n
uygulama alanlar›ndan birisi de
okullardaki zorunlu din dersidir.
Bunun için Bardako¤lu kendisini il-
gilendirmemesi gereken bir alana
müdahale ediyor.

BBiizzddeenn ggöörrüüflfl aall››nnmmaadd››

Din dersi e¤itimi ile Diyanet ‹fl-
leri’nin ne ilgisi olabilir? Ama öyle
de¤il, Bardako¤lu; okullardaki dini
e¤itimin çerçevesini biz belirlemeli-
yiz, Dan›fltay din e¤itimine iliflkin

bir karar alacaksa, bizden (Diyanet-
ten) görüfl almal› diyor. Görüfl alma-
l› diyor ama, asl›nda söyleyebilse,
“biz karar vermeliyiz” diyecektir.

Bu söylemlerin anlam› aç›kt›r,
demek ki, din dersleri Diyanet ‹flle-
rinin sünnili¤i ve dincili¤i yayma
arac›d›r. 

Bardako¤lu’nun aç›klamas›n›n,
Tayyip’in ““uulleemmaayyaa ssoorruunn”” aç›kla-
mas› ile çak›flan içeri¤i de önemli
noktalardan birisidir. Birçok konuda
yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan söz eden
AKP iktidar›n›n, Bardako¤lu’nun
aç›klamalar›n› yarg›n›n ba¤›ms›zl›-
¤›na müdahale olarak alg›lamamas›
da AKP iktidar›n›n “ulema”ya bak›fl
aç›s›yla ilgili olmal›d›r.

AKP Ve Diyanetin
Literatüründe Alevilik Yok

AKP’nin gönlünde yatan
e¤itim sistemi budur

Türkiye AKP’nin 
‘Babas›n›n
Çiftli¤i’ Mi? 

Belediye say›s›n› düflüren kanun ta-
sar›s›, TBMM Genel Kurulu’nda 3 gün
boyunca yap›lan uzun görüflmelerin so-
nunda AKP’lilerin oylar›yla yasalaflt›

AKP, yerel seçimlere yönelik he-
saplar› nedeniyle ülkenin idari yap›-
s›yla keyfince oynuyor. ‹nsanlar›n on-
larca y›ll›k ttaarriihhlleerriinnddeenn kkooppmmaakk iiss--
tteemmeemmeelleerrii AKP için bir önem tafl›-
m›yor, bu nedenle itirazlar› kaale bile
alm›yor. Kabul edilen kanuna göre, çe-
flitli ilk kademe, belde belediyeleri ve
mahallelerin birlefltirilmesiyle 43, bü-
yükflehir s›n›rlar› içindeki çeflitli ma-
hallelerin birlefltirilmesiyle de 8 olmak
üzere, 51 yeni ilçe kuruluyor. Bozulan
ve kurulan ilçelerin halklar› ne
yapacak bilinmez ama AKP için her
yol mübah!



Tayyip Erdo¤an ve AKP iktidar›,
fleriatç›l›klar›n› inkar ediyorlar, fa-
kat söylemleri kendilerini ele veri-
yor. Belki de flöyle demek daha
do¤ru olur; AAmmeerriikkaann iissllaammcc››ll››¤¤››
flekillendikçe, fleriatç› düflüncelerini
de giderek daha cüretle gündeme
getiriyorlar. 

Baflbakan’›n bbaaflflddaann››flflmmaannllaa--
rr››nnddaann CCüünneeyytt ZZaappssuu’’nnuunn baflör-
tüsü takmayan kad›nlar› ““ddoonnssuuzz””
diye afla¤›lad›¤› konuflmas›, DDiiyyaa--
nneett ‹‹flfllleerrii BBaaflflkkaann›› BBaarrddaakkoo¤¤--
lluu’’nnuunn,, zorunlu din derslerinin eflit-
lik ilkesine ayk›r› oldu¤unu söyle-
yen Dan›fltay karar› hakk›nda; ““kkaa--
rraarr bbiizzee ddaann››flfl››llaarraakk aall››nnmmaall››yydd››””
aç›klamas› ve TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann’’››nn
fleriat uygulamalar›n› ça¤r›flt›ran
aç›klamalar›n›n birkaç gün içinde
peflpefle gündeme gelmesi bunun
örnekleridir. 

Tayyip Erdo¤an son günlerdeki
iki konuflmas›nda diyordu ki;

-““DDeevvlleett kkaattiillii aaffffeettmmee yyeettkkiissiinnee
ssaahhiipp ddee¤¤iill.. AAffffeettmmee yyeettkkiissii mmaakkttuu--
llüünn vvaarriisslleerriinnee aaiittttiirr.. ÖÖyyllee oollmmaass››
llaazz››mm......””

-- ““EEnn aazz üüçç ççooccuukk yyaapp››nn...... bbee--
nniimm ddöörrtt ttaannee vvaarr...... hheerr ççooccuukk bbeerree--
kkeettiiyyllee ggeellddii”” ...

Devletin, “ affetme” yetkisini,
maktulün varislerine verdi¤i sistem,
Erdo¤an’›n kastetti¤i biçimiyle, bu
düzenin hukuk sisteminde de¤il, fle-
riat hukukunda vard›r. Tayyip de,
söylediklerinin mevcut hukukla ilgi-
sinin olmad›¤›n› bildi¤i için konufl-
mas›n›n sonuna ““ööyyllee oollmmaass›› llaa--

zz››mm”” cümlesini ekliyor.. ““ÖÖyyllee ooll--
mmaass››””, AKP için bir süreç iflidir.
SSooyygguunnddaa,, ttaallaannddaa,, kkaappiittaalliisstt,, hhuu--
kkuukk aannllaayy››flfl››nnddaa flfleerriiaattçç›› bir sistem,
AKP’ye uygun oldu¤u gibi Ameri-
ka’ya da uygundur. Amerikan islam-
c›l›¤› bir anlamda da budur zaten. 

Erdo¤an’›n, kad›nlar gününde
verdi¤i ““eenn aazz üüçç ççooccuukk”” fetvas›
da, fleriatç›l›¤›n kanunlar›na uygun
bir konuflmad›r. Çocuk tanr›dan gel-
mektedir, dolay›s›yla kulun önlem
almas›, engellemesi günaht›r. Tanr›-
dan gelen çocu¤un r›zk› da tanr›dan
gelir ya da Tayyip’in deyimiyle
““ççooccuukk bbeerreekkeettiiyyllee ggeelliirr..””

Baflbakan’›n çocuk yapma ö¤üt-
lerindeki dinci içeri¤i daha iyi göre-
bilmek için 18 fiubat 2002’ye ait bir
konuflmas›n› da hat›rlatal›m. Tayyip
o konuflmas›nda da; ““AAiillee ppllaannllaa--
mmaass›› iihhaanneett--ii vvaattaanniiyyeeddiirr.. AAllllaahh
nnee vveerrddiiyyssee ççoo¤¤aallaall››mm”” diyordu.

Baflbakan’›n bu konuflmas›n›n
dincilik d›fl›nda bir izah› yoktur.
Türkiye’nin kapitalist sistemin ihti-
yaçlar› çerçevesinde de nüfus art›r-
ma ihtiyac› yoktur. Tersine, nüfusu-
nun resmi kay›tlara göre yüzde
9.9’u, resmi olmayan kay›tlarda
bundan çok daha fazlas› iflsiz olan
bir ülkedir.

Nüfus art›fl›n›n h›zlanmas› de-
mek, iflsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu-
¤un da artmas› demektir. Fakat,
Baflbakan’a sorulursa bunlar önem-
li de¤il, çünkü tanr›dan olan çocuk,
r›zk›n› da yan›nda getirir. Elbette ki,
Erdo¤an ya da onun gibilerinin, ço-
cuklar›n bereketiyle gelecekleri gibi
bofl söylemlere inanmalar› sözkonu-
su de¤il, onlar›n derdi halk› inand›r-
makt›r. Halk› inand›rmay› baflard›k-
lar›nda, dincili¤i gelifltirmeyi ve do-
lay›s›yla iktidardaki ömürlerini
uzatmay› da baflarm›fl olacaklard›r.
Onlar için esas olan da budur.

Peki, Baflbakan s›n›rs›zca çocuk
yapmalar›n› önerdi¤i annelerin ve

çocuklar›n›n yyaaflflaammllaarr››yyllaa iillggiilleennii--
yyoorr mmuu?? Ülkemizin tablosu iillggiilleenn--
mmeeddii¤¤iinnii gösteriyor. Örne¤in;

- Güneydo¤u’da anne adaylar›-
n›n % 61’i, do¤um öncesinde hiçbir
sa¤l›k yard›m› alam›yor... Bu ne-
denle erken ve sa¤l›ks›z do¤um ora-
n› yüksek. 

- Do¤u’da do¤umlar›n % 54’ü
evde gerçeklefliyor. Her 5 kad›ndan
biri, halen tek bafl›na do¤um yap›-
yor. 

- 11-19 yafl grubundaki her 10
k›zdan 1’i anne olmufl durumda ve
okul ça¤›ndaki bu k›zlar e¤itim hak-
k›ndan mahrum kal›yor. 

- Do¤an her bbiinn bbeebbee¤¤iinn 2222..66’’ss››
ve befl yafl›n alt›nda her bbiinn ççooccuu--
¤¤uunn 2255..11’’ii ÖÖLLÜÜYYOORR!!

Baflbakan’›n ilgi alan›na do¤-
duktan sonras› girmiyor. Do¤urun
diyor, ama do¤anlar›n ölmemesini
sa¤lamak için u¤raflm›yor. Bir Bafl-
bakan’›n öncelikli görevlerinin içi-
ne, ülkesindeki yoksullukla, açl›kla,
iflsizlikle mücadele etmek girmiyor
da, halk› çocuk yapmaya teflvik et-
mek giriyorsa, o kiflinin Baflbakan
m›, yoksa din ulemas› m› oldu¤u
tart›flmal›d›r.

Baflbakan, halka ço¤al›n fetvas›
verdi¤i konuflmas›nda, gerekçe ola-
rak da flöyle diyor; ““BBuunnllaarr TTüürrkk
mmiilllleettiinniinn kköökküünnüü kkaazz››mmaakk iissttii--
yyoorr..”” Kim bunlar? Aç›kla da herkes
bilsin. Öyle laf ola beri gele, suçla-
malarla konuflmaz bir Baflbakan.  

Hayali düflmanlar yaratarak,
onun üzerinden hamaset yapmak
da, oligarflinin partilerinin bir yön-
temidir. Birileri ülkeyi bölecektir,
birileri ülkeyi kar›flt›r›yordur, birile-
ri provakasyon yarat›yordur, flimdi
birileri nüfus art›fl›n› engelleyerek,
milletin kökünü de kaz›mak istiyor-
mufl. Duyun da inanmay›n! Lakin,
Amerikan islamc›l›¤› bir olgu, göz-
den kaç›rmay›n.

Say›: 143 21AKP

Tayyip Fetva Verdi; 
Çok Çocuk Yapın!

EErrddoo¤¤aann:: ““BBeenniimm ddöörrtt ttaannee
ççooccuu¤¤uumm vvaarr...... HHeerr ççooccuukk,,
bbeerreekkeettii iillee ggeellddii””...... 
fifiiimmddii aannllaadd››nn››zz mm››,, EErrddoo--
¤¤aannllaarr’’››nn oo¤¤lluunnuunn ggeemmiiccii¤¤ii
nneerreeddeenn ggeellmmiiflfl??!!
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18 Aral›k 2006’da, bir itirafç›ya
verdirilen ifadelerle, komplo düzen-
lenerek tutuklanan Dersim Temel
Haklar Derne¤i çal›flanlar›n›n da
yarg›land›¤› davan›n karar durufl-
mas›, 5 Mart’ta Malatya 3. A¤›r Ce-
za Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu san›klardan Özcan Du-
ta¤ac› ve Taylan Yeter’in kat›ld›¤›
duruflmada, mahkeme heyeti huku-
ka ayk›r› olarak, itirafç›n›n ifadele-
rine dayanarak davada yarg›lanan
devrimcilere ceza ya¤d›rd›.

Özcan Duta¤ac›, Taylan Yeter ve
avukatlar› Taylan Tanay’›n savun-
mas› göstermelik olarak dinlendi,
karar ise önceden belirlendi¤i izle-
nimi verilecek flekilde, savunmalar-
da vurgulanan hukuksuzluklar dik-
kate al›nmadan verildi.

Poliste verdi¤i ifade, verilen ce-
zalara delil say›lan itirafç›, önceki
duruflmalarda ““iittiirraaffçç››ll››kk yyaassaass››nn--
ddaann ffaayyddaallaannmmaakk iiççiinn ppoolliissiinn öönnüü--
nnee ssuunndduu¤¤uu iiffaaddeeyyii iimmzzaallaadd››¤¤››nn››””
belirtmifl, sonra tekrar bu ifadesini de

geri çekmiflti. Malatya 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nin karar›, düzenin mah-
kemelerinin devrimcilere ceza ver-
mek için herhangi hukuki bir kayg›
gütmediklerinin bir örne¤i oldu. Bir
kez daha görülmüfl oldu ki, hukuk
yoktur, yarg› süreci tamamen göster-
melik bir prosedürün yerine getiril-
mesinden ibarettir. Mahkemeler için
belirleyici olan, iktidarlar›n resmi
politikalar›d›r, kolluk güçlerinin ha-
z›rlad›klar› fezlekeler temel al›narak
kararlar oluflturulmaktad›r.

Malatya ACM’de hukuksuz ola-
rak verdi¤i kararla, Özcan Duta¤ac›,
Elif Akkurt, Ayten Anlafl, Evin Tim-
tik, Murat Kaymaz, Yusuf Kenan
Dinçer, Talat fianl›’ya ‘örgüt üyeli-
¤i’ Tahir Koç, Adil Sa¤lam, Mehmet
Yeflil, Taylan Yeter, ‹nan Bak›r’a ise
örgüte yard›m ve yatakl›k etmek ge-
rekçeleriyle 6’flar y›l 3’er ay hapis
cezas› verdi. Mahkeme ayr›ca, 7 ki-
flinin beraat›na, Özcan Duta¤ac› ve
Taylan Yeter’in tahliyelerine de ka-
rar verdi.

Malatya ACM Komployu Sahiplendi AKP ‹nsan Hayat›n›
Hiçe Say›yor

‹zmir’ de Ege Çevre ve Kültür
Platformu, Efes Çevre ve Do¤a Kül-
tür Derne¤i, ‹zmir-Bergama, Eflme,
Sivrihisar Havran /Küçükdere Elele
Hareketi ile ‹nay Vicdan Hareketi
10 Mart’ta Konak Eski Sümerbank
önünde yapt›klar› eylemle Uflak
K›fllada¤› Alt›n Madeni'nin 6
Mart'tan itibaren yeniden aç›lmas›n›
protesto ettiler. ""GGeelliinn ddoossttllaarr bbiirr
oollaall››mm aalltt››nncc››llaarr›› kkoovvaall››mm"" döviz-
lerinin tafl›nd›¤› eylemde köyde da-
ha önce kurulan alt›n madeni nede-
niyle a¤z› burnu olmayan hayvanla-
r›n do¤du¤u ve toplu hayvan ölüm-
lerinin yafland›¤› belirtildi. 

AKP iktidar›n›n, Dan›fltay’›n al-
t›n madeninin kapat›lmas› karar›na
ra¤men Eldorado Gold-Tüpra¤ fiir-
keti’nin iste¤i do¤rultusunda alt›n
madenini tekrar açt›¤›, hukuku çi¤-
nedi¤i söylendi. Aç›klama ""SSuuyyuu--
mmuuzzaa,, hhaavvaamm››zzaa,, ttoopprraa¤¤››mm››zzaa vvee
ttoohhuummuummuuzzaa ssaahhiipp çç››kkmmaayyaa ddee--
vvaamm eeddeeccee¤¤iizz"" sözleriyle sona erdi.

RR ii zz ee
AA¤¤››rr CCeezzaa
MMaahhkkeemmeessii
de Trabzon
p o l i s i n i n ,
Hrant Dink
cinayetinde
suçsuz ve
hatta KU-
SURSUZ ol-

du¤una karar verdi.

Trabzon polisinin, karar aflama-
s›ndan itibaren, Hrant Dink cinaye-
tinin içinde oldu¤una iliflkin ifade-
ler var, belgeler var fakat bir türlü
bu bilgi, belge ve tan›kl›klar› de¤er-
lendirecek bir mahkeme bulunam›-
yor. Her mahkeme, polislerin kusur-
suzlu¤una karar veriyor.

Dink ailesinin avukatlar›, polis-
ler hakk›nda ‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulunmufllard›, ‹stanbul Cumhuri-

yet Baflsavc›l›¤› suç duyurusuna
iliflkin, görevsizlik karar› vererek,
dosyay› Trabzon Cumhuriyet Bafl-
savc›l›¤›na göndermiflti, Trabzon
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, polisler
hakk›nda ““iinnaanndd››rr››cc›› vvee kkeessiinn bbiirr
ddeelliill bbuullaammaamm››flfltt››”” ve avukatlar›n
karara itiraz› üzerine dosya Rize
A¤›r Ceza Mahkemesi’ne gönderil-
miflti. Rize A¤›r Ceza Mahkemesi
de, sözkonusu polislerin ““iihhmmaallii bbiirr
hhaarreekkeettllee aaddaamm ööllddüürrmmeeyyee sseebbee--
bbiiyyeett vveerrmmeeddiikklleerriinnee”” karar verdi.

Türkiye’nin tüm illerindeki
mahkemeleri gezseniz, sözkonusu
polisleri yarg›layabilecek tek bir
mahkeme bulman›n olana¤› yok gi-
bidir. Bunun nedeni, düzenin bir bü-
tün olarak katliamc›lar› korumadaki
hemfikirli¤idir. Düzen içinde,
Hrant’›n katledilmesine muhalif bir
kesim yoktur, bu nedenle de aleni
bir flekilde katiller korunabiliyor ve

düzen için-
den kimse-
den ciddiye

al›nabilir bir tepki gelmiyor.

Trabzon polislerinin yarg›lan-
mamas›, AKP iktidar›n›n Hrant’›n
katillerini aç›¤a ç›karmak ve ceza-
land›rmak gibi bbiirr aammaaçç ttaaflfl››mmaadd››--
¤¤››nn››nn da somut kan›tlar›ndand›r.

Örne¤in Hrant Dink için TBMM
bünyesinde oluflturulan komisyon,
e¤er bir ifl yapacaksa, oturup, bugü-
ne kadar mahkemelerde nas›l karar-
lar al›nd›¤›na, devrimcileri, ilerici-
leri, demokratlar›, ayd›nlar› yarg›la-
yan mahkemelerin karar oluflturur-
ken, nas›l delil toplad›klar›na, nele-
ri delil sayd›klar›na ve Trabzon po-
lislerinin nas›l akland›¤›na bakmal›-
d›r. Görülecektir ki, tan›k, delil ve
belgelerin ortal›kta doland›¤› bu
dosyada polisleri yarg›lamak için
delil olmad›¤›ndan söz eden mahke-
meler, devrimciler aleyhine yasal
faaliyetleri bile delil sayabilmekte-
dirler.

Amaç Yarg›lamamak Olunca!
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Bu düzenin adaletinin olmad›¤›n›

gösteren örneklerden birisi de,

DHKP-C davas› tutsa¤› Ercan Kar-

tal’›n da yarg›land›¤›  Sabanc›lar’›n

öldürülmesi ve Kenan Evren’e sui-

kast giriflimi davalar›d›r.

Her iki davada da hukuken Ercan

Kartal’›n beraat ettirilmesi gerekir-

ken, davan›n taraflar› içinde Türki-

ye’nin en büyük tekellerinden Sa-

banc›lar’›n ve cuntac› Kenan Ev-

ren’in olmas›, Ercan Kartal’›n hu-

kuksuz bir flekilde tutuklu yat›r›lma-

s›n›n nedenini oluflturuyor. Davada

verilen beraat karar›n›n yarg›tay tara-
f›ndan bozulmas›ndan sonra, bu se-
fer tam tersi bir flekilde a¤›rlaflt›r›l-
m›fl müebbet hapis cezas› verilen Er-
can Kartal ve di¤er san›klar hakk›n-
daki hüküm, bu sefer de davan›n
temyiz incelemesini yapan Yarg›tay
9. Ceza Dairesi taraf›ndan ““yyeetteerrssiizz
ggeerreekkççeeyyllee hhüükküümm kkuurruullmmaass››”” ne-
deniyle 4. kez bozuldu.Yarg›tay›n
bozma ilam›nda, ““SSaann››kk hhaakkkk››nnddaa
ddüüzzeennlleenneenn iiddddiiaannaammeelleerrddeekkii hheerr
bbiirr eeyylleemmiinn,, ssaavvuunnmmaallaarr vvee mmaaddddii
kkaann››ttllaarr ççeerrççeevveessiinnddee ttuuttaarrll›› bbiirr
bbiiççiimmddee ttaarrtt››flfl››llaarraakk ççeelliiflflkkiilleerriinn ggii--
ddeerriillmmeessii ggeerreekkttii¤¤iinnee”” yer verildi.

Yarg›tay, kararda cezan›n maddi
kan›tlara dayand›r›lmas›n› istemifl,
fakat çeliflkilerin giderilmesi, olma-
yan maddi dayanak yaratmak müm-
kün olam›yor. Karar bir gerçe¤i gös-
teriyor; ceza ç›kar›lmak için hukuk

hiçe say›l›yor ve ortaya çeliflkiler ç›-
k›yor. Yarg›tay bu çeliflkiler ortada
iken cezay› onaylad›¤›nda, aç›k hu-
kuksuzlu¤unun teflhir olaca¤› düflün-
cesiyle, çeliflkilerin giderilmesini is-
tiyor. ‹zleyip görece¤iz, nas›l bir çe-
liflki giderme yöntemi gelifltirecek-
ler?

Fakat, Yarg›tay’a bir hat›rlatmada

bulunmak da gerekiyor. Bugüne ka-

dar devrimciler hakk›nda verilen kaç

tane ceza karar›nda böylesi çeliflkiler

olmam›flt›r ki, hangi ceza karar› ger-

çekten hukuka uygun olmufl ya da

hukuka uygunluk aranm›flt›r ki!...

‹zleyip görece¤iz, Yarg›tay ve ‹s-

tanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi,

sözkonusu çeliflkileri göz önünde bu-

lundurarak hukuk mu uygulayacak-

lar, yoksa çeliflkileri görmezden mi

gelecekler?

Sabanc› Eylemi Davas› 4. kez bozuldu

Ankara Cumhuriyet Savc›lar›n-
dan Salim DEM‹RC‹'nin konuflma-
s› oldu¤u iddia edilen bir bant kay-
d›, bir süredir You Tube isimli video
paylafl›m sitesinde yay›nlan›yor.

Bant kayd›n›n sözkonusu savc›-
ya ait olup olmad›¤› henüz kesinlik
kazanm›fl de¤il, fakat söz konusu
ses kay›tlar›n›n ad› geçen savc›n›n
devrimcilere ve halka düflman kim-
li¤iyle uyufltu¤u, oligarflinin yarg›
mekanizmas›n›n, bu konuflmalarda-
ki gibi düflünen savc› ve hakimlerle
dolu oldu¤u bilinen bir gerçektir.

Yay›nlanan ses kay›tlar›nda, ad›
geçen savc›ya ait oldu¤u iddia edi-
len konuflmalarda; ““BBeennii oorraayyaa vvee--
rreecceekklleerr,, bbiizziimm HH..fifi..’’yyii ddee vveerree--
cceekklleerr,, üüçç aayyddaa DDiiyyaarrbbaakk››rr’’›› mmuumm
ggiibbii yyaappmmaazzssaamm””,,  ““bbeenn ddeevvlleett
oollaarraakk ssiizzii bbiilliiyyoorruumm,, bbiirraazz MM‹‹TT’’ii
bbiilliiyyoorruumm,, bbiirraazz JJaannddaarrmmaa’’yy›› bbii--
lliiyyoorruumm,, iiflfliinniizzee ggeelliirrssee……”” gibi
cümleler geçiyor.

Devrimci avukat kimlikleriyle

tan›nan Halk›n Hukuk Bürosu avu-
katlar›; yapt›klar› aç›klama ile,
sözkonusu iddialar›n gerçek olmas›
durumunda, savc›n›n sadece küfür-
bazl›¤›, darbe ç›¤›rtkanl›¤› ile tart›-
fl›lmamas› gerekti¤ini, savc›n›n bir
yarg› görevinde bulundu¤u hat›rla-
tarak; ““FFuuhhuuflflaa,, KKuummaarraa vvee UUyyuuflfl--
ttuurruuccuuyyaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eettttiikklleerrii
iiççiinn 11,,55 yy››lldd››rr ttuuttuukklluu oollaann iinnssaannllaarr
nnee oollaaccaakk?? ......bbuu ssaavvcc››nn››nn vveerrddii¤¤ii
yyüüzzlleerrccee yyaakkaallaammaa,,...... ttuuttuukkllaammaa iiss--
tteemmii,,...... nnee oollaaccaakk?? 1100 AArraall››kk 22000077
ttaarriihhiinnddee AAnnkkaarraa’’ddaa ““‹‹nnssaann HHaakk--
llaarr›› GGüünnüünnddee”” eemmrrii vvee sseeyyrriiyyllee iinn--
ffaazz eeddiilleenn KKeevvsseerr MMIIRRZZAAKK nnee oollaa--
ccaakk??”” diye sordular.

Di¤er yandan Ça¤dafl Hukukçu-
lar Derne¤i ad›na Av. Selçuk Koza-
¤açl› da bir aç›klama yaparak, söz
konusu konuflmalar›n do¤rulu¤u
durumunda, yarg›daki büyük bir çü-
rümeyi göstermifl olaca¤› belirtile-
rek, ““hhuukkuukkççuullaarr oollaarraakk bbuu kkaaddaarr
aaçç››kkççaa yyookk ssaayy››llmmaayy›› hhaakk eettmmiiyyoo--

rruuzz”” denildi. ÇHD aç›klamas›nda,

böylesi bir hukuk sisteminin, hu-

kukçular› yok sayan, hukukçular›

yarg› oyununun figüranlar› durumu-

na düflüren yozlaflmas›na vurgu ya-

p›lm›fl oldu.

‹lerici hukukçular, yapt›klar›

aç›klamalarla, bu düzende hukukçu

kimli¤inin de ancak düzenin adalet-

sizliklerine, çürümüfl yarg› sistemi-

ne karfl› mücadele edilerek koruna-

bilece¤ini göstermifl oldular. De¤il-

se, sözkonusu yarg› sisteminin par-

ças› haline gelen bir hukukçu kimli-

¤inin, san›k haklar›n› savunamaya-

ca¤› da görülebilmektedir.

Sözkonusu konuflmalar›n ad› ge-

çen savc›ya ait oldu¤u ya da tersi

aç›klanabilir. Bu bir yerde tali bir

yand›r. Esas olan ise, bu sistemin

sözkonusu kasette, tarif edilen sav-

c›, hakim ve kolluk güçlerine daya-

narak ayakta durmaya çal›flt›¤›d›r.

