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GÜLER ZERE ‹Ç‹N!
Her çarﬂamba Ankara’da Adalet Bakanl›¤› önündeyiz..
Her perﬂembe ‹stanbul’da saat 12.30’da Adli T›p önündeyiz.
Her cuma ‹stanbul’da saat 19.00’da Taksim Tramvay Dura¤›’ndan
Galatasaray’a yürüyüﬂteyiz...

Yitirdiklerimiz
30 Ekim - 5 Kas›m

1956 do¤umlu Numan, Y›ld›z DMMA’da DEV-GENÇ saflar›nda
mücadele ediyordu. 4 Kas›m 1978’de ‹stanbul ﬁehremini’de
faﬂistler taraf›ndan kaç›r›l›p iﬂkenceyle katledildi.

Numan KAYGUSUZ

109 gündür Adana’da Balcal› Hastanesi önünde oturma eylemindeyiz.
76 gündür ‹stanbul’da Adli T›p önünde Özgürlük Nöbetindeyiz...
Hikmet KURU Alaattin GENÇ Ahmet ÇOBAN Kadir DO⁄AN

Adana’da her Cuma ‹nönü Park›’nda oturma eylemindeyiz...
Mersin’de her hafta Sal› günü Taﬂ Bina önünde
Antalya’da her Cumartesi K›ﬂlahan’da
‹zmir’de her Cumartesi Kemeralt›’nda
Bursa’da her Perﬂembe günü AKP il binas› önündeyiz

1955 Bursa do¤umlu olan Necdet, devrimci düﬂüncelerle lise
y›llar›nda tan›ﬂt›. 1974-75 y›llar›nda ‹stanbul’da Cephelilerin
saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Liseli Dev-Genç ve Bursa mahalli alan sorumlulu¤unu üstlendi. 1980’de tutsak düﬂtü.
Tutsakl›¤›na firar eylemi ile son verdikten sonra, k›r örgütNecdet
P‹ﬁM‹ﬁLER lenmesinde görevlendirildi. Devrimci hareketin k›r gerillas›
gelene¤inin yarat›c›lar›ndan biri olarak, 5 Kas›m 1981’de
Ordu Aybast›’da jandarmayla girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Tarih Yazanlar

teyen faﬂistler taraf›ndan katledildiler.

5 Kas›m 2001’de, oligarﬂinin Küçükarmutlu’daki direniﬂevinde gerçekleﬂtirdi¤i katliamda ﬂehit
düﬂtüler.

Arzu GÜLER Sultan YILDIZ

Her hafta ülkemizin dört bir yan›nda Güler Zere için, Güler Zereler için
sloganlar yükseliyor. Daha da ço¤altal›m sesimizi.

Eylemleri büyütelim...

Karadeniz’in yoksul
köylü ailelerinin çocuklar›yd›lar. Kas›m
1979’da Ordu Aybast›’da, halk›n uyan›ﬂ›n› engellemek is-

Vatan dergisinin da¤›t›mc›s› ve ayn› zamanda
bir tutsak yak›n› olan Ahmet Ar›öz ile dergimizin okuru olan Orhan Veli Saydemir, devrimci düﬂüncelerin yay›lmas› için çaAhmet ARIÖZ Orhan Veli l›ﬂan devrimcilerdi. 3 Kas›m 1999’da IsparSAYDEM‹R ta’da geçirdikleri trafik kazas›nda yaﬂamlar›n›
yitirdiler. Isparta’dan, iki bin kiﬂinin kat›ld›¤›
bir cenaze töreniyle u¤urlanmalar›, ne kadar sevildiklerinin göstergesiydi.

8 Mart 1978 Tunceli Hozat do¤umlu olan Arzu,
1992’de mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul Bahçelievler’de Devrimci Halk Güçleri içinde mücadelesini
sürdürürken, F tiplerinin gündeme gelmesi üzerine, 4 Haziran 2001’de Tayad’l›lar›n ikinci ölüm
orucu ekibinde takt›¤› k›z›l band›n›, ﬂehit düﬂene
kadar onurla taﬂ›d›.

Bülent DURGAÇ Bar›ﬂ KAﬁ

20 ﬁubat 1973 Sivas-Kangal’›n Topard›ç köyünde
do¤an Sultan, K›rﬂehir’de Gazi Üniversitesi E¤itim
Fakültesi ö¤rencisiyken mücadelede yer ald›. 1999'da ‹stanbul’da Kurtuluﬂ gazetesinde çal›ﬂmaya baﬂlad›. 2000’de ise, F tipi hapishanelere karﬂ› TAYAD’l›lar›n içindeydi. Küçükarmutlu’nun ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir direniﬂ mahallesi olmas›yla, onun mücadele alan› da Armutlu oldu.
25 Eylül 1974, Kahramanmaraﬂ, Afﬂin, Çomudüz Köyü’nde do¤an Bülent,
1991’de mücadeleye kat›ld›. Mersin’de 1993’de tutsak düﬂtü. 1996 ölüm orucunda birinci ekipte yer ald›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bursa Hapishanesi’ndeydi. 13 Ekim 2001’de Adli T›p Raporuyla Edirne F Tipi’nden tahliye edildi.
Armutlu’da katledildi¤inde tahliye edileli henüz iki hafta olmuﬂtu.
1981 Dersim Pertek Do¤rultay Köyü’nde do¤an Bar›ﬂ, çocuklu¤undan itibaren
devrimcileri, gerillalar› tan›d›. Akrabalar›ndan tutsaklar vard›, kendisi de mücadele içinde iki kez k›sa süreli tutsakl›klar yaﬂad›. 2000 ölüm orucu direniﬂi sürecinde, Armutlu’daki direniﬂçilere destek olmak için Dersim’den Armutlu’ya gelmiﬂti. ‹nand›¤› de¤erler u¤runa ölümsüzleﬂti.
Yanm›ﬂ ve vurulmuﬂ
cesetlerimize iyi bak›n
bir tebessüm görülecek...
Bir bahar gecesinde
kanla yaz›lan
zaferin gülümseyiﬂidir!

“Yüzündeki coﬂku dolu tebessümle ölümsüzleﬂti.”
Necdet dereye inmek için bir ara ayr›lm›ﬂt› ekipten. ‹ﬂte bu anda bir araba
sesi duymuﬂtu. Bütün ekip toplanm›ﬂt›. Nöbetçilerden bir tanesi yüksekçe bir
yere ç›k›p "asker" diye ba¤›rm›ﬂt›.
Ekip yola do¤ru hareketlendi¤inde silah sesleri de gelmeye baﬂlam›ﬂt›. Kuﬂat›lm›ﬂlard›. Sadece yol ve yolun üstündeki tepe güvenlikliydi. Oraya ulaﬂ›p
ormanl›k k›s›ma çekildilermi kuﬂatmay› yarabilirlerdi belki de. Ancak geçmeleri gereken aç›k bir arazi vard›, bu arazi aﬂ›lmal›yd›. Yoksa kapana gireceklerdi.
Yo¤un ateﬂ karﬂ›s›nda toplu geçmek tehlikeliydi araziyi. Tek tek geçmeye
çal›ﬂ›yorard›. Ancak dört bir yandan ateﬂ ediyordu düﬂman. Çat›ﬂarak ormanl›k bölgeye yaklaﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›. Ama seri at›ﬂlar›n alt›nda birço¤u yaralanm›ﬂt› yoldaﬂlar›n›n. 4 yoldaﬂ› ﬂehit düﬂmüﬂtü. Yoldaﬂlar›ndan 2'si
sa¤ yakalanmas›na ra¤men iﬂkenceyle katledilmiﬂlerdi.
Bütün bu çat›ﬂma boyunca Necdet dere kenar›nda yoldaﬂlar›ndan uzak bir
yerde kalm›ﬂt›. Çemberin tam göbe¤indeydi. Çat›ﬂmay› duyar duymaz yola
ç›kmaya çal›ﬂm›ﬂt› ancak geç kald›¤›n› fark etti¤i için tekrar geri dönmüﬂtü.
Dere içerisinde bir müddet yol alm›ﬂt› ama daha fazla ilerlemesi yakalanmas›
veya katledilmesi demekti. Bunun üzerine dere kenar›nda dik bir yamaçtaki
kovu¤a girmiﬂ, a¤aç dallar›yla üzerini örterek gizlenmeyi baﬂarm›ﬂt›.
Askerler bütün dereyi didik didik aramalar›na karﬂ›n bulamam›ﬂlard› Necdet'i. Bir gece kald›ktan sonra oradan ayr›lm›ﬂt›.
Yoldaﬂlar› Necdet'ten umudunu kestikleri anda, karﬂ›lar›nda görünce sevinç
ç›¤l›klar› atm›ﬂlard›. Ama durumu a¤›rd› Necdet'in. Çok fazla kan kaybetmiﬂti. Art›k yürüyemiyordu. Oturdu¤u yere uzand› ve yüzündeki coﬂku dolu
tebessümle ölümsüzleﬂti. 1974'te baﬂlad›¤› mücadele dolu yaﬂam›, Ordu Aybast› da¤lar›nda ﬂehitler halay›na durmas›yla sonsuzlu¤a uzand›.
Onun bu çat›ﬂmas› ve direniﬂi, davaya ba¤l›l›¤› o y›llarda köylüler taraf›ndan efsaneleﬂtirilerek dilden dile anlat›ld›.
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Halk yenilmez
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Tarihi kan›m›zla yaz›lm›ﬂt›r kaç kez

Can verirken zaferine

Halk yenilmez

ﬁahidim ki

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan
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TÜYAP Kitap Fuar›
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Ziyaret saatleri:
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Boran Yay›nc›l›k Kitap Stand›
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bdullah
Öcalan’›n
devlete teslim etti¤i “yol
haritas›” henüz aç›klanmad›;
fakat Öcalan’›n bugüne kadarki görüﬂlerinden ve yol
haritas›n› “pratikleﬂtirmek”
için yapt›¤› son öneriden ç›kan siyasal sonuç ﬂudur ki, haritas› çizilen
yol, düzene giden bir yoldur. Öcalan’›n önerisiyle, geçen hafta gelip
teslim olan 34 kiﬂilik “bar›ﬂ grubu”
da bunun pratik ifadesidir. Bu grup,
“temsilen” gelmiﬂtir. Grubun teslim
oluﬂu, temsil ettikleri hareketin ve
temsil etme iddias›nda olduklar›
halk›n teslim olmas›na at›lan bir
ad›md›r. Bu ad›mlar derhal kesilmelidir, devam› gelmemelidir. Çünkü
düzene dönüﬂ, batakl›¤a dönüﬂtür.
e ‹ s t i y o r u z ? K › r › n t › l a r M›,
K u r t u l u ﬂ M u ? . . . ‹stedi¤imizi
elde etmek için hangi yöntemleri
benimseyip, hangi bedelleri göze
alaca¤›m›z›, bu soruya verece¤imiz
cevap belirler. K›r›nt›lar, halklar›n
sorunlar›n› çözmez; k›r›nt›lar hiçbir
halk› özgürleﬂtirmez, Kürt halk› bugün buna raz› edilmeye çal›ﬂ›l›yor...
Kürt halk›n›n ulusal kurtuluﬂu için
da¤lara ç›k›p, bugün k›r›nt›lara raz›
olmak, sömürü ve zulüm düzenine,
ulusal bask› düzenine geri dönmektir. Mücadele edenlerin, ﬂu veya bu
ﬂekilde halk› için umut olanlar›n düzene dönüﬂünün tek bir anlam› vard›r: Kürt ulusal mücadelesinin tasfiye edilmesi. Bir “ A m e r i k a n o p e r a s y o n u ” olarak devam eden sürecin özü de budur.
iz, k›r›nt›lar› de¤il kurtuluﬂu istiyor, her devrimci, demokrat,
ilerici gücün de bunu hedeflemesi
gerekti¤ini söylüyoruz. Kürt ulusal
mücadelesinde bir açmaz ortaya
ç›km›ﬂt›r. Açmaz iki türlü aﬂ›l›r; b i r,
düzene dönerek, ki o zaman o kadar
y›ll›k mücadele ve ödenen o büyük
bedeller karﬂ›l›ks›z kal›r; ikinci yol
ise, ba¤›ms›zl›k hedefine yönelmektir, ki bu devrimci politikaya
götürür... Kürt milliyetçi hareketi
mevcut durumda birinci yolu tercih
etmektedir.
lerici, demokrat bir gücün tamamen sa¤a savrulmas›, düzen saf-
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GÜNDEM

Düzene de¤il,
devrime dönün!
lar›na yerleﬂmesi, elbette bizi üzer,
böyle bir durum, halk güçleri saflar›nda geçici bir daralmaya yol açar.
Fakat s›n›flar mücadelesi ﬂöyle olsayd›, böyle olsayd› dilek ve niyetleriyle ﬂekillenmez. Revizyonizm
ve reformizm, özünde bir burjuva
ideolojisidir ve bu düﬂünceyi savunanlar›n, bu ideolojiyle politika yapanlar›n önünde sonunda düzene
gitmesi kaç›n›lmazd›r. Bu anlamda,
Marksist-Leninistler, bu gidiﬂi durdurmak, onlar› devrim saflar›na
çekmek için ellerinden geleni sonuna kadar yaparlar, bunlar›n bir k›sm› devrime kazan›l›r, reformizmde,
revizyonizmde ›srar edenler için ise,
“son tahlilde” dedi¤imiz o noktada
art›k yapacak bir ﬂey yoktur; ayn›lar
ayn› yerde, ayr›lar ayr› yerde olacakt›r. Düzen ve devrim saflaﬂacakt›r. Bu ayr›ﬂma ve saflaﬂman›n geçici olarak yaratt›¤› eksiklikler, daralmalar, tarihi geliﬂim içinde talidir;
as›l olan ayr›ﬂma ve saflaﬂmad›r ve
bu da devrimi geliﬂtirir.
ürt milliyetçi hareketi önderi
Öcalan “art›k silahl› mücadeleyle sonuç al›namayaca¤›n›n” teorisini yapm›ﬂ ve ﬂimdi gönderilen
gruplar›n teslim olmas›yla, silah b›rakman›n yolu aç›lmaktad›r. O kadar y›l da¤larda mücadele etmiﬂ, hiç
küçümsenemeyecek düzeyde gerilla
gücüne ulaﬂm›ﬂ bir hareket, ﬂimdi
Habur s›n›r kap›s›nda düzen taraf›ndan kabul edilmeyi bekliyor. Silahl›
mücadelenin yenilgisi midir bu sonuç?.. Hay›r, tam tersine Kürt halk›n›n ulusal uyan›ﬂ›, Kürt milliyetçi
hareketin belli bir güç haline gelmesi, hatta bugün do¤rudan veya dolayl› “muhatap” al›nan bir güç olmas›, tart›ﬂmas›z olarak silahl› mü c a d e l e n i n y a r a t t › ¤ › sonuçlard›r.
E¤er silahl› mücadele olmasayd›,
PKK de 1980 öncesinin reformist
Kürt milliyetçi örgütleri gibi, esa-

K

mesi okunmayan bir örgüt olacakt›.
Gelinen nokta, silahl› mücadelenin
de¤il, silahl› mücadele anlay›ﬂ›ndan
uzaklaﬂman›n, reformizme yönelmenin sonucudur. Tüm kazan›mlar,
silahl› mücadelenin, açmazlar ve
teslim oluﬂlar ise milliyetçili¤in ve
reformizme yöneliﬂin sonuçlar›d›r.
KK, uzunca bir süredir silahl›
mücadelenin mant›¤›yla çeliﬂen
bir konumdayd›. Ba¤›ms›zl›k hedefiyle ç›k›lan yolda, talepleri her dönüm noktas›nda biraz daha gerilemiﬂ ve nihayet Kürt sorunu “dil so r u n u n a ” indirgenmiﬂti. ‹ﬂte bu noktada mücadelenin hedefleriyle mücadelenin yöntemi aras›nda aç›k bir
çeliﬂki oluﬂmuﬂtur. Bu talepler art›k,
herhangi bir legal parti veya demokratik örgütlenmeler arac›l›¤›yla
da savunulabilecek taleplerdir, çünkü bunlar art›k düzen içi taleplerdir
ve bu nitelikteki talepler için de ne
böyle bir gerilla gücü, ne silahl› mücadele gereklidir.
üreç, Kürt milliyetçi hareketi
aç›s›ndan bu noktada çeliﬂkinin
çözümünü de içermektedir. Bu çeliﬂki, ya silahl› mücadelenin ve örgütlenmenin hedeflerini büyüterek
ya da silahlardan vazgeçerek çözülebilirdi. Bu anlamda çeliﬂkinin çözümü, devrimci yönde de olabilirdi;
ama PKK düzenden yana olan çözümü tercih etmiﬂtir.
u tercih, Kürt ulusal sorunu aç›s›ndan bir çözüm müdür? E¤er
bir ﬂeyi, hem emperyalizm, hem oligarﬂi ve hem de ilerici güçler birlikte alk›ﬂl›yorsa, biz olaya orada bir
sorun vard›r diye bakar›z. Bu bilimsel bir kuﬂkudur ve tarih her seferinde bu kuﬂkuyu hakl› ç›karm›ﬂt›r.
Burjuvazinin ve emekçilerin birlikte alk›ﬂlad›¤› her durumda, bir aldatmaca var demiﬂtir tarih.
urjuvazinin her söyledi¤ini tersine çevirin, kulland›¤› kav-
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gerillan›n hepsi geldi ve diyelim ki,
ramlar› tersinden düﬂünün; bu yönhiçbiri de ﬂimdi oldu¤u gibi tutuktem, ezilenleri do¤ruya ço¤u kez en
lanmad›. Ne olacak peki? Ne anlakestirme yoldan götürür. Oligarﬂima gelir bu?.. En önemlisi, bu gerilnin “Kürt aç›l›m›” kavram› için de
lan›n varoluﬂ nedenini, yani gerillageçerlidir bu. Aç›l›m kavram›n›n
n›n da¤a ç›k›ﬂ nedenini ortadan m›
tersini düﬂünün. Oligarﬂinin Kürt
kald›rm›ﬂ olacak? Kürt halk›n›n
aç›l›m›, Kürt halk›n›n ulusal talepulusal kurtuluﬂu do¤rultusunda gelerini ve mücadelesini bo¤ma program›d›r gerçekte. Oligarﬂi “Kürt
rilla mücadelesi baﬂlat›ld›¤› günden
aç›l›m›”n›n ad›n› net bir ﬂekilde
farkl› olarak ne var bugün? K ü r t ç e
Tv!.. Bunun için mi verildi onbinPKK’nin tasfiyesi diye koymuﬂtur.
Bu noktada gizlenen saklanan bir
lerce ﬂehit? Bunun için mi da¤a ç›amaç söz konusu de¤ildir. PKK’nin
k›ld›? Kuﬂku yok ki Kürt halk›n›n
tasfiyesinden anlad›¤›m›z, hedefleriyle, silahl› mücadele
stratejisiyle tasfiyesidir. De¤ilTürk ve Kürt halklar›; biz k›r›nt›lar
se, bütün bu niteliklerine son
verilmiﬂ bir PKK, düzenin yade¤il, dünyay› istiyoruz. Ulusal,
sal bir partisi olarak sistem içinekonomik, siyasal, sosyal tüm
de kendine yer bulsa bile, bu
sorunlar›m›z›n çözümü, k›r›nt›lara
tasfiye olmad›¤› anlam›na gelraz›
gelerek de¤il, kendi iktidar›m›mez.

niz, hep birlikte görece¤iz ki, açl›¤›m›z ayn› açl›k, yoksullu¤umuz ayn›
yoksulluktur ve ulusal haklar›m›z
yine ayaklar alt›ndad›r. Kürtçe televizyon, hatta Kürtçe e¤itim, bir ulusun ulus olarak var olma hakk›n›
karﬂ›layamaz. O hakk›n ad›, ulusun
kendi kaderinin tayin hakk›d›r ve o
gerçekleﬂinceye kadar, hakim ulus
ﬂovenizmi, Kürt halk›n› ﬂu veya bu
biçimde ezmeye, aﬂa¤›lamaya, söz,
karar hakk›n›, kendini yönetme hakk›n› gasbetmeye devam edecektir.
ürt halk›n›n ç›karlar›, “Kürt
aç›l›m›” ad› alt›nda sürdürülen ABD Operasyonu’na karﬂ›
ç›kmaktad›r. Bu operasyonda ﬂu
veya bu biçimde yer almak, Kürt
halk›n›n ç›karlar›na ters düﬂmektir. Oligarﬂinin politikas›, her koﬂulda “teslim olmay›” dayatmak
ﬂeklindedir.Tutuklamayaca¤› baﬂz› gerçekleﬂtirerek çözülür.
tan kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olsa bile, önce
TP Eﬂ Baﬂkanlar›ndan Ah‹ktidar devrimle kurulur. Emperyagelip teslim olacaks›n diyor. ‹ramet Türk, düzenin “gösteri
denin ve inisiyatifin kimde oldulizmi, topraklar›m›zdan kovarak,
yapmay›n, miting yapmay›n,
¤undan öte, kimin kime tabi olhassasiyetlere dikkat edin” uyaoligarﬂik diktatörlü¤ü y›karak,
d u ¤ u n u göstermiﬂ oluyor böyler›lar› karﬂ›s›nda, burjuvazinin
dünyay› bir de Türkiye’den sarsacak
likle
oligarﬂi. Düzene tabi olunduduymak istedi¤i sözü söyleyeve halk›n iktidar›n› kuraca¤›z.
¤u
noktada
ise, art›k Kürt halk›n›n
rek “bu, ne zafer, ne kahra ç›karlar›,
kurtuluﬂu
da düzenin inmanl›k, ne yenilgi” derken belsaf›na,
icazetine
terkedilmiﬂ
deki de içinde bulunduklar› gerçek duhaklar›na iliﬂkin Kürtçe TV, kurs ve
mektir. Art›k o noktada düzenden sarumu ifade ediyordu... Peki o de¤ilbenzeri de içinde olmak üzere tüm
dece k›r›nt›lar talep edilebilir ve düse, bu de¤ilse nedir? Tarih nas›l yakazan›mlar, gerilla mücadelesinin
zen de o k›r›nt›lar üzerinden “dünyazacak bu geliﬂmeyi?
do¤rudan sonuçlar›d›r ama gerilla
y› veriyormuﬂças›na” oynar.
arih, Ahmet Türk gibi demeyemücadelesi, kendini bunlarla s›n›rürk ve Kürt halklar›; biz k›r›nt›cek kuﬂkusuz. O, sayfalar›na bu
layan bir mücadele olamaz.
lar de¤il, d ü n y a y › i s t i y o r u z .
günler için ya zafer yazacak ya ye ü r t H a l k › ! Düzen, 86 y›ld›r
Ulusal, ekonomik, siyasal, sosyal
nilgi... S›n›flar mücadelesi tarihini
teslim almak istedi seni. Dilini,
tüm sorunlar›m›z›n çözümü, k›r›nt›az çok bilen herkes, tarihin sayfalakültürünü, ulusal kimli¤ini unutturlara raz› gelerek de¤il, kendi iktidar›na hangisini yazaca¤›n› da bilir.
mak istedi. Oligarﬂi t e s l i m a l a r a k,
r›m›z› gerçekleﬂtirerek çözülür. ‹kDünyan›n hiçbir yerinde, düzene
Kürt milliyetçili¤i t es l i m ol a rak bir
tidar devrimle kurulur. Emperyalizdo¤ru at›lan bir ad›m için zafer yazçözüm sunuyor sana. Her iki politimi, topraklar›m›zdan kovarak, olikaya da mahkum de¤ilsin. Her iki
mam›ﬂt›r tarih; düzene karﬂ› savaﬂ
garﬂik diktatörlü¤ü y›karak, dünyapolitikan›n kayna¤›nda da milliyetiçin da¤a ç›k›lm›ﬂ ve hedefine ulay› bir de Türkiye’den sarsacak ve
çilik vard›r. Ezilen ulusun milliyetﬂamadan, o düzene kat›lmak için
halk›n iktidar›n› kuraca¤›z. Halk,
çili¤iyle, ezen ulusun milliyetçili¤i
tekrar düze inilmiﬂ, o düzenin yasalulusal, sosyal, tüm sorunlar›n› kenelbette birbirinden farkl›d›r, ama
l›¤›na s›¤›n›lm›ﬂsa, onun tek bir ad›
di iradesiyle çözecek. Halklar›n
milliyetçilik mülkiyetçiliktir ve bu
vard›r: Yenilgi.
kurtuluﬂ yolu budur. Tarih bu yolmilliyetçili¤in
her
türünde
geçerlidan yürüyenleri bir yere, düzene döiçbir gösteri, bar›ﬂ gruplar›n›n
dir. Mülkiyetçilik üzerine geliﬂen
nenleri baﬂka bir yere koyacakt›r.
kitlesel olarak karﬂ›lanmas›, bu
hiçbir politika, halklara kurtuluﬂ vaBiz herﬂeye karﬂ›n, düzene dönüﬂ
gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Çünkü, “Bar›ﬂ
dedemez.
yolunda olanlara bir kez daha sesGruplar›”yla izlenen yöntem, ne bir
u toz duman da¤›ld›¤›nda, dölenmeyi tarihi sorumlulu¤umuz olamücadele yöntemi, ne bir çözüm
külen kan›n yüreklere ördü¤ü
rak görüyoruz. Bu yolu terkedin;
yöntemidir; bu sadece düzene döperdeler araland›¤›nda, göreceksidüzene de¤il, devrime dönün!
nüﬂtür. Diyelim ki, 50 de¤il de 5000
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GÜNDEM
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u ‘Kürt Aç›l›m›’nda
Amerikan Operasyonu Sürüyor!