Kasette Konuflan Savc› De¤il Düzendir
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Güm... güm... güm... Örsün
üzerine inen a¤›r balyoz ezi-
yor kor halindeki demiri.. Düz
demir flekil alacak birazdan.
Birazdan demiri dövmeye de-
vam edecek, balyozun yerini
alacak çekiç. Kor halindeki
demir de, kendisini döven de-
mir gibi, birazdan bir çekice
dönüflecek... Baflka demirler
var s›rada daha, m›zraklara,
oklara dönüflecek her biri... baflka
görevler bekliyor örste çekicin flekil
verdi¤i demirleri. 

Örse inmeye devam ediyor çe-
kiç. ‹ki demir aras›ndan k›v›lc›mlar
yükseliyor. 

Her k›v›lc›m bir kabus düflürü-
yor zalim DDeehhaakk’›n yüre¤ine. 

Güçlü kollar›, nas›rl› elleriyle
çekici kavr›yor KKaawwaa. Yüzlerce y›l-
l›k ezilmiflli¤in isyan›na ç›¤l›k ol-
mak için vuruyor çekici demire.
Vurdukça yank›lan›yor ses: Güm...
güm... güm... Da¤lar›, ovay› bu ses
dolduruyor yavafl yavafl... Örsten
geçen demirler ço¤al›yor gün gün.
M›zraklar, oklar, palalar ço¤al›yor.
‹syan vakti yaklafl›yor. 

‹syan kaç›n›lmazd›r. 

‹syan, insan›n insan olarak varo-
luflu için, halklar›n halk olarak yafla-
yabilmesi için zorunludur. 

Asur Kral› Dehak, amans›z bir
hastal›¤a yakalanm›flt›r. Büyücüleri
ona, tek çaresinin ve ilac›n›n her
gün bir gencin beynini yemek oldu-
¤unu söylerler. Dehak bir bir genç-
leri öldürüp beyinlerini yemeye
bafllar. Durmadan kan ister efsane-
lerin y›lan bafll› kral›. Doymaz. Ye-
dikçe daha fazlas›n› ister. 

Demirci ustas› Kawa da alt› o¤-
lunu Dehak'a vermifl bir babad›r. S›-
ra 7. o¤luna gelir. ‹syan bayra¤›n›
kald›r›r Kawa. Ne kendi o¤lu, ne
öteki gençler art›k krala yem olma-
s›n diye isyana ça¤r› yapar. Günler
ve geceler boyu m›zraklar, baltalar,

oklar dövülür örslerde. 

Dehak daha çok kan istedikçe,
Kawa daha s›k› kavr›yor çekici. Da-
ha h›zl› vuruyor örse. Eriyor demir
örsün alt›nda. Eriyor demir Ka-
wa'n›n yüre¤indeki öfkenin atefliyle.

Örse iniyor çekiç. ‹ki demirin
aras›ndan ç›kan k›v›lc›m, yeni gün-
de isyan atefline dönüflüyor. Sar›p
sarmal›yor tüm Mezopotamya'y› ve
dahi Mezopotamya'n›n kuzeyinden
güneyine, do¤usundan bat›s›na tüm
Ortado¤u'yu. 

Dehak'›n buyruklar›na boyun
e¤meyenler Kawa’n›n öncülü¤ünde
da¤lar› kendilerine yurt ediniyorlar.
Ve en sonu, Dehak'›n saray›n› yerle
yeksan ediyor halk›n öfkesi. De-
hak'› yok ediyor Kawa'n›n çekici. O
gün art›k yeni bir gündür Ortado¤u
halklar› için; Newroz'dur. O gün
Dehak'a karfl› ezilenlerin zaferini
kutlamak için binlerce atefl yak›l›r
da¤lar›n doruklar›nda. Newroz atefl-
le özdeflleflir. 

O gün bugündür yanar Newroz
ateflleri.

O gün bugündür yank›lan›r halk-
lar›n isyan ç›¤l›klar›.

O gün bugündür zulme boyun
e¤memenin ad› olur Newroz. 

NNNN
EEWWRROOZZEEWWRROOZZ’da Kawa'n›n
yakt›¤› atefl yan›yor ül-
kemizin her yan›nda ha-

la. Da¤lar›nda, flehirlerinde, hapis-
hanelerinde, ilk günkü görkemiyle
yan›yor. Arfla de¤en alevler, ayd›n-
lat›yor geceyi, ayd›nlat›yor ülkemi-

zi. Karanl›k dönemlerde direnme-
nin ad› Newroz oluyor. 

Koskoca bir ülkeyi, da¤lar›, de-
nizleri, ovalar, tafllar›, a¤aç-
lar›, böcekleri karanl›k ge-
celerde yok etmek, Dehak-
lar’a peflkefl çekmek iste-
yenlere karfl› yan›yor flimdi
atefller. fiimdi ateflin yand›¤›
bir baflka yerdeyiz. Mezo-
potamya’dan çok uzakta de-
¤il ve fakat, da¤lar›n doruk-
lar›nda de¤il, kuytuluklarda
bir yer buras›. Buras›, insa-
na yabanc› bir yer. Bir hüc-
re. Hücrede üç tutsak. Yü-

rekleri kanar özgürlük için. 

Bugün Newroz. Cemre düflmüfl
topra¤a. Da¤larda isyan ateflleri ya-
n›yor. Sokaklar, caddeler, alanlar
Newroz atefliyle ayd›nlan›yor. 

Buras› bir hücre. Hücrede tutsak-
lar. Dehak dikilmifl tepelerine. Bes-
belli, onlardan önce gelmifl oraya. Ve
belki de o hep buradayd›, burada,
tüm hücrelerde; sinsi sinsi hücreler-
dekilerin beyinlerini yiyebilece¤i
günü bekliyor, f›rsat kolluyordu. ‹ki
bin küsur y›l öncesinin Dehak'›, ça¤-
lar atlayarak, ça¤dan ça¤a k›l›klar
de¤ifltirerek gençlerin beyinlerini ye-
meye devam ediyordu iflte hala. 

Hücrede üç tutsak ve bir de tepe-
lerinde Dehak.. Dehak, yavafl yavafl
öldürmek istiyor hücredekini. Kor-
kak ve kallefl... 

Beyinleri al›nsa hücredekilerin,
ne kal›r geriye?.. Kime benzer be-
yinsiz ve kimliksiz b›rak›lanlar? Ey
zalim Dehak, söyle neden o hücre-
dekileri seçtin?..

Ve ey Kawa, Demirci Kawa! Na-
s›l altetmifltin sen onu? Ateflle mi?

En çok ateflten mi korkar Dehak!

Evet mi?

Evet demek! Öyleyse... 

Baflaramayacaks›n ey zalim! 

Baflaramayacaks›n ey zalim De-
hak! Bizi teslim alamayacaks›n.

Biz özgür tutsaklar›z, biz senin
çok iyi tan›d›¤›n Demirci Kawa'n›n
yoldafllar›y›z. 

Kawa gibi, örste demiri döv-
mekteyiz gün be gün. Kawa gibi

Birleflelim!



harlamaktay›z atefli. 

Seni yakaca¤›z. Hücre
hücre yakaca¤›z seni. Be-
denlerimizle yakaca¤›z.
Senin saray›n› yerle yek-
san ettikten sonra da¤lar-
da yak›lan o atefller gibi,
öbek öbek alev olup hücreleri tutufl-
turaca¤›z. 

Bugün 21 Mart de¤il mi?

Hani ezilen halklar›n senden
kurtulduklar› gün. 

O gün, zalimlerin saray›n› bafl›-
na y›kabildi¤imiz için yeni bir gün-
dü. O gün, zalimleri yerle bir edebi-
lecek güçte oldu¤umuzu gördü¤ü-
müz için yeni bir gündü. 

Gün bugün. 

‹syan ateflleri da¤lardan ovalara,
flehirlerden kondulara yay›lm›fl, ba-
har kokular›yla kar›flm›fl bugün. Hüc-
remiz isyan ve bahar kokuyor. Ne de-
mir parmakl›klar, ne dört duvar, önü-
ne geçemiyor isyan›n, bahar›n ve
alevlerin. Evet, bugün Newroz. Bu-
gün, yeni bir dönem bafll›yor hapis-
hanelerde de. Bugün yeni bir gün. 

Bugün Cengiz'in günü. Cen-
giz'in çekici Kawa'dan devral›p De-
hak'›n beynine indirdi¤i gün...

Dehaklar’›n karartt›¤› hücreler-
de yak›lan isyan atefliydi Cengiz.
Onun ölümü, Dehak’›n bir yenilgisi
olarak geçti tarihe. Atefl flimdi daha
harl› yan›yor. 

BBBB
‹‹RR‹‹RR atefl binlerce y›l yanar
m›? Newroz atefli yan›-
yor. Çünkü Newroz, ezi-

lenlerin, biny›llar boyu ma¤dur ve
fakat ma¤rur olan halklar›n dinme-
yen sesi, öfkeli ç›¤l›¤›, bitmeyen ve
bitmeyecek direniflinin simgesidir.

Newroz, Mezopotamya toprak-
lar›nda hüküm süren Asur Krall›-
¤›'na karfl› halk›n zaferle sonuçla-
nan isyan›d›r. 26 yüzy›l önce yaflan-
m›fl bir destand›r. Halk›n ezilmiflli¤i
kadar eskidir direnifl tarihi. 

Böyle oldu¤u içindir ki, 2600 y›l
öncesinde kalmad› Newroz. Tarihin
tozlu yapraklar› örtemedi onu. çün-
kü, Dehaklar oldu¤u sürece Kawa-
lar da ç›kt› hep tarih boyunca. Me-

zopotamya'dan Afrika'n›n ovalar›n-
dan Latin Amerika'n›n da¤lar›na ka-
dar yeryüzünün dört bir yan›nda
atefller yak›ld›.

Dehaklar, yüzy›llard›r k›l›k de-
¤ifltirmifl olsalar da bitmediklerini
biliriz. Ve biliriz ki, Kawalar artt›k-
ça, Kawalar'›n ard›ndan yürüyenler
ço¤ald›kça, k›salacakt›r Dehak-
lar’›n ömrü. 

Dünya emperyalizmin iflgali al-
t›nda bugün. Hiçbir sömürge ülke,
kendi topraklar›n›n yerin üstündeki
ve alt›ndaki zenginliklerini kullana-
m›yor. Hiçbir halk, kendi iradesiyle
yönetemiyor ülkesini. Hiçbir halk
memnun de¤il bugününden. 

‹flgaller, gizli veya aç›k, bir avuç
emperyalistin ve birkaç sosyalist ül-
kenin d›fl›nda her yere uzan›yor. 

Afganistan, Irak, emperyalizmin
en vahfli ve pervas›z iflgalini yafl›yor.
Bizim gibi ülkeleri ise, sinsi ve gizli
bir iflgal, esir alm›fl durumda. Tehdit,
zorbal›k alm›fl bafl›n› gidiyor. Ve
dünyan›n gençleri ölüyor kar›ncalar
gibi, sinekler gibi... Çocuklar ölüyor
çok çok. Açl›ktan, emperyalist, hak-
s›z savafllardan dolay› ölüyorlar sa-
y›lamayacak kadar çok.

Y›lan bafll› Dehak’›n, bugün tek
bafllar›na birçok ülkenin gelirinden
daha fazlas›na el koyan tekelcilerin,
ülkelere bombalar ya¤d›rma karar-
lar› alan emperyalist devlet baflkan-
lar›n›n yan›nda laf› bile edilemez
belki. Newroz iflte bu koflullarda da-
ha fazla önem, daha somut bir an-
lam kazan›yor. Evet, hiç abart›s›z ve
hiç tereddütsüz Newroz çok çok
güncel bugün; çünkü Dehaklar, bel-
ki hiçbir zaman bu kadar sald›rgan,
bu kadar vahfli olmam›fllard›. 

Saddam yönetimine diz çöktü-
rüp Ortado¤u'ya egemen olmak
için 550000 bbiinn ççooccuu¤¤uu ambargoyla
katleden Clintonlar'›n, Bushlar'›n
Dehak'tan bir fark› oldu¤u söylene-

bilir mi?

Emperyalist sistemin
hegomanyas›n› pekifltir-
mek, tekellerin karlar›n›
büyütmek ve düzenleri-
nin ömrünü uzatmak
için AAmmeerriikkaall››,, AAffggaa--

nniissttaannll››,, IIrraakkll››,, FFiilliissttiinnllii yyüüzzbbiinn--
lleerrccee ggeennccii öldüren emperyalist flef-
lerin Dehak'tan farklar› oldu¤u söy-
lenebilir mi? Yeni-sömürge ülkeler-
de, halk›n mücadelesini bast›rmak
için binlerce insan› infazlarda, katli-
amlarda, iflkencelerde yok eden ifl-
birlikçi Dehaklar’›n Asur Kral›’n-
dan fark› oldu¤u söylenebilir mi? 

Tekellerin ç›karlar› için öldürü-
lenler yaln›z Ortado¤u’nun gençleri
de de¤il. Amerika’n›n gençleri de,
ve elbette en yoksul gençleri, öldü-
rülüyor durmaks›z›n. Tekellerin ç›-
karlar› için ç›kart›lan savafllar›n en
ön cephesine onlar sürülüyor... Bu
durumda, Amerikal›, Afganistanl›,
Irakl›, Filistinli ve Türkiyeli, Suri-
yeli, ‹ranl› gençlerin, AArraapp,, FFaarrss,,
KKüürrtt,, TTüürrkk ggeennççlleerriinn,, ggüünnüümmüü--
zzüünn DDEEHHAAKKllaarr››nnaa kkaarrflfl›› BB‹‹RR--
LLEEfifiMMEELLEERR‹‹NNDDEENN bbaaflflkkaa bbiirr
yyooll vvaarr mm››dd››rr??

KKKK
AAÇÇAAÇÇ Dehak geldi geçti o

günden bu yana? Kaç

milyon gencimizin ba-

fl›n› yediler?.. 

Dehaklar’la ezilen halklar›n bin-

lerce y›ll›k savafl› sürüyor hala.

2600 y›ld›r yan›yor kavgan›n atefli.

Bu atefl hiç sönmedi, sönmeyecek;

ta ki bbüüttüünn ssaarraayyllaarr yy››kk››llaannaa vvee

bbüüttüünn DDeehhaakkllaarr yyookk eeddiilleennee kkaa--

ddaarr!! Bu savafl›n nihai hedefi odur

ve o hedefe ulafl›lacakt›r! Ne De-

haklar’›n devasa gücü ve vahfleti, ne

halklar›n geçici olarak mevziler

kaybetmifl olmas›, bu sonucu de¤ifl-

tirmeyecek. Günümüzün Kawala-

r›'n›n tutuflturdu¤u Newroz ateflleri,

saraylar›n, saltanatlar›n, tekelci bur-

juvazinin karargahlar›n›n y›k›laca-

¤›, emperyalist sistemin sona erdiri-

lece¤i ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin

ve sosyalizmin hakim olaca¤› bir

gelece¤i müjdeliyor. 

Say›: 143 25NEWROZ
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YYüü rr üü yy üü flfl ::
" O r t a k

Düflman Ame-
rika’d›r" ad›y-

la düzenlenen
peflpefle birçok

konsere kat›ld›n›z;
bu konserler sizde nas›l

bir etki b›rakt›?

EEssaattoo¤¤lluu:: Türkiye’de son y›llar-
da yap›lm›fl en ciddi kampanya-

lardan biriydi denilebilir. Ciddiyeti
flundan, genellikle bu tür kampan-
yalar bafllar fakat baflta konulan he-
defler bir süre sonra de¤iflik koflul-
lardan, bask›lardan, yorgunluklar-
dan ve çeflitli nedenlerden aksar.
Bafllarken çok iyi bafllar ama fina-
linde art›k her fley darma duman ol-
mufltur. Ortak Düflman Amerika’d›r
kampanyas› iflin hem sokaktaki bo-
yutuyla hem siyasal boyutuyla, hem
mücadele boyutuyla, hem sanatsal
boyutuyla her biri kendi içinde özel
haz›rlanm›fl, yo¤un emek harcanm›fl
bir kampanya oldu. Bu kampanyada
önemli olan bu topraklardan tam da
savafl›n komflusu oldu¤u bir yerden,
salt bar›flç›l bir söylemle de de¤il,
emperyalizme mücadele boyutuyla
öne ç›kan bir kampanya oldu. Bu tip
kampanyalarda herkes kendi köfle-
sine çekilir, kendi köflesinde ba¤›m-
s›z bir fleyler üretir. Bizde ise herkes
yo¤un bir biçimde birbiriyle daya-
n›flma halindeydi. Herkes birbirine
ak›l dan›flt›. Sanatç›lar da birbirin-
den birçok fley ö¤rendi.

‹stanbul’dan sonra Adana’ya git-
tik. Adana’da birden bire 1000’e ya-
k›n bir kalabal›¤›n geldi¤ini gördük.
Çok canl› bir Adana vard›. Ve öyle
bir Adana’yd› ki biz ordan ç›kt›ktan
sonra herkes bizim etraf›m›zdayd›.
Tart›flmalar, konuflmalar, paylafl›m-
lar vard›. Böyle çok güzel bir u¤ur-
lamayd›. Sonra ‹zmir. ‹zmir’de kon-
gre merkezinde 1000 kiflilik bir kit-
leyle karfl›laflt›k. Oradan Antalya’ya

gittik, orada da kalabal›kt›k ve An-
kara çok coflkuluydu. Fakat Anka-
ra’dan ç›karken dediler ki Bursa’ya
var›lamaz, çünkü Bursa’da diz boyu
kar vard›. Ve biz sabah›n 07.00’sin-
de Bursa’ya vard›¤›m›zda sokakta
sadece biz vard›k, hiçbir insan, hiç-
bir kifli yoktu. Etkinli¤i düzenleyen
sanatç›lar ve diz boyu kar vard›. Ve
ben orda dedim ki; vallahi az kifli
gelirse kimseyi ay›plamam çünkü
bu kadar karda nas›l gelecek. Oto-
büsler bile kay›yordu orada. Ak-
flamleyin Bursa halk› bizi utand›rd›.
1000’den fazla kifli geldi. Yani, bafl-
ka ne olsa o insanlar gelirdi acaba
diye düflünüyorum. Bir dü¤ün olsa
bile bu kadar insan gelmezdi. Kon-
serin sonuna kadar kald›lar. Sam-
sun’da çok enteresan oldu. Onlar da
600 kiflilik 700 kiflilik bir salon tut-
mufllard›. Salona 1200 kifli geldi. O
gece Samsun’da Karadeniz’in kalbi
at›yordu. Kar› koca iki arkadafl var-
d›, taa Giresun’dan m› geldiniz diye
sordum evet dediler. Ortak Düflman
Amerika’d›r denilince koflup gel-
mek laz›m dediler. Bafra, Hopa’dan
bile gelen oldu. Bu kampanya dedi
ki Türkiye halk› yafl›yor Türkiye
halk›nda emperyalizme karfl› ciddi
bir tepki varsa tepkisini ortaya koy-
maya haz›rd›r. Onbin küsur insan
bunu bize ö¤retti. Tam da Lenin’in
sevdi¤im o sözünü burada da söyle-
yece¤im “devrimciler, komünistler
analar› olan halktan ayr›lmad›kça
yenilmezler” Biz de öyle yapt›k,
anam›z olan halka kofltuk.

YYüürrüüyyüüflfl:: Konserlerin ad› olan
“Ortak Düflman Amerika’d›r”

sözü size ne düflündürttü? Politik
olarak bu fliar› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz?

EEssaattoo¤¤lluu:: Kampanyan›n en
önemli yan›  en güçlü Amerika

karfl›t› kampanya olmas›d›r. Daha
önce de Amerika’ya karfl› baz› kam-

panyalar düzenlendi, bunlar gazete
bafll›klar›nda kald›, soka¤a ç›kmad›,
sokaktaki evlerdeki insanlar bunu
benimseyemediler. Bu kampanya
flunu göstermifltir; bir kampanya za-
man›nda ciddi haz›rlanm›fl emek
harcanm›fl bir kampanya olursa kit-
leler buna yan›t veriyor bu anlamda
da Ortak Düflman Amerika’d›r kam-
panyas› emperyalizme karfl› öfkeyi
bir kez daha öne ç›kard›. Bu ülkede
gerçekten hakk›n› vermifl ve tepki-
sini iyi bir noktaya ç›karan önemli
bir kampanya bu anlamda ve kam-
panya yapma anlam›nda da iyi bir
model koyduk ortaya. Bundan son-
ra yap›lacak olan kampanyalarda da
lütfen bu kampanyaya baks›nlar,
“biz kampanya yapt›k kimse ilgi
göstermedi” demesinler, siz ciddi
bir fley yaparsan›z kitleler bunun
yan›nda yer almaya haz›rlar.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu etkinliklerde halk›-
m›z›n, gençli¤imizin anti-em-

peryalist duygular› mücadelesi ko-
nusunda nas›l bir izlenim edindiniz?

EEssaattoo¤¤lluu:: Anadolu illerinde çok
yo¤un bask›lar var. Malatya’da

bizim gitti¤imiz gün bir bas›n aç›k-
lamas›na faflistler sald›rd›. Ard›ndan
güvenlik güçleri gidip de¤iflik yer-
lerde afiflleri y›rt›p konserin iptal
edildi¤ini söylediler. Ben çok merak
ettim böyle bir sald›r›n›n yafland›¤›,
bütün dükkanlardan afifllerin y›rt›l›p
konserin iptal edildi¤i söylenen bir
kentte ne olacak. Akflam salonda
1000’e yak›n insan oturmufl bir
onun yar›s› kadar insan da ayaktay-
d› ve bütün gece dört befl saat ayak-
tayd› bu insanlar ve etkinlikten ay-
r›lmad›lar, oradayd›lar. Oysa ki böy-
le bir olaydan sonra insanlar›n mo-
rali bozulur gelmeyecek diye düflü-
nürken bu ak›n ak›n gelen insanlar›n
coflkusunu gördüm. Dikkat ettim
bizde genç oyuncu arkadafllar var
‘90 do¤umlular onlar›n dinledikleri
müzikler de¤iflti bu süreç içinde. El-
lerinde okudu¤u kitaplar dergiler
de¤iflti bu da beni çok heyecanlan-
d›rd›. ‹nsanlar› de¤ifltirmek üzere
bir kampanyayd›, insanlar gelifliyor
bu kampanyan›n içinde de¤ifliyorlar. 

MEHMET ESATO⁄LU:
“Bu kampanya dedi ki

Türkiye halk› yafl›yor”



‹zmir’de çok ilginçti, oyun ge-
nellikle etkinli¤in birinci bölümün-
de oynan›yordu d›flar› ç›kt›¤›m›zda
insanlar› duygusal bir havada bulu-
yorduk, mesela bir beyefendi dedi
ki “ben sizin oyuncularla tan›flmak
istiyorum. Ben bu yeni gençlikten
yeni nesil gençlikten çok umutsu-
zum kulaklar›na aypotlar›n› takm›fl-
lar, internet bafl›ndan kalkmayan bir
gençlik. Bu oynayan oyuncular bir-
den bire bana gençlik konusunda
baflka bir umut verdiler” dedi. De-
mek ki biz bir fleyler yaparsak genç-
lik için o gençlikte böylesi güzel
fleyler yaratacakt›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu konserlerden en
çarp›c› izlenimleriniz neler ol-

du?

EEssaattoo¤¤lluu:: Bu etkinli¤in, kendi
içinde haz›rlanan tiyatro oyunu-

nun çok de¤iflik boyutlar› vard›.
Neydi bu? Bilgesu Erenus bu metni
olufltururken parmakl›klar›n ard›n-
daki bir flair, devrimci Ümit ‹lter’in
dizelerinden yapm›flt› bu oyunu. Ya
da oyun kendi içinde aral›k ay›nda
yok edilen bir devrimcinin, Doktor
Kevser’in hayat›n› ele al›yordu. Bu
bir yan›yla Ümit ‹lter’i parmakl›kla-
r›n ard›ndan ç›kar›p on binlerle bu-
luflturdu. Aral›k ay›nda Doktor Kev-
ser’i yok ettiklerini düflünüyorlard›.
Doktor Kevser ve onun hikayesi ve
onun mücadelesi on binlerle bulufltu. 

Burada herkes çok mütevaziydi.
Erdal Bayrako¤lu tiyatrocular›n
abisi olmufltu. Ya da iflte Grup Yo-
rum’daki arkadafllar öbür arkadafl-
larla oturan, onlarla tart›flan, konu-
flan can yoldafl› olmufllard›. Bu an-
lamda kampanya baflka bir fley ya-
ratt›. Sanatç› iliflkileri nas›l olmal›
ne olmal›. 

Kampanyan›n unutulmaz anla-
r›ndan biri herkes gitti¤i evlerde çok
de¤iflik insanlarla tan›flt›. Çok de¤i-
flik kiflilerle bulufltu. Baz› yerlerde
baz› insanlar›n tepkilerini anlayama-
d›k. Sonra onun arkas›ndaki hikaye-
leri dinlemek durumunda kald›k. Ve
bu hikayeler hepimizi çok çarpt›.
Çünkü kimi Ümit’in arkadafl›yd› ki-
mi Doktor Kevser’in arkadafl›yd›.

Bize anlatt›klar›nda ne oynad›¤›-
m›z› bir kez de onlar›n a¤z›ndan,
onlar›n duygular›ndan anlad›k.
Mesela, her turneye gitmeden önce
haftan›n üç günü bu oyunu yeniden
yeniden ele al›p, yeniden yeniden
gelifltirdik. Böyle bir sorumluluk al-
t›nda oldu¤umuzu hissettik.

YYüürrüüyyüüflfl:: Genel olarak sanatç›-
lar›m›z›n bu anti- emperyalist

mücadeleye iliflkin olan sanatsal
ürünleri sizce yeterli mi? Daha ne-
ler yap›labilir, neler önerebilirsi-
niz?

EEssaattoo¤¤lluu:: Halk›n kendi esteti¤i-
ni, halk›n kendi be¤enisini ge-

lifltirmekle yükümlüdür sanatç›. Bu
anlamda da gerçekten muhalif duy-
gular muhalif bir durufl ortadayken
bunlar› al›p düzenlemeleri gereki-
yor, yeniden harekete geçirmeleri
gerekiyor. Ancak bu konuda sanat-
ç›n›n kendi bafl›na çabalamas› da
yetmiyor. Burada sanat ve politika
kardeflli¤i diyorum, buna bir sanat
ve politika kardeflli¤i gerekiyor ya-
ni politik alan bir hareket bafllatacak
›fl›¤›n› yakacak ve sanatç›lar da
bundan etkilenecekler onlar da ken-
di ellerinde var olan potansiyelleri-
ni ortaya koyacaklar. 

Sanatç›lar›n anti-emperyalist
mücadeleye çok fazla katk›lar› yok
ama tek tek tepkiler var bu tepkileri
dönüfltürücü bir tak›m etkinliklere
ihtiyaç var. Sanatç›lar durdu¤u yer-
de sadece kendi kiflisel tepkisini
üretiyor ama buradan bir fley olmu-
yor. Onun yapt›¤› kendi sanat gale-
risi içerisinde kapal› kal›yor. Çok ifl
var yap›lmas› gereken ama biz Or-
tak Düflman Amerika’d›r da çok
önemli bir model ortaya koyduk. Bu
modeli bundan sonra kampanya ya-
pacaklara öneriyorum. Bu modeli
inceleyerek yola ç›ks›nlar bu model
çünkü önemlidir. 