Neden?
Silahl›
ç›k›lan bir
yoldan
silahs›z
dönüﬂün
nedeni ne?
Nereye?
Ba¤›ms›zl›k
için ç›k›lan
yoldan
k›r›nt›lar
için geriye
dönüﬂ
nereye
götürecek?

6

Abdullah Öcalan’›n, 9
Ekim’de yapt›¤› ‘Kürt sorununun çözümünde askeri ve siyasi yöntemlerin t›kand›¤›, bu t›kanman›n aﬂ›lmas› ve çözüm
sürecinin geliﬂmesi için bir kez
daha bar›ﬂ gruplar›n›n devreye
konulmas›” ça¤r›s› üzerine,
PKK, Kandil, Mahmur ve Avrupa’dan 50 kiﬂilik bir “Bar›ﬂ
Grubu”nun gelece¤ini aç›klad›.
Hemen
ard›ndan
19
Ekim’de de Kandil ve Mahmur kamp›ndan 34 kiﬂi, Habur
S›n›r Kap›s›’ndan Türkiye'ye
dönüﬂ yapt›lar. Gelenlerin büyük bölümü k›sa bir sorgunun
ard›ndan serbest b›rak›l›rken, 5
PKK’li tutuklanma istemiyle
mahkemeye sevkedildi. Yap›lan aç›klamalara göre, PKK’lilerin “önderimiz say›n Abdulah Öcalan” demesi sorun(!)
ç›karm›ﬂt›.
PKK, 1999’da da “Bar›ﬂ
Gruplar›” göndermiﬂti; oligarﬂi
o dönem gruplardaki PKK’lileri tutuklam›ﬂt› ve onlar, y›llarca tutsak kald›lar (ki halen üçü
tutsakt›r).
Oligarﬂi, bu kez “Bar›ﬂ
Gruplar›” karﬂ›s›nda farkl›
davrand›. Kendi hukukunu da
bir yana koyarak, kimseyi tutuklamad›; sorgularla, mahkemeye sevketmelerle iplerin ve
inisiyatifin kendi elinde oldu¤unu vurgulayan manevralar›n
ard›ndan tüm “Bar›ﬂ Grubu”
üyeleri serbest b›rak›lm›ﬂ oldu.
Bar›ﬂ Grubu’nu s›n›rda
DTP’liler kitlesel olarak karﬂ›lad›lar. Grubun serbest b›rak›lmas› da coﬂkuyla karﬂ›land›.
Bir halk›n, kendi evlatlar›n›

KÜRT SORUNU

Bu Dönüﬂ,
Ülkeye De¤il,
Düzene Dönüﬂtür
ba¤r›na basmas›n›n d›ﬂ›nda, coﬂkunun bir nedeni, temeli var
m›yd›?
Oligarﬂi de, Kürt Milliyetçi
Hareketi de, onlarca y›ld›r çok
ﬂehit vermiﬂ, Kürt halk›n›n nesnel olarak ortaya ç›kan “bar›ﬂ”
özlemini istismar ediyorlard›.
Herﬂey, “Silahlar sussun, kan
d u r s u n ” söyleminin arkas›na
gizlenmiﬂti adeta. Önde yaln›z
bu sözler görünüyordu.

De¤iﬂen ‘üslup’, d e¤ iﬂen
t a v › r neyin ifadesidir?
“Bar›ﬂ Grubu”na nas›l davran›laca¤›, Grubun geliﬂinin nas›l
adland›r›laca¤›, düzen cephesinde ince manevralara göre belirleniyordu. Öyle ki a¤›zlar›ndan
düne kadar kan damlayanlar,
Öcalan’dan “bebek katili” diye
söz edenler ﬂimdi sadece “bir örgütün lideri” söylemini benimsiyorlard›. Peki neden?
Bu sorunun gerçek cevab›
verilmeden, bu geliﬂmelerin hiçbirini do¤ru de¤erlendirmek
mümkün de¤ildir.
Öcalan’dan “bir illegal örgütün lideri” diye söz eden Erdo¤an’daki, veya Bar›ﬂ Grubu
üyelerinden her zamanki gibi,
“PKK’li teröristler” diye sözetmeyen burjuva bas›n yay›n organlar›ndaki bu de¤iﬂiklik, h a l k›n mücadelesinin meﬂrulu¤unu kabul etmelerinin sonucu
m u d u r ? Yoksa baﬂka bir hesap
m› vard›r?
Birinci ihtimalin, geçerli olmad›¤›n›, yani oligarﬂinin halk›n
mücadelesinin ve ilerici, yurtse-

ver örgütlerin meﬂrulu¤unu kabul etmesinin söz konusu olmad›¤›n› tam bir kesinlikle biliyoruz. Nitekim, Bar›ﬂ Grubu’na
yönelik bu manevralar ve demagojiler sürerken 22 Ekim günü
toplanan MGK’da al›nan “ t e rörle mücadelenin kararl›l›kla
s ü r d ü r ü l e c e ¤ i ” karar›, düzen
cephesinde böyle bir de¤iﬂimin
olmad›¤›n›n yeterli kan›t›d›r.
“Bar›ﬂ Grubu”nun, tutuklanmay›p serbest b›rak›lmas›, kutlan›rken, ayn› anda MGK yukar›da
sözünü etti¤imiz aç›klamay› yap›yor, ayn› anda Erzincan’da 14
ö¤renci PKK’ye üyelikten tutuklan›yor, ayn› anda baﬂka ﬂehirlerde “PKK operasyonlar›”
yap›l›yordu...
Onlar›n gözünde “terör”ün
halk›n mücadelesi oldu¤unu ise
herkes biliyor. Oligarﬂinin tüm
kesimleri için "da¤dan iniﬂ”in
tek bir anlam› var: P K K ’ n i n
tasfiyesi. Bunu iktidar baﬂta olmak üzere oligarﬂinin hiçbir kesimi reddetmiyor, gizlemiyor.
Henüz iki hafta önce, 6 Ekim’de
Kuzey Irak’a yönelik sald›r›lar›n sürdürülebilmesi için haz›rlanan tezkerenin, uzat›lmas› için
TBMM’de yap›lan görüﬂmeler
s›ras›nda, D›ﬂiﬂleri Bakan› Ah m e t D a v u t o ¤l u’nun söyledi¤i
sözler aç›kt›: “Önümüzdeki dö ne mde P KK ’ni n t ama me n t as fiyesini hedefleyen aç›l›mlar›
kararl›l›kla uygulayaca¤›z”.
E¤er “Bar›ﬂ Grubu”nu tutuklamamak, bir “aç›l›m”sa, o aç›l›m›n neyi amaçlad›¤› da iﬂte ortadad›r.
Bu noktada birincisi, “Bar›ﬂ
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u Bu Ad›mlar, Bar›ﬂ’a De¤il, Teslimiyete Hizmet Eder
u Sorun ‘teslim olmak’ veya ‘teslim almak’ de¤ildir;
Sorun Kürt Halk›n›n Ulusal Haklar›n›n Tan›nmas›d›r:
KÜRT HALKINA KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N HAKKI!
Grubu”nun gelmesi, tasfiye olma ya gelmektir. ‹kincisi, “ B a r › ﬂ G r ubu”nun gelmesini alk›ﬂlamak,
PKK’nin tasfiyesini alk›ﬂlamakt›r.
Bu anlamda burjuvazinin “Bar›ﬂ
Grubu”nu alk›ﬂlamas› anlaﬂ›l›rd›r.
Peki ilericilerin ve halk›n önemli bir
kesiminin alk›ﬂlamas›?
34 kiﬂilik grubun s›n›rdan girip
teslim olmas›n›n ertesinde burjuva
bas›n ve yay›n organlar›n›n hemen
hepsi, teslim olmay›, eve dönüﬂü,
da ¤ da n i n me yi ifade eden baﬂl›klar
seçtiler. Bu manﬂetlerde Kürt halk›n›n ulusal taleplerine ve bu taleplerin çözümüne dair hiçbir tart›ﬂma
yoktu.
Bu bir teslim olmad›r. Bir görüﬂme, bir anlaﬂma da yoktur. Kendi
meﬂrulu¤unu alenen ve resmen kabul ettirme yoktur. Herﬂey, oligarﬂinin icazetine ve izan›na b›rak›lm›ﬂt›r.
Öcalan, Bar›ﬂ Gruplar›’n› gündeme getirirken “t›kan›kl›¤›n önünü
açmak”tan sözediyordu. Birincisi,
t›kanma nerededir? T›kanan nedir?
Ortada yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s› oldu¤u
için t›kan›kl›¤› açman›n yolu bu tür
bir teslimiyette aranmaktad›r. Evet,
bir t›kan›kl›k vard›r. Ama bu; “resmi görüﬂmeler baﬂlad›” diye tamamen subjektif olarak var say›lan görüﬂmelerin t›kanmas› de¤ildir. Önce
olmayan bir görüﬂme, varm›ﬂ gibi
kurgulan›yor, sonra t›kand› deniliyor.
T›kan›kl› k, Kürt milliyetçi hareketin iktidar ve ba¤›ms›zl›k hedefinden uzaklaﬂ›lmas›d›r. O hedeften
uzaklaﬂ›ld›¤› için mücadele gelip
bir noktada t›kanm›ﬂ, Kürt milliyetçi hareketi o noktadan sonra politikas›z kalm›ﬂt›r.
Evet, teslim olma gruplar› da bir
politikad›r. Ama t›kan›kl›¤› açacak
bir politika de¤ildir. Tam tersine
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Kürt halk›n›n ulusal mücadele yolunu tek bir ad›m dahi atamayacak kadar t › k a y a c a k t › r. “Eve Dönüﬂ” ç›kmaz bir yoldur. Bu yol, daha ilk
ad›mda bir teslim olmad›r ve deva m › n d a d a bar›ﬂa de¤il, teslimiyete
götürür.

‘Teslim alma’ ve
‘ re h a b i l i t a s y o n ’ d a y a t m a s › ,
PKK’lilerin ülkeye att›¤›
ilk ad›mdan baﬂlam›ﬂt›r
“Bar›ﬂ Grubu”nun gelmesinin
ertesi günü, tüm düzen partileri, düzenin tüm bas›n yay›n organlar›,
hep birden DTP’yi eleﬂtirmeye baﬂlad›lar. Bir günde hava de¤iﬂmiﬂti
yine.
DTP’yi ﬂov yapmakla, hassasiyetleri gözetmemekle suçluyorlard›
bir koro halinde. Tayyip: “Milletin
hassasiyetlerini hesaba katm›yorlar” derken, linç sald›r›lar›yla aba
alt›ndan sopa gösteriyordu.
Bütün bunlar›n gösterdi¤i ﬂudur:
Terbiye etme, usland›rma politikalar›, “bar›ﬂ gruplar›” gelir gelmez
baﬂlam›ﬂt›r. S evi nmeyi n, önde ri miz demeyin, say›n demeyin, mi ting yapmay›n, ﬂöyle yapmay›n,
böyle davranmay›n... Düzen “rehabilitasyon”u daha gerilla grubu

Evet, teslim olma gruplar›
da bir politikad›r. Ama
t›kan›kl›¤› açacak bir politika
de¤ildir. Tam tersine Kürt
halk›n›n ulusal mücadele
yolunu tek bir ad›m dahi
atamayacak kadar t›kayacakt›r.
“Eve Dönüﬂ” ç›kmaz bir
yoldur. Bu yol, daha ilk
ad›mda bir teslim olmad›r ve
devam›nda da bar›ﬂa de¤il,
teslimiyete götürür.

ad›m›n› att›¤› andan itibaren dayatmakta; o kadar ki, önderlerine önderimiz dedirtmemeyi “pazarl›k konusu” yapmaktad›r; ancak daha
önemlisi, gelenlerin de bunu pazarl›k konusu haline getirebilmesidir.
PKK, “bar›ﬂ gruplar›”n› seçerken “hiçbir silahl› eyleme kar›ﬂmam›ﬂlar”dan seçti¤ini aç›klam›ﬂt›r.
Bu, k e n d i m e ﬂ r u l u ¤ u n u i n k a r d › r.
Bugüne kadar sürdürülen silahl›
mücadelenin hakl›l›¤›n› reddedip,
b u r j u v a y a s a l l › ¤ › n a s › ¤ › n m a k t › r...

Tasfiye operasyonu,
1999’un devam›d›r
1999 süreci; Kürt milliyetçi hareketin, Öcalan’›n tutuklanmas›ndan sonra girdi¤i silahl› mücadeleyi
tasfiyesi sürecidir. Tasfiye o süreçte
bizzat Öcalan taraf›ndan teorileﬂtirildi. Silahla, zorla sonuç alma devrinin kapand›¤›n› savunan Öcalan
tasfiyeyi ﬂöyle alenileﬂtirmiﬂti:
“Bundan sonra... çabam silahl›
çat›ﬂman›n ortadan kald›r›lmas› ve
P KK v ar l ›¤ ›n › n y asa l ze m in e ç ek il mesi, demokratik sistemle bütünleﬂtirilmesi temelinde olacakt›r. ”
(DGM’ye verilen 29 May›s1999 tarihli dilekçe)
Ancak oligarﬂi bunlarla yetinmedi, daha fazlas›n› istedi. Öcalan iﬂte
bu noktada yine o dönem, oligarﬂiye “ g ü v e n v e r m e ” kavram›n› ve
politikas›n› ortaya att›. Ve oligarﬂiye
güven vermek ad›na da b i r g r u p
gerillan›n silahlar›yla birlikte teslim olmas›n› istedi. ‹lk “Bar›ﬂ Grubu” iﬂte bu politikan›n sonucunda
gündeme gelmiﬂti. Öcalan, PKK
yönetimine yazd›¤› mektupta ﬂunlar› söylüyordu: “Güvenmek kadar
güven vermek önemlidir. Yan›lmadan ve yan›ltmadan. Sayg›n, olgun
dil ve tav›r gereklidir.”
Öcalan’›n 22 Eylül 1999’da ‘iyi
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niyet ad›m›’ olarak belli say›da gerillan›n silahlar›yla birlikte teslim
olmas›n› istemesinin ard›ndan 1
Ekim 1999’da 8 kiﬂilik bir gerilla
grubu teslim oldu. Grup tutukland›.
29 Ekim 1999’da 8 kiﬂilik bir grup
daha teslim oldu ve onlar da tutukland›.
Genelkurmay’›n tavr› o zaman
“bakal›m samimiler mi, samimiyseler tümüyle teslim olup piﬂmanl›k
yasas›ndan yararlans›nlar” ﬂeklindeydi. 1999’dan bugüne geçen süreçte oligarﬂinin tavr› de¤iﬂmedi.
Bugünküler tutuklanmad›lar ama
“teslim olun” dayatmas› ve oligarﬂinin yarg›s›n›n karﬂ›s›na ç›karma politikas› de¤iﬂmiyor.
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, geçen hafta, teslim olman›n devam
edece¤ini, 100-150 kiﬂilik gruplar
beklediklerini, bunun Kas›m-Aral›k
ay›nda yo¤unlaﬂaca¤›n› aç›klad›.
Bunu neye dayanarak aç›klad›,
hangi ülkelerde, örgütlerle, ne tür
görüﬂmeler yap›ld›, Kürt ve Türk
halk› bunu bilmiyor. Geliﬂmenin o
do¤rultuda olup olmayaca¤›n› da
önümüzdeki günlerde görece¤iz.
Ancak “Bar›ﬂ Gruplar›”n›n, yani
gruplar halinde teslim olman›n de vam etmesi düﬂüncesi, 1999’da da
vard›. Hem de bu düﬂünceyi ifade
eden bizzat PKK’nin kendisiydi.
1999’daki “Bar›ﬂ Grubu”, teslim
olurken ,yanlar›nda Cumhurbaﬂkan›
Süleyman Demirel’e hitaben yaz›lm›ﬂ bir mektup da getirmiﬂlerdi,
PKK yönetimi ﬂöyle diyordu o
mektupta:
“Bu grubu göndermemiz, tamamen iyiniyet ve bar›ﬂ çizgimizin
pratikleﬂme biçimi olmaktad›r. Arzumuz bunun önümüzdeki süreçte
devam ettirilmesidir.”
Bir halk hareketinin “devl ete
g ü v e n v e r m e ” sorunu yoktur.
“Devlete güven vermeliyiz” sözü
Öcalan’a aittir. Bu söz bir yerde
Öcalan’›n ‹mral›’da geliﬂtirdi¤i politikan›n da özetidir. ‹mral› politikas›, “silahl› mücadelenin” reddi, düzenin –“esas olarak demokratiktir”–
denilerek meﬂrulaﬂt›r›lmas›d›r.
‹lerici, yurtsever temelde, ulusal
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veya sosyal kurtuluﬂ hedefiyle bir
mücadele iddias› olan, herhangi bir
hareketin devlete güven vermek gibi bir zorunlulu¤u yoktur. Tam tersine, o devletle savaﬂ halinde olan
bir güçtür ve kitleler nezdinde “güven vermesi gereken” varsa, o da
devlettir. Halka zulmeden, köyleri
yakan, yüzbinlerce Kürt’ü yerinden
yurdundan göç ettiren, binlerce
yurtseveri faili meçhullerde katleden, halka yalan söyleyen, halk›
burjuva politikac›lar›n›n ayak oyunlar›yla aldatan, halk› oyalayan, halka karﬂ› provokasyonlar düzenleyen
devlettir.

Yumuﬂama m›? Oligarﬂiyi
yumuﬂatma m›? Ne ve
nas›l olursa olsun
düzene dönmek mi?
Kandil ve Mahmur’dan gelen 34
kiﬂilik grubun tutuklanmamas›, gerek Kürt milliyetçi cephede, gerekse
de ayd›nlar cephesinde yine “tamam art›k herﬂey de¤iﬂiyor, art›k
geri dönülemez... demokrasi geliyor, bar›ﬂ hakim oluyor” türünden
yorumlarla karﬂ›land›.
Birincisi, Türkiye gerçe¤ini bilenler, acele yorumlar›n, sistemin
temel niteli¤iyle çeliﬂen beklentilerin –demokrasi gibi– k›sa süre sonra nas›l hayal k›r›kl›klar›na dönüﬂebildi¤ine defalarca tan›k olmuﬂlard›r. ‹kide bir yumuﬂama, sertleﬂme

Diyelim ki PKK cephesinden
teslim olma gruplar› ve
oligarﬂi cephesinden tutuklamama tavr› devam etti. Ama
bunlar da yine demokrasi
beklentileri için yeterli
de¤ildir. Nas›l bir ülkede
yaﬂad›¤›m›z› kimse unutmamal›. Yukar›da da belirttik;
“Da¤dan gelen silahl› PKK’liler”
tutuklanmazken, bir çok
yerde operasyonlar ve
tutuklamalar sürüyordu. Peki
bunun hukuki, siyasi
aç›klamas› nedir?

tahlilleri, oligarﬂinin manevralar›n›n peﬂinden sürüklenmekten baﬂka
anlama gelmez.
‹kincisi, diyelim ki PKK cephesinden teslim olma gruplar› ve oligarﬂi cephesinden tutuklamama tavr› devam etti. Ama bunlar da yine
demokrasi beklentileri için yeterli
de¤ildir. Nas›l bir ülkede yaﬂad›¤› m›z› kimse unutmamal›. Yukar›da
da belirttik; “Da¤dan gelen silahl›
PKK’liler” tutuklanmazken, bir çok
yerde operasyonlar ve tutuklamalar
sürüyordu. Peki bunun hukuki, siyasi aç›klamas› nedir?
Murat Karay›lan, ‘Bar›ﬂ Gruplar›’n› gönderirken yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyor: “Gerçekçi olmak laz›m biz bu gruplar› yumuﬂama oldu¤undan, umut geliﬂti¤inden dolay›
göndermiyoruz. Biz bu guruplar›
süreci olumlu bir havaya çekmek,
t›kanman›n önünü açmak için gönderiyoruz.”
Karay›lan devam ediyor: “Pratik eskisi gibi devam ediyor. Ordunun, polisin, yarg›n›n Kürt halk›,
gerillas› ve çocuklar›na yaklaﬂ›m›
eski politikalar çerçevesindedir...
Devletin operasyonlar› hala devam
ediyor. Faili meçhuller oluyor, gerilla infazlar› oluyor, yine Çald›ran’da gençlerimiz katlediliyor.
Önderli¤imize hücre cezas› veriliyor.” (Aktüel Bak›ﬂ, 18 Ekim 2009)
O zaman ﬂunu sormak herkesin
hakk›d›r; o zaman niye geliyorsunuz? Yukar›da bizzat kendinizin anlatt›¤› zulmü, savaﬂarak de¤il de
teslim olarak m› de¤iﬂtireceksiniz?
Meselenin özü ﬂudur: Oligarﬂi
“yumuﬂarken” de “sertleﬂme politikalar›n›” öne ç›kar›rken de, amac›
hiç de¤iﬂmemektedir. Teslim olanlar aç›s›ndan ise bir “amaç de¤iﬂik li¤i” vard›r.
Oligarﬂi sald›r›rken, teslimiyeti
dayat›rken her yeni grubun teslim
olmas›, oligarﬂinin, daha do¤rusu
Amerika’n›n baﬂlatt›¤› tasfiye operasyonuna hizmet edecektir. Bu, bir
halk›n sisteme, bir ö r g ü t l e n m e n i n
devlete tabi k›l›nmas›d›r.
Bu yol ç›kmazd›r.
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u 1999-2009; Düzene Dönüﬂ ve ABD
Operasyonu’na Tabi Oluﬂ Süreci...

Elbette
bugünkü
geliﬂmenin de
gerek oligarﬂi
ve emperyalizm, gerekse
de PKK cephesinden düﬂündükleri ve
planlad›klar›
ﬂekilde gidip
gitmeyece¤i
de henüz
kesinleﬂmiﬂ
de¤ildir.
Ancak h›zl›
veya yavaﬂ da
olsa, ABD
operasyonu
yürürlüktedir.
Bir çok kez
belirtti¤imiz
gibi, ABD
operasyonunun tek bir
amac› vard›r:
Halklar›n
devrimci,
ulusal
mücadelelerini
tasfiye etmek.

Bugün
gelinen
nokta, bir bak›ma
“geç kal›nm›ﬂ” bir
noktad›r. Kürt milliyetçi hareketi, böyle
bir geliﬂmeye haz›r oldu¤unu y›llar önce ortaya koymuﬂtur. Ancak gerek bölgesel nedenler ve emperyalistlerin hesaplar›, gerek
Türkiye burjuvazisinin geleneksel politikalar› ve kendine güvensizli¤i, Kürt milliyetçi hareketin, farkl›
dinamikleri gibi bir
çok nedenin sonucunda, bugüne kadar böyle bir geliﬂme yaﬂanmad›. Elbette bugünkü
geliﬂmenin de gerek
oligarﬂi ve emperyalizm, gerekse de PKK
cephesinden, düﬂündükleri ve planlad›klar› ﬂekilde gidip gitmeyece¤i de henüz kesinleﬂmiﬂ de¤ildir. Ancak h›zl› veya yavaﬂ
da olsa, ABD o p e r a sy o n u y ü r ü r l ü k t e d i r.
Bir çok kez belirtti¤imiz gibi, ABD operasyonunun tek bir amac›
vard›r: Halklar›n devrimci, ulusal mücadelelerini tasfiye etmek.
Amerikan emperyalizmi, çok aç›k bir
ﬂekilde, “ y a b e n d e n
yan as›n
ya ban a
k a rﬂ› s›n” politikas›n›,
tüm ülkelere, örgütlere dayatm›ﬂt›r. Amerika’dan yana olmamak,