YYüürrüüyyüüflfl::Etkinliklerin içeri¤ine
iliflkin düflünceleriniz nelerdir,

eksik olan bir fley var m›yd›? Neler
önerirsiniz?

EEssaattoo¤¤lluu:: ‹çeri¤ine iliflkin ek
olarak flunu söyleyebilirim her

fley çok özenle haz›rland›¤› için her
fley kendi ifllevini çok iyi gördü.
Müzik salt e¤lendirici müzik ol-
maktan ç›kt› daha fazla insanlar›
düflündüren, bilgilendiren, insanlar›
coflturan daha ifllevli müzi¤e dönüfl-
tü. Tiyatro eseri sahnelenmekten ç›-
k›p insanlar› Ümit ‹lter fliiriyle ta-
n›flt›ran Doktor Kevser’in durufluy-
la buluflturan bir yan› olufltu. ‹çerik
aç›s›ndan her fley bafltan çok iyi ko-
tar›ld›¤› için onun içinde bir yere gi-
dildi¤inde diyelim iflte ‹zmir’de ya
iflte birde flunu yapal›m gibi bir öne-
ri yoktu. Bunlar zaten hepsi bafltan
önerilmiflti. Ya bir yerde karikatür-
ler bulduk flunlar› da asal›m de¤ildi
karikatürler zaten haz›rd›. Aralarda
Amerikan emperyalizminin suç
dosyas›n› ortaya koyan filmler olsa
deniyor hay›r bu filmlerde baflta ha-
z›rlanm›flt›. Grup Yorum’un reper-
tuar› da böyleydi. Beyler Bu Vatana
Nas›l K›yd›n›z flark›s› bence kam-
panyan›n çok önemli bir parças› ol-
du. Onbinlerin hep birlikte söyledi-
¤i bir flark› haline geldi. Gerçekten
de Naz›m bundan 50 sene evvel Va-
tan›n Ba¤r›na Oturmufl Teksas’l›
Çavufl demiflti bugün biz de bu ger-
çe¤i çok ac› bir flekilde yafl›yoruz. O
anlamda herkes içerik anlam›nda
çok büyük emek harcad›¤› için içe-
rik bu aç›dan her fley iyi bir mozai-
¤in parçalar› gibiydi. Hepsi de çok
özenliydi. O anlam›yla bu etkinlik
vermek istedi¤ini verdi. Etkinlikler-
den sonra bize ulaflan tepkiler, mail-
ler insanlar›n izlenimleri bu yön-
deydi. Bir ço¤u bizim mail adresle-
rimizi ald›lar birço¤u bize halen
duygular›n› yaz›yorlar hala o yafla-
d›klar› gecenin coflkusunu aktar›-
yorlar. Dört befl gün süren insanla-
r›n kendi aralar›nda konufltuklar›
yeniden tart›flt›klar› bir etkinlik ha-
line geldi. Etkinlik bafllayarak bit-
medi önceden büyük bir emekle ya-
p›lm›flt›, haz›rlanm›flt›. Etkili¤in
sonras›nda da izleri yank›lar› sürdü.

Say›: 143 27RÖPORTAJ
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YYüürrüüyyüüflfl::
1.5 ay-

d›r “Ortak
D ü fl m a n

Amerika’d›r”
konserlerinde

Türkiye'nin bir
çok yerini dolaflt›n›z.

Bu konserler sizde nas›l etkiler b›-
rakt›? 

BBaayyrraakkoo¤¤lluu:: Birincisi; onurlu
kalmaya çal›flan insanlardan bi-

riyim. Ortak Düflman Amerika’d›r
projesinin siyasi bir mesaj› olmas›-
na gerek yoktu. ‹nsanlar›n ortak so-
runu oldu¤unu düflünüyorum. Bu da
benim ortak sorunumdu ve bu ken-
di sayfama bir imza atmakt› onurlu
yaflam ad›na. O yüzden çok iyi etki-
lendim. Çünkü iflin içine girmeyin-
ce insanlar› biraz pasifize olmufl
zannediyorsunuz. Biz iflte sekiz il
dolaflt›k sekiz ilde de insanlar›n cofl-
kusu çok çok üst düzeyde çok a¤›r
bask›lara ra¤men bu flekildeydi.
Afifl ast›rmad›lar, insanlar› gözalt›-
na ald›lar, dükkan dükkan dolafl›p
esnaflara konser iptal edilmifltir git-
meyin dediler, bir sürü engel ç›kara-
rak engellemeye çal›flt›lar ama in-
sanlar h›nca h›nç doldurdu bütün
salonlar›. Bu flunu gösteriyor insan-
lar gerçekten bir umut ar›yor, bir k›-
v›lc›m ar›yor onu yang›na dönüfltür-
sünler. Bu bize de umut veriyor. Di-
yorsun insanlar hala bitmemifl bunu
görmek çok güzel.

Bu yaflad›klar›m bana dünyaya
daha fazla sahiplenici gözle bakma-
m› sa¤lad›. Çünkü bilmedi¤imiz bir
sürü fley ö¤rendik. Amerika’n›n yap-
t›¤› savafllar neticesinde yan› bafl›-
m›zda bir milyon kiflinin öldü¤ü,
slayt gösteriyle nelerin yafland›¤›, in-
sanlara nas›l iflkenceler yap›ld› bun-
lar› gördük ve insan›n içi ac›yor. De-
mek ki bir fleyler yap›lmas› gereki-
yor. Biraz daha içine girince o zaman
daha iyi anl›yorsun, uzaktan davulun
sesi kula¤a hofl geliyor muhabbeti.

‹çine girince anl›yorsun o bir milyon
kifliden biri, o bir milyon kiflinin ya-
k›nlar› oluyorsun. O zaman daha faz-
la mücadele etme, daha fazla iyi fley-
ler yapma iste¤in art›yor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu etkinli¤in ad› Or-
tak Düflman Amerika’d›r ola-

rak belirlendi. Bu slogan size ne dü-
flündürttü, ya da bir etkinlik ad› ola-
rak bugünün dünyas› ve ülkemiz aç›-
s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

BBaayyrraakkoo¤¤lluu:: Çok do¤ru buldum
bu slogan›. Çünkü tamam ortak

düflman emperyalizmdir asl›nda
ama biraz daha halk›n diline inmek
laz›m. Çünkü halk›m›z gerçekten
baz› terimleri bilmiyor, ne oldu¤unu
da araflt›rm›yor uzak kal›yor. Ortak
Düflman Amerika’d›r deyince yol-
dan kimi çevirirsen çevir dünya bu-
raya gidiyor fluraya gidiyor bunlar›n
suçlusu kimdir dersen "Lanet olsun
bunlar›n hepsinin suçlusu Ameri-
ka'd›r" der. Ama emperyalizmdir di-
ye kimseden duyamazs›n. Ortak
Düflman Amerika’d›r halk›n dilinde
bir söylemdi. Çok do¤ru bir slogan.
Elbette ki emperyalizm daha çok
ortak düflman ama bunun bir temsil-
cisi var Amerika. Her fleyin her ta-
fl›n alt›ndan ç›kan bir isim var Ame-
rika. ‹ngiltere, Fransa, Almanya'da
emperyalist ama bunun somut bir
temsilcisi var Amerika. Bunu söyle-
mek daha güzeldi, halka daha çok
ulaflt› diye düflünüyorum.

YYüürrüüyyüüflfl:: Etkinliklere kat›lan
halk›m›z›n ve gençli¤imizin an-

ti-emperyalist mücadelesi etkinlik-
lerde ortaya ç›kan anti-emperyalist
duygular› konusunda ne düflünüyor-
sunuz?

BBaayyrraakkoo¤¤lluu:: ‹nsanlar böyle bir
fleye açlar, gidemiyoruz demek

ki ulaflam›yoruz. Bunlar› görünce
de seslerini yükseltmek istiyorlar.
Coflkular› çok iyiydi sekiz yerde de

insanlar coflkular›n›, kinlerini yan-
s›tt›lar. Özellikle tabi bizim horon-
lar›m›zda, halaylar›m›zda bunlar›
yans›tt›lar ama en önemlisi slayt
gösterilerinde, tiyatroda bunlar› slo-
ganlar›yla, ç›¤l›klar›yla, ›sl›klar›yla
her fleyiyle belli ettiler. Çok olum-
luydu bizim için çünkü hedef oydu
zaten insanlar› biraz daha uyand›r-
makt›. ‹nsanlar özellikle gençler
çok iyiydi. Bu konuda sahiplenme-
leri umut verici, çünkü çok yozlafl-
m›fl bir gençlik var öyle de bir genç-
lik geliyor bu da Amerika'n›n bir
oyunu feust-fust kültürü, marka
kültürü okumayan sadece internet-
ten araflt›ran bir gençlik geliyor. O
yüzden o gençli¤in tepkisini göre-
bilmek çok güzeldi. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu etkinlikler içerisin-
de size çarp›c› gelen dikkatini-

zi çeken neler vard›?

BBaayyrraakkoo¤¤lluu:: Benim için en çar-
p›c› olan Adana'da iki yüz kifli-

nin birden horon oynamas›. Çünkü
Adana oras› Karadenizli’nin oldu-
¤unu düflünmüyorum ben orada.
Ama her yerde oynad›lar da Ada-
na'da çok daha kitleseldi. fiunu dü-
flünüyorsun halklar›n kardeflli¤i ger-
çekten varm›fl. Bofluna slogan atm›-
yormufluz. Malatya da çok güzeldi
bütün bask›lara ra¤men Malatya
h›nca h›nç doldu. Nefes alacak yer
yoktu içerde. Herkes çok coflkuluy-
du. Biz de indik sahneden, beraber
horon oynad›k, insanlarla halay
çektik. Her fley çok güzeldi. Kay-
naflmak beraber ortak bir düflman›-
m›z oldu¤unu hayk›rmak çok güzel-
di. K›fl koflullar›na ra¤men her fley
çok güzeldi. Özellikle Bursa'da feci
bir flekilde kar vard›. Biz dedik ki
bu salon bugün 200 ya da 300 kifliy-
le bitecek ama Bursa h›nca h›nç
doldu insanlar ak›n ak›n geldi. O
kara ra¤men dehflet kar vard›. Diz-
lere kadar gelen bir kard›. Ona ra¤-
men insanlar oray› doldurdu. Ve çok

ERDAL BAYRAKO⁄LU:
“‹nsanlar bir k›v›lc›m ar›yor, bir umut
ar›yor onu yang›na dönüfltürsünler”



coflkululard› Bursa'ya teflekkürler
buradan. Bu bizi etkiliyor. Ona göre
bir performans›n oluyor. fieyi görü-
yorsun insanlar›n gözlerinde “bura-
ya bu insanlar bizim için geldiler
tavr›n› görüyorsun” o coflkular›n›
görüyorsun. Sen de ona göre coflu-
yorsun. Bu çok güzel bir kaynaflma
oluyor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Genelde sanatç›lar›-
m›z›n anti-emperyalist müca-

deleye kat›l›m› ya da bu mücadele-
ye bir flekilde sanatsal ürünleriyle
katk›lar› sizce yeterli mi? Siz ne
önerebilirsiniz? Anti-emperyalist
mücadelede üzerlerine düfleni yap›-
yorlar m› ya da ne kadar ne yap›-
yorlar?

BBaayyrraakkoo¤¤lluu:: Yapanlar var, yap-
mayanlar var. Yapanlar›n da

hakk›n› yemek istemiyorum yapma-
yanlar› da yapanlar kategorisine
koymamak gerekiyor. Genel olarak
bu tarz kampanyalar çok önemli.
Çünkü halk bir flekilde sanatç›n›n
sözünü dinliyor. Sanatç›s›n› takip
ediyor. O yüzden hayata karfl› duru-
flu çok önemli sanatç›lar›n. Emper-
yalizm de çok önemli bir sorun ol-
du¤u için sanatç›lar›n genelinin bu-
na karfl› bir ses ç›kartmalar› gereki-

yor. Ama çok oldu¤unu düflün-
müyorum ben. Neler yap›labilir
derseniz bu tarz konserler olabilir.

‹nsanlar›n bireysel konserlerinde
bile emperyalizmden, getirdi¤i kö-
tülüklerden bahsetmeleri bile önem-
lidir. Çünkü herkesin kendine göre
bir kitlesi var herkesi bir flekilde et-
kileyebiliyorsun. Bunu yaflad›¤›m›z
etkinlikte de gördük. Zor ama bir
flekilde ses ç›kartmak. Çünkü devlet
bask›s› var, korkular var, insanlar›n
ekmek davas› var. Birçok fleyi göze
almak gerekiyor. Çünkü gerçekten
yaln›z b›rak›yor devlet seni hapse
at›yor, cezaland›r›yor bunun bedeli-
ni çok a¤›r ödeye biliyorsun, bunla-
r› göze alabiliyorsan zaten ses ç›-
kartabiliyorsun, göze alam›yorsan
da uzaktan seyirci kalmak duru-
munda kal›yorsun. O yüzden kim-
seyi de suçlayam›yorum. Çünkü ha-
yata bak›fl›nla alakal› bir fley bu. O
yüzden yeterli demek gelse de içim-
den yeterli de¤il asl›nda. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu etkinlik genifl bir
etkinlikti müzik, tiyatro, foto¤-

raf, karikatüründe içinde oldu¤u bu
etkinlik sizce ifllevini yerine getire-
bildi mi, insanlara vermek istedi¤i-
ni verdi mi? 

Bire bir yaflad›¤›m bir fley bunu
çok düflünüyorum. Fuayeden içeri
girer girmez bafll›yordu bu etkinlik
ç›kana kadar devam ediyordu. ‹çeri
girince sizi K›z›lderililer karfl›l›yor-
du. K›z›lderililer’de Amerikan em-

peryalizminden pay›n› alm›fl halk-
lard›r. Onlar seni çok etkiliyor, on-
dan sonra duvarlardaki karikatürler
içeri giriyorsun içerdeki atmosfer,
sanatç›lar›n gösterdi¤i tav›rlar, tiyat-
ro oyunu, slayt gösterimi komple bir
bütünlük içerisindeydi. Oradan çok
dolu dolu ç›k›yordun. Yani ben hiç-
bir zaman konserimi verdim ben gi-
diyorum demedim. Her seferinde
ayn› heyecanla tiyatroyu, Yorum'u,
Suavi'yi, slayt gösterimini izliyor-
dum. Beni bu kadar etkiledi¤ine gö-
re insanlar› da etkiliyordur diye dü-
flünüyordum, çok dolu dolu gittikle-
rine inan›yorum çünkü bofl gözlerle
bakm›yorlard› insanlar bize.

YYüürrüüyyüüflfl:: Etkinlikler genelde
çok zengin ve canl› geçti. Soru-

lar›m›z eksikte kalabilir. Bu etkin-
liklerin içeri¤ine iliflkin eklemek is-
tedi¤iniz bir fley var m›? 

BBaayyrraakkoo¤¤lluu:: Bence misyonunu
tamamlam›fl bir etkinliktir. Bel-

ki daha çok yere ulaflabilirdi. Ama
bunun yank›lar› ulaflt› diye düflünü-
yorum. Ulaflt›k gittik, binlerce kilo-
metre yol gittik. Toplam›nda on bin
kifliyi geçtik ama onlarda bir o ka-
dar kifliye aktar›rlarsa iflte o zaman
bir yang›n ç›kacakt›r diye düflünü-
yorum.

YYüürrüüyyüüflfl:: Son olarak eklemek
istedi¤iniz bir fley?

BBaayyrraakkoo¤¤lluu:: KKaahhrroollssuunn
AAmmeerriikkaa!!
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AKP ‹nsan Hayat›n› Hiçe Say›yor
‹zmir’de Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Efes

Çevre ve Do¤a Kültür Derne¤i (EFESÇED), ‹zmir-Berga-

ma, Esme, Sivrihisar Havran /Küçükdere Elele Hareketi

ile ‹nay Vicdan Hareketi Uflak K›fllada¤› Alt›n Madeni'nin

6 Mart'tan itibaren yeniden aç›lmas›n› protesto ettiler. 10

Mart’ta Konak Eski Sümerbank önünde yapt›klar› eylem-

le "Gelin dostlar bir olal›m alt›nc›lar› koval›m" fleklinde

dövizleri tafl›n›rken AKP iktidar›n›n Dan›fltay’›n alt›n ma-

deninin kapat›lmas› karar›na ra¤men Eldorado Gold-Tüp-

ra¤ fiirketi’nin iste¤i do¤rultusunda alt›n madenini tekrar

açt›¤›, hukuku çi¤nedi¤i ifade edildi. Aç›klamada insan

sa¤l›¤›n› hiçe sayan AKP iktidar› da protesto edilirken mü-

cadelelerine devam edecekleri vurgusu yap›ld›. 

Tiyatro Simurg’dan
Tekstil ‹flçilerine Destek
K›rklareli’nin Lüleburgaz ‹lçesi’nde geçti¤imiz y›l›n ara--
l›k ay›nda kurulan Tekstil ‹flçileri ‹le Yard›mlaflma ve Da--
yan›flma Derne¤i (T‹Y‹D-DER) tekstil iflçilerinin bir ara--
ya getirilmesi ve örgütlenmesi amac›yla bir örgütlenme
kampanyas› bafllatt›. ‹lk olarak 2 Mart’ta Lüleburgaz Nec--
det Tekin Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Tiyat--
ro Simurg “Yazki Bahar Olsun” isimli tiyatro oyununu
sahneledi. 160 kiflinin izledi¤i  “Yazki Bahar Olsun” oyu--
nu  ilgi ve be¤eniyle karfl›lan›rken, ayakta alk›flland›. Ay--
r›ca, Gençlik Merkezi’nin bekleme salonunda “Ortak Düfl--
man Amerika’d›r” konulu aç›lan  fotograf sergisi de etkin-
li¤i izlemeye gelenler taraf›ndan gezildi. 



Okurlar›m›za sevgi ve selam-
lar›m›z› sunarak bafll›yoruz soh-
betimize. Sanat konusuna kald›-
¤›m›z yerden devam edelim. Ne-
rede kald›¤›m›za dair de k›sa bir
hat›rlatma yapacak olursak; sa-
nat nedir, sanat›n içindeki bir
ak›m, tarz olarak gerçekçilik,
elefltirel gerçekçilik nedir, burju-
vazi sanattan, sanatç›dan ne is-
ter, onlar› nas›l flekillendirir, bunla-
ra de¤inmifltik ilk bölüm-
de. Bu bölümde de devrim-
ci sanat ve devrimci sanat-
ç›y› ele alaca¤›z. ‹dilcan
Kültür Merkezi’nden Ayfle
arkadafl›m›z sohbetimizin
bu bölümünde de bizimle. 

AAyyflflee:: Sohbetimizin bafl›nda po-
litik bir tutumu netlefltirmek aç›s›n-
dan flu soruyla bafllayal›m: Devrim-
ci bir sanatç›, eserleriyle ve toplum-
sal yaflam›n bütünündeki yeriyle
devrime nas›l hizmet edebilir? Bu-
nun için sanatç›n›n kendini devrim-
ci, sosyalist olarak adland›rmas›
yetmez. Sanatç›n›n devrimci  bir rol
oynayabilmesi birkaç boyutu içerir. 

BBiirriinncciissii,, üretti¤i eser, iiççeerrii¤¤iiyy--
llee vvee bbiiççiimmiiyyllee devrimci olmal›d›r
elbette. ‹‹kkiinncciissii,, sanatç›, politik tu-
tumuyla, örgütlülü¤üyle devrimci
olmal›d›r; “ben ürünümü veririm,
benim mücadelem de bu” tavr›, ka-
ç›fl içindeki sanatç›n›n tavr›d›r.
ÜÜççüünnccüüssüü,, sanatç› hem ürünüyle,
hem politik tavr›yla, ülkesinin ve
halk›n›n somut sorunlar›na müdahil
olmal›d›r. Sanatsal faaliyette, dev-
rimci, demokrat, ilerici her sanatç›-
n›n bir öncelikler s›ras› olmak duru-
mundad›r. 

Bugün e¤er kendine devrimci,
sosyalist diyen yüzlerce, belki bin-
lerce sanatç› olmas›na karfl›n, ne sa-
natsal ürünlerde, ne sosyalist sanat-
ç›lar›n politik tavr›nda buna denk
düflen sonuçlar ortaya ç›km›yorsa,
bilinmelidir ki, sorun bu noktadaki
eksikliklerden kaynaklanmaktad›r. 

Avrupa’dan veya Amerika’dan
empoze edilen, oralarda “moda” ya-
p›lan konular› gündemlerine al›p, o
“konular” etraf›nda sanat yapanlar,
en baflta kendi gerçeklerinden uzak-

laflm›fl olurlar ki kendi gerçeklerin-
den uzaklaflmak, bir sanatç› için
bindi¤i dal› kesmekten farks›zd›r. 

Gerçeklerinden uzaklaflmak,
esas olarak bir sonuçtur; mücadele-
den uzak durman›n bir sonucu. Bu
tav›r çeflitli dönemlerde yayg›n bir
tav›r oldu¤u içindir ki, Türkiye so-
lunun tarihinin çok çok önemli afla-
malar›, olaylar›, devrimci muhteva-
s›yla romanlar›n, filmlerin, müzik-
lerin konusu olmam›flt›r yeterince.
Bu konular ne yaz›k ki, sanat›n
“tüccarlar›n›n” eline kalm›flt›r.  

Gerçekte dünya sanat›n› her bi-
çimiyle beslemifl olan büyük dire-
nifller, büyük ac›lar, büyük yenilgi-
ler, büyük zaferler ve büyük müca-
deleler, insanl›¤›n haf›zas›na mutla-
ka nakfledilmesi gereken büyük fe-
dakarl›klar, kahramanl›klar ve kah-
ramanl›klar› s›radanlaflt›ranlar bir
yana b›rak›lm›fl, bunlar›n yerini bu-
nal›m, bireycilik, döneklik, cinsel-
lik, inançs›zl›k, metafizik alm›flt›r. 

Zaman zaman tan›k olmuflsu-
nuzdur, “Türkiye’de roman yok”,
“Türkiye’de fliir yok” fleklinde dü-
flünceler dile getirilir, bunun üzerin-
de tart›flmalar olur. Oysa sorun çok
karmafl›k de¤ildir; roman, fliir, k›sa-
cas› sanat varsa, bu zeminde vard›r,
yoksa bu nedenle yoktur. Senin ele
alacak bir “konu”n, “tema”n yoksa,
söyleyecek bir fleyin yoksa, ayd›n-
latacak bir karanl›¤› hedeflememifl-
sen, oradan fliir de ç›kmaz, roman

da, baflka bir sanat türü de. 

KKeemmaall:: Devrimci sanat›n
konusu hiç kuflku yok ki, çok çe-
flitli olabilir. Marks’›n sözüyle
söylersek, insana dair her fley,
devrimci sanat›n konusu olabi-
lir. Bu noktada esas olan, s›n›r-
s›z çeflitlilikteki o konular›n na-
s›l bir bak›fl aç›s›yla, hangi te-
melde ele al›nd›¤›d›r. 

Halk›n tarihsel müca-
dele ve direnifl gelene¤i,
bu mücadele ve direnifl
içinde oluflturdu¤u de¤er-
ler, kuflku yok ki, sanat›n
en temel kaynaklar› ara-
s›ndad›r. Halk›m›z›n Bed-
reddinler’den Pir Sultan-

lar’dan getirdi¤i dayan›flma ve di-
renme miras›, 1920’lerde emperya-
lizme karfl› sürdürdükleri kurtulufl
savafl›, Kürtler’in, Türkmenler’in
tarihindeki ilerici ve ulusal muhte-
val› isyanlar, 1960’lardan bu yana
bu topraklarda sürdürülen mücade-
leler, gerçekleflen büyük direnifller
ve kahramanl›klar, tüm bunlar sanat
için gürül gürül akan kaynaklard›r.
Sosyalist sanat, bu kültürel miras›
araflt›rmal›, bu mirastaki mistik,
idealist ö¤elerin elefltirisini yapa-
rak, tüm olumlu de¤erleri yeni bir
estetik içinde bugüne tafl›mal›d›r.
Sosyalist sanat bunu yapabildi¤i öl-
çüde, hem zengin bir kayna¤a ka-
vuflmufl, hem de halk›n kültürel mi-
ras›ndaki dinamik, devrimci özü
zenginlefltirerek gelifltirmifl olacak-
t›r. 

ÖÖzzlleemm:: Bu noktada devrimci
sanat› ilkeler aç›s›ndan ele alal›m,
yani bir anlamda tan›mlayal›m. 

Mücadelenin içinde bulundu¤u
aflama, mücadelenin ihtiyaçlar›,
halklar›n tarihsel-toplumsal özellik-
leri, halklar›n kültürel miras› gibi
birçok etken sanat›n biçimlenme-
sinde rol oynar. 

Fakat sanat›n bu etkenler içinde
kendi biçimini bulmas›, sapt›r›c› et-
kenlerle kendi aras›na bir s›n›r çe-
kebilmesi için sanat›n hheeddeeffii ve sa-
natç›n›n bbaakk››flfl aaçç››ss›› sa¤lam bir te-
mele oturmal›d›r. 
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Bu temel, ezilen ve sömürülen
halk›n kurtuluflu olmal›d›r. Lenin’in
edebiyat için belirtti¤ini tüm sanat
dallar› için geçerli olarak görebili-
riz: ""EEddeebbiiyyaatt,, ggeenneell pprroolleettaarryyaa
ddaavvaass››nn››nn bbiirr ppaarrççaass›› oollmmaall››dd››rr.. ""

Bu anlamda devrimci sanat, her
fleyden önce, eemmeekkççii hhaallkk››nn sanat›-
d›r. AAmmaaççta,  mmuuhhtteevvaada ve bbiiççiimm--
de, di¤er sanat anlay›fllar›ndan ayr›-
l›r. Devrimci sanat, sanatla mücade-
leyi bütünlefltirmektir. 

AAyyflflee:: Sohbetimizin ilk bölü-
münde gerçekçilik ak›m›n›n çeflitli
dönemlerdeki flekillerinden söz et-
mifltik. Gerçekçilik, elefltirel ger-
çekçilik ve sosyalist gerçekçilik.
Sanat, sosyalist gerçekçilikle, tari-
hinin eenn iiflfllleevvsseell anlam›na kavufl-
mufltur. 

Sosyalist gerçekçilikten, prole-
tarya davas›na hizmet eden, onun
mücadelesinin bir parças› olan pro-
letarya sanat›n› anlamak gerekir. 

fiunu da belirtmek gerekir ki, bu
tan›mlamalar, bir bbaakk››flfl aaçç››ss››nn›› ifade
eder, bir ss››nn››rr›› de¤il. Sanat, bu bak›fl
aç›s› içinde, tarihsel, toplumsal dina-
miklere, ülkenin, halk›n özgünlükle-
rine ve zenginliklerine göre, kendisi-
ni onlarla besleyerek flekillenir. 

Hep söylendi¤i gibi, sanat mu-
halif olmal›, elefltirmeli, fakat bu
yeterli de¤ildir. Biz, devrimci, de-
mokrat, ilerici sanatç›n›n ifllevinin
elefltirmek, muhalefet etmek oldu-
¤unu söyleyenlere kat›lm›yoruz.
Devrimci, sosyalist bir sanatç›, sa-
dece elefltirmekle kendi ayr›m›n›
koymufl olmaz, eserleri, onun dü-
flüncesiyle paralel bir misyonu yeri-
ne getiremez. Peki nas›l olmal›?

"Sosyalist gerçekçili¤in belirgin
özelli¤i de, yyeennii bbiirr ttoopplluumm ddüüzzeennii--
nnii kkuurrmmaakk iiççiinn gerekli olan iinnssaann
nniitteelliikklleerriinnii bulup ç›karma amac›n›
gütmesidir. Eski düzene baflkald›r›fl
–elefltirici gerçeklikle toplumcu
perspektifin birbirine yak›flt›¤› nok-
ta– bu çok daha köklü yönetim için-
de ikinci dereceden bir önem tafl›r."
(G. Lucacs, Ça¤dafl Gerçekli¤in
Anlam›) 

Burada özellikle iki nokta öne

ç›k›yor: Birincisi, ““yyeennii bbiirr ttoopplluumm
ddüüzzeennii””nden, yani bir aalltteerrnnaa--
ttiiff’ten söz ediyor. ‹kincisi, o alter-
natif düzeni yaratacak insanlar›n or-
taya ç›kar›lmas›nda sanat›n rolün-
den sözediyor. Yani devrimci sanat-
ç›n›n en önemli ayr›m noktalar›n-
dan biri mevcut sömürü düzenine
karfl› bir alternatifi olmas›d›r.  

Lucacs’›n sözlerindeki “yyeennii bbiirr
ttoopplluumm iiççiinn gerekli olan iinnssaann nniittee--
lliikklleerriinnii bulup ç›karma” ifllevi, sa-
nat aç›s›ndan en önemli sorunlardan
biridir. Bu, bir baflka deyiflle, yeni
toplum düzenini kuracak insan› ya-
ratmak olarak da adland›r›labilir. 

MMaazzlluumm:: Elbette, buras› çok
önemli; nas›l ki, burjuvazi mevcut
sömürü düzenini sürdürmek için bi-
reyci, dinamiklerini kaybetmifl, ruh-
suz, irade gücünden yoksun, do¤a-
üstü, gerçek üstü güçlere inanan,
cahil, fedakarl›k, cüret gibi duygu-
lardan uzak kitlelere ihtiyaç duyu-
yor ve sanat› da kitleleri bu kal›ba
dökmek için kullan›yorsa, ezilen s›-
n›flar da, kendi gücüne güvenen, ka-
rarl›, inançl›, edilgen de¤il inisiya-
tifli, boyun e¤en de¤il isyan eden,
coflkulu ve bilinçli insanlara ihtiyaç
duyar ve hangi dal›nda olursa olsun,
sosyalist sanat da bu nitelikteki in-
sanlar› yaratma, flekillendirme iflle-
vini üstlenir. 

‹nsanlar›n duygular›n›, düflünce-
lerini gelifltiren, onlara hayata ve
kavgaya dair bir dinamizm tafl›yan,

onlar›n iradesini, azmini güçlendi-
ren, kavgada yetkinlefltiren bir mis-
yon üstlenebilmek, sanat›n görevle-
ri aras›ndad›r ve elbette sanat, bu ifl-
levini, her alanda yetkin ürünlerle
sa¤layabilir. 

Gerçekten de devrimci sanat,
devrim mücadelesini yürütecek in-
sanlar›n yarat›lmas›nda çok önemli
bir misyon üstlenebilir. 

Devrimci sanat, hayat›n ve mü-
cadelenin karmafl›kl›¤› içinde, ba-
zen tek bir ayr›nt›y› iflleyerek, bir
ayr›nt›y› öne ç›kararak, bazen ise
gereksiz ayr›nt›lar› eleyip somut
gerçekli¤i kitlelere bütünsel ve çar-
p›c› biçimlerde yans›tarak, insanla-
ra kavgaya ve gelece¤e dair pers-
pektifler sunar. 

ÖÖzzlleemm:: Evet ifllevlerinden biri
de bu sanat›n. fiimdi buradan devam
edersek: Sosyalist sanat; ilerici, de-
mokrat, sosyalist sanatç›, hakl› ola-
n›n yan›nda saf tutar ve haks›z ola-
na, gerici olana, çürüyene karfl› sa-
nat›yla savafl›r. Çeliflkileri ve bu çe-
liflkilerin kaynaklar›n› sanat›n diliy-
le yo¤urup ortaya koyar. Sosyalist
gerçekçi sanat, savaflç› sanatt›r. Bu-
nun nesnel zorunlulu¤u her fleyden
önce, sanat›n zaten savafl›n –istenil-
se de, istenilmese de– sürdü¤ü bir
toplumda yap›lmakta olufludur.
Baflka deyiflle sanat ve sanatç› için-
de olsa da olmasa da zaten bir savafl
vard›r o toplumda. Dolay›s›yla sa-
natç› bu noktada o savafl›n içinde
olmak veya d›fl›nda kalmak nokta-
s›nda bir kararla yüzyüzedir; onun
sanat›, verece¤i ürünler de bu kara-
ra göre biçimlenecektir. S›n›fl› bir
toplumda ezenle ezilen aras›nda,
sömürenle sömürülen, meflru olanla
gayri-meflru olan, hakl›yla haks›z,
çirkinle güzel, yanl›flla do¤ru ara-
s›nda bitmeyen bir savafl vard›r ve
sanatç› bunlar aras›ndaki çeliflkileri,
çat›flmalar› estetik biçimler içinde
ortaya koyand›r. Bunlar›n d›fl›ndaki
bir sanat,  soyut, gerçek üstücü, me-
tafizik, içi boflalt›lm›fl bbiiççiimmccii sanat
ak›mlar›ndan öteye geçemez.

Örgütsüz mücadele, beyhude bir
mücadeledir. Sonuç almak için ör-
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gütlülü¤ün flart oldu¤u aç›kt›r ve
bunu aç›kça görenlerin, görmesi ge-
rekenlerin bafl›nda da ayd›n sanatç›-
lar gelir. Bu noktada devrimci sa-
natç›l›¤›n en önemli gereklerinden
biri de, emekçileri, tüm halk›, ay-
d›nlar›, örgütlü mücadeleye yönelt-
mektir; sanatç›n›n sözü de, eseri de,
prati¤i de halka bunun bilincini tafl›-
mal›d›r. Sanat, devrim mücadelesi
etraf›nda ortak bir ruh birli¤ini ya-
ratmay›, mücadelenin moral ve ah-
laki de¤erlerinin flekillendirilmesi
görevlerini üstlenir. Bu anlamda sa-
natç›, insanlar›n yaln›z düflünceleri-
ni etkilemeyi de¤il; duygular›n›n,
moral de¤erlerinin de de¤ifltirilme-
sini, bunlar›n güçlendirilmesini
amaçlar. 

Keza, sanat aç›s›ndan bir baflka
görev daha: Halk›n mücadeleye ka-
t›l›m›n› engelleyen, s›n›rlayan say›-
s›z gelenekler, önyarg›lar vard›r.
"Devletin güçlülü¤ü, y›k›lmazl›¤›”
gibi kökleflmifl düflüncelerden tutun
da kültürel yozlaflmaya kadar
birçok etken, halk üzerinde de¤iflik
düzeylerde etkilerde bulunur. Bun-
lara karfl› savafl›n en önemli mevzi-
lerinden biri de sanat alan› olacakt›r.
Bu gelenekleri, önyarg›lar› y›kmay›
kendi görevi olarak gören bir sanat
geliflir, mücadelenin bir parças›
olur. 

Bu tarihin bir k›sm›nda feodal
önderlikler, fleyhler, a¤alar vard›r
direnifllerin bafl›nda. Fakat bütün bu
flekillenme, kendi tarihi koflullar›
içinde oluflmufltur ve halk›n isyan›-
n›n adalet, eflitlik, özgürlük talebiy-
le dolu bir özü vard›r. Sanat iflte o
özü al›p ç›karan güçtür. 

Halk›n isyan ve direnifl gelene¤i,
sanatsal düzeyde yeniden yarat›l-
mal›, yeniden üretilmeli, halk›n
kendine güven duymas›n› sa¤laya-
cak tarihi gerçekler, sanat›n tüm bi-
çimleri arac›l›¤›yla halk›n önüne
konulmal›d›r. Okullarda çocuklar›-
m›za, gençlerimize ö¤retilen tarihin
eksik, yanl›fl oldu¤u hep söylenilir.
Burjuvazinin böyle yapmas› da son
derece do¤ald›r. Sosyalist sanat, iflte
bu çarp›t›lm›fl, içi boflalt›lm›fl tarihe
karfl› büyük bir mücadele vermek

zorundad›r.  

AAyyflflee:: Peki sosyalist sanat bu ifl-
levi üstlenirken, eserlerinin muhte-
vas›n› böyle belirlerken, biçimde
nas›l olacak? Bu noktadaki baz›
yaklafl›mlara da de¤inmekte yarar
var. Sosyalist sanat, “kuru, soyut bir
dogmatizmle” üretmez eserlerini,
böyle bir üretimin de yukar›daki ifl-
levleri yerine getirmesi beklenemez
zaten. Sosyalist sanat›n en yetkin
ürünleri, diyalektik materyalizmin
bilimsel bak›fl›na sahip sanatç›lar›n
elinden, beyninden ç›km›flt›r. 

Soyut bir biçimde sosyalizmden,
iflçi s›n›f›ndan söz etmekle, iflçi s›n›-
f› ve sosyalizm savunuculu¤unu
pratikten koparmakla sosyalist sa-
nat yap›lamayaca¤› aç›kt›r. 

Bu konudaki tart›flmalar›n bir
ço¤unda iikkii uuçç,, iikkii aayyrr›› ssaappmmaa kar-
fl› karfl›ya getirilmektedir. 

Hitap etti¤i emekçi kitlelerin
kültürel düzeyini yads›yan bir eli-
tizm savunulamayaca¤› gibi, hiçbir
estetik niteli¤i olmayan ürünlerle
halk›n sanatsal alg›s›n› körelten bir
basitlik ve kabal›k da savunulamaz. 

“Sloganc› sanat” denilerek sana-
t›n devrimci ifllevi yads›namayaca¤›
gibi, sanat›n kendi özgünlü¤ünü
yok sayarak onu siyasal bir metine
indirgemek de kabul edilemez. 

Yani burada görülece¤i gibi, so-
run uçlaflt›r›larak ele al›nd›¤›nda, o
tart›flma içinden ç›k›lmaz bir hal
al›r. Sanatç› kendi çizgisini iki
“uç”tan biriyle ifade etmek zorunda
kald›¤›nda, asl›nda s›n›flar mücade-
lesinde, devrim mücadelesinde üst-
lenebilece¤i rolden de uzaklafl›r.

Çünkü bu uç yaklafl›mlarla sanat
devrimci bir rol oynayamaz. 

KKeemmaall:: fiimdi asl›nda bu tür
tart›flmalar, sanat› s›n›flar mücade-
lesinin d›fl›nda ele alanlar›n tart›fl-
mas›d›r bir yerde de. Sanat›, s›n›f
mücadelesinin içinde bir unsur ola-
rak görenler için zaten bu tür tart›fl-
malar, gereksiz, afl›lm›fl tart›flmalar-
d›r. Devrimci-demokrat sanat, ifa-
desini en genifl anlamda aannttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk kküüllttüürrddee
bulur. 

Sanat›n hep tart›fl›lan eevvrreennsseellllii--
¤¤ii de veya uulluussaallll››¤¤›› da bu mücade-
lenin d›fl›nda de¤ildir. Sosyalist ger-
çekçi sanat; emperyalizme ve oli-
garfliye karfl› ülkemiz topraklar›
üzerinde geliflen mücadeleyi ifade
etmesi yan›yla uulluussaalldd››rr.. Proletarya
sanat›na ve kültürüne damgas›n› vu-
ran s›n›flar mücadelesinin eenntteerr--
nnaassyyoonnaalliisstt niteli¤inden dolay› da
devrimci sanat eevvrreennsseellddiirr. 

Sosyalist sanat, proletaryan›n ve
onun bu mücadeledeki ittifaklar›n›n,
Cephe’deki bileflenlerinin kültürü-
ne, sanat›na, emperyalizme ve fafliz-
me karfl› olan yanlar›yla sahip ç›kar,
destekler. Sosyalist sanat, “ulusal
kültür”ün içinde yer alan “egemen
s›n›flara karfl› olan emekçi s›n›flar›n
kültürü”ne sahip ç›kar; o kültürü sa-
hiplenerek gelifltirir ve dönüfltürür.
Fakat sosyalist ayd›nlar, sanatç›lar
için esas olan, devrimci mücadele-
nin ve sosyalizmin kültürü ve sana-
t›n› (veya buna genel anlamda pro-
letaryan›n sanat› da diyebiliriz), ge-
lifltirmektir. Çünkü proletarya, “en
baflta kendi ba¤›ms›z s›n›f kültür ve
sanat›n› gelifltirmeden, ulusal de-
mokratik kültürü de gelifltiremez,
onu toplumsal geliflmeye ba¤l› ola-
rak tedricen özümleyemez.”

Bunlar› belirlemek, sanat›n
““kkiimmllii¤¤iinnii”” belirlemek aç›s›ndan
önemlidir. Ki, bu kimli¤i de flöyle
özetleyebiliriz: Anti-emperyalist,
anti-oligarflik devrim sürecinde ge-
liflen kültür ve sanat, hem ddeemmookk--
rraattiikk ve ddeevvrriimmccii, hem uulluussaall ve
ss››nn››ffssaall ve hem de yyeerreell ve eenntteerr--
nnaassyyoonnaall nitelikler tafl›r. 
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AAyyflflee:: Burada, bu kavramlardan
söz ederken gözden kaç›r›lmamas›
gereken bir noktay› da belirteyim.
Sanat›n bütün bu ulusal, enternas-
yonal, yerel evrensel niteliklerinden
söz ederken, hep mücadelenin, s›-
n›flar mücadelesinin içindeki bir sa-
nattan söz ediyoruz. Bu mücadele-
nin içinde olmayan bir sanat›n zaten
bu tür nitelikleri de yoktur, olsa da
önemi yoktur. 

Sanat, ancak s›n›fsal niteli¤iyle
birlikte bütün bu özel ve genel an-
lamlar›na kavufluyor. Bunun d›fl›nda
düflündü¤ünüzde iflte bayatlam›fl
“sanat sanat içindir” burjuva naka-
rat›na geliriz. 

Mao, "kültürsüz bir ordu ruhsuz
bir ordudur, ruhsuz bir ordu ise düfl-
man› altedemez" diyor. Evet, biz
halk cephesinden bakan, emperya-
lizmi, oligarfliyi altetmeyi düflünen
bir sanattan söz ediyoruz. 

Burjuvaziye karfl› savaflta en
önemli silahlar›m›zdan biri hiç kufl-
ku yok ki, ideolojimizdir. Fakat her
devrimci, proletarya ideolojisi ile
oldu¤u kadar, pp rroolleettaarryyaa kküüllttüürrüü
ile de donanmal›d›r. 

Daha önce de yap›lm›fl bir ben-
zetmeyle söylersek; “cephe, halk
savaflç›lar›n›n at›fl gücünü, kaslar›-
n› besler; politik e¤itim beyinlerini
besler; devrimci sanat ise savaflç›-
lar›n yüre¤ini besler.” Bu benzet-
meye, sanat›n sadece yüre¤e de¤il,
ayn› zamanda beyine de seslenen
bir yan› oldu¤unu da ekleyebiliriz. 

Sanat›n sloganc› olup olmamas›,
sanat›n kim için, ne için oldu¤u gibi
tart›flmalar veya “örgütlülü¤ün sa-
nat› öldürüp öldürmedi¤i!” gibi tar-
t›flmalar, asl›nda ülkemiz sanatç›la-
r›n›n art›k aflm›fl olmalar› gereken
bir yand›r diye düflünüyoruz. Çünkü
gerek ülkemizde, gerek dünyada
çok çeflitli biçimlerde çözülmüfl bir
tart›flmad›r. Biz belki de asl›nda
afl›lm›fl tart›flman›n da oldukça geri-
sindeyiz. Mesela, kendisi bir flair
olan Sandinist devrim önderlerin-
den Thomas Borge ne diyordu:

“Sanatçıların sanatlarına si-
lahmıflçasına, silahlarına da sa-

natmıflçasına sarılmaları gerekir”. 

Veya Lorca’n›n flu tan›m›na ne
denilmeli: O kendisini ““HHeerr ggeerrççeekk
flflaaiirr ggiibbii bbeenn ddee ddeevvrriimmcciiyyiimm”” diye
tan›mlar. 

Ve bir sanatç› tavr› örne¤i daha:
Sosyalist gerçekçi sanatç› Maya-
kovski flöyle diyordu: "Diyorlar ki
Mayakovski bir ozand›r. V›z gelir
bana ozanl›k!.. Ozan de¤ilim ben,
kalemimi, yaflad›¤›m›z ça¤›n, flimdi
varolan gerçekli¤in ve onun k›lavu-
zu olan Sovyet Yönetimi'nin ve ppaarr--
ttiinniinn hizmetine koymufl bir adam›m,
her fleyden önce..." (Aktaran Anver-
ziss, Estetik)

Bu tan›m ve tutumlar›, özellikle
insanc›ll›kla devrimcili¤i, örgütlü
olmakla sanatç›l›¤› karfl› karfl›ya ge-
tirenlere ithaf etmek gerekir... Ör-
gütlülü¤ün ve mücadelenin, sanat›,
sanatç›y› nas›l etkiledi¤ini çok so-
mut görmek için Tecrite Karfl›  Sa-
natç›lar’a bakmak gerekir, Ortak
Düflman Amerika’d›r kampanyas›n-
da yer alan sanatç›lar›n duygular›-
na, düflüncelerine kulak vermek ge-
rekir. Örgütlülükleriyle, pratik için-
deki varolufllar›yla ve eserleriyle
y›llard›r örnek olan sanatç›lara bak-
mak gerekir. Asl›nda hayat›n kendi-
si her zaman oldu¤u gibi, sanatç›la-
ra da yolu gösteriyor. Gördü¤ümüz
fludur ki; mücadele ve örgütlülük,
sanatç›y› besleyen, sanat› en gör-
kemli örneklerine ulaflt›ran en güçlü
kaynaklard›r.  

Diyelim ki bir sanatç›, insanl›k-
tan, sevgiden, kardefllikten söz eder;
ama mesela Kürt sorununda tam bir

flovenist tav›r gösterir. Düzenin
“riskli” alanlar› söz konusu oldu-
¤unda kardeflli¤i, sevgiyi akl›na bi-
le getirmez. Böyleleri ne yaz›k ki
çokçad›r. Ve bu da bir kez daha gös-
terir ki, hem düzenden yana olup
hem hümanist olmak mümkün de-
¤ildir. ‹nsanc›l olabilmek için de
devrimci olmak gerekir.  

KKeemmaall:: Evet sevgili okurlar›-
m›z, “sanat” konusundaki sohbeti-
mizi, Ayfle arkadafla kat›l›m› için te-
flekkürlerimizi ileterek burada ya-
vafl yavafl noktal›yoruz. K›sa bir to-
parlama yap›p bir iki noktay› vurgu-
layay›m. Asl›nda sanat ve sanatç›l›k
konusunda bireyci, statükocu, po-
pülist yaklafl›mlar, burjuvazinin sa-
nat konusundaki yönlendirmeleri
tamamen terkedildi¤inde, düzeniçi
kayg›lar bir yana b›rak›ld›¤›nda,
devrimci sanatç›lar›n bugünkünden
daha güçlü ve etkili olacaklar› ve
daha güçlü eserler verecekleri mu-
hakkakt›r. Devrimci sanatç›, halk›n
ve mücadelenin içinde olan sanatç›-
d›r. Elefltiren ama bununla yetinme-
yip çözüm gösteren, yol gösteren-
dir. Halk›n, mücadelenin d›fl›nda
olan bir sanatç› en fazla, iyi bir tas-
vir yapabilir. Ama onun ötesine de
geçemez. Üretkenli¤i er geç k›s›r-
laflmaya mahkumdur, çünkü en zen-
gin kaynaktan beslenmemektedir.
Sanatç› da tüm tarihin gerçek moto-
ru olan s›n›flar mücadelesi içinde
üretir, anlar, yeni tarzlar bulur, yet-
kinleflir... Bu tarihin d›fl›nda kalan-
lar, en fazla çürümenin sanat›n›,
asalak düzenin aassaallaakk sanat›n› ya-
pabilirler. Sanat›n bu türü burjuva-
ziye ve küçük-burjuvaziye sahte
zevkler, suni hazlar verebilir. Hatta
bu sanat›n çok yüksek miktarlar›n
döndü¤ü bir “pazar›”  da oluflabilir;
sanat›n bu türlüsünü yapanlar, belki
çok para da kazanabilirler ama bir
sanatç› de¤il, eserleri yaln›zca do-
larla ölçülebilen birer “sanat taciri”
olarak geçerler tarihe.. 

Sevgili okurlar›m›z, burada nok-
tal›yoruz konumuzu; bir sonraki
sohbetimizde buluflmak üzere, flim-
dilik hoflçakal›n. 

Say›: 143 33TEOR‹

Her devrimci,
proletarya
ideolojisi ile
oldu¤u kadar,

proletarya kkültürü ile de
donanmal›d›r. [Çünkü]
“cephe, halk savaflç›lar›-
n›n at›fl gücünü, kaslar›n›
besler; politik e¤itim be-
yinlerini besler; devrimci
sanat ise savaflç›lar›n yü-
re¤ini besler.”

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



““AAllllaahh ddeevvlleettiimmiizzee zzeevvaall vveerrmmee--
ssiinn”” sözünü mutlaka duymufluzdur.
Böyle söyleyen insanlar›m›z, Al--
lah’tan korumas›n› istedikleri ““ddeevv--
lleett””in, tüm topluma ait ve toplumun
hizmetinde oldu¤unu düflünürler.

Peki, gerçekten devlet “ttüümm
ttoopplluummuunn ddeevvlleettii”” olabilir mi?

Cevab›m›z› bafltan verelim: Ha--
y›r! Devlet, tüm topluma ait ola--
maz. Tersine her devlet, bir s›n›f›n
öteki s›n›flar üzerindeki bask› ve
tahakküm arac›d›r. Bu anlamdad›r
ki devlet, tüm toplumun de¤il, ege--
men bir s›n›f›n ya da egemen s›n›f--
lar ittifak›n›n devletidir. Kimin ya
da kimlerin devleti olduklar›na
ba¤l› olarak da farkl› isimlerle an›--
l›rlar. Tarihte, bilinen dört devlet bi--
çimi vard›r. Bunlar, s›ras›yla kköölleeccii
ddeevvlleett,, ffeeooddaall ddeevvlleett,, kkaappiittaalliisstt
ddeevvlleett ve ssoossyyaalliisstt ddeevvlleetttir.

Devlet ço¤u kez san›ld›¤› gibi
insanl›¤›n ilk ortaya ç›k›fl›ndan be--
ri var de¤ildir. Devlet, toplumlar›n
s›n›flara bölünmesinin ürünü ola--
rak, s›n›flar›n ortaya ç›k›fl›ndan iti--
baren var olan bir örgütlenmedir. 

Engels, AAiilleenniinn,, ÖÖzzeell MMüüllkkiiyyee--
ttiinn vvee DDeevvlleettiinn KKöökkeennii isimli ese--
rinde, bunu flöyle ifade eder: ""DDeevv--
lleett ddüüflflüünnüülleemmeeyyeecceekk bbiirr zzaammaann--
ddaann bbeerrii vvaarr oollaann bbiirr flfleeyy ddee¤¤iill--
ddiirr...... TToopplluummuunn ss››nn››ffllaarraa bbööllüünn--
mmeessiinnee zzoorruunnlluu oollaarraakk bbaa¤¤ll›› oollaann
bbeelliirrllii bbiirr eekkoonnoommiikk ggeelliiflflmmee aaflflaa--
mmaass››nnddaa,, bbuu bbööllüünnmmee,, ddeevvlleettii bbiirr
zzoorruunnlluulluukk dduurruummuunnaa ggeettiirrddii..””

Tarihte, devlet olarak örgütlen--
memifl, ifllerini devlet olmadan yü--
rüten, henüz s›n›flar›n oluflmad›¤›
toplumlar da vard›. Bu toplum biçi--
mi, iillkkeell kkoommüünnaall ttoopplluummdur. An--
cak, üretimin belirli bir aflamas›n--
da, s›n›flar ve s›n›flara ba¤l› olarak
kköölleeccii ddeevvlleett do¤du.

Köleci devlet, köle sahipleri s›--
n›f›n›n devletidir ve ifllevi, köle sa--
hiplerinin sömürü düzenlerini köle--
lere ve toplumun di¤er s›n›flar›na
kabul ettirmektir. Bu aç›dan devlet;
köle sahiplerinin toplum üzerinde
bir oottoorriittee kurma arac› olarak orta--
ya ç›kt›. Bu devletin otoritesinin te--
mel dayanaklar› silahl› güçleri (or--

du, polis) ile hapishaneleridir. 
Zaman içinde devlet kurumlafl--

mas› daha da yetkinleflmifl, yyaassaa--
mmaa,, yyüürrüüttmmee,, yyaarrgg›› gibi organlarla,
belli ifllevleri üstlenen bbüürrookkrraassii
do¤mufltur; fakat bunlar›n hepsi,
sonuçta ayn› ifllevi gören, devlete
egemen olan s›n›f›n iktidar›na hiz--
met eden organlard›r. 

Köleci devlet nnaass››ll kkii,, köle sa--
hiplerinin devleti ise, feodal devlet
toprak beylerinin, kapitalist devlet
burjuvazinin, sosyalist devlet ise
proletaryan›n devletidir.

Köleci devlet nnaass››ll kkii,, köle sa--
hiplerinin köleler üzerindeki bask›
arac› ise, feodal devlet feodal bey--
lerin, serfler (yoksul ve topraks›z
köylüler) üzerinde; kapitalist devlet
burjuvazinin proletarya üzerinde ve
sosyalist devlet proletaryan›n bur--
juvazi üzerindeki bask› arac›d›r. 

Buna göre, tarihteki devlet bi--
çimlerinden köleci, feodal ve kapi--
talist devletler, bir s›n›f›n bir baflka
s›n›f› veya s›n›flar› sömürmesine
hizmet eden bir araçt›r. DDoollaayy››ss››yy--
llaa,, bbiirr ssöömmüürrüü aarraacc››dd››rr..

SSoossyyaalliisstt ddeevvlleett iissee,, ddii¤¤eerr ddeevv--
lleett bbiiççiimmlleerriinniinn tteerrssiinnee ssöömmüürrüüyyee
kkaarrflfl›› bbiirr bbaasskk›› aarraacc››dd››rr.. Proletarya--
n›n elinde bulunan sosyalist devlet,
burjuvazinin üzerinde bask› kura--
rak, emek sömürüsü yapmas›na
engel olur.