Hiçbir Emperyalist
Operasyon, Halklar›n
Ç›kar›na De¤ildir!
Amerika’ya karﬂ› savaﬂmakt›r. PKK
iﬂte bu noktada, savaﬂmay› de¤il,
ABD’nin bölgedeki politikalar›na
tabi olmay› tercih etmiﬂ ve bunu da
“ A B D ’n i n b ö l g e d e y a p m a k i s t e d i k lerine bir diyece¤imiz yoktur.” diyerek aç›kça ilan etmiﬂtir. Bugünkü
geliﬂmeler, oligarﬂinin Kuzey Irak’a
operasyonundan, PKK’lilerin gelip
teslim olmas›na kadar, ABD’nin
“bölgede yapmak istedikleri”nin
sonuçlar›d›r iﬂte. Ve ne yaz›k ki
PKK’nin bunlara bir diyece¤i yoktur!
PKK gerilla savaﬂ›n› yo¤un olarak sürdü¤ü y›llarda da ﬂ a r t s › z bir
çözüme haz›rd›. Öcalan’›n “sistemle anlaﬂabiliriz” görüﬂünü aç›kça dile getirmeye baﬂlad›¤› 1990 baﬂlar›nda verdi¤i bir röportajda ﬂöyle
diyordu:
“Önümüzdeki dönemde politik
çözüm yolu kendini dayatacak. ...
Zo ra ki a y r›l›k d iye b ir de rd imiz
yok... Yeter ki kendine güvenip görüﬂmeye cesaret etsinler... ﬁart mart
d a i ler i s ür m üy o r uz...” (2000’e
Do¤ru, Eylül 1991)
Yine, 1990 baﬂlar›nda yap›lan
aç›klamalarda, emperyalizmin Ortado¤u düzenine karﬂ› bir tav›rlar›n›n olmayaca¤› da ifade edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›. (ABD’nin Körfez sald›r›s› karﬂ›s›nda PKK’nin tav›rs›zl›¤› da bunun bir sonucuydu zaten.)
Bugünkü süreç bir A m e r i k a n
O p e r a s y o n u’dur. Ve görünen odur
ki, Kürt milliyetçi hareketinin teorisyenleri bunun böyle oldu¤unun
aç›kça fark›ndad›rlar ve vahim olan,
buna bir itirazlar›n›n olmamas›d›r.
PKK yöneticilerinden Cemil Bay›k
aç›kça, 1999’da Öcalan’›n tutsak
edilmesinin de, bugünkü Kürt aç›l›-

m› geliﬂmelerinin de ABD taraf›ndan organize edildi¤ini, bu politikalar› ABD’nin dayatt›¤›n› söylemektedir. (4 Ekim 2009, gundem-online)
Kürt milliyetçi hareket bundan
rahats›z olmuyor; ÇÜNKÜ,, PKK,
1990 ortalar›ndan bu yana, zaten
Kürt sorununun çözümü için emperyalist güçlere d e f a l a rca ça¤r›lar
yapm›ﬂt›r. Bu ça¤r›lardan e n k a r a k t e r i s t i k olanlar›ndan biri, PKK
Genel Sekreteri Öcalan’›n 7 Kas›m
1994’te ABD, A l m a n y a , F r a n s a ,
‹ n g i l t e re Devlet Baﬂkanlar› ile BM,
A G ‹ K v e N AT O ’ya gönderdi¤i
mektuptur. ﬁöyle diyordu o mektupta: “... Dünyan›n art›k bu devlet
katliam›na seyirci kalmamas› gerekti¤ine (...) inan›yorum. (...) Yapaca¤›n›z giriﬂimleri ve ataca¤›n›z
ad›mlar› sonuna kadar destekleyece¤imi ifade ediyorum..”
Yukar›da seslenilenler aras›nda
hemen tüm emperyalist kesimler
vard›r ve sonraki y›llarda da herbirine yönelik tek tek defalarca bu ça¤r›lar tekrarlanm›ﬂ ve Kürt milliyetçi
hareket içinde, e m p e r y a l i s t m ü d a h a l e n i n y a d › r g a n m a y a c a ¤ › bir anlay›ﬂ oluﬂturulmuﬂtur.

Talep ve hedeflerde
gerileyiﬂ, nihayetinde
“Akan kan›n durmas›”na
k a d a r gelmiﬂtir
34 kiﬂilik “Bar›ﬂ Grubu”nun
“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Say›n Yetkililerine, T ü r k i y e H a l klar›na ve Demokratik Kamuoyun a ” diye baﬂlayan bildirilerinin
ikinci cümlesinde ﬂu yazmaktad›r:
“Geliﬂimizin, 221. maddeden
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yararlanma gibi bir amac› yoktur.
Baﬂta akan kan›n durmas›, analar›n
a¤lamamas› ve bar›ﬂ içinde ortak
yaﬂam zeminin güçlendirmek amac›yla kendi özgür irademizle yola
ç›kt›k.”
Bu k›sa paragraf, birkaç sat›r
içinde, tarihsel geliﬂimi temelden
çarp›t›yor, kendi meﬂruluklar›n› inkar ediyor ve politik anlamda da bir
gerileyiﬂi ifade ediyor.
Kan›n akmas›, analar›n a¤lamas›n›n nedeni, Kürt milliyetçi hareketin gerillalar›n›n da¤da bulunmas› m›d›r ki geri dönüﬂ bu ﬂekilde ortaya konulmaktad›r?
Di¤er yandan akan kan›n durmas›, analar›n a¤lamamas› bir gerilla hareketinin talebi, hareket noktas› olamaz. Bunu bir insan haklar›
örgütü böyle ortaya koyabilir. Ama
bir gerilla hareketi, e¤er gerçekten
kendisinin savaﬂmas›n›n buna neden oldu¤unu düﬂünüyorsa, o zaman bir dakika bile durmadan silahlar› b›rakmal›d›r.
Söz konusu bildirinin sonundaki
talepler bölümünde de dil, kültür taleplerinin ötesinde bir ﬂey yoktur.
Uzun y›llar sonucunda gelinmiﬂtir
bu geri noktaya.
Yola ç›karken hedeflenen, “ b a ¤›ms›z Kürdistan!”d›.
Sonra, mesela 1995’de istenen
Çeçenistan kadar statüdür; “Biz
Kürdistan’da Çeçenistan’dan daha
fazla bir statü istemiyoruz..” (Berxwedan, 15 ﬁubat 1995, say›: 180,
Abdullah Öcalan)
Bir y›l kadar sonra istenen Bask
tipidir, Filistin tipidir; “‹ster Bask
tipi olsun, ister Filistin tipi olsun,
e¤er biz biraz daha direniﬂi geliﬂtirirsek san›yorum Türk devleti çözü me yanaﬂacakt›r .” (Özgür Halk,
Ocak 1996, say› 62)
1996’ya gelindi¤inde Öcalan bir
baﬂka röportaj›nda ﬂ a rt s › z bir çözüm plan›n› kabul etmeye haz›r olduklar›n› tekrarl›yordu:
Am er i ka ’n › n , Av r u “E¤er (A
pa’n›n kuzey Kürdistan’da bar›ﬂ›n
tesisi için bir siyasi çözüm planlar›)
var ise, yürütmek istiyorsa biz buna
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haz›r›z. ﬁarts›z bu plan› teyid ederiz, bizden istenileni yapaca¤›z.”
(Özgür Halk, 15 ﬁubat 1996, s.19)
Yine mesela 1997’de talep edilen Kürtler’in yerel parlamentolar›n› kurabilmesidir; “... Türkiye’nin
gelece¤i Kürtlere sonuna kadar demokratik bir ifade tarz› veren, partilerini kuran, hatta yerel parlamentolar›n› kuran, federasyon demeyelim yerel parlamento diyelim yani
yerel parlamentosu kaç›n›lmazd›r...” (Özgür Halk, May›s 1997, say› 76, Ali F›rat)
Bu talepler ve modeller, dönem
dönem de¤iﬂmiﬂ, daha ileri veya daha geri talepler gündeme getirilmiﬂtir. Ama art›k gözetilen hep “ e m peryalizmin icazeti”dir. Bu anlamda Belçika Modeli’nden Almanya’n›n, ABD’nin eyalet sistemine
kadar hemen herﬂey önerilmiﬂtir.
Hedefler sürekli gerilemiﬂtir:
2003’de Öcalan “ Ö z g ü r ‹ n s a n
S a v u n m a s › ”nda çözüm çerçevesini
ﬂöyle çizecekti: “Kürt demokratik
hareketinin genel hedefi, tüm Türkiye’de tam demokrasidir. Türkiye’nin AB kriterlerini hedeflemesi
bu amac› karﬂ›lamaktad›r.”
O çerçeve büyük ölçüde gerçekleﬂmiﬂ ve fakat hiç de Kürt milliyetçili¤inin öngördü¤ü gibi amac› karﬂ›lamam›ﬂt›r. Cumhuriyetin kuruluﬂundan beri süren ilhak inkar, imha,
asimilasyon, bu kez “AB’ye uyum
y a s a l a r › ” alt›nda sürdürülmüﬂtür.
M a n d a c › l › ¤ › n bile bir çözüm
önerisi olarak görüldü¤ü yerde elbette bunlar do¤al sonuçlard›r:
“Gerçekte ABD’ye ba¤lanma, ‹ngi lizlere ba¤lanma bir ileri ad›md›r…
Türkiye’ye ba¤lanma, ‹ran’a ba¤lanma daha geridir... BM’ye dolay›s›yla ABD’ye ba¤lanma belli

Kan›n akmas›, analar›n a¤lamas›n›n nedeni, Kürt milliyetçi hareketin gerillalar›n›n
da¤da bulunmas› m›d›r ki
geri dönüﬂ bu ﬂekilde ortaya
konulmaktad›r?

oranlarda ilerici bir ba¤lanmad›r.
Yani despot ve kötü bir kocadan daha demokrat bir kocaya ba¤lanmakt›r.” (Rafet Ball›, Kürt Dosyas›,
Öcalan’la Görüﬂme, s. 246)
‹ﬂte böyle bir anlay›ﬂ ve kültür,
Kürt milliyetçi hareket içine yerleﬂtirildi¤i içindir ki, tarihsel ve siyasal
olarak h i ç b i r e mp e ry a l i s t o pe ra s yonun halklar›n ç›kar›na olamay a c a ¤ › kesin olmas›na ra¤men,
Kürt milliyetçili¤i “ K ü r t a ç › l › m › n d a ABD o p e r a s y o n u ”na tav›r almay›p, aksine onun bir parças› olabilmektedir.
Emperyalist dünya düzeni
“halklar› en çok geliﬂtirecek düzendir” diye övülmüﬂ, halklar›n silahl›
kurtuluﬂ mücadelesi inkar ve mahkum edilmiﬂ, oligarﬂik devletin ve
emperyalizmin meﬂruiyeti kabul
edilmiﬂtir. PKK bu noktada emperyalizmin sunaca¤› bütün çözümlere
hem ideolojik, hem politik olarak
aç›kt›r art›k!

Sistem içinde yeralmak,
Öcalan’›n ‹mral› teorisinin
e s a s › d › r v e s ü re ç b u y ö n d e
devam etmektedir
1998 Kas›m›nda Öcalan, Suriye’den ç›kart›l›p ‹talya’ya geldi¤inde, Avrupa emperyalizmine uyum
sa¤lamay› esas alan bir yaklaﬂ›mla,
federasyondan vazgeçerek, otonomi
isteyen 7 m a d d e l i k b i r ö n e r i p a k e ti aç›klad›.
Bu pakette operasyonlar›n durdurulmas›, koruculu¤un kald›r›lmas› gibi maddeler yan›nda, iki
maddesinde de “Türkiye s›n›rlar›
bozulmadan bölgemize otonomi
ve ri lm e s i. . . K ü rt k im l i¤ in i n , d il in in
ve kültürünün resmi olarak tan›n mas›...” talepleri vard›.
Emperyalizmin kabul edebilece¤inden fazlas› istenmiyordu. Ancak
emperyalizmin farkl› hesaplar› vard› ve bunun sonucunda Amerikan
ve Avrupa emperyalizmi Öcalan’›
Türkiye’ye teslim etti.
Öcalan, tutsak düﬂtükten bir süre
sonra, 6 Nisan 1999’da ‹mral›’dan
8 m a d d e l i k b i r çözüm paketi daha
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aç›klad›. ‹ﬂte bu pakette ortaya konulan
politika, bir anlamda bugünkü geliﬂmelerin de habercisidir. Öcalan bu 8 Maddelik önerilerinde düzeni tamamen
meﬂrulaﬂt›ran bir yaklaﬂ›m ortaya koymuﬂ ve silahl› mücadeleye son vermeyi de burada aç›kça dile getirmiﬂtir. Bu
maddelerden baz›lar› ﬂunlard›:
“2- Devletin baﬂta af olmak üzere,
bar›ﬂ için alaca¤› tedbirler temelinde
silahl› ça t›ﬂma la ra kal›c › bir ﬂe kilde
s o n ve ril me s i. 3 - ‘ 90 ’ l› y›l la rd a n i tib a ren... Kürtlerin ifade özgürlü¤üne de
aç›k hale gelen demokratik cumhuriyet sisteminin, güven vermesiyle birlikte tüm sorunlar›n bar›ﬂc›l çözüm zemini olarak görülmesi. 4- Bu koﬂullar
alt›nda PKK’n›n kendini demokratik
sistem içinde yasallaﬂt›rmaya haz›rlanmas›....
Söylenen aç›kt›. Devlet, 90’lardan
itibaren demokratiktir, art›k silahl› mücadele vermek yanl›ﬂt›r, P K K sistem
içinde yasallaﬂmal›d›r.
Bu 8 maddelik öneriyle; ba¤›ms›z
Kürdistan’dan, federasyondan, otonomiden tümüyle vazgeçilerek, düzene
kat›l›m karar› al›nd›.
1999’da “bar›ﬂ gruplar›”n›n gelip
teslim olmas›n›n d›ﬂ›nda, Öcalan’›n geliﬂtirdi¤i bir politika da, ülke içindeki
silahl› güçlerin d›ﬂar›ya ç›kar›lmas›yd›.
Öcalan bu politikay› da “ 1 Eylül
1999’dan i tibare n silahl› mücadeleye
son vermeye ve güçlerini bar›ﬂ için s›n›rlar›n d›ﬂ›na çekmeye ça¤›r›yorum.
Böylelikle demokratik çözüm yolunda
yeni bir diyalog ve uzlaﬂma aﬂamas›n›n
geliﬂece¤ine inanc›m› belirtiyorum.”
diye aç›kl›yordu.
Aradan 9 y›l geçmiﬂtir ve yine teslim olma gruplar›n›n “çözüm yolunu,
diyalog ve uzlaﬂma yolunu açma amac›yla” gönderildi¤i söyleniyor. Uzlaﬂmada gösterilen ›srar, silahl› mücadelede gösterilseydi, diyalogda ›srar edildi¤i kadar, Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk›nda ›srar edilseydi, kuﬂku
yok ki bugün farkl› noktalarda olunurdu. Ama s›n›flar mücadelesinde, bu ayr›mlar› belirleyen politik tercihlerdir ve
PKK, uzlaﬂmay›, diyalo¤u, yani DÜ Z E N ‹ tercih etmiﬂtir.
O günden bu yana, binlerce insan›n
öldü¤ü çat›ﬂmalar, operasyonlar sürdü,
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arada de¤iﬂik politikalar ortaya at›ld›,
ama süreç esas›nda o günden bu yana,
98 maddede belirtilen zeminde geliﬂmektedir; PKK hala “düzen içinde çözüm aramak ve yasallaﬂmak” noktas›ndad›r. Son gelen “bar›ﬂ gruplar›”n›n geliﬂi de, iﬂte o 8 m a d d e n i n d e v a m › d › r.
Oligarﬂi hiçbir ﬂekilde kaale alm›yor, kulak vermiyor, buna ra¤men Kürt
milliyetçi hareketi geri ad›mlar› sürdürüyor. Teslim olma gruplar› ç›kar›lmas›, Öcalan’›n baﬂtan beri formüle etti¤i
“devlete güven verme” politikas›nda
yeni bir ad›md›r ve bu politikan›n kendisi düzen içileﬂme anlay›ﬂ› üzerine ﬂekillenmiﬂtir...
‹mral› sürecinde geliﬂtirilen teoriler,
reformist bir içerik taﬂ›d›¤› gibi, ideolojik anlamda da bir yenilgiyi kabul
ediﬂe denk düﬂmektedir. En iyi sistemin burjuva demokrasisi oldu¤unun
kan›tland›¤›n› söylemekteydi art›k
Öcalan. Türkiye’deki faﬂist sistemin de
esas olarak demokratik oldu¤unu ileri
sürmekteydi. Sistem içine dönme de
bunun mant›ksal sonucudur; nitekim
bu sonuç da ﬂöyle formüle edildi Öcalan taraf›ndan: “Kürt sorununun en
pratik çözümünün demokratik ve kültürel haklar›n› kullanmadan geçti¤i,
ç›kmaz›n böyle aﬂ›laca¤› ve ﬂiddetle
art›k bir yere var›lamayaca¤› dava dolay›s›yla daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂt›r.”
Burjuvazinin dedi¤i noktaya gelinmiﬂtir. Burjuvazi ony›llard›r “ﬂiddetle
bir yere var›lmaz” diyordu. Evet, öyledir demiﬂtir Öcalan. ﬁiddetle bir yere
var›lamayacaksa, gerilla da er ya da
geç, gelip teslim olacakt›r. Olan budur.
Ve bu bir teslim oluﬂtur, bir yenilgidir.
“Ben d e m o k r a t i k c u m h u r i y e t ç a t › s › a l t › n d a t o p l a n m a k gerekti¤ine
inan›yorum.” diyordu yine Öcalan. Sisteme t a b i o l u n a r a k toplan›l›yor iﬂte.
PKK’nin gönderdi¤i “bar›ﬂ grubu”yla,
Türkiye s›n›rlar› içine at›lan ad›mlar,
düzen içine at›lan ad›mlard›r.
Bir modelden baﬂka bir modele, bir
çözüm paketinden baﬂka bir pakete
savrulman›n d›ﬂ›nda ortada hiçbir ﬂey
yoktur. Bütün çözüm aray›ﬂlar›, Kürt
sorununun emperyalizmin himayesiyle
çözülmek istenmesine dayanmaktad›r.
Sonuç; Kürt milliyetçi hareketinin iflas› ve çözümsüzlüktür.

AMER‹KA deyince;
akl›n›za ne geliyor?
D ü n y a h a l k l a r › n a k a rﬂ ›
s u ç l a r i ﬂl e m iﬂ v e i ﬂ l e me ye devam eden ülke.

Osman Beyazkaya (Tekstilde makinac›,19 yaﬂ›nda)
Ülkemiz onun sömürge si. Her yerde üsleri var.
O üslerden halklar› öldü rüyorlar. Tabii ki iﬂbirlikçileriyle beraber.

Dilan Tekin (Ö¤renci,15
yaﬂ›nda)
Emperyalizmin, çürümüﬂ
insanlar›n bar›nd›¤› yer.
Kendilerine göre insan
haklar›n›n oldu¤unu söylüyorlar. Oysa zulmün, sömürünün devam etti¤i yer.

Özcan Arslan (Toptan g›da
pazarlamac›s›, 35 yaﬂ›nda)
Kan geliyor, ﬂiddet, sö mürü, iﬂgaller, haks›zl›klar geliyor. Dünyan›n
b aﬂbelas ›.

Mehmet Arslan (Memur,
41 yaﬂ›nda)
H a l k l a r ›n k a t i l i , e n b ü y ü k
s öm ür ücü, yoks ullu¤u m uz un se be b i.

Arda Kaya (Ö¤renci, 21
yaﬂ›nda)
Z ulü m, bask›, nefr e t ,
kin, ç›karc›, kendilerini
d üﬂ ün en hal k› düﬂ ü nm e yen bir ülke

Gürkan Yalç›nkaya (Servis ﬂoförü, 26 yaﬂ›nda)
Ç o k ﬂ e y ge l iy o r a m a s ö mürü demek daha iyi
olur.

Yüksel Y›ld›r›m (‹nﬂaatç›,
35 yaﬂ›nda)

KÜRT SORUNU
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Eylemleri ‹lk Günkü Kararl›l›kla, Coﬂkuyla Sürdürmeliyiz
Servet Göçmen:
§ Arkadaﬂlar›m›z Abdi
‹pekçi direniﬂine benzetiyorlar. Gün içerisindeki
bir geliﬂme “Abdi ‹pekçide de böyleydi, böyle
olmuﬂtu” gibi konuﬂmalar yaﬂan›l›yor. Daha çok
hasta yak›nlar› ziyaret
ediyor bizi. ‹nsanlar buradan geçerken etraftaki
afiﬂlere, gazete küpürlerine bak›yorlar. Böyle durumlarda
yanlar›na yaklaﬂ›p “hoﬂ geldiniz.
Daha önce Güler Zere’yi duymuﬂ
muydunuz” diye sohbete baﬂl›yoruz. Kimi zaman d›ﬂar›ya hava almak için 5-10 dakikal›¤›na ç›kan
hastalar zaman›n› bizimle geçiriyorlar. Hasta yak›nlar›n›n ço¤u d›ﬂar›da
yatmak zorunda b›rak›ld›¤›ndan ço¤unu tan›yor, tan›ﬂ›yoruz. Hastane
personeli çekingen davran›yor, fazla yaklaﬂmamaya özen gösteriyorlar. ‹ﬂten ç›kart›labilme korkusu oldu¤unu aç›kça söyleyenler oldu.
§ ﬁehirdeki oturma eylemine demokratik kurumlar›n ilgisi azald›.
Önceleri bir kurumdan 3-4 kiﬂi kat›l›yorsa, bu say› 1’e, 2’ye düﬂtü. Zaten demokratik kurumlar baﬂtan beri say›sal anlamda ciddi bir kat›l›m
sa¤lamad›.
Evet mücadele bir sab›r iﬂidir.
Hemen her ﬂey olsun isteyenler var.
Tabiî ki bizde istiyoruz, Güler’i hemen serbest b›raks›nlar. Ancak ülkemizde faﬂizm oldu¤unu göz ard›
etmemeliyiz.
§ Melek Erkiﬂi halk düﬂman› olan
doktorlardan sadece birisi. Doktor
kimli¤ini bir tarafa b›rak›p, faﬂist
kafa yap›s›n› ortaya koymuﬂtur. Oysa kendisi prof.tur. S›rf bundan yola
ç›k›nca okumuﬂ Hipokrat yemini etmiﬂ bir insan›n böyle bir kafa yap›s›na sahip olmas› gerçekten üzüntü
verici. Bu olay› ilk duydu¤umda bu
doktorun en az›ndan güzel bir tokad› hak etti¤ini düﬂündüm.
§ Güler ile aram›zda bazen sadece
bir duvar kal›yor. Can›m›zdan bir
parça hemen bu duvar›n arkas›nda
hüzünleniyorum.Öfkeleniyorum,
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BALCALI

Balcal› Hastanesi önünde
o t u rma e yl e mi ya p a n TAYAD’l›
Aileler ’ d e n S e r v e t G ö ç m e n v e
M e h m e t B › l d › rc › n 1 0 0 . g ü n ü n ü
dolduran eylemle ilgili sorular› m› z › ya n›t l ad› l ar.
§ Oturma eyleminiz 100. Günl e re g e l d i . O t u r m a e y l e m i n e b a ﬂ lad›¤›n›zda hemen Abdi ‹pekçi
d i re n i ﬂ i n i h a t › r l a m › ﬂ t › k ; b u n u
yazm›ﬂt›k da Yür üy üﬂ 'd e. Eyl emi ni z nas ›l s ürüyor, kimler k a t › l›yor?
§ ﬁehirde de her hafta yap›lan
b i r o t u r m a e y l e m i v a r. Sonuçta
a ç› k ki bu müc ade le bir s a b › r iﬂi.
‹ s t i k r a r iﬂi. A d a n a ' d a k i d e m o kr a t i k k u r u m l a r d a n o t u r m a e y l em i n e z i y a re t l e r o l u y o r m u , d e s tek veriyorlar m›?
§ O n k o l o j i Ana Bilim Dal› Baﬂ k a n › P ro f . M e l e k E r k i ﬂ i ' n i n , G ü l e r Z e re ' y e m u a y e n e s › r a s › n d a
"Sen d›ﬂar›da olsayd›n kaç kiﬂiy i ö l d ü re c e k t i n " d e d i ¤ i n i d u y du¤unuzda ne düﬂündünüz, ne
hissettiniz?
§ G ü l e r hemen yan›baﬂ›n›zda.
B u n a ra ¤ m e n g i di p o nu gö rem ek , o n u nl a k on u ﬂ am am ak n as›l bir d u y g u ?
§ G ü l e r Z e re için her haft a Ta ksim'de, baﬂka ﬂehirlerde eylemler
yap›l›yor, O eylemlere kat›lanlara ne s öyl eme k ist e rs i ni z?
hatta bir defas›nda o duvara yavaﬂça
bir iki yumruk vurup y›kaca¤›z bir
gün bu duvarlar› diye ba¤›rm›ﬂt›m.
Güler abla duymuﬂtur mutlaka.Tabi
y›kaca¤›m›z zaman öyle yavaﬂ de¤il, tüm gücümüzle vurup parça
parça edece¤iz tüm duvarlar›!
§ Eylemleri ilk günkü kararl›l›kla,
coﬂkuyla sürdürmeliyiz. Bir sonraki
eylemde azalmamak, aksine ço¤almal›y›z.