Di¤er devlet biçimlerinden fark--
l› olarak, sosyalist devlet ççoo¤¤uunnlluu--
¤¤uunn aazz››nnll››kk üüzzeerriinnddeekkii otoritesinin
arac›d›r. Sosyalist devlet, ço¤unlu--
¤un ç›karlar›n› savundu¤u için bas--
k› ve fliddet kullanmaya en az ihti--
yaç duyan devlettir.

ÖÖzz oollaarraakk iiffaaddee eeddeerrsseekk; devlet
ancak s›n›fl› toplumlarda vard›r ve
egemen olan s›n›f›n bask› arac›
olarak örgütlenmifltir.

Tarih sahnesine ilk ç›kt›¤›nda
daha zay›f bir örgütlenmeye sahip
olan devlet, içte s›n›f çeliflkilerinin
keskinleflmesi ve di¤er devletlerle
fetih rekabeti içine girmesiyle git--
tikçe güçlendi ve toplumu tehdit
eden devasa boyutlara ulaflt›... 

DDeevvlleett,, “düflünülemeyecek bir
zamandan beri var olan” bbiirr öörrggüütt--
lleennmmee oollmmaadd››¤¤›› ggiibbii,, ssoonnssuuzzaa kkaa--
ddaarr yyaaflflaayyaaccaakk bbiirr öörrggüüttlleennmmee ddee
ddee¤¤iillddiirr.. Toplumlar›n gelifliminin
belirli bir aflamas›nda tarih sahne--
sinde yerini alan devlet, toplumlar--
la birlikte geliflerek bugünkü halini
alm›fl ve toplumsal geliflimin belirli
bir aflamas›nda da, art›k bir ihtiyaç
olmaktan ç›karak, tarih sahnesin--
den silinecektir.

Peki bu nas›l olacak?
Nas›l ki, devletin tarih sahnesin--

de yer almas›, s›n›flar›n ortaya ç›k›--
fl› ile birlikte olduysa ve devlet, be--
lirli bir s›n›f›n iktidar arac› olarak
gündeme geldiyse, s›n›flar›n orta--
dan kalkmas› ile de, iktidar arac›
olma ifllevini yiterecek ve ortadan
kalkacakt›r.

Kuflkusuz bu, bir anda olmaya--
cakt›r. Çünkü, s›n›flar›n ortadan
kalkmas› aniden gerçekleflmez.
Burjuvazinin iktidar›n› y›karak,
kendi iktidar› olan ““ssoossyyaalliisstt ddeevv--
lleettii”” kuran proletarya, geliflimin bir
aflamas›nda toplum içindeki s›n›f--
sal farkl›l›klar› ortadan kald›r›r.

Üretim araçlar› ile kurulan iliflki,
toplumsal zenginliklerden al›nan
pay ve bu paya sahip olma biçi--
mindeki farkl›l›klar s›n›fsal farkl›l›k--
lar› oluflturur. Proletarya, üretim
araçlar› üzerindeki özel mülkiyeti
ad›m ad›m kald›rarak, s›n›fsal ayr›--
m› da ortadan kald›r›r. S›n›fsal fark--
l›l›klar›n olmad›¤›, komünist toplu--
mun üst aflamas›nda, devlet de ih--
tiyaç olmaktan ç›kar ve söner. 

Devletin sönmesine iliflkin En--
gels flöyle der: ““SS››nn››ffllaarr,, vvaakkttiiyyllee
nnee kkaaddaarr kkaaçç››nn››llmmaazz bbiirr bbiiççiimmddee
oorrttaayyaa çç››kktt››llaarrssaa,, oo kkaaddaarr kkaaçç››--
nn››llmmaazz bbiirr bbiiççiimmddee oorrttaaddaann kkaall--
kkaaccaakkllaarrdd››rr.. OOnnllaarrllaa bbiirrll iikkttee,,
ddeevvlleett ddee,, kkaaçç››nn››llmmaazz bbiirr bbiiççiimm--
ddee,, yyookk oolluurr......""

B‹LG‹

DEVLET



ad›nlar bask›y›, sömürü-
yü, ayr›mc›l›¤› dayatan
egemenlerden hesap sor-

mak, haklar›na ve geleceklerine sa-
hip ç›kmak, emperyalist iflgal ve tala-
na karfl› seslerini yükseltmek, kad›-
n›n kurtuluflunun ancak s›n›fs›z, sö-
mürüsüz bir dünyada oldu¤unu hay-
k›rmak için alanlardayd›lar. 

Birçok ilde düzenlenen miting ve
etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nde HÖC’lü
Kad›nlar “Sabo’nun Yolunday›z”
pankart›yla yürürken devrim müca-
delesinde yerlerini almaya devam
edeceklerinin alt›n› çizdiler. Her y›l
yeni resimler ekleniyor tafl›d›klar›
kahraman flehitlerinin aras›na.
2006’da Fatmalar 2007’de Kevserler
kad›nlar›n devrim mücadelesini her

koflulda omuzlamaya devam edecek-
lerinin göstergesidir. “Kad›nlar, Or-
tak Düflman Amerika’d›r Birleflin”
pankart› açan HÖC’lü Kad›nlar em-
peryalizme karfl› verilen mücadeleyi
büyütme ça¤r›s› yapt›lar. 

‹stanbul: Devrimci Kad›n
Önderlerden Al›yoruz
Gücümüzü

‹stanbul’da bu y›l da iki ayr› mi-
ting düzenlendi. ‹lk miting 8 Mart
günü Kad›köy’de DÖKH, EKD’nin
de aralar›nda bulundu¤u reformist ve
feminist örgütler taraf›ndan düzen-
lendi. Yaklafl›k 3200 kiflinin kat›ld›¤›
mitingde DTP’li milletvekili kad›n-
lar da yer ald›. 

Öte yandan 9 Mart’ta yine Kad›-

köy’de devrimcilerin düzenledi¤i mi-
tingle 8 Mart devrimci özüne yarafl›r
bir flekilde kutland›. HÖC, TKP,
BDSP,  Partizan,  KESK’li Kad›nlar,
Belediye-‹fl 2 No'lu fiube, BES 1
No'lu fiube, Deri-‹fl, ÇHD, Demokra-
tik Kad›n Hareketi, Devrimci Hare-
ket, Divri¤i Kültür Derne¤i, Halk
Kültür Merkezleri, PSAKD Sultan-
beyli fiubesi, Kald›raç, Odak, KÖZ,
PDD, TUDEF, Devrimci Komünist-
ler, Genç-Sen, Y›ld›z Kültür Ö¤renci
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Kad›köy’de iki gün peflpefle iki 8
Mart mitingi yap›ld›. 

8 Mart günü “Kad›n Platformu”
ve feministlerin yapt›¤› miting, keli-
menin tam anlam›yla ppaannaayy››rr gibiy-
di. Orada ne dokumac› kad›nlar›n mi-
litanca direniflinin havas›n› bulabilir-
diniz, ne de onlar›n katledilmesine
karfl› bir öfke. Bursa’da yak›lan iflçi
kad›nlar›n, ya da Bayrampafla’da
yak›lan tutsak kad›nlar›n hesab›n›
sorma talebi de yoktu 8 Mart günkü 8
Mart mitinginde. 

Öfkenin, ac›n›n ve devrimin renk-
leri de¤il, mor bir renk damgas›n›
vurmufltu alana. Erkekler, adeta “tek
düflman” ilan edilmiflti. O kadar ki,
kortejlere erkekler sokulmad›. Mi-
ting alan›na polisle de anlaflarak er-
keklerin girmesine izin vermediler. 

“Kad›n rengiyle” dü-
zenlemifllerdi mitingi; ka-
d›n rengi olmas›na itiraz
edilemezdi ama hangi ka-
d›n; iflçi kad›n›n rengi, ge-
cekondulu kad›n›n rengi,
tutsak kad›n›n rengi, dev-

rimci kad›n›n rengi de¤ildi oradaki
renk... 

Alandaki mor rengin damgas› ve
gölgesi alt›nda kald›lar kimileri. Ta-
fl›d›klar› komünist, Marksist-Leninist
s›fatlar›yla, bu alan›n tablosu aras›n-
da bir ba¤ kurmak zordu elbette. Ki-
minin düzen içi hesaplar›, kiminin
grupçu, rekabetçi kayg›lar›, onlar›
buraya savurmufltu. Devrimcilerle
feministler aras›nda kalman›n s›k›nt›-
s›n› yafl›yorlard› alanda. 

*

9 Mart‘ta da bir 8 Mart mitingi
vard› Kad›köy’de. Erkek iktidar›na
oldu¤u kadar, oligarflini iktidar›na,
emperyalizme, kapitalizme karfl› da
isyan›n yükseldi¤i bir aland› o gün
Kad›köy. 

O gün Kad›köy’de olan kad›nlar›n

savafl›, sadece ““eerrkkeekklleerrllee”” de¤il,
bir bütün olarak “erkek egemen” zih-
niyetleydi. O zihniyeti her gün, her
yerde üreten emperyalist, oligarflik
düzenle savafl ça¤r›s› vard› 9 Mart
Kad›köy’ünde. Ve ça¤r›lar›na uygun
olarak alanda kavgan›n k›z›l rengi
vard›. Alanda devrime meflale olan
kad›nlar vard›. Erke¤in ve iktidar›n
kölesi olmaya karfl› bayrak açan
kad›nlar, “Kapitalizm Namussuzdur,
Fabrikada Sömürülmek, Evde Dayak
Yemek, Sokakta Meta Olmak ‹stemi-
yoruz” diyorlard›. 

8 Mart günü o alan› dolduran
kad›nlar, kat›lm›yorlar m› bu söze.
Kat›lmal›lar. Çünkü, 21. yüzy›l›n
kad›n sorununun özü burada yat›yor. 

Bugünden diyoruz ki, ggeelleecceekk
yy››llaa,, iflte bu öz etraf›nda birleflebili-
riz. Kapitalizme karfl› olmakta
birleflirsek, “renkleri de” birlefltirebi-
liriz, bir biçimini buluruz. 

Bir kez daha tekrarl›yoruz
ça¤r›m›z›: KADINLAR, erkek egi-
men zihniyeti üreten ortak düflman-
lar›m›za karfl› B‹RLEfiEL‹M!

Kad›köy’de
88 MMaarrtt // 99 MMaarrtt

“Kad›nlar, Ortak Düflman 
Amerika’d›r Birleflin”

KK

Ankara



Derne¤i taraf›ndan düzenlenen mitin-
ge yaklafl›k 5 bin kifli kat›ld›.
Mitingde HÖC ve TKP en kitlesel
kat›l›m› gerçeklefltirdi. 

“Sabolar›n Yolunday›z, Kad›n Ne
‹ktidar›n Ne de Erke¤in Kölesidir,
Kad›nlar Ortak Düflman Amerika’d›r
Birleflin, Türban Erke¤in ve ‹ktidar›n
‹ste¤idir” pankartlar›n›n tafl›nd›¤›
HÖC korteji, kitleselli¤i ve görkem-
lili¤iyle dikkat çekti. fiehitlerinin re-
simleri ve flamalar›yla yürüyen HÖC
kortejinin en önünde yürüyen çocuk-
lara bas›n yo¤un ilgi gösterdi.

1200 kiflilik HÖC kortejinde TA-
YAD’l›lardan gençli¤e, gecekondu-
lardan iflçilere halk›n her kesiminden
insan vard›. 

Miting al›n›nda ortak aç›klamay›
Zeycan Balc› fiimflek okudu.

Sanatç› Yasemin Göksu türküleri-
ni seslendirirken fiair Ruhan Mavruk
Cumartesi Anneleri fliirini okudu. En
son sahne alan Grup Yorum devrimci
kad›nlar›n düzenin dayatmak istedi¤i
kad›n kimli¤ini afl›p kendi haklar› için
mücadeleye kat›ld›klar›n› ve bedel
ödediklerini dile getirdi. Miting dev-
rim mücadelesini kad›n erkek elele
büyütme vurgusuyla sona erdi.

Ankara: Kad›n›n Kurtuluflu
Devrim ve Sosyalizmdedir

Ankara’da da iki ayr› miting dü-
zenlendi. 8 Mart günü Al›nteri,
BDSP, DHD, HÖC, Kald›raç, Odak
ve Partizan üyeleri Sakarya Cadde-
si’nde biraraya gelerek Abdi ‹pekçi
Park›’na yürüdü. 400 kiflinin kat›ld›-
¤› mitingde HÖC’lü Kad›nlar “Sa-
bo’nun Yolunday›z” pankart›yla yü-

rüdüler. Platform ad›na Evrim Er-
do¤du aç›klamay› okudu, TAYAD’l›
Zeynep Yayla ve Ölüm Orucu Gazisi
Fatime Akal›n da direnen kad›nlar›
selamlayan konuflmalar yapt›lar. 

8 Mart’taki ikinci miting D‹SK,
KESK, ATO, TMMOB, DTP, SDP,
EMEP, ÖDP, Halkevleri, Ankaral› Fe-
ministler, EKD, ‹HD Ankara fiube-
si’nin de bulundu¤u platform üyeleri
tarafından düzenlendi.

Adana: Kad›nlar Devrime
Ifl›k Tutuyorlar!

Devrimci 8 Mart Platformu’nun
düzenledi¤i meflaleli yürüyüflle 8
Mart kutland›. 150 kiflinin kat›ldı¤ı
eylemde 5 Ocak Meydan›’ndan ‹nö-
nü Park›’na meflalelerle yüründü.
HÖC’lü Kad›nlar, ellerinde k›z›l
bayraklar›yla üzerinde kad›n flehitle-
rin yer ald›¤› ‘Devrime Meflale Bi-
zim Kad›nlar›m›z’ yaz›l› pankartla
mitingdeki yerlerini al›rken “Türban
‹ktidar›n ve Erke¤in ‹ste¤idir, Ortak
Düflman Amerika’d›r Birleflelim” dö-
vizleri tafl›d›lar. Grup Diyar’›n ve
Adana Gençlik Derne¤i Müzik Gru-
bu’nun türküleriyle eyleme kat›lanlar
türkü söyleyerek halay çektiler.  

‹zmir’de ve Her Yerde
8 Mart Etkinli¤i 

‹‹zzmmiirr’de HÖC, BDSP, Kald›raç,
DKH, Özgür Yaflam Kooperatifi,
Mücadele Birli¤i Platformu, Köz ve
PSAKD Çi¤li ve Menemen  flubeleri
ve TÜMT‹S’in ortak düzenledi¤i
eylem 8 Mart kutland›. 8 Mart günü
Konak TÜMT‹S binas› önünde bira-

raya gelen kurumlar Eski Sümerbank
önüne yürüdüler. Yapılan açıkla-
manın ardından Gün›fl›¤› Müzik gru-
bunun seslendirdi¤i “Fabrika k›z›”
türküsü birlikte söylendi. 275 kiflinin
kat›ld›¤› mitinge HÖC 115 kifliyle
kat›l›m gerçeklefltirdi. 

Antalya: Kad›nlar Ne ‹kti-
dar›n Ne Erke¤in Kölesidir

Antalya’da yap›lan bas›n aç›kla-
mas› ile emekçi kad›nlar 8 Mart’ta
meydanlardayd›. K›fllahan Meyda-
n›’nda  HÖC’lü  Kad›nlar  kitlesel
olarak bir bas›n aç›klamas› yaparak
“Kad›n Ne ‹ktidar›n Ne De Erke¤in
Kölesidir” diye hayk›rd›lar. Açıkla-
mayı Halime Demirci okudu, 8
Mart’›n anlam›n› anlatt›. 

Bursa’da Provokasyon
Giriflimi

HÖC’lüler, Dünya Emekçi Ka-
d›nlar Günü’nü 9 Mart günü yapt›k-
lar› eylemle kutlad›lar. Büyükflehir
Belediyesi önünde yürüyüfle geçen
HÖC’lülere, ara sokaktan organize
bir flekilde “Türbana Uzanan Eller
K›r›ls›n” sloganlar› atan ve orta yafl-
larda bir kifli taraf›ndan yönlendiril-
dikleri gözlenen 20 kiflilik faflist grup
HÖC’lülerin önünü kesmek istedi.
Fakat bunu baflaramayaca¤›n› anla-
yan provokatör, yafllar› 16-17 aras›n-
da olan grubu geri çekmek zorunda
kaldı. Bu s›rada faflistlerin sloganla-
r›n›n duyulmas›yla, bölgeye yak›n
olan Tunceliler Derne¤i’nden bir
grup da HÖC’lülere destek verdi.
Yürüyüfllerine devam eden HÖC’lü-
ler sloganlarla AVP Tiyatrosu önüne
gelerek aç›klama yapt›. 40 kiflinin
kat›ld›¤› aç›klamada Grup Yar›n da
türküler söyledi. 

Elaz›¤'da Meflaleli Yürüyüfl

HÖC’lü Kad›nlar Elaz›¤’da da
alanlardayd›lar. “Kad›n Ne ‹ktidar›n
Ne Erke¤in Kölesidir” pankart› açan
HÖC’lü Kad›nlar Hozat Garaj›’nda
yapt›klar› eylemle 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nü kutlad›lar. 

Ayn› gün “Devrime Meflale Bi-
zim Kad›nlar›m›z” sloganlar› atan
HÖC’lü Kad›nlar saat 18.30’da Y›l-
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d›zba¤lar› Mahallesi kanal üstünde
meflaleli yürüyüfl düzenledi.

Malatya: Kad›n›n Kurtuluflu
Sosyalizmdedir

Malatya’da 8 Mart’ta Cemal Gür-
sel Dolmufl Dura¤› yan›nda biraraya
gelen KESK, EMEP Kad›n Komis-
yonu, DTP, ‹HD, ÖDP, EKD-G,
DHP/ DKD, HÖC’lü Kad›nlar ve
Partizan’›n oluflturdu¤u “8 Mart De-
mokratik Kad›n Platformu” üyeleri
TEKEL iflçilerini ziyaret ederek  8
Martlar’›n› kutlad›lar. Dövizler ve
flehit resimlerinin tafl›nd›¤› eyleme
600 kifli kat›ld›.  

Dersim: “Onurlu Bir Yaflam
‹çin Mücadeleye...”

Dersim’de tüm emekçi kad›nlar
onurlu bir mücadelede saf tutmaya
ça¤r›ld›. HÖC’lü Kad›nlar, EMEP,
EKD, Partizan, DKH ve HKM tara-
f›ndan düzenlenen eylemde Sanat

Soka¤›’ndan K›flla Meydan›’na ya-
p›lan yürüyüflte HÖC’lü Evin Tim-
tik’in konuflma yapt›¤› ve  700 kifli-
nin kat›ld›¤› mitingde Umuda Türkü
müzik grubunun türküleriyle halaya
duruldu. 

Eskiflehir: Bafle¤meyen
Kad›nlar›m›z›n Yolunday›z

Eskisehir’de BDSP, Odak, DGH,
Mücadele Birli¤i ve Eskiflehir Gençlik
Derne¤i taraf›ndan Sa¤l›k Müdürlü¤ü
önünden Adalar Migros’a kadar 80 ki-
flinin kat›ld›¤› bir yürüyüfl düzenlendi.
"Cinsel, Ulusal, S›n›fsal Sömürüye
Son" pankart›n›n tafl›nd›¤› eylemde fle-
hit düflen devrimci kad›nlar›n resimle-
ri tafl›nd›. Eylemde Gençlik Dernekli-
ler "Bafle¤meyen Kad›nlar›m›z›n Yo-
lunday›z” dövizlerini tafl›d›.

Hatay: “Kevserler Gibi
Kad›nlar Var Bu Ülkede”

8 Mart günü Antakya Ulus Ala-
n›’nda HÖC’lü Kad›nlar, Partizan
DGH, HKM ve Al›nteri’nin ortak dü-
zenledi¤i eyleme 50’si HÖC’lü ol-
mak üzere 100 kifli kat›ld›. Leyla
Arac› ortak aç›klamay› okurken
“Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›-
m›z” sloganlar›yla sona erdi. 

Mersin: Yaflas›n 8 Mart
Mücadele Günümüz

Aralar›nda HÖC’ün de bulundu-
¤u DKÖ ve siyasi partinin Mersin
Tafl Bina önünde düzenledi¤i bas›n
aç›klamas›nda 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar günü kutland›. ‹lk eylem 6
Mart’ta yapıldı. E¤itim-Sen’den Tafl
Bina’ya kadar yürüyen 90 kifli kad›n-
lar›n sorunlar›n› ve taleplerini dile
getirdiler.  

8 Mart günü de yaklaflık bini afl-
k›n kifli “Yaflas›n 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü” slogan›n›
hayk›rd›. Eylem Devlet Hastanesi
önünden Metropol miting alan›na
do¤ru yapılan yürüyüflle baflladı.
HÖC’lüler “Kad›nlar Ortak Düflman
Amerika’d›r Birleflin” pankart›yla
yürürken “Örgütlü Kad›n Güçlü Ka-
d›nd›r” sloganlar› attılar.

Uflak’ta 8 Mart

Uflak’ta 8 Mart’ta yap›lan yürü-
yüflle de Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-
nü kutland›. HÖC, YÖGEH, EMEP,
KESK, ÖDP, Yeni Demokratik Kültür
Derne¤i'nin kat›ld›¤› yürüyüfl, Uflak
Belediyesi önünden bafllay›p Tirito¤lu
Park›'nda aç›klama ile son buldu. 200
kiflinin kat›ld›¤› aç›klamada "Yaflas›n
8 Mart " sloganlar› at›ld›.

Samsun: Kad›n Ne Kapita-
lizmin Ne Erke¤in Kölesidir

Samsun’da 8 Mart etkinlikleri 5

Say›: 143 378 MART

HHaattaayy Temel Haklar Derne¤i 8
Mart’ta Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nü kutlad›. Okunan fliirler,
söylenen türkülerle süren kutlamada
Tanya’y› anlatan gölge oyununun il--
giyle izlendi. ‹skenderun Temel
Haklar müzik grubunun tüküleriyle
halay çekildi.

‹‹ssttaannbbuull’da Gazililer de düzen--
ledikleri 8 Mart kutlamas›nda bira--
raya geldiler. 7 Mart’ta Gazi Temel
Haklar’da yap›lan etkinli¤e 50 kifli
kat›ld›.Tiyatro Simurg oyuncular›
oyunlar›n› sahnelerken sanatç› Er--
dal Bayrako¤lu ve Grup Yorum Ko--
rosu emekçi kad›nlar için flark›lar
söyledi. Esenyurt Temel Haklar’da
gerçeklefltirilen 8 Mart toplant›s›na
ise 60 kifli kat›ld›. Dünyada ve Tür--
kiye’de 8 Martlar’› yaratan kad›n--
lardan söz edildi. 

GGeemmlliikk Temel Haklar’da ise
“Kad›n›n kurtuluflu kendisine çizi--
len s›n›rlar› reddetmesindedir” de--
nildi ve Grup Yar›n’›n coflkulu bir
kutlama yap›ld›. 9 Mart’ta Bursa’da

yap›lacak olan yürüyüfle
kat›l›m ça¤r›s› da yap›ld›.

“Yaflas›n 8 Mart” sloga--
n› TTrraakkyyaa Kültür Merke--
zi’nde düzenlenen faali--

yetle de dile getirildi. 9 Mart’ta ko--
nuflmalar›n yap›ld›¤›, fliirlerin okun--
du¤u faaliyette “Kad›nlar›n Yüzle--
ri”  isimli belgesel sunuldu. Bir ana
kendi yazd›¤› fliiri etkinli¤e gelen--
lerle paylafl›rken TKM’nin 25 kifli--
lik çocuk korosu da etkinli¤e renk
katt›. 150 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte
TKM çal›flmalar›n› sergilerken izle--
yiciler de keyif ald›. 

9 Mart günü de MMaallaattyyaa Temel
Haklar’da anma yap›larak Kad›nla--
r›m›z› anlatan bir slayt gösterimi
gerçeklefltirildi.

AAnnkkaarraa GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii’’nnddee SSeemmiinneerr

Ankara Gençlik Derne¤i’nde 6
Mart günü “Türban iktidar›n ve er-
ke¤in iste¤idir” konulu bir seminer
düzenledi. Seminerde dernek çal›-
flanlar›ndan Berna Y›lmaz ve Onur
Y›ld›r›m konuflmalar yaparak ka-
d›nlar›n tarihteki yerini, düzenin ba-
k›fl aç›s›n› anlatt›lar.

Temel Haklar Dernekleri’nde 
8 Mart Kutlamalar›

‹zmir



Mart’ta Adalet Mahallesi’nde yap›-
lan bildiri da¤›t›mlar›yla bafllad›. 7
Mart’ta E¤itim-Sen’de yap›lan “Ka-
ranl›kta Dans” filminin gösteriminin
ard›ndan 8 Mart’ta yap›lan eylemle
etkinlikler sona erdi. “Kad›n Ne Ka-
pitalizmin Ne Erke¤in Kölesidir/
HÖC’lü Kad›nlar- Kald›raç-SGD”
pankart›nın açıldı¤ı eylemde açıkla-
mayı Günay Özarslan okudu.

Trabzon: Emperyalizme
Karfl› Mücadeleye

Trabzon'da 8 Mart Ekim Gençli-
¤i, Özgür E¤itim Platformu, Yeni
Demokrat Gençlik ve HÖC üyeleri
tarafından ortak düzenlendi. ‹nsan
Haklar› Derne¤i'nde 50 kiflinin kat›l-
m›yla yap›lan etkinlik sonrası Trab-
zon Meydan Park›’na giden devrim-
ciler “Kad›n Erkek Elele Emperya-
lizme Karfl› Mücadeleye” pankart›
açarak bir tiyatro gösterisi yaptılar. 

KKTTÜÜ’’ddee 88 MMaarrtt’’›› KKuuttllaammaakk SSuuçç
Trabzon'da 8 Mart etkinlikleri 10

Mart’ta Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi’nde Ekim Gençli¤i, Özgür E¤i-
tim Platformu, Yeni Demokrat Genç-
lik ve Gençlik Federasyonu üyeleri

emekçi kad›nlar günü
ile ilgili bir etkinlik
h a z › r l a d › k l a r › n ›
duyurarak bir oyun
sergilediler.

Ancak oyuna ve
at›lan sloganlara ta-
hammül edemeyen
polis ve özel güvenlik
birimleri 11 Mart’ta  “izinsiz bas›n
aç›klamas› yapmak, çevrelerindeki
insanlar› öfke ve kine teflvik” iddi-
as›yla aralarında Gençlik Federasyo-
nu, Ekim Gençli¤i ve Yeni Demokrat
Gençlik üyelerinde oldu¤u 10 ö¤ren-
ciyi gözalt›na ald›. Savcılık ta-
rafından bafllatılan soruflturmaya gö-
re KTÜ’de 8 Mart’› kutlamak, Kah-
rolsun Amerika demek suç. 

Zonguldak’ta 8 Mart

Zonguldak Karaelmas Üniversi-
tesi ö¤rencileri de 9 Mart günü kut-
lad›lar Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-
nü’nü ‹ktidar›n düzene bak›fl›n›n an-
lat›ld›¤› etkinlikte geçmiflten günü-
müze emekçi kad›nlar› anlatan bir
slayt gösterisi yap›ld› ve fliirler okun-
du. 60 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte
devrimci kad›nlar da an›ld›. 