Mehmet B›ld›rc›n:
§ Eylemimiz hasta yak›nlar› taraf›ndan oldukça ilgiyle karﬂ›lan›yor.
Balcal› hastanesi bölge hastanesi olmakla beraber bir çok ilden buraya

hastalar ve onlar›n yak›nlar› geliyor.
Bir çok insan hastane
bahçesinde yat›p kalk›yor. Dolay›s›yla eylemimizden ister istemez haberdar oluyorlar ve diyebiliriz ki kendi hastalar›n›n hastal›¤›n› unutuyor
Güler ile ilgileniyorlar.
Ancak bu eylemimiz süresince destek olmas›n›
bekledi¤imiz kiﬂiler, kurumlar gelmezken ummad›¤›m›z kiﬂiler, kurumlar (Hac› Bektaﬂ-› Veli
Derne¤i yada ‘Güler’in memleketi
Dersim olmas›na ra¤men’ Tunceliler Derne¤i gelmezken, CHP Kad›n
Kollar›n›n gelmesi) gelerek ziyaret
ederek desteklerini sundular. Abdi
‹pekçi direniﬂi ile k›yaslayacak
olursak bir çok benzerlikler arz ediyor.
§ Evet. Bu bir sab›r iﬂi. Ancak ölüme gün ve gün yaklaﬂan kanser hastas› Güler Zere var. Adana’daki demokratik kitle örgütlerinden destek
verenler var. Çok ciddi bir kat›l›m
olmamas›na ra¤men, ilgileri ve sahiplenmeleri iyi.
§ Kesinlikle hazmedemedim. Hele
ki dört duvar aras›ndaki hasta bir
tutsa¤›n neler hissedebildi¤ini de
tahmin ediyorum.
§ Bir defas›nda kald›¤› mahkum
ko¤uﬂunun arka penceresinden ismi
ile seslendim. Jandarma hemen gelerek müdahale etti. ‹letiﬂim kurdu¤umu bahane ederek kimli¤imi ald›.
Yirmi dakika bekletti. GBT bilgilerimi ald›. Onu görememek, onunla
konuﬂamamak a¤›r bir duygu. Tecritin her koﬂulda uyguland›¤›n›n bir
göstergesi.
§ Her ne kadar ki Güler Zere Türkiye’de ve Avrupa’da sahipleniliyorsa bunun yetersiz oldu¤unu çok
daha kitlesel olabilece¤ini düﬂünüyorum. Güler Zere’yi sahiplenen
tüm insanlara empati yapmalar›n›
ve kendilerini onun yerine koymalar›n› istiyorum. Ve duyarl› tüm insanlar›n bugün bana yar›n sana
mant›¤›yla hareket ederek Güler
Zere’yi ve Güler Zereler’i sahiplenmelerini istiyorum.
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Ameliyattan Bir Hafta
Sonra Güler
Güler Zere'nin refakatçisi, Güler'in üçüncü ameliyat›ndan sonraki durumunu anlat›yor...
“‹çeri girdi¤imde Güler abla yata¤›nda uzan›yordu. Yüzü tamamen ﬂiﬂmiﬂti, ameliyat yeri pamuk
ve sarg›yla sar›lm›ﬂt›, boynunu hareket ettirmekte zorlan›yordu. Sol
gözü çok ﬂiﬂmiﬂti açmakta zorlan›yordu. Kanlanm›ﬂ ve sürekli yaﬂar›yordu. Damla kullan›yordu ama
çok etkili olmuyordu. Gözünün neden bu kadar ﬂiﬂti¤ini doktorlar da
bilmiyordu. A¤z›nda da doku kabarmas› olmuﬂ onun ne oldu¤unu
anlayamay›nca doktorlar aç›p oraya da bakm›ﬂlar, tampon koyacaklarm›ﬂ ama kan durmay›nca tamponu ç›karm›ﬂlar. O yüzden a¤z›n›n
içi de yarayd›, a¤z›n› açam›yordu,
çok yavaﬂ ve s›k s›k yutkunarak
konuﬂmaya çal›ﬂ›yordu, zorland›¤›
için çabuk yoruluyordu.

Daha önce gördü¤ümden daha
zay›ft›, çok halsizdi koluna girerek
lavaboya götürüp getiriyorduk. Benim yan›nda bulundu¤um süre
içinde geceleri yatam›yordu, bazen
a¤r›lar›ndan kaynakl› inleme seslerini duyuyordum.

Güler abla sadece serumla besleniyor, ama zamanla damarlar› da
serumu kabul etmemeye baﬂlad›.
Mama yiyemiyor çünkü yemeye
çal›ﬂt›¤›nda sürekli öksürüyor.

16 Ekim günü TAYAD’l› Aileler’in Balcal› Hastanesi’nde baﬂlatm›ﬂ oldu¤u oturma eyleminin 100.
günü nedeni ile bir eylem yap›ld›.
45 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
yaz›l› pankart aç›ld›.
Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na aç›klama yapan Mehmet B›ld›rc›n; “Tam 100 gündür burada adalet
istiyor, Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için mücadele ediyoruz” dedi ve bu zaman içerisindeki yaﬂam›ﬂ
olduklar› hukuksuzluklar› yeniden
hat›rlatt›. B›ld›rc›n; Güler Zere serbest b›rak›lana kadar eylemlerine
devam edeceklerini söyledi.
Eylemde; “Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

eylemini 2-3
y›l sürdüren
bizler Güler
Zere ve hasta
tutsaklar için de aylarca, y›llarca
mücadele edebiliriz. Edebilecek sab›ra sahibiz.
Ama sa¤l›¤› h›zla bozulan, AKP
iktidar›n›n katletmek için gün sayd›¤› Güler Zere için ve di¤er a¤›r
hasta tutsaklar için sabr›m›z› çoktan tükettik.
Tükettik, çünkü sabredecek za man›m›z kalmad›. Çünkü, y›llarca
bekleyecek zaman›m›z yoktur.
ﬁimdi sabr›m›z› bir yana b›rakarak, Güler Zere için, tüm hasta tutsaklar için zalimlerin yakas›na yap›ﬂmak, onlardan hesap sormak zaman›d›r.
Sab›rl› de¤il, öfkeli olmak, beklemek de¤il, at›lgan olmak zaman›d›r.
Düzen “ z a m a n a y a y m a k ” isteyebilir, ancak bizler zamana yayamay›z. Devrimci, ilerici güçler, demokratik kitle örgütleri “zamana
yayman›n” Güler Zereler’i katlet-

meye çal›ﬂanlar›n iﬂini kolaylaﬂt›raca¤›n› görmelidir.
Hiç kimse yaﬂananlar› herhangi
bir sorun, basit gündelik bir sorun
olarak ele almamal›d›r. Yaﬂananlar
s›radan olmaktan uzakt›r.
Birleﬂip, toparlan›p Güler Zere
ve hasta tutsaklar için daha çok ﬂey
yapmak için bir araya gelmenin zaman›d›r.
Vakit geçirmeden, Güler Zere
ve hasta tutsaklara aylard›r yaﬂat›lanlara, onlar› tecrit alt›nda ölüme
mahkum edenlere karﬂ› öfkemizi
gösterme zaman›d›r.
Onlar, Güler Zere ve hasta tutsaklar›n merhamet dilemesini, boyun bükmesini istiyor. Bu olmad›¤›
için de intikam al›yorlar.
Ne yapacaksak dün oldu¤u gibi
bugün de bizler yapaca¤›z. Daha
çok olursak, daha çok mücadele
edersek, daha ›srarl› olursak, sonuç
almamak için bir neden yoktur.
Bunu bilerek, öfkemizi kuﬂanmak ertelemelerden, gerekçelerden
ç›k›p Güler Zereler için kendimizi
mücadelenin içine koymal›y›z.

Refakatçilere karﬂ› olan keyfiyetler de gittikçe daha da artmaya
baﬂlad›. ﬁu ana kadar yap›lmayan
ayakkab› aramas› dayat›ld›.
Keyfiyet sadece bununla da bitmiyordu. Askerler sürekli içeriyi
gözetliyorlard›. Bu yüzden Güler
abla rahat hareket edemiyordu. Ço¤u zaman ateﬂi ç›k›yordu, hemﬂire
üstünü aç›k tutmas›n› söylüyordu,
ama askerler sürekli içeri bakt›klar› için üzerini açam›yordu.

Sabr›n De¤il, Öfkenin Beklemenin
De¤il, Hareket Etmenin Zaman›!
Tarih tan›kt›r ki, biz dünyan›n
“gelmiﬂ geçmiﬂ” en sab›rl› insanlar›y›z. O sabr›m›z olmasayd›, “o büyük
gün”e ulaﬂmak için y›llar›, on y›llar›
“beklememiz” mümkün olmazd›.
Biz gerekti¤inde bir direniﬂi y›llarca sürdürdük. Büyük direniﬂi,
“tek baﬂ›na kalma” pahas›na tam 7
y›l devam ettirdik. Kuﬂatmalar alt›nda zafere olan inanc›m›zda, bir
an olsun tereddüt etmedik.
Tecrite karﬂ› 10 y›ld›r ayn› sab›r
ve kararl›l›kla sürdürüyoruz mücadelemizi.
Gerekti¤inde bir oturma eylemini iki y›ll›k, üç y›ll›k bir sab›rla devam ettirdi¤imizi de herkes bilir.
Ankara’da Abdi ‹pekçi direniﬂi
böyle bir direniﬂti. So¤u¤a, s›ca¤a,
sald›r›lara, bask›lara sab›rla direndik. Ve zaferi kazanaca¤›m›zdan
bir gün olsun tereddüt etmedik.
Bir direniﬂi aylarca, y›llarca sürdürme sabr›n› taﬂ›yan, bir oturma

Say›: 195

Balcal› Hastanesi’nde
100. Gün

BALCALI
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ADL‹ TIP OYUNLARI AÇI⁄A ÇIKTI
‹stanbul Taksim’de yap›lan
Güler Zere’ye Özgürlük eylemi
13.haftas›nda 23 Ekim günü
yap›ld›. Yaklaﬂ›k bin kiﬂi hep bir
a¤›zdan yine “Güler Zere’ye Özgürlük” slogan›n› hayk›rd›.
Aylard›r Onkolog olmad›¤› yalan›na, evrak eksikli¤i gerekçesine
baﬂvurarak halk› aldatt›lar. Ancak
aç›¤a ç›kt› ki Adli T›p Kurumu, ne
Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi’ne, ne Elbistan Savc›l›¤›’na
ne de Karataﬂ Hapishanesi’ne herhangi bir yaz›yla baﬂvurup hiç bir
evrak istememiﬂtir. Daha dün “biz
de çok üzülüyoruz, onlar bizim evlatlar›m›z” diye yalan söyleyenlerin
birer iﬂkenceci olduklar› bir kez daha aç›¤a ç›kt›.
Bu haftaki yürüyüﬂte Adli T›p ve
AKP iktidar›n›n keyfiyete son vermesini de belirtmek için “Keyfiyete
Son! Güler Zere Serbest B›rak›ls›n”
pankart› da aç›ld›. Yürüyüﬂ sonunda
Galatasaray Lisesine gelindi¤inde
aç›klamay› ÇHD ‹stanbul ﬁube Yönetim Kurulu üyesi Av. Hakan Karada¤ okudu.
Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu’nun “Güler Zere’ye Özgürlük,
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Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
hedefiyle bir sonraki gün baﬂlataca¤› ve üç gün sürecek olan açl›k grevi eyleminin duyurusu yap›larak
destek ça¤r›s›nda bulunuldu.
Av. Karada¤’›n okudu¤u bas›n
aç›klamas›nda “... siyasi iktidara
sesleniyoruz! Siz ölüm vaat ettikçe
biz yaﬂamda diretece¤iz. ‹ﬂkence ve
zulmün iktidar› olarak, Güler Zere’yi ve dört duvar aras›na mahkum
etti¤iniz onlarca hasta tutuklu ve
hükümlüyü bir bir öldürenler olarak
sahip oldu¤unuz tarihsel sorumluluktan asla kurtulamayacaks›n›z”
denildi.

‹ h m a l Yok ‹mha Politikas›
Va r !
Ankara'daki demokratik kitle örgütleri Güler Zere'ye Özgürlük talebi
ile bu çarﬂamba günü de Adalet Bakanl›¤› önündeydiler. 21 Ekim günü
biraraya gelen yaklaﬂ›k 65 kiﬂi yine
“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yazan bir pankart› ve Güler
Zere'nin kelepçeli ellerinin aras›ndan
zafer iﬂaretiyle herkese gülümsedi¤i
resmini taﬂ›d›lar.