Kars: Yaflas›n 8 Mart

Kars’ta 8 Mart’ta Faik Bey Cad-
desi At Heykeli’nin önünde yap›lan
ve 100 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamada
kadın sorununun sömürüden kaynak-
landı¤ı vurgulandı. Eyleme D‹SK,
E¤itim-Sen, Gençlik Federasyonu,
YDG ve S›n›f Dergisi kat›ld›. 

Edirne: "8 Mart'› Yaratanla-
ra Selam olsun"

8 Mart’›n coflkuyla kutland›¤›
yerlerden birisi de Edirne’ydi. 8
Mart’ta Antik Park’ta biraraya gelen
E¤itim-Sen, D‹SK, KESK'e ba¤l› di-
¤er sendikalar, Edirne Gençlik Der-
ne¤i ve Trakya Üniversitesi Ö¤renci-
leri "8 Mart'› Yaratanlara Selam ol-
sun" pankart› açarak devrimin kad›n
flehitlerini selamlad›lar. 
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AAllmmaannyyaa’n›n ve Avusturya’n›n
birçok ilinde 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü ile ilgili kutlamalar
yap›ld›. 

BBeerrlliinn’de faaliyetlerini sürdüren
IKAD, 8 Mart Dünya Emekçi Kad›n--
lar günü dernekte bir faaliyet gerçek--
lefltirdi. Yap›lan konuflmalarda 8
Mart’›n içinin boflalt›lmak istenildi¤i--

ne de¤inilerek burjuvazinin kad›na
bak›fl›ndaki ikiyüzlülü¤üne vurgu ya--
p›ld›.

KKööllnn Anadolu Kültürevi’nde 9
Mart günü dünya emekçi kad›nlar
günü etkinli¤i düzenlendi. 8 Mart’›n
tarihinin anlat›ld›¤› etkinlikte “bizler
kurtuluflumuzun yolunu biliyoruz,
Sabo, Sibel, ‹dil, Fidan, Kevser olma
yolunda ilerliyoruz” denildi. Okunan
fliirler ve türkülerle kutlama hep bir--
likte yenen yemeklerle sona erdi.

DDoorrttmmuunndd Kültür Merkezi’nde
9 Mart’ta direnen kad›nlar selamlan--
d›. Devrimci kad›nlar›n anlat›ld›¤›
kutlamaya 50 kifli kat›ld›. Skeçlerle,
okunan fliirlerle, söylenen türkülerle
ve çekilen halaylarla coflkulu bir
kutlama gerçeklefltirildi. 

SSttuuttttggaarrdd Anadolu Kültür ve Sa--
natevi’nde 9 Mart’ta bir faaliyet ger--
çeklefltirildi. Dünya Emekçi Kad›n--
lar Günü kutlamas›nda Türkiye’de
haklar ve özgürlükler mücadelesin--
de flehit düflen kad›nlar da an›ld›. 

���

AAvvuussttuurryyaa Anadolu Federasyonu
8 Mart dolay›s›yla Graz ve Neunkirc--
hen flehirlerinde iki farkl› faaliyet dü--
zenlendi.Neunkirchen Anadolu Kül--
tür Merkezi’nde 8 Mart’ta yap›lan fa--
aliyette ülkemizde eflitlik ve adalet
mücadelesinde ölümsüzleflen dev--
rimci kad›nlar an›ld›. Adalet mücade--
lesinde tutsak düflen devrimci kad›n--
lara kitlesel olarak kart yaz›larak kut--
lama sona erdi. 9 Mart günü Graz
Anadolu Kültür Merkezi’nde 40 kifli--
nin kat›ld›¤› faaliyette kad›n nas›l öz--
gürleflir, haklar›n› nas›l kazanabilir,
aile-çocuk iliflkisi ve yozlaflma konu--
lar› hakk›nda sohbetler edildi.

Yurtd›fl›nda da 8 Mart Kutland›
Direnen Kad›nlar Selamland›

Adana

Almanya



12 Mart 1995’de katliam›n ger-
çekleflti¤i günde “Hedef Karakol”
fliar›yla katliamc›lar›n adresini iflaret
eden Gazililer adalet talebini hayk›r-
d›lar bir kez daha. Katliama karfl›l›k
dört gün süren bir ayaklanmayla kar-
fl›l›k vermifllerdi Gazililer. Adlar›n›
direniflleriyle tarihe yazd›rm›fl ve
tüm halklar için ö¤retici olmufllard›.
Tüm bunlar›n yan›nda en büyük me-
saj› da devlete vermiflti: “Halk› kat-
lederek tüketemezsiniz”. 

Çünkü kontrgerillan›n halk›n mü-
cadelesini sindirmek için halk›n üze-
rine kurflun ya¤d›rd›¤› gündür 12
Mart. O kurflunu ya¤d›ranlar karfl›la-
r›nda yine halk› bulmufllard› hem de
binleri onbinleri de¤il yüzbinleri. O
teti¤e basanlar Gazi’de devrimcile-
rin yaratt›¤› gücü gördüler. Devrim-
cilerin nas›l Gazi halk›n›n içine kök
sald›¤›n› ve asla o kopmaz ba¤›n ko-
par›lamayaca¤›n› gördüler. Korktu-
lar devrimin ve sosyalizmin gücün-
den bu sefer tekrar teti¤e sar›ld›lar
halk›n üzerine kurflun, bomba ya¤-

d›rd›lar yeniden. Yetmedi yer-
lerde sürüklediler, kafalar›n›,
kollar›n› k›rd›lar, katlettiler.
Ama Gazi halk›n› sindireme-
diler. Gazi halk› mahkeme
mahkeme, il il süründürülse
de asla vazgeçmedi adalet ta-
lebinden, katillerden hesap
sorulmadan pefllerini b›rak-
mamaya yemin ettiler. 

Her 12 Mart Gazi’nin so-
kaklar›nda k›z›l bayraklar›n
dalgaland›¤› gün oldu. ‹flte bu
yüzden daha dün yaflanm›fl gi-

bi unutmam›flt›r Gazi halk› kendini
s›k›lan kurflunlar›. Bu senede günler
öncesinden bafllad› haz›rl›klar.
HÖC’lüler ev ev dolaflarak, sokakla-
r› afifllerle donatarak, araçlardan
yapt›klar› anonslarla, gece gündüz
demeden bir kez daha Gazi halk›n›
12 Mart’ta katledenlerden hesap sor-
maya ça¤›rd›lar. Gazi’ye eme¤ini,
terini, yetmedi¤i yerde kan›n› katan
HÖC’lülerin ça¤r›s›na kulak veren
Gazi halk› saat 08.00’den itibaren
Gazi Temel Haklar Derne¤i önünde
toplanmaya bafllad›. 

Saat 09.00’a do¤ru derne¤in
önünde 4’lü kortej oluflturan
HÖC’lüler Gazi katliam›n›n en yo-
¤un yafland›¤› yer olan Postane önü-
ne do¤ru yürüyüfle geçti. Sabah›n er-
ken saatlerinde marfllarla ve slo¤an-
larla uyanan Gazi halk›, evlerinden
ç›karak korteje kat›ld›. Postane önü-
ne gelene kadar sürekli att›¤› slogan-
larla öfkesini ve umudunu hayk›ran
Gazi halk›n›n ac›s›na, coflkusuna, öf-
kesine ‹stanbul’un birçok mahalle-

sinden gelen HÖC’lüler de korteje
girerek ortak oldular.

“Gazi Ümraniye fiehitleri Ölüm-
süzdür Unutmad›k, Unutturmayaca-
¤›z” pankart›yla kortejin en önünde
yürüyen Gazi fiehit Aileleri evlatla-
r›na ve Gazi’nin direnifline sahip
ç›kt›lar. Yaflanan katliam›n üzerin-
den onca y›l geçmesine ra¤men evlat
ac›s›yla dolu yürekleri, gözlerinden
yafllar dökülürken ayn› anda bir slo-
gan hayk›r›ld›: “Katil Devlet Hesap
Verecek!”

Postane önüne flehit olan evlatla-
r›n›n foto¤raflar›n› b›rakan aileler
üzerlerine k›rm›z› karafiller att›lar.
Burada yap›lan sayg› duruflunun ar-
d›ndan Gazi’nin kahramanlar›ndan
Sezgin Engin’in babas› Mahmut En-
gin yapt›¤› konuflmada “Biz yar›nla-
r›n gerçek sahipleri, gelecekte kuru-
lacak eflit ve özgür dünyan›n yarat›-
c›lar›y›z. Bundan dolay› bizi kurflun-
luyorlar, mezar tafllar›m›zdan ürkü-
yorlar” diyerek duygular›n› dile
getirdi. Engin, Susurlukçulardan
adalet beklemediklerini söyledi.
Adalet isteklerinin dünkü kadar güç-
lü oldu¤unu söyleyen Engin evlatla-
r›n›n hesab›n› sormaktan asla vaz-
geçmeyeceklerini ifade etti. 

Her flehidin isminin ard›ndan
“Yafl›yor” diye hayk›r›larak flehitle-
rin unutulmayaca¤› vurguland›. Pos-
tane önünde yap›lan bu k›sa anma-
n›n ard›ndan Gazi Mezarl›¤›’na
do¤ru yürüyüfle geçildi. Ailerin ar-
d›ndan tek tip giyinen gençler elle-
rinde flehitlerin foto¤raf›n› tafl›rken
onlar›n arkas›nda “Gazi Halk›n› Kat-
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Gazi caddelerinde biz vard›k yine...
Katledildi¤imiz ve direndi¤imiz sokaklarda
biz vard›k... Asla unutmayan haf›zam›zla,
asla vazgeçmedi¤imiz adalet iste¤imizle ve
isyanlarda, direnifllerde büyüttü¤ümüz 
UMUDUMUZLA biz vard›k! 

Gazi HHalk› 113 YY›ld›r Katillerden
Hesap SSoruyor Adalet ‹‹stiyor!



ledenler Amerikan ‹flbirlikçileridir”
HÖC imzal› pankart aç›ld› pankart›n
ard›ndan yüzlerce HÖC’lü k›z›l bay-
raklarla yürüdü.

‹smet Pafla Caddesi’ne gelindi¤in-
de kortej ilerledikçe kat›lanlar›n say›-
s› da giderek artmaya bafllad›. Yine
ellerde dalgalanan k›z›l bayraklar, dil-
lerde hayk›r›lan sloganlar hep ayn›
fleyi dile getiriyordu Gazi Ayaklan-
mas› yafl›yor. Say›s› 22000000’’ee yaklaflan
korteji mahallenin içine girmeyen,
karakolun önünde pusuya yatan yüz-
lerce polis ve katiller bekliyordu. Ka-
rakolun içi, önü, etraf› panzer, çevik
kuvvet otobüsleriyle dolmufltu. Kitle
Karakol önüne geldi¤inde ayn› anda
tek ses yükseldi: “Katil Devlet Halka
Hesap Verecek!”

Gazi flehitlerinin mezarlar› bafl›-
na gelindi¤inde duygular bir anda
sel olup ak›verdi. Evlat ac›s›yla yü-
re¤i yanan analar evlatlar› için bir
kez daha a¤›tlar yak›p gözyafl› dök-
tüler. So¤uk mezar tafllar›n› okflaya-
rak onlar›n s›cakl›¤›n› hissetmeye
çal›flt›lar. Mezar bafl›nda yap›lan
sayg› duruflunun ard›ndan flehit aile-
leri ad›na Gazi flehidi Zeynep Poy-
raz’›n babas› Cemal Poyraz bir ko-
nuflma yapt›. Poyraz, Gazi ve 1 Ma-
y›s flehit aileleri ad›na herkesi selam-
lad›¤› konuflmas›n› Pir Sultan’›n
“Senin de Bir Gün Çark›n K›r›l›r”
sözüyle bitirdi. 

Grup Yorum üyesi ‹nan Alt›n da
yapt›¤› konuflmada “12 Mart katiller-

den hesap sorulan bir gün oldu. Hem
yas›m›z var hem coflkumuz. Onlar›
unutmayaca¤›z” dedi. Bize Ölüm Yok
marfl›n›n ard›ndan kitle Gazi Ceme-
vi’nde flehit ailelerinin evlatlar› için
verdikleri yeme¤e ça¤r›ld›.

Tekrar düzenli kortejler oluflturan
HÖC üyeleri ayn› disiplinle ve karar-
l›l›kla mezarl›ktan Cemevine do¤ru
yürüyüfle geçti. Saat 13.00’de ailele-
rin verdi¤i yeme¤in ard›ndan saat
14.00’e do¤ru Grup Yorum Cemevi
önünde toplanan yüzlerce kifliye bir
konser verdi. Gazi flehitlerinin anma-
lar›na kat›lman›n kendileri için bir
gelenek haline dönüfltü¤ünü söyle-
yen Grup Yorum üyeleri, herkesi Ga-
zi Marfl›n› söylemeye ça¤›rd›. Ard›n-
dan orada toplanan herkesi halaylara
kat›lmaya ça¤›rd›. Yüzlerce kiflinin
kol kola omuz omuza çekti¤i halay-
larla 12 Mart Gazi fiehitleri anmas›
sona ererken HÖC’lüler gelecek y›l
ayn› gün yine orada olacaklar›n› hay-
k›rd›lar.

Ayn› gün Gazi’de yap›lan bir
baflka anma ise DTP, ESP, DHP,

Al›nteri, Partizan, BDSP,
Mücadele Birli¤i, Köz bile-
flenlerinden oluflan Gazi 12
Mart Platformu taraf›ndan
yap›ld›. 12.30’da cemevinde
toplanan kurumlar Gazi Me-
zarl›¤›’na yürüyerek Gazi
flehitlerini and›lar.

GGaazzii ‹‹ççiinn
MMeeflflaalleellii YYüürrüüyyüüflfl!!

12 Mart 1995 y›l›nda Ga-
zi ve Ümraniye mahallerin-
de devlet taraf›ndan düzen-
lenen katliam HÖC, BDSP,
ESP, Kald›raç’›n ortak dü-
zenledi¤i ve Halkevleri’nin
de destek verdi¤i eylemle

Ankara’da da protesto edildi. 12
Mart günü akflam saatlerinde Tuzlu-
çay›r Muhtarl›¤› önünde toplanan
120 kifli “Gazi Katliam›n›n Sorum-
lusu Devlettir, Hesab›n› Sorduk, So-
raca¤›z!” yaz›l› pankart ve meflale-
lerle Tuzluçay›r Meydan›’na yürü-
düler. 

GGaazzii vvee BBeeyyaazz››tt 

KKaattlliiaammllaarr››nn›› UUnnuuttmmaadd››kk

Adana HÖC Temsilcili¤i taraf›n-
dan 12 Mart Gazi katliam› ve 16 Mart
Beyaz›t katliam› için bas›n aç›klama-
s› yap›ld›. ‹nönü park›nda toplanan
HÖC’lüler  “Gazi’yi Beyaz›t’› Unut-
mad›k, Katliamlara Karfl› Mücadele-
miz Sürüyor- Haklar ve Özgürlükler
Cephesi” pankart› açt›lar.

GGaazzii’’ddee PPaanneell

Gazi Ayaklanmas› 8 Mart’ta Gazi
Cemevi’nde düzenlenen panelle bir
kez daha selamland›.

“Gere¤i Düflünüldü” isimli k›sa
filminin gösterimiyle bafllayan
panelde konuflan Av Rezmi Kazmaz
hukuksuzluklar› ve adaletsizlikleri
anlat›rken katliam›n gerçekleflti¤i
dönemde mahalleye geldi¤inde polis
araçlar›n›n mahallede konvoy halin-
de dolaflt›¤›n› ifade eden Av. Behiç
Aflc› da polislerin o gün katilleri ko-
rudu¤una dikkat çekti. Aflc›, direnifl
gelene¤inin dün ve bugünde Gazi gi-
bi örneklerle sürdü¤ünü vurgulad›. 

Yazar Güngör Gençay ise Gazi
davas›n›n ve benzeri mücadelelerin
savunulmas›nda emek güçleriyle
birleflilmesinin önemini vurgulad›.

Gazi flehitleri aileleri ad›na söz
alan Ergül Engin de, Gazi’de planl›
bir katliam›n gerçeklefltirildi¤ini ifa-
de ederken ailelerin adalet özlemini
dile getirdi.
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Türk-‹fl ‹stanbul fiubeler Platformu
SSGSS Yasa Tasar›s›’na karfl› iflyeri
eylemlerine bafllama karar› ald›. Bu
karar do¤rultusunda 5 Mart günü Bay-
rampafla Telekom Müdürlü¤ü’nden
Cumhuriyet Meydan›’na kadar yürü-
yüfl yapan Haber-‹fl  üyesi emekçiler
burada bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. 

Polis barikat›n› kararl›l›klar›yla
aflan emekçiler Cumhuriyet Meyda-
n›’nda AKP’yi protesto ettiler.

MMuu¤¤llaa’’ddaa SSSSGGSSSS 
PP rrootteessttoo EEddiillddii

KESK, Türk-‹fl ve TTB bileflenleri
Mu¤la S›n›rs›zl›k Meydan›’nda yapt›-
lar› eylemle SSGSS yasa tasar›s›n›
protesto ettiler. 

9 Mart günü yap›lan eylemde TTB
Mu¤la fiube Baflkan› tasar›ya karfl›
mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

““AAKKPP YYaassaann›› AAll BBaaflfl››nnaa ÇÇaall””

SSGSS tasar›s› 11 Mart günü de
Bursa’da Mudanya Yolu üzerinde
bulunan Prysmian (Simens) iflçileri-
nin yapt›klar› yürüyüflle protesto
edildi. 

‹flçiler fabrika önünden Mudan-
ya Meydan›’na sloganlarla yürüdü-
ler. Eylem genel grev ça¤r›s›yla so-
na erdirildi. 

““BBuu ggiiddiiflflaattaa dduurr ddiiyyeeccee¤¤iizz”” 

D‹SK Ege
Bölge Temsilci-
li¤i de
SSGSS’nin geri
çekilmesi talebiy-
le Çi¤li Organize
Sanayi Bölge-

si'nde bulunan Tarifl ‹plik Fabrikas›
önünde toplanarak Sa¤l›k Bakanl›¤›
Poliklini¤i önüne yürüyüfl düzenledi.
Yaklafl›k bin kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl
sonunda yap›lan aç›klamayla hükü-
met uyar›ld›.

““MMeeyyddaannllaarrddaa
HHaakkkk››mm››zz›› AArraammaall››yy››zz””

Zonguldak’ta SSGSS yasas›na
karfl› kurulan Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Çaycuma Platformu’nun 9
Mart günü yapt›¤› panele yaklafl›k bin
kifli kat›ld›. Panelde yasaya karfl› mü-
cadele ça¤r›s› yap›ld›.

““BBuu YYaassaa GGeeççmmeeyyeecceekk!!””

Emek Platformu 13 Mart’ta birçok
ilde yapt›¤› eylemlerle SSGSS Yasa-
s›’na karfl› iktidar› uyard›.

‹‹ssttaannbbuull’da Taksim Tünel’de top-
lanan binlerce emekçi ‹stiklal Caddesi
boyunca yapt›klar› yürüyüflle SSGSS
Yasas›yla haklar›n›n ellerinden al›n-
mas›na izin vermeyeceklerini hayk›r-
d›lar. 10 bine yak›n emekçinin kat›ld›-
¤› yürüyüfle çevreden binalar›n bal-
konlar›ndan eylemi izleyen onlarca
insan alk›fllarla destek verdi. Aç›kla-
ma 14 Mart’ta yap›lacak olan ifl b›rak-
ma eylemine halk›n destekte bulun-
mas›n› isterken herkesi Cerrahpafla
önünde yap›lacak yürüyüfle ça¤›rd›.

AAnnkkaarr aa’da da Sakarya Cadde-
si’nde biraraya gelen iflçi ve emekçiler
yasan›n geri çekilmesi talebini hayk›r-
d› "genel grev" ça¤r›s›nda bulundu.
Tayyip Erdo¤an’›n sendikac›lara “ya-
lanc›lar” diyerek hakaret etmesine
“Yalanc› Tayyip” sloganlar›yla tepki
gösterdiler. 

AAnnttaallyyaa,, MMaallaattyyaa,, ‹‹zzmmiirr,, AAddaannaa,,
DDiiyyaarrbbaakk››rr,, VVaann,, HHaakkkkaarrii,, BBiittlliiss,,
BBaattmmaann,, fifiaannll››uu rrffaa,, EEllaazz››¤¤,, ÇÇaannaakk--
kkaallee’de yap›lan eylemlere binlerce
emekçi kat›ld›. SSGSS yasas›yla ikti-
dar›n emekçilerin kazan›lm›fl haklar›-
n› gasbetti¤ine vurgu yap›lan eylem-
lerde "SSGSS yasas› geri çekilsin" ta-
lebi hayk›r›ld›. 

Harb-‹fl Sendikas› üyeleri de 13
Mart günü akflam saatlerinde Gayret-
tepe Telekom Müdürlü¤ü önünden flu-
be binalar›na kadar yürüyüfl yapt›lar.
Harb-‹fl üyeleri ayn› gün de SSGSS
yasas›na karfl› yol kesme eylemi yap-
t›lar. 300 iflçi Kartal'da D-100 Karayo-
lu Ankara istikametini trafi¤e kapat›r-
ken 800 iflçi de Pendik'te D-100 Kara-
yolu'nu kesti.

Say›: 143 41EMEK

‹zmir’de Petrol-‹fl Sendikas›
Ali¤a fiubesi'ne üye Petkim iflçileri
Petkim’in özellefltirilmesine karfl›
eylem yapt›lar. Petkim’in özelleflti-
rilmesinin ard›ndan Petrol-‹fl Özel-
lefltirme Yüksek Kurulu karar›n›n
iptali için mhkemeye baflvurmufl bu
konuda yasal süreç bfllatm›flt›. Pet-
rol-‹fl’in açt›¤› bu dva Dan›fltay 13.
Dairesi traf›ndan Petkim’in yasalar

uygun bir flekilde özelleflti-
rildi¤i gerekçesiyle reddedil-
di. Karar› protesto eden Pet-

kim iflçileri Petkim’in A-Kp›s›nda
toplanrak bs›n aç›klamas› yapt›lar.
Yaklafl›k 1000 iflçinin kat›ld›¤› ey-
lemde Petrol ‹fl Sendikas› Ali¤a fiu-
besi Baflkan› Salih Mehmet Y›ld›-
r›m bs›na bir aç›klama yaparak
“Petkim özellefltirme sürecinde hu-
kuksl ve eylemsel mücadelemiz de-
vam etmektedir”dedi. Aç›klaman›n
ard›ndan iflçiler ifl bafl› yapt›lar.

Onbinler SSGSS’ye
Karfl› Meydanlardayd›

SES: T›p Bayram›n›
Sorunlarla Karfl›lad›k 

Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› T›p Bay-
ram›’n›n sorunlarla karfl›land›¤›n› dile ge-
tiren bir bas›n toplant›s› düzenledi. 

10 Mart günü sendika genel merkezin-
de yap›lan aç›klamada hükümetin ç›kar-
d›¤› SSGSS yasas›na karfl› mücadele ça¤-
r›s› yap›ld›. SES Genel Baflkan› Köksal
Ayd›n taraf›ndan yap›lan aç›klamada "‹fl
b›rakma eylemlerine gidece¤iz” denildi. 

Özellefltirmeye Protesto 
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Emekli-Sen 7 Mart günü yapt›¤›
bas›n toplant›s›yla sendikalar›na yö-
nelik kapatma davas›na karfl› eylem
programlar›n› aç›klad›.

Emekli-Sen Genel Baflkan› Veli
Beysülen yapt›¤› aç›klamada emekli-
lerin örgütlenmesinin engellenmek
istendi¤ini, hukukun ihlal edildi¤ini
söyledi. Beysülen kapatma davas›na
karfl› eylem program›n› 19 Mart'ta
11.00 ile 16.00 saatleri aras›nda Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
önünde oturma eylemi, 26 Mart'ta

Ankara ‹nflaat Mühendisleri Odas›
(‹MO) salonunda dostluk ve dayan›fl-
ma flöleni, 8 Nisan'da Yüksel Cadde-
si'nde kitlesel bas›n aç›klamas› ile
‹çiflleri Bakanl›¤›’na yürüyüfl, Nisan
ay›nda bölgesel bas›n aç›klamalar› ve
19 Nisan'da Ankara'da gerçeklefltirile-
cek olan 'Emekli Mitingi' olarak aç›k-
lad›. 

EEmmeekkllii--SSeenn:: ““SSeennddiikkaamm››zzaa
DDookkuunnmmaayy››nn”” 

Emekliler sendikalar›n›n kapat›l-
ma karar›na karfl› 11 Mart Sal› günü
Galatasaray Lisesi önünde bir protes-
to eylemi yapt›lar. “Emekli-Sen Ka-
pat›lamaz” pankart› açan Emekli-Sen
üyeleri “Haklar›m›z› ‹stiyoruz” yaz›l›
önlükler giyip “Yaflas›n Örgütlü Mü-

cadelemiz, Sendika Hakk›m›z Engel-
lenemez” sloganlar›n› att›lar. 

Yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›¤› aç›kla-
mada kapatma karar›n›n flu an Yarg›tay
Genel Kurulu’nda oldu¤u, Genel Ku-
rul’un bu karar› onaylamas› durumun-
da ise A‹HM'e gidilece¤i belirtildi.

Adana’da yerel yay›n yapan
Ekspres gazetesi 5 Mart günü  yap-
t›¤› haberle Adana’da fabrika ter-
ketmeme eylemi yapan, haklar›n›
almak için direnen TEKEL iflçile-
rinin direnifline sald›rd›.  ‹flçilerin
fabrikada flark› ve türküler söyle-
yerek alem yapt›klar›n›, içtiklerini
1000 YTL maafl ald›klar›n› yazan
Ekspres gazetesinin haberi üzerine
TEKEL fabrikas›nda direniflte olan
iflçiler 6 Mart günü gazete önünde
bir protesto eylemi yapt›lar. ‹flçiler
ad›na yap›lan aç›klamada gazete
taraf›ndan yap›lan sald›r›n›n dire-
nen tüm iflçi ve emekçilere yönelik
oldu¤u belirtildi.

‹flçilerin yo¤un tepkisi nede-
niyle iflçilerin yan›na gelmek zo-
runda kalan gazete sahibi Hakan
Bülent Yard›mc› gazetesi ad›na
özür dileyerek gerekeni yapacak-
lar›n› söyledi. 

AAddaannaa GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii’’nnddeenn
TTEEKKEELL’’ee DDeesstteekk 

Adana’da TEKEL
iflçilerine destek de sü-

rüyor. Adana
Gençlik Derne-
¤i üyesi ö¤ren-
ciler 9 Mart gü-
nü yapt›klar› zi-
yaretle direnen

iflçileri yaln›z b›rakmayacaklar›n›
gösterdiler. Gençlik Dernekliler
iflçilerin fabrika içinde kurduklar›
çad›rlara giderek onlara destekle-
rini ilettiler.

MMaallaattyyaa TTEEKKEELL::
““TTüürrkk--‹‹flfl GGöörreevvee””

Malatya TEKEL iflçileri 10
Mart günü de eylemdeydi. Dire-
nifllerinin 15. Gününde olan TE-
KEL iflçileri yakt›klar› ateflin etra-
f›nda alk›fllarla “Türk-‹fl Göreve,
TEKEL’e Uzanan Eller K›r›ls›n”
sloganlar›yla AKP iktidar›n›n
özellefltirme politikalar›n› ve
emekçilere yönelik sald›r›lar› pro-
testo ettiler. Türk-‹fl’in iflçilere ye-
terli deste¤i vermedi¤inin de be-
lirtildi¤i aç›klamada iflçiler herfle-
ye ra¤men ireniflin sonuna kadar
sürece¤ini söylediler.

Adana Tekel Direnifline
Ahlaks›z Sald›r›

Bir süre önce ‹stanbul Vergi Dairesi Va-
tan Ek Hizmet binas› y›k›l›p Cevizliba¤’da
bulunan otopark ve depo diye kullan›lan
Yeflil Plazaya tafl›nm›flt›. 

‹stanbul BES 1 Nolu flubesi üyesi yakla-
fl›k 600 emekçi 11 Mart günü ‹stanbul Ver-
gi Dairesi önünde biraraya gelerek çal›flma
koflullar›n› protesto ettiler. Eylemde aç›kla-
may› BES 1 Nolu fiube Baflkan› Dursun
Do¤an yapt›. Do¤an aç›klamada “Tafl›nma-
dan yaklafl›k 1 ay önce Vatan ek hizmet bi-
nas›n›n bak›m ve onar›m› için trilyonluk
ihale yap›lm›flt›r. Y›k›m karar› al›nmas›na
ra¤men ihale durdurulmam›flt›r. Trilyonlar-
ca kaynak heba edilmifltir” diyerek flimdiki
çal›flma koflullar›n›n yaratt›¤› sa¤l›k sorun-
lar›n› anlatt›. 

BES’liler “Davutpaflalar ve Tuzlalar ya-
rat›lmas›na izin vermeyece¤iz” diyerek ta-
fl›nmadan kaynakl› gündeme gelen sa¤l›k-
s›z çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesini iste-
diler. 

BES: Çal›flma
Koflullar›m›z Düzeltilsin!

Emekli-Sen 
Eylem Program›n›
Aç›klad›



Faflistler, Bursa Uluda¤ Üniversitesi’nde 7 Mart günü
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’yle ilgili etkinlik yapan dev-
rimci-demokrat ö¤rencileri tehdit ederek etkinli¤i engelle-
meye çal›flt›lar. 10 Mart günü de bir kafede oturan ö¤renci-
lere elleri sat›rl›, sopal› 50 kiflilik faflist grup sald›rd›. Sald›-
r›da üçü a¤›r 6 ö¤renci yaralan›rken sald›r›y› protesto eden
ö¤rencilere de ÖGB’ler ve jandarma sald›rd›. Çok say›da
ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Ayn› gün Mediko’nun önünde toplanan 300 ö¤renci ar-
kadafllar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isteyerek rektörlü¤e yü-
rüdü. Rektöre tepkilerini dile getiren ö¤renciler, buradan
faflistlerin yuvalar› haline dönüfltürülen devlet yurduna gi-
derek yurda girmek istedi. Jandarma burada da biber ga-
z›yla sald›rd›. Jandarmalara tafllarla karfl›l›k veren ö¤renci-
lerden yaralanan ve bay›lanlar olurken, 60 ö¤renci gözal-
t›na al›nd›. 

Sald›r› bununla da s›n›rl› kalmad›. Jandarma T›p Fakül-
tesi Hastanesi’ne giren ö¤rencilere sald›rmaya bafllad›.
Hastane koridorunda ö¤rencilere düflmanl›¤›n› sergileyen
jandarmaya halktan insanlar tepki gösterip ö¤rencilere sa-
hip ç›kt›. 

Aralar›nda HÖC’ün de bulundu¤u çok say›da demok-
ratik kurum Uluda¤ Üniversitesi’nde jandarman›n sald›r›-
s›n› 11 Mart’ta yapt›klar› aç›klamayla protesto ettiler.
Aç›klamay› E¤itim-Sen Bursa fiubesi Baflkan› Kemalettin
Y›ld›z okudu. Y›ld›z, ö¤rencilere yönelik sald›r›lar›n bir
Türkiye klasi¤i haline geldi¤ini dile getirdi. Y›ld›z’›n aç›k-
lamas›n›n ard›ndan adliye önüne gidilerek burada da bir
bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamaya 30 kifli kat›ld›.
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ÇÜ’nde 
‹P’lilerden
Sald›r›!

6 Mart günü Çukurova
Üniversitesi’nde ›rkç› bildiri
da¤›tan ve kendilerine Türki-
ye Gençlik Birli¤i ad›n› veren
‹flçi Partili bir gruba devrimci-demokrat ö¤renciler mü-
dahale ederek okullar›nda ›rkç› faaliyetlere izin verme-
yeceklerini söylediler. ‹flçi Partili grup yanlar›nda getir-
dikleri demir çubuklarla aralar›nda Adana Gençlik Der-
nekli ö¤rencilerin de bulundu¤u devrimci demokrat ö¤-
rencilere sald›rd›. Sald›r›da 6 ö¤renci yaraland›. 

Sald›r›n›n duyulmas› üzerine Fen-Edebiyat
Fakültesi önünde toplanan yaklafl›k 300 ö¤renci ‹P çe-
tesinin oldu¤u alana do¤ru sloganlar atarak yürüyüfle
geçti. ‹P çetesinin ve sald›r›n›n teflhir edildi¤i
konuflmalar yapan ö¤renciler üniversite girifline do¤ru
yolu da trafi¤e kapatt›lar. Gençli¤in bu tepkisi
karfl›s›nda ‹P’li grup da okulu terk etti. 

Ayn› gün ‹nönü Park›’nda yap›lan 60 kiflinin
kat›ld›¤› eylemle de sald›r› protesto edildi.

Çukurova Üniversitesi ö¤rencileri 11 Mart’ta
yapt›klar› bir baflka eylemle de faflist, gerici odaklar›
uyard›klar›n› söyleyerek Uluda¤ Üniversitesi’nde jan-
darman›n ö¤rencilere yönelik sald›r›s›n› da protesto
ettiler.

Mersin Üniversitesi’nde
Gözalt›!

5 Mart’ta Mersin Üniversitesi’nde Azadiye Welat Ga-
zetesi okuru 5 ö¤renci kimlik kontrolü yapmak isteyen
polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›. 6 Mart’ta bi-
raraya gelen ö¤renciler polisi ve rektörü protesto eden slo-
ganlar atarak, rektörlü¤e yürüyerek gözalt›lar›n
b›rak›lmas›n› istediler.

HÖC’ün de aralar›nda bulundu¤u demokratik kitle ör-
gütleri taraf›ndan 7 Mart günü 60 kiflinin kat›ld›¤› aç›kla-
mayla ö¤rencilere yap›lan sald›r› protesto edildi.

Tacizciyi Koruyan Polis!
Ad› birçok fuhufl ve uyuflturucu olaylar›n›n içinde ge-

çen polis bu kez de bir tacizciye sahip ç›k›p Gençlik Der-
ne¤i üyesine sald›rd›. 9 Mart günü ‹zmir’in Bornova’da
belediye otobüsünde genç k›zlar› taciz eden bir kifli hal-
k›n tepkisi üzerine polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. ‹zmir
Gençlik Derne¤i üyesi Ça¤r› Çevik polis arabas›nda bu-
lunan tacizcinin foto¤raf›n› çekmek isteyince polis Ça¤r›
Çevik’e sald›rd› ve halk›n gözleri önünde “araban›n res-
mini niye çekiyorsun. Belki teröristsin, arabay› bombala-
yacaks›n” dedi. Ça¤r› Çevik ayn› gün serbest b›rak›ld›.

Gaziantep’te Yolda ‹flkence!
6 Mart günü Güney Koç isimli Gaziantep

Üniversitesi ö¤rencisi yolda polisin sald›r›s›-
na u¤rad›. “fiüpheli flah›s” diyerek Koç’a
kimlik sorup üst aramas› dayatan polis, bu
keyfiyete karfl› ç›kan Güney Koç’a yumruk
ve tekmelerle sald›rarak elinde bulunan
hapishaneden gönderilen takvimlere de el koydu.
Sald›r›ya “‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek” slogan-
lar› atarak direnen Koç serbest b›rak›l›rken el konulan
takvimler de Koç’a geri verildi.

Önce Faflistler Sonra
Jandarma Sald›rd›



44 GENÇL‹K 16 MMart 22008

O k u l l a r
aç›kken burju-
va medyada

karfl›m›za sürekli flöyle haberler ç›kmaktad›r: “Karfl›t
görüfllü ö¤renciler aras›nda çat›flma ç›kt›.” Burjuva
medyan›n vermek istedi¤i fley, okullarda farkl› iki si-
yasi grup vard›r ve bunlar sürekli çat›flma halindedir.
Asl›nda bakt›¤›m›zda yalan söylediklerini de iddia
edemeyiz. Söyledikleri do¤rudur, okulda “karfl›t siyasi
görüfllü” ö¤renciler vard›r ve bunlar çat›flma halinde-
dir. Fakat bu kliflenin habercilik olamayaca¤› da afli-
kard›r. Bu, burjuvazinin ö¤rencileri siyasetten uzaklafl-
t›rmak için habercili¤i de kendine alet etmesinden
baflka bir fley de¤ildir. Haberin yaln›zca kendi ifline ge-
len k›sm›n› kullan›p, “siyasi görüfllerini aç›klamak kötü
bir fleydir, bu tarz fleylerden uzak dur”, “siyasetle u¤-
raflanlar sürekli kavga eden, eli sat›rl› b›çakl› kiflilerdir”
mesaj› vermeye çal›fl›yor. 

Afla¤› yukar› hepimiz duymufluzdur, habercilikte “5
N 1 K” diye bir terim vard›r. Bunun aç›l›m› ne, nerede,
ne zaman, nas›l, neden ve kim’dir. Haberler buna göre
yap›l›r. fiimdi buna göre bakal›m; ne olmufl: Kavga ç›k-
m›fl, nerede: Okulda, ne zaman “…” tarihte, nas›l ol-
mufl: Sat›rl› b›çakl›, kim yapm›fl: Karfl›t görüfllü ö¤ren-
ciler. Fakat en önemli sorunun cevab› her seferinde
havada kal›yor. NEDEN? Bu kifliler neden birbirlerine
öldüresiye, sat›rla b›çakla h›nçla sald›r›yor. Buna bir
cevap yoktur. 

Bu sorunun cevab›n› da yaflayanlar olarak cevap-
land›rma hakk›m›z oldu¤unu düflünüyoruz. Hatta bir
nokta daha ekleyelim; yukar›daki sorulardan “nas›l”›n
da yanl›fl cevapland›¤›n› söylüyoruz. Okullarda sat›rl›
b›çakl› kavgalar ç›km›yor, faflistler devrimcilere sat›r
ve b›çaklarla sald›r›yor! 

“Neden?” sorusuna gelince belki sald›ran faflistler-
den birine sorsan›z kendisi bile tam cevap veremez.
Klifleleflmifl “onlar komünist, bölücüler” cevab›ndan
daha fazlas›n› alamazs›n›z. Sorarsan›z en milliyetçi
onlard›r, ülkeyi onlardan baflka seven yoktur ve bu
komünistler ülkeyi bölmeye çal›fl›yorlard›r. Din ve mil-
liyetçilik demagojileriyle kendilerini hakl›ym›fl gibi
göstermeye çal›fl›rlar. 

Bu sorunun cevab› için önce tarihe dönüp bakmal›-
y›z. Hem ülkemiz devrimci tarihine, hem de bu sald›r›-
lar› örgütleyen faflist hareketin tarihine. 

Ülkemiz devrimci gençli¤i, ülkemizin emperyaliz-
min sömürgesi olmas›ndan itibaren ba¤›ms›z Türkiye
mücadelesini bafllatm›flt›r. 60’lardan bu yana da difle
difl sürdürülen anti-emperyalist mücadele ortadad›r.

Peki, kendilerini en milliyetçi, ülkenin y›lmaz koruyu-
cular› olarak gösteren faflistlerin tarihinde bu
sömürüye karfl› ne vard›r? Art›k ülkenin iflbirlikçiler

taraf›ndan parça parça sat›l›fl›n›n
saklanmaya bile gerek duyulmad›¤›
ülkemizde ne yapt›lar? 

Biz söyleyelim; sald›rd›lar. Fakat
zannetmeyin ki ülkeyi iflgale gel-
mifl emperyalist kurulufllara ya da
iflbirlikçilerine sald›rd›lar; hay›r, on-

lar emperyalizme karfl› mücadele eden devrimcilere
yani bize sald›rd›lar. Dev-Genç’liler 6. Filo’yu protesto
etti¤i s›rada onlar Amerikan askerlerinin koruyucusu
kesilip ellerinde tafllarla devrimcilere sald›r›yorlard›.
Devrimciler ülkenin yeni sömürge oldu¤unu, halklar›n
emperyalizme karfl› birleflmesi gerekti¤ini savunurken
onlar flovenist politikalarla halklar›n üzerine sald›r›p,
halklar›n birbirine düflman yetiflmesine çal›flt›lar. 

Peki neden? 

Bursa Uluda¤ üniversitesi’nde 10 Mart günü saat
10.00’da, genellikle devrimci ilerici ö¤rencilerin otur-
duklar› bir kafeye elleri sat›rl› sopal› 50 kiflilik bir fa-
flist grup sald›rd›. Sald›r› s›ras›nda orada bulunan 3 ö¤-
renci a¤›r flekilde yaraland›. 

Ankara Dil Tarih ve Co¤rafya Fakültesi’nde 29 fiu-
bat 2008 Cuma günü ö¤le saatlerinde DTCF’de kendini
reis olarak nitelendiren bir faflistin sol görüfllü bir ö¤-
renciye omuz atmas›yla bafllayan gerginlik gün boyu
devam etti. 

Faflistin sald›rmas›yla bafllayan tart›flmaya di¤er sol
görüfllü ö¤renciler de müdahale etti. Ç›kan tart›flmada
faflist ö¤rencilerden birinin kafas› yar›ld›. DTCF’nin ar-
ka kantininde toplanan faflistler tekbir getirerek “Va-
tan Bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganlar›yla tafl ve
sopalarla solcu ö¤rencilere sald›rd›lar. Yar›m saat sü-
ren çat›flma sonras›nda polisler okula girerek sözde
güvenli¤i sa¤lad›lar. 

Sol görüfllü ö¤renciler de “Kahrolsun Faflizm Yafla-
s›n Mücadelemiz”, “Dil Tarih Faflizme Mezar Olacak”
sloganlar›yla okulda bekleyifllerini sürdürdüler. Saat
17.00’da DTCF’den toplu ç›k›fl yapan ve say›lar› yakla-
fl›k 300 kifli olan sol görüfllü ö¤renciler Sakarya Mey-
dan›’na kadar yürüdüler. Burada yap›lan bas›n aç›kla-
mas›nda DTCF’de yaflanan olaylar›n sa¤-sol çat›flma-
s› de¤il, faflist sald›r› oldu¤u söylendi. 

6 Mart 2008’de, saat 12.00 civarlar›nda Çukurova
Üniversitesi’ne gelen ‹flçi Partili faflist bir grup, okulun
yemekhanesi önünde bildiri da¤›t›m› yapt›¤› s›rada
Adana Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de içinde bulun-
du¤u devrimci demokrat ö¤rencilerinin müdahalesi
oldu. ‹flçi Partili grup ise müdahalenin karfl›s›nda yan-
lar›nda getirdikleri demir çubuklarla devrimci-demok-
rat ö¤rencilere sald›rd›. 

Sald›r› s›ras›nda devrimci demokrat ö¤renciler de
biraraya gelerek ‹P çetesinin oldu¤u alana do¤ru, ‘FA-

Ülkü Ocaklar›, Emperyalizmin 
Faflist ‹flbirlikçileridir!



YÜRÜYÜfi 
Kavgaya Ça¤r›d›r 

7-9 Mart tarihleri içinde ya-
p›lan sat›fllarda okurlar›m›z Yü-
rüyüflün sesini duyurmaya de-
vam ettiler. 

BBuurrssaa’’ddaa Teleferik, AAnnttaall-
yyaa’’ddaa Baraj mahallelerinde,
AAnnttaakkyyaa’da Harbiye Belde-
si’nde ve Hürriyet Mahalle-
si’nde, AAddaannaa’da Da¤l›o¤lu
Mahallesi’nde, ‹‹zzmmiirr’de Harmandal› ‹lçesi’nde yap›lan
dergi sat›fl›nda okurlar›m›z dergileri halka ulaflt›r›rken
AKP’nin halk düflman›, iflbirlikçi politikalar›n› teflhir
ettiler. Halk 8 Mart’a kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.
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fi‹ZME KARfiI OMUZ OMUZA’ sloganlar›n› atarak cevap
verdiler. ‹P çetesi kendilerine karfl› ilerleyen devrimci-
leri gördükleri anda kaçarak okulu terk ettiler. 

Y›llar önce yaflanan faflist sald›r›larla, yukar›da be-
lirtti¤imiz yak›n günlerde yaflanan faflist sald›r›lar›n
nedenleri ayn›d›r. Devrimciler y›llard›r emperyalistler
ve iflbirlikçileri için tehlike oluflturdular. Düzen dev-
rimciler varken ve düflüncelerini halklara ulaflt›r›rken
vatan› emperyalistlere rahatça peflkefl çekemeyece¤i-
ni biliyor. Bundan dolay› da sürekli halk› ve devrimci-
leri bask› alt›nda tuttu, iflkencelerden geçirdi ya da
katletti. Fakat bunu sürekli göstererek bizzat ordusu
ya da polisiyle yapmas› da faflist yap›s›n› teflhir edece-
¤inden devrimcilerin karfl›s›na sivil faflistler örgütlen-
di. Bunu da kendisi beceremedi yine emperyalist a¤a
babalar›n›n tavsiye ve yönlendirmesiyle yapabildi. O
çok milliyetçi ülkü ocaklar›n›n aç›l›fl› sürecinde, CIA
ajanlar›n›n Türkiye’ye gelip yönlendirdi¤i, komando-
lar› e¤itti¤i kimseye fazla flafl›rt›c› gelmez herhalde. 

Evet, okullar›m›zda faflistlerin bizlere görüfllerimiz-
den dolay› sald›rd›¤› gerçektir. Gerçek olmayan bi-
zim amac›m›z›n ülkeyi bölüp, camileri y›kmak oldu¤u-
dur. 

Bizler insan gibi yaflayabilece¤imiz, açl›ktan, fakir-
likten insanlar›n ölmedi¤i bir yerde yaflamak istiyoruz
ve bunun ancak insana en fazla de¤er veren sosyalist
sistemde olaca¤›n› söylüyoruz. Sosyalizmin ad› bile
emperyalistleri ve iflbirlikçilerini korkutmaya yetiyor.
Bu yüzdende üzeremize bu sivil faflistleri sal›yorlar. 

Karfl›m›zda sadece bizden farkl› düflünen ö¤renci-
ler yok. Karfl›m›zdakiler bu sömürü düzenini bizden
korumaya çal›flan kiflilerdir. Hayat›n her alan›nda ol-
du¤u gibi okullarda da bizi susturmak, yok olmam›z›
sa¤lamakt›r. Yalan ve demagojilerle yapt›klar› kitle
çal›flmalar›n›n tek amac› insanlar›n milliyetçi zaafla-
r›ndan yararlan›p daha sonra devrimcilerin karfl›lar›na
dikmekten baflka bir fley de¤ildir. Bunu tarih göster-
mifltir. fiimdiye kadar bundan baflka hiçbir pratikleri
de görülmüfl de¤ildir. ‹P ya da ülkü ocaklar›; ikisinin
amac› da daha iyi bir ülkede yaflamak de¤il, bu düze-
ne tehlike oluflturan devrimcileri sindirmektir. Kullan-
d›klar› milliyetçi hatta ›rkç› söylemler bile sadece ya-
landan ibarettir. 

Bizler devrimci ö¤renciler olarak daha önce faflist
iflgaller de olan okullarda iflgalleri nas›l k›rd›ysak, flim-
di de ayn› militan ruhla okullar›m›zda olmal› ve okul-
lar›m›z› korumal›y›z. Faflistlerin bulundu¤u her alanda
karfl›lar›nda olmal›, yalanlarla kand›rmaya çal›flt›klar›
ö¤rencilere gerçekleri göstermeliyiz. Onlar›n kand›r›p
karfl›m›za diktikleri her kifli, ayn› zamanda bizim ula-
flamay›p kaybetti¤imiz kiflidir. 

Gençlik Federasyonu

Ferhat Gerçek Ba¤›ms›zl›k De-
mokrasi Sosyalizm için Yürüyüfl
Dergisi da¤›t›m› s›ras›nda arkas›n-
dan polis kurflunu ile vuruldu¤un-
dan beri, Yürüyüfl okurlar› Ferhat
için dergi sat›fllar› yap›yor. Ve
pankartlar›nda, sloganlar›nda
adalet isteklerini “Ferhat’› Vu-
ran Polis Hala Tutuklanmad›”
fleklinde dile getiriyorlar.

‹stanbul’da, Anadolu’da her
hafta Ferhat’›n sesini halka ulafl-
t›r›p, yaflad›klar›n› anlat›yor Fer-
hat’›n arkadafllar›. Ve her Yürü-
yüfl Dergisi’ni Ferhat’›n elinden
veriyormuflças›na uzat›yorlar
yeni okurlara. 

‹stanbul 1 May›s Mahalle-
si’nde bu hafta yap›lan dergi da-
¤›t›m›n›n ard›ndan okurlar›m›z Ferhat’› yatt›¤› hastane-
de ziyaret ettiler. Ferhat’tan tüm okurlar›m›za selam ge-
tirdiler. 

Ferhat, bilindi¤i gibi s›rt›ndan vurulduktan sonra
tüm vücudu felç olmufltu. Ferhat kararl›, ›srarl›… Çal›-
fl›yor, yorulmadan, y›lmadan… Yürüyece¤im diyor, yi-
ne Yürüyüfl da¤›taca¤›m diyor… 

Ve iflte “Sevginizle yürüyorum” mesaj›n› gönderi-
yor… 

Ferhat:
“Sevginizle 
Yürüyece¤im”



Fransa’daki 1830 Devrimi, baz›
Alman eyaletlerinde de ayaklanma-
lara yol açt›. Ren Nehri’nin k›y›s›n-
daki bu eyaletlerde yaflayan köylü-
ler, dinin ve feodallerin bask›lar›na
karfl› “bu dünyaya eziyet çekmek
için gelmifl olamay›z” diyerek bay-
rak açt›lar. 

Yoksul köylülerin isyan›na ön-
derlik edenlerden biriydi GGeeoorrgg
BBüücchhhheerr.. Arkadafllar›yla birlikte
HHeesssseenn KKööyy HHaabbeerrcciissii adl› bir dergi
yay›nl›yorlard›. 1834 Temmuz’unda
köylüleri ayaklanmaya ça¤›rmak
için bir bildiri haz›rlay›p dergilerin-
de yay›nlad›lar. Bildirinin bafll›¤›n-
da flöyle yaz›yordu:

““KKuullüübbeelleerree BBaarr››flfl!! 

SSaarraayyllaarraa SSaavvaaflfl!!”” 

Dini önyarg›lar› usta darbelerle
yerle bir ediyordu GGeeoorrgg BBüücchhhheerr..
O güne kadar ““ttaarrtt››flfl››llmmaazz”” say›lan
vergileri, harçlar› sorguluyordu.
Mahkemeleri, en önemlisi zzeennggiinn--
lleerrllee yyookkssuullllaarr››nn yyaaflflaammllaarr›› aarraa--
ss››nnddaakkii bbiinnlleerrccee ffaarrkk›› sorguluyor-
du. Devrimci bas›n›n en güzel ör-
neklerinden biri olan bu bildirinin
bafll›¤›, uzun dönemler, iflçilerin,
köylülerin sloganlar›ndan biri oldu.
Ezilen kitlelere seslenenler, nas›l
sesleneceklerine dair bu bildirinin
üslubunu, muhtevas›n› kendilerine
rehber yapt›lar. Tüm emekçileri, sa-
vafla, soylularla ve burjuvaziyle ölü-
müne bir savafla ça¤›ran bir slogan-
d›r o. Tüm emekçilerin birleflmesi-
ne, onlar› birbirlerinden ay›ran ne-
denlerin bir yana b›rak›lmas›na bir
ça¤r›d›r. Bu tarihi bildirinin genifl
bir bölümünü afla¤›da sunuyoruz. 

HH
““KKUULLÜÜBBEELLEERREE BBAARRIIfifi!! 

SSAARRAAYYLLAARRAA SSAAVVAAfifi!! 

“1834 y›l›nda, sanki ‹ncil yalan-
lar›n›n cezas›n› çekiyormufl gibi bir
görüntüyle karfl› karfl›yay›z. Sanki
Tanr› köylülerle zenaatkarlar› be-
flinci günde, prensleri ve asilleri ise

alt›nCI günde yaratm›fl
ve onlara ‘dünya üzerin-
de sürünen bütün mahlu-
kata hükmedin’ diye em-
retmifl, köylülerle zena-

atkarlar› da haflarat aras›nda say-
m›fl gibi... Asillerin yaflam› uzun
bir pazar günü gibi: Güzel evlerde
oturuyorlar, zarif k›yafetler giyi-
yorlar, tombul yüzleri var ve ayr›
bir dil konufluyorlar; halk ise önle-
rinde tarlada gübre gibi yat›yor.
Köylü saban›n peflinden yürüyor,
asil ise hem onun hem saban›n ar-
kas›ndan yürüyüp hem onu hem
öküzü güdüyor ve bafla¤› kendi
al›p an›z› ona b›rak›yor. Köylünün
yaflam› uzun bir ifl günü gibi: Eki-
nini onun gözleri önünde baflkala-
r› kemiriyor, gövdesi bafltan afla¤›
nas›r, teri asillerin sofras›nda tuz.
(...) 

“Siz, patatesinizi çalan komflu-
nuzu dava edebilirsiniz; ama hele
bir devletin hergün vergi ve harç
ad› alt›nda, bir k›ta dolusu lüzum-
suz memurun sizin terinizle se-
mirmesi için mal›n›zdan yapt›¤›
h›rs›zl›klar› dava etmeye kalk›fl›n;
hele bir, birtak›m ya¤ tulumlar›n›n
keyfine kald›¤›n›z ve bu keyfiyetin
ad› yasa oldu¤u için dava açmaya
giriflin, devletin dolap beygirleri ol-
du¤unuz için, insan olarak haklar›-
n›z› yitirdi¤iniz için dava açmay›
deneyin; nerede o zaman bu davay›
kabul edecek mahkemeler, nerede
adalet da¤›tacak hakimler? (...) 

“Hele bir Darmstad’a gidin de,
orada beylerin sizin paran›zla nas›l
e¤lendi¤ini görün, sonra da ekme-
¤in baflka midelere nas›l müthifl ya-
k›flt›¤›n›, sizlerin teriyle renklenen
güzel k›yafetleri, ellerinizin nas›r›n-
dan kesilmifl zarif kuflaklar›, halk›n
kemikleriyle yap›lm›fl mükemmel
evleri aç kar›lar›n›za ve çocuklar›n›-
za anlat›n; sonra da lefl gibi kulübe-
lerinize sürünün ve tafll› tarlan›zda
iki büklüm siftinin ki, belki onlar da
günün birinde gidip prensin birinin
prensesin birini nas›l becerdi¤ini,
efendilerin üzerinde yemeklerini
yedi¤i masa örtüsünü kap› aral›¤›n-
dan seyredebilsinler, köylülerin ya-
¤›yla yanan lamban›n kokusunu az›-

c›k duyabilsinler. 

“Bütün bunlara tahammül edi-
yorsunuz, çünkü alçaklar size diyor
ki: Bu hükümet Tanr›’n›n hükümeti-
dir. Bu hükümet Tanr›’n›n hüküme-
ti de¤il, yalanlar›n babas›d›r. Bu Al-
man prensleri meflru hükümetler de-
¤ildir; (...) Alman prenslerinin gücü
halk›n yapt›¤› seçimden de¤il, iha-
net ve yalan yere ettikleri yeminden
gelir, bunun içindir ki varl›klar› ve
eylemleri Tanr› taraf›ndan lanetlen-
mifltir; bilgelikleri aldatmaca, ada-
letleri eziyettir. (...) 

“Y›llar boyu köleli¤in dikenli
tarlas›nda iki büklüm çal›flt›n›z,
flimdi yaz olsun, özgürlük ba¤lar›n-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Kulübelere
Bar›fl,

Saraylara
Savafl!

RRuuss aass››llll›› FFrraannss››zz rreessssaamm MMaarrcc CChhaaggaallll’’››nn 
““SSaarraayyllaarraa SSaavvaaflfl”” aaddll›› ttaabblloossuu



da terleyin ve kendinizi bininci ekle-
minize kadar özgür hissedin. 

“Uzun bir yaflam boyu topra¤›
kazd›n›z, art›k tiranlar›n›z›n mezarla-
r›n› kaz›n. fiatolar› siz yapt›n›z, flimdi
y›k›n onlar› ve özgürlü¤ün evini ku-
run.” (*)

HH
Bu ça¤r› yap›ld›¤›nda y›l 1834’tür.

Henüz “komünizm hayaleti Avru-
pa’n›n üstünde” dolaflmamaktad›r ve
KKoommüünniisstt MMaanniiffeessttoo da yaz›lmam›fl-
t›r. Ama asl›nda, Manifesto’yu sat›r
sat›r iflte bu ayaklanmalar, bu bilinç-
lenme haz›rlamaktad›r. 

“Kulübelere Bar›fl! Saraylara Sa-
vafl!” bafll›kl› bildiri, Manifesto’da
görünmeyen bir sat›r olmufltur belki. 

HH
Dönemin daha iyi anlafl›lmas› ba-

k›m›ndan HHeesssseenn KKööyy HHaabbeerrcciissii adl›
dergi hakk›nda bir bilgi daha ekleye-
biliriz. Dergi bir ““öönn bbiillggii””yle da¤›t›-
l›yordu. Çünkü kendilerini ““ttaannrr››nn››nn
hhüükküümmeettii”” diye tan›tanlar, iflçiler ve
köylülerin sesini kesmek için her tür-
lü zulme baflvurmakta tereddüt etmi-
yorlard›. Hessen Köy Habercisi zor
koflullarda yay›nlan›yordu. Bu “ön
bilgi” de bu zorluklar›n bir kan›t›yd›: 

“ÖN B‹LG‹:

Bu gazetenin Hessen halk›na do¤-
rulardan haber vermesi gerekiyor, oy-
sa do¤ruyu söyleyen as›l›yor; do¤ru-
lar› okuyan bile, yalan yere yemin et-
mifl hakimlerce cezaland›r›l›yor. Bu
nedenle, ellerine gazete ulaflanlar›n
flunlara dikkat etmesi gerekiyor: 1)
Gazeteyi titizlikle, ev d›fl›nda bir yerde
polisten saklamal›s›n›z; 2) Okudukla-
r›n›z› yaln›zca en sad›k dostlar›n›za

açmal›s›n›z; 3) Kendinizmifl gibi gü-
venemeyeceklerinizin bulundu¤u yere
gazeteyi gizlice b›rak›verin; 4) Buna
ra¤men birisi okudu¤u gazeteyle bir-
likte yakalan›rsa, ifadesinde onu o an
yöneticilere götürmekte oldu¤unu
söylemelidir; 5) Gazeteyle birlikte ya-
kaland›¤› halde asl›nda onu okuma-
m›fl olan biri elbette suçsuzdur.” (**) 

HH 
1871 ilkbahar›nda, ezilenler Fran-

sa’da bir kez daha ayaklanm›fllard›.
Ayaklanan iflçilerin kurdu¤u Paris
Komünü, sadece Fransa’y› de¤il, bü-
tün Avrupa'y› ve elbette Almanya'y›
da sarsmaya bafllam›flt›. Ayn›
1830’larda “Kulübelere Bar›fl! Saray-
lara Savafl!” bildirisinin yaz›ld›¤› dö-
nemdeki gibi, Fransa’daki mücadele
Almanya’y› etkilemifl ve bunun karfl›-
s›nda da Alman burjuvazisi, kendi s›-
n›rlar› içinde bir “Komün” ortaya ç›k-
mamas› için seferber olmufltu. 

Paris Komünü, bilindi¤i gibi kanl›
bir flekilde bast›r›ld›. Proletaryan›n bu
ilk iktidar olma giriflimi yenildi. Bur-
juvazi bu sonuç üzerine bayram ya-
parken, Alman iflçi s›n›f› üzüntülü ve
fakat öfkeli ve kararl›yd›. Alman ileri-
ci bas›n›n da Komünü selamlayan ya-
z›lar yay›nlan›rken, meclisteki tek
sosyalist milletvekili olan August Be-
bel de parlamentoda KKoommüünn''üü ssee--
llaammllaayyaann bir konuflma yapt›. Bu ko-
nuflma da çok tarihiydi, Alman sosyal
demokrat hareketi, bu konuflmayla,
burjuvaziyle, düzenle ba¤lar› tama-
men kopar›p, Komün’ü örnek ald›¤›n›
ilan ediyordu. Bu tarihi konuflma, yu-
kar›da aktard›¤›m›z tarihi bildirinin
sözleriyle bitiyordu. fiöyle diyordu
Bebel: "Beyler, flu anda Paris bast›r›l-
m›fl olsa da, Paris'teki mücadelenin
sadece kküüççüükk bbiirr öönnccüü ssaavvaaflfl›› oldu¤u-
nu, Avrupa'da meselenin esas›n›n da-
ha önümüzde durdu¤unu; ve birkaç
on y›l geçmeden, Paris proletaryas›-
n›n, ''SSaarraayyllaarraa ssaavvaaflfl,, mmaaddeennIIeerree bbaa--
rr››flfl,, sseeffaalleettee vvee aattaalleettee ööllüümm'' naras›-
n›n tüm Avrupa proletaryas›n›n savafl
naras› olaca¤›n› size hat›rlat›r›m!"

(*) (Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler
Ansiklopedisi, Cilt 1, Ekler Bölümü, syf:7) 

(**) Age, syf. 7
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K›sa TTarih
1166 MMaarrtt -- 2222 MMaarrtt

16 Mart 1871 
Paris Komünü ilan edildi. Proletarya-
n›n ilk devletiydi o. Burjuvazi bu ne-
denle vahflice sald›rd›. 71 gün süren
Paris Kömünü, uzun bir mücadelenin
ürünüydü. 

20 Mart 1978 
“Faflizme ‹htar” eylemi gerçeklefl-
tirildi. 16 Mart günü ‹stanbul Üniver-
sitesi önünde gerçeklefltirilen faflist
katliam› protesto etmek için D‹SK’in
ça¤r›s›yla ülke çap›nda 2 saatli¤ine
hayat durduruldu. "Faflizme ‹htar" ey-
lemine yaklafl›k 1 milyon kifli kat›ld›. 

21 Mart 
1937

Dersim isyan›
bafllad›.

21-22 Mart 1992 
Newroz günü kontrgerillan›n sald›r›la-
r› sonucunda Cizre'de,  fi›rnak'ta, Nu-
saybin'de, Batman'da, Hakkari'de
onlarca Kürt yurtseveri katledildi. 

22 Mart 1946 
‹ran’da Mahabad Kürt Cumhuriyeti
ilan edildi. Cumhuriyet'in 11 ay sonra
y›k›lmas›n›n ard›ndan Cumhuriyetin
liderlerinden Qadi Muhammed ve be-
raberindekiler idam edildi.

22 Mart 1991 
Amerikan Vinnel-Brown Root (VBR),
Tuslog Genel Müdürü ve NATO kurye-
si John Gandy ‹stanbul’da devrimciler
taraf›ndan öldürüldü. 

“Uzun bir yaflam boyu
topra¤› kazd›n›z, art›k tiran-
lar›n›z›n mezarlar›n› kaz›n.
fiatolar› siz yapt›n›z, flimdi
y›k›n onlar› ve özgürlü¤ün
evini kurun.”
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BAM TELİ çizgiler

Mum Gibi 
““ÜÜçç aayyddaa,, vvaarr yyaa DDiiyyaarrbbaakk››rr’’›› mmuumm ggiibbii yyaappmmaazzssaamm......”” diye

konufluyor Ankara’daki Salim Demirci adl› savc›.. 

DDeerrddii,, hhuukkuukkuu üüssttüünn kk››llmmaakk ddee¤¤iill ddee,, ““MMeemmlleekkeettii mmuumm ggiibbii
yyaappmmaakk”” aannllaaflfl››llaann.. OO zzaammaann DDeemmiirrccii’’yyee flfluu ssoorruuyyuu ddaa ssoorrmmaakk
flflaarrtt oolldduu:: Kevser M›rzak’›n anmas›na kat›lanlar› da “Ankara’y›
mum gibi yapmak için” mi tutuklad›n›z?..

HHeellaall RRüüflflvveett!!
Adam alkollü araba kullan›yor.

Biraz sonra polis durduruyor. Alkollü
adam, cüzdan›ndan 40 YTL ç›kar›p
uzat›yor polise. 

Polis dini bütün. Paraya elini
uzat›rken diyor ki: “Bu paray› helal
edersen al›r›m, yoksa almam”!

Esas ‘Kötü Adam’
Kim?

Siz onu KKeennaann PPaarrss ola-
rak tan›d›n›z! Yeflilçam’›n on-
larca filminin jeneri¤inde öy-
le geçti ad›. Oysa.. 

Oysa onun ad› KKiirrkkoorr CCeebbeecciiyyaann idi. 

KKiirrkkoorr CCeebbeecciiyyaann..  

Bir Ermeni’ydi o. Ve do¤ma büyüme de ‹stanbullu.
Fakat bu topraklarda o, ismini gizlemek, baflka bir
deyiflle hayat›n›n her an›nda rol yapmak zorunda b›rak-
›ld›. O halde flimdi söyleyin, ona ony›llarca kendi ad›n›
kulland›rtmayan bu filmdeki as›l “kötü adam” kim? 

değin elerm

Yüzsüzlük!
ABD D›fliflleri Bakanl›¤›, 11 Mart’ta, 2007 y›l›na ilifl-

kin ““YY››llll››kk ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› RRaappoorruu””nnuu aç›klad›. 
Raporda, Amerika tam bir piflkinlikle, tam bir ikiyüz-

lülükle, çeflitli ülkelerdeki insan haklar› ihlallerini eleflti-
riyor.  

Raporda Türkiye’ye de tam 51 sayfal›k bir bölüm ay-
r›lm›fl. Sözkonusu bölümde Türkiye’de “insan haklar› ala-
n›nda hala ciddi problemler yafland›¤›na” dikkat çekiliyor. 

Kimin dikkatini çekiyorsa?!  
‹ktidar› destekleyen ABD, iktidara uygulayaca¤› poli-

tikalar› söyleyen yine ABD... ve iktidar› bunlar› yapt›¤›
için elefltiren de ABD...  

Bir de daha evlere flenlik “elefltirileri” var; mesela ifl-
kence devam ediyormufl, çocuk eme¤i sömürüsü varm›fl,
fiemdinli gibi olaylarda güvenlik güçleri yarg›lanm›yor-
mufl, yani AABBDD’’nniinn bbiirr bbaaflflkkaass››nnaa tteekk bbiirr kkeelliimmee bbiillee
eeddeemmeeyyeeccee¤¤ii konular hepsi... 

Sanki Guantanamo yok, sanki Ebu Gureyp onlar›n
eseri de¤il, sanki onlarca ülkedeki diktatörlükleri destek-
leyen kendileri de¤il.. 

Emperyalist riyakarl›k ve piflkinlik, dünyadaki tüm
riyakarl›klar› ve piflkinlikleri geride b›rak›yor... Ne de
olsa emperyalist de¤il mi, olacak o kadar! 

Do¤ruya DDo¤ru
“... Baflbakan›n anlatt›¤› kadar mükemmel

bir yasaya karfl› ç›kabilmemiz için de deli
olmam›z laz›m.  ... Memurlar, iflçiler, emekli-
ler yalanc› de¤ildir. Onlar bu memleketin
dürüst çal›flanlar›d›r...” 

(Türk-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Kumlu)

SSaakkssaa¤¤aann!!
Bir güzide flehrimizde 8 Mart’la ilgili “et-

kinlik” yap›l›yor. Etkinlik defile... “ 88 MMaarrtt’’ttaa
ddeeffiilleenniinn nnee aallaakkaass›› vvaarr”” diye haberi dinleme-
ye devam ediyorsunuz. Dekolte k›yafetlerin
sergilendi¤i defile bir de üstüne üstlük ““fifieehhiitt
aannnneelleerriinnee iitthhaaff eeddiillmmiiflfl””!!

Durun daha bitmedi “etkinlik”; mankenler
ve izleyenler 8 Mart kutlamas›n› bitirirken hep
birlikte 1100 YY››ll mmaarrflfl›› söylüyorlar; dam üstünde
saksa¤an, tam da böylesi durumlar için uygun
bir söz olsa gerek. 



Vatan Bizim,
Alt›n Onlar›n
Olsun! 

Uflak-Eflme K›fllada¤ Alt›n Madeni’nin Dan›fltay 6.
Dairesi’nin 9 Temmuz 2007 tarihinde yürütmeyi dur-
durma karar› olmas›na ra¤men yasad›fl› bir flekilde aç›-
l›p yeniden faaliyete geçmesi protesto edildi.

‹zmir Eski Sümerbank önünde 10 Mart günü davul-
zurnayla bafllayan bas›n aç›klamas›n› ‹nay Vicdan Ha-
reketi Dönem Sözcüsü Muammer Sakaryal› okudu.
“Hukuk tan›mayan ve yalan aç›klamalarla kamuoyunu
yan›ltan Eldorado Gold-Tüprag yetkililerini suçluyo-
ruz. Madenin aç›lmas›na izin veren Çevre ve Orman
Bakanl›¤› yetkililerini de suçluyoruz. Bize çaresizli¤i
ö¤retmeye çal›fl›yorlar. Ama yan›l›yorlar. Çare biziz,
çare yaflama sahip ç›kmakt›r, çare suya, havaya, topra-
¤a ve tohuma sahip ç›kmakt›r diyenlerle yan yana ola-
ca¤›z” denilen aç›klama da “Toprak Dede” isimli halk
ozan› Siyanürcü flirkete karfl› yak›lan türküler okudu. 

25 kiflinin kat›ld›¤› aç›klamaya EGE Çevre ve Kül-
tür Platformu(EGEÇEP), Efes Çevre-Do¤a ve Kültür
Derne¤i (EFESÇED), ‹zmir-Bergama, Eflme, Sivrihi-
sar, Havran, Küçükdere Elele Hareketi, Harmandal›
Çevre Platformu kat›ld›. Ege Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i’nin de destek verdi¤i eylem yine “Top-
rak Dede”nin türküleriyle sona erdi.
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Sadun Aren
Yaflam›n› Yitirdi

Türkiye ‹flçi Partisi ‹stanbul eski
milletvekillerinden Sadun Aren, 8
Mart’ta rahats›zl›¤› nedeniyle, tedavi

gördü¤ü hastanede yaflam›n› yitirdi. Özgürlük ve Da-
yan›flma Partisi Onursal Kurucu Baflkan› da olan Sa-
dun Aren, Ankara’da düzenlenen törenlerin ard›ndan
Cebeci Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.

Aren için, milletvekilli¤i nedeniyle TBMM’de,
ö¤retim üyesi olarak görev yapt›¤› Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde törenler yap›ld›. Tö-
renlere milletvekilleri, yazarlar, sendika ve odalar›n
yan›nda, çeflitli yasal parti temsilcileri de kat›ld›. 

Ailesine ve dostlar›na bafl sa¤l›¤› diliyoruz.

“Tutuklananlar
Serbest
B›rak›ls›n”

D‹SK 6. Bölge, KESK,
Tuncelililer Dayan›flma Yar-

d›mlaflma ve Kültür Derne¤i, TH‹V Adana fiubesi, Hal-
kevleri, Adana Tabip Odas›, ‹HD Adana fiubesi, Adana
Temel Haklar Derne¤i, Mücadele Birli¤i, ESP, DHP,
ÇHKM, BDSP, Al›nteri, ÖDP, EMEP, DTP Adana ‹l
Örgütü, fiakirpafla Temel Haklar Derne¤i, Seyhan-Der,
Adana Gençlik Derne¤i taraf›ndan 6 Mart’ta Adana
‹nönü Park›’nda yap›lan aç›klamada “Bas›n Aç›klama-
s›na Kat›lmak Suç mu? Tutuklananlar Serbest B›rak›l-
s›n” pankart› aç›larak tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas› istendi. Aç›klamay› Akil Nergüz okudu.

Düzenin 
Mahir Çayan Korkusu

Antalya Temel Haklar Üyesi Mehmet Ali U¤urlu,
üzerinde Mahir Çayan’›n resimlerinin oldu¤u takvim-
lerden dolay› gözalt›na al›nd›. Antalya Terörle Mücade-
le’ye götürülen U¤urlu’nun kald›¤› evi de aramak için
basan polis arama esnas›nda evde bulunan Leninizmin
‹lkeleri, Halk Anayasas› Tasla¤›, Neydik Ne Olduk ve
Can›m Feda isimli kitaplara ve CD’lere hiçbir gerekçe
göstermeden el koydu. Evinde ve telefon ekran›nda
Mahir Çayan resminin olmas›na dayanarak Antalya po-
lisi U¤urlu’nun THKP/C ve DHKP/C örgütüne ba¤l›
oldu¤unu iddia ederken U¤urlu ayn› gün ç›kar›ld›¤›
savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.

Hat›rlanaca¤› üzere birkaç ay önce de ‹zmir polisi
Temel Haklar ve Özgürlükler Dernekleri’nin ç›karm›fl
oldu¤u “Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i” takvi-
minde devrimci önderlerden Mahir Çayan’›n resminin
ve “Umudu Büyütüyoruz” yaz›s›n›n olmas› nedeniyle
takvimler hakk›nda toplatma karar› ç›kartm›fl ve Temel
Haklar’› basarak Yurdagül Gümüfl ve Umut Durmaz’›
gözalt›na alm›flt›. 

Meryem Özsö¤üt’e
Destek Sürüyor 

SES Adana fiubesi, 4 Mart günü sendika binas›nda
yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla Sincan Hapishanesi’nde tu-
tuklu bulunan SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt’ün
serbest b›rak›lmas›n› istedi. 

SES Adana fiube Baflkan› Mehmet Antmen taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada "Özsö¤üt sadece kat›ld›¤› bir
bas›n aç›klamas› ve evinde bulunan 700 kitap aras›ndan
4 tanesi gerekçe gösterilerek tutukland›" denildi. Mer-
yem Özsö¤üt’ün tutuklanmas›n›n tamamen hukuk d›fl›
oldu¤unu belirten SES’liler aç›klaman›n ard›ndan ha-
z›rlad›klar› destek kartlar›n› Özsö¤üt’e gönderdiler. 
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Kimi kesimlerin, geçmiflte Av-
rupa burjuva demokrasilerinde ol-
mayaca¤›n› düflündükleri hak ve
özgürlüklere yönelik sald›r›lar, hal-
ka yönelik bask› olaylar›, bir dö-
nemdir, bu ülkelerde de daha s›k
rastlan›lan olaylar aras›ndad›r.

Bunlardan birisi, Almanya’da
yafland›. Adem Özdamar isimli
genç, can güvenli¤ini sa¤lamak
için s›¤›nd›¤› karakolda yedi¤i da-
yak nedeniyle komaya girdi ve kal-
d›r›ld›¤› hastanede iki hafta sonra
yaflam›n› yitirdi.

Adem, birkaç y›ld›r, Avrupa’da
gelifltirilen ›rkç›l›¤›n sonucu olarak,

yaflam›n› yitirdi.

Adem’in hayat›n› kaybetmesi-
nin ard›ndan, olay› soruflturan Ha-
gen Baflsavc›s› Reinhard Rolfes
““fifiiiddddeett kkuullllaann››llmmaadd›› vvee kkaarraakkooll--
ddaa ggöörreevvllii ppoolliisslleerriinn ggöörreevvlleerriinnii
kkööttüüyyee kkuullllaanndd››¤¤›› yyöönnüünnddee ddeelliill
yyookk”” aç›klamas› yapt›.

Böylece ›rkç› politikalar›n ikin-
ci boyutu, katil polislerin sahiple-
nilmesi oldu.

Oysa, Adem Özdamar için,
Dortmund Adli T›p Enstitüsü heki-
minin raporunda, ““AAddeemm’’iinn vvüüccuu--
dduunnddaa ddaarrpp iizzlleerrii vvee ççüürrüükklleerr bbuu--
lluunndduu¤¤uu”” belirtiliyor ve ““dd››flflaarr››--
ddaann flfliiddddeett uuyygguullaannmm››flfltt››rr”” denili-
yordu.

Adem’in öldürülmesi bir yan-
dan ›rkç› sald›r›lar›n vard›¤› boyut-
lar› gösteren bir örnek olurken, di-
¤er yandan, emperyalist ülkelerin
de ç›karlar› gerektirdi¤inde, fafliz-
min yöntemlerini rahatl›kla kulla-
nabildiklerini gösterdi.

Adem Özdamar’›n öldürülmesi-
ne iliflkin, 7 Mart’ta bir aç›klama
yapan ‹KAD ve Anadolu Federas-
yonu Berlin Temsilcili¤i, “YYeennii
AAddeemm ÖÖzzddaammaarr’’llaarr››mm››zz››nn,, kkeenn--
ddiimmiizziinn hhoorrllaannmmaass››nnaa,, aaflflaa¤¤››llaann--
mmaass››nnaa vvee nniihhaayyeettiinnddee ccaann››mm››zzaa
kkaasstteeddiillmmeessiinnee kkaarrflfl›› sseessiimmiizzii
yyüükksseelltteelliimm” ça¤r›s› yaparak, 15
Mart’ta Köln’de ›rkç›l›¤a karfl› dü-
zenlenecek yürüyüfle de kat›l›m
ça¤r›s› yapt›.

Almanya’da ‹flkencede Ölüm

Anadolu Fede-
rasyonu “Irkç›
Sald›r›lara Son”
slogan›yla bafllat-
t›¤› kampanyas›n›
sürdürüyor.

Bu çerçevede;
15 Mart’ta Köln
Ebertplatz’da dü-

zenlenecek yürüyüflün ça¤r›s›, FFeeddeerraass--
yyoonnuunn BBeerrlliinn TTeemmssiillcciillii¤¤ii taraf›ndan ya-
p›ld›. Berlin’in Wedink semtinde her cu-
martesi kurulan halk pazar›n›n girifline,
Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele Derne¤i pan-
kart› ve afifller as›ld›. Aç›klama ve el
ilanlar› da¤›t›larak ““IIrrkkçç›› SSaalldd››rr››llaarraa
SSoonn,, ÖÖrrggüüttlleenneelliimm,, BBiirrlleeflfleelliimm,, MMüüccaa--
ddeellee EEddeelliimm”” ça¤r›s› ile gösteri bitirildi.

Ayn› yürüyüfl için, 5 Mart’ta Köln’de
de el ilanlar› da¤›t›larak kat›l›m ça¤r›s›
yap›ld›. Wiener Platz ve Keup str.’ de ya-
p›lan gösteride ayn› zamanda Anadolu
Federasyonu Gazetesi’nin tan›t›m ve sa-
t›fl› da gerçeklefltirildi. 20 adet Federas-
yon gazetesi sat›ld›.

7 Mart’ta da DDoorrttmmuunndd’’ddaa el ilanlar›

da¤›t›larak Köln’de yap›-
lacak olan yürüyüfle kat›-
l›m ça¤r›s›, yap›ld›. Ça¤r›-
larda genel olarak, halk›n
›rkç› sald›r›lara karfl› du-

yarl›l›¤› ve tepkisi gözlendi, Federasyon
üyelerinden el ilanlar› alarak da¤›tan, mi-
tinge kat›laca¤›n› belirten insanlar oldu.
Mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›l›rken, bir
yandan da Anadolu Federasyonu Gazete-
si’nin tan›t›m› ve sat›fl› da gerçeklefltirildi.

Irkç› Sald›r›lara Karfl›
Köln’de Panel

7 Mart’ta Anadolu Federasyonu, Die
Linke (Sol Parti)  ile birlikte, Almanya’da
yabanc› gençlere yönelik, toplama kamp-
lar›na alma, s›n›r d›fl› etme gibi gündeme
getirilen ›rkç› politikalar›n tart›fl›ld›¤› bir
panel düzenlendi. Köln Anadolu Halk
Kültür Evi’nde düzenlenen panele, Die
Linke Partisi’nden fiengül fienol, Erdal
Cenan, Sol Parti’den Bernward Boden,
ve Anadolu Federasyonu ad›na Cengiz
Oban kat›ld›. fiengül fienol’un yönetti¤i
panelde konuflmac›lar, yabanc› gençlerin
suçlu gibi gösterildi¤ine ve yabanc›lara
yönelik ›rkç› politikalara, yabanc› düfl-
manl›¤›n›n ayn› zamanda, seçim malze-
mesi olarak kullan›ld›¤›na de¤indiler.

Anadolu Federasyonu: 
Irkç› Sald›r›lara Son

Avusturya:
Ortak Düflman
Amerika’d›r 

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin sürdürdü¤ü
“Ortak Düflman Ameri--

ka’d›r” kampanyas› çerçe--

vesinde Avrupa’da da “Or--

tak Düflman›n Amerika”
oldu¤u gurbetçilere anlat›--

l›yor. 

Avusturya Linz Anado--

lu Kültür Merkezi’nde 2
Mart’ta Ortak Düflman
Amerika’d›r etkinli¤i ya--

p›ld›. Program, HÖC tem--

silcisinin yapt›¤› konufl--

mayla bafllad›. Temsilci,
“Açl›¤›n, yoksullu¤un,
kültürel yozlaflman›n so--

rumlusu Amerikan emper--

yalizmidir...” diyerek
Amerika’ya karfl› birleflme
ça¤r›s› yapt›. FOSEM tara--

f›ndan haz›rlanan ““OOrrttaakk
DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr””

adl› sinevizyon gösterile--

rek program bitirildi.