Ankaral› Ayd›n ve Sanatç›lar,
Halk Cephesi, TAYAD, D‹SK/ Genel- ‹ﬂ, ‹HD Ankara ﬁubesi, Ankara
Halkevleri, KESK ﬁubeler Platformu, ESP, DTP Çankaya ‹lçe Teﬂkilat›, DHF, EMEP, AKA-DER, ODAK,
SDP, EHP, ÖDP, ÇHD, TKP, 78'liler
Giriﬂimi, Al›nteri, Erol Zavar'a Yaﬂama Hakk› Koordinasyonu, BDSP,
Kald›raç, Toplumsal Özgürlük Platformu, Özgür Tiyatro, Sosyalist
Emek Hareketi, TÜM- ‹GD, Petrol‹ﬂ Ankara ﬁube, Köz, Partizan ad›na
Halk Cephesinden Bayram ﬁahin bas›n aç›klamas›n› okudu. “Oyalama
yok, bürokratik ihmal yok, imha politikas› var. Merhamet dilemeyen
Güler Zere katlediliyor” baﬂl›kl›
aç›klamada “...zalimler için aciz ve
zavall› bir politika olan hasta tutsaklar› katletme politikas› uygulanmaktad›r...Ortada tedavi yoktur. AKP iktidar›, Güler Zere ve devrimci-yurtsever hasta tutsaklar›, "yok edilmesi
gereken düﬂmanlar" olarak görmektedir” denildi.

C e m i l Ç i ç e k ’ e G ü l e r Z e re
P ro t e s t o s u
Malatya ‹nönü Üniversitesi'nin
yeni ö¤retim y›l› aç›l›ﬂ töreninin sonunda Gençlik Federasyonlu ö¤renciler Güler Zere'nin serbest b›rak›lmamas›n› protesto etti.
Üniversitenin yeni ö¤retim y›l›
aç›l›ﬂ törenine, Devlet Bakan› ve
Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek
de kat›ld›. Devrimci-demokrat ö¤rencilerin içeri al›nmamas› üzerine
ç›k›ﬂta bekleyen Gençlik Federasyonlu ö¤renciler; Cemil Çiçek salondan ç›karken “Güler Zere'ye özgürlük, Güler ZERE’yi Yaﬂataca¤›z"
ANKARA
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sloganlar›n› att›lar. Ö¤renciler, güvenlik görevlilerinin sald›r›s›na u¤rayarak yaka paça uzaklaﬂt›r›ld›lar.

saklar için merhamet de¤il, adalet istiyoruz! Onlar merhamet dilenecek
bir ﬂey yapmad›lar” denildi.

M a l a t y a ’ d a G ü l e r Z e re ‹ çin
Eylem

‹nönü Park›nda Oturma
Eylemi Devam Ediyor

Malatya’da 18 Ekim akﬂam› Halk
Cephesi taraf›ndan Paﬂaköﬂkü Mahallesi’nde Güler Zere'ye özgürlük
için meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›.
Paﬂaköﬂkü PTT önüne gelindi¤inde Halk Cephesi ad›na Malik
Özkoca bir aç›klama yaparak; “Bugün Güler ZERE’yi, Gülerler’i daha
fazla sahiplenmenin zaman›. ﬁimdiye kadar gerek tutuklanmadan önce
gerek hapishanede Gülerler bizim
için mücadele etti ﬂimdi s›ra bizde.
Güler’i ve di¤er hasta tutsaklar› yaﬂatabiliriz” dedi. Eyleme ESP ve
E¤itim-Sen destek verdi.

Adana’da Güler Zere için her
Cuma yap›lan oturma eylemine 16
Ekim günü de devam edildi.
Eylemde bir aç›klama yapan
Adnan Ö¤rü Güler Zere’nin hasta
yata¤›n› aya¤›ndan kelepçelenmesiyle ilgili; “Ölümcül bir hastal›¤a yakalanan bir tutsa¤›n ranzaya kelepçelenmesi dahi tek baﬂ›na Güler Zere’
nin tutukluluk koﬂullar›nda sa¤l›kl›
bir ﬂekilde tedavisinin yap›lamayaca¤›n›n en net göstergesidir” dedi.
Güler Zere’nin avukat› Oya Aslan’da; bugüne kadar hukuki anlamda her yolu denediklerini ama Güler
Zere’nin sa¤l›k durumunun kötüleﬂmiﬂ olmas›na ra¤men tahliye edilmedi¤ini anlatt›.

H a t a y ’ d a G ü l e r Z e re’ye
Ö z g ü r l ü k Talebi
Hatay’da TAYAD’l› Aileler bu
haftada Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›.
19 Ekim Ulus (Köprübaﬂ›) Alan›’nda yap›lan eylemde TAYAD’l›
Aileler ad›na Seval Arac› bir aç›klama yapt›.
“ Güler’i zaman silah› ile katletmek istiyorlar” diyen Arac›; Adli
T›p’›n evrak eksikli¤i bahanesini
sürdürürken bu eksikli¤in giderilmesine iliﬂkin bir yaz›ﬂmas›n›n olmad›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n› belirtti.
Eyleme ESP’de destek verdi.

“Merhamet De¤il Adalet
‹stiyoruz”
Antalya’da 17 Ekim günü ÇHD,
ÇGD, DTP, EMEP, ESP, DHF, Halk
Cephesi, KESK Antalya ﬁubeler
Platformu, ÖDP, Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i, Sosyalist Parti,
TMMOB ‹KK, D‹P Giriﬂimi, MESOP, TKP ve Halkevleri’nin kat›l›m›yla Güler Zere için yürüyüﬂ düzenlendi. Kapal› yol giriﬂindeki Halk
Bankas› önünden K›ﬂla Han önündeki havuza kadar yüründükten sonra
bas›na bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada; “Biz Güler ve di¤er hasta tut-

Say›: 195

G ü l e r ’in Özgürlü¤ünü
Mutlaka Kazanaca¤›z
‹zmir Halk Cephesi temsilcili¤i
16 Ekim günü Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için Alsancak K›br›s ﬁehitleri Caddesi’nde meﬂaleli
yürüyüﬂ yapt›.
Eylemde; “Do¤al ve Kültürel
Çevre Giriﬂimi Sözcüsü Ahmet
Tuncay Karaçorlu bas›na bir aç›klama yapt›. “Tüm dünyan›n gözü
önünde bir insan katlediliyor. Buna
izin vermeyece¤iz” diyen Karaçorlu; Güler Zere’nin 3. ameliyat› geçirdi¤ini ve ameliyat sonras›nda
ayaklar›ndan “kaçabilme” ihtimaline karﬂ› kelepçelendi¤ini belirtti.
Kendi ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layamayan biri için “kaçabilme ihtimali” gibi bir ﬂeyin utanmazca bir neden oldu¤unu söyledi. Eyleme 43
kiﬂi kat›ld›.

ELAZI⁄
nin Hapishanelerinde Tutsaklar Öldürülüyor Herkese Anlat›n Güler
Zere'ye Özgürlük” pankart› aç›lan
eylemde; “Cumhurbaﬂkan›; “Gereken Ne ‹se Yap›lacakt›r”, Adli T›p
Kurumu Baﬂkan›, “Serbest B›rak›lmas› Gerekiyor”, D›ﬂiﬂleri Bakan›;
“Bizim k›z›m›z” derken, Güler Zere
gün gün ölüyor” denildi. KESK ve
DTP’ninde kat›larak destek verdi¤i
eyleme 40 kiﬂi kat›ld›.

B u r s a A K P Binas› Önünde
G ü l e r Z e re ’ y e Ö z g ü r l ü k
‹stendi
Bursa’da 15 Ekim günü, Halk
Cephesi taraf›ndan Güler Zere’ye
Özgürlük için AKP ‹l Binas› önünde
eylem yap›ld›. Eylemde; “Ahmet
Davuto¤lu’na buradan aç›kça soruyoruz: Kendisinin sahip oldu¤u üç
k›z›ndan hangisinin günden güne
eriyerek ölmesini kay›ts›zca seyretmiﬂtir?” denildi.
22 Ekim’de de Bursa AKP il binas› önünde Halk Cepheliler meﬂaleli bir eylem yapt›lar.
Eylemde aç›klama yapan Yalç›n
Do¤ru; “Buradan birkez daha , iktidara ve onun kurumlar›na sesleni-

Herkese Anlat›n
G ü l e r Z e re ' y e Ö z g ü r l ü k
Elaz›¤ Halk Cephesi kanser hastas› Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için 17 Ekim günü Hozat Garaj›’nda bir eylem yapt›. “Bu Ülke-
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yoruz, uygulad›¤›n›z politikalarla
Güler Zere ve hasta tutsaklar›n yaﬂamlar›na kastetmekten vazgeçin.
Suçlar›n›za yenilerini eklemeyin.
Halka ve devrimcilere karﬂ› iﬂledi¤iniz suçlar›n er yada geç hesab›n›
vermekten kurtulamayacaks›n›z”
dedi.

P a r i s ' t e G ü l e r ‹ ç i n Açl›k
G revi
Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te açl›k grevi ve bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. Fransa Özgürlük Komitesi
çal›ﬂanlar›ndan dört kiﬂi 17 Ekim
günü bir günlük açl›k grevi yapt›.
Paris'in Gar de lest, Strasbourg Saint Denis, Sentier, Sebastopaul, Les
halles semtlerinde frans›zca bildiriler da¤›t›ld›.

G ü l e r Serbest B›rak›l›ncaya
Kadar
Kanser hastas› 14 y›ll›k devrimci tutsak Güler Zere’nin özgürlü¤üne kavuﬂmas› için sürdürülen kampanya çerçevesinde Avusturya’n›n
baﬂkenti Viyana’da bir eylem düzenlendi.
16 Ekim günü 13. Viyana’da bulunan Türkiye Baﬂkonsoloslu¤u
önünde biraraya gelen Özgürlük
Komitesi üyeleri megafonla Güler
Zere’nin son durumu hakk›nda konuﬂmalar yaparak "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Hasta Tutsaklarara Özgürlük, Güler'e Özgürlük"
sloganlar›n› att›lar.

B r ü k s e l ' d e G ü l e r Z e re
Eylemi 10. Haftada
Her Cuma oldu¤u gibi, 16 Ekim
günü Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de, Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi üyeleri Avrupa Komisyonu
Konsey binas› önünde K›z›l Yard›m
(Secours Rouge) Belçika seksiyonu
ile ortak bir gösteri düzenlediler.
Bir saat süren protesto gösterisi,
kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için,
Brüksel'deki Avrupa'l› kurumlar›n
önünde yap›lan 10. eylem oldu.
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Düzenin Hukukla Alay›
Havaya s›k›lan
kurﬂunlar...
merdivenden d üﬂmeler...
‹ntihar için polis
binalar›n› seçmeler...
Ranzadan d üﬂüp ö lenler...
Hücrelerde kendini
kemeriyle, çarﬂafla
asanlar...
Bunlar› duymuﬂ, okumuﬂ olma
ihtimaliniz yüksektir. Polis tutanaklar›nda, mahkeme kay›tlar›nda
yüzlerce benzer örne¤i vard›r.
Nedense devrimciler intihar etmek için, karakolun hücresini seçerler. Ya da sorgu esnas›nda polislerin boﬂ bir an›n› yakalay›p karakolun cam›ndan atlay›verirler.
Bunun son örneklerinden birisi
de Ferhat Gerçek’in davas›ndaki
polis ifadeleridir.
7 Ekim 2007’de ‹stanbul Yenibosna’da Yürüyüﬂ Dergisi satarken
polis taraf›ndan vurularak felç olmuﬂtu Ferhat.
Bak›rköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim’de Ferhat’›n

duruﬂmas› vard›. Duruﬂmaya kat›lmayan polislerden daha önce mahkemeye ifade veren polis Hasan
Bayraktar’›n ifadesi okundu. ﬁöyle
ifade vermiﬂti. “Ferhat Gerçek'in
içinde bulundu¤u grup, bizi taﬂlamaya baﬂlad›. Kim oldu¤unu görmedi¤im bir arkadaﬂ›m, havaya
ateﬂ açt›. Ben de havaya 2 el ateﬂ
ettim”...
Buna benzer ifadeler y›llard›r
hemen tüm iﬂkence, infaz davalar›nda tekrarlan›r... Ve olay›n polisin
anlatt›¤› gibi olmad›¤›n› söyleyen
onlarca tan›k da olsa polisler hakk›nda ya hiç dava aç›lmaz ya da
aç›lan dava, polislerin “beraatlar›yla” sonuçland›r›l›r. Polisler kendilerinden o kadar emindirler ki inand›r›c›(!) bir yalan uydurma zahme-

tine bile katlamaz, yukar›daki gibi
“yerseniz” havas›nda yalanlar söylerler.
Devlettir bu ifadeleri veren.
Devletin hukuku da ço¤u kez bu
ifadeleri “ m a k u l ” bulur.
Devrimcileri sorgularken bir iﬂkenceciden daha iﬂkenceci kesilen
savc›lar›n, hakimlerin akl›na ﬂu soruyu sormak bile gelmez: Devrimciler intihar etmek için bula bula
karakolun hücresini mi bulmuﬂlar,
ya da karakolun penceresinden baﬂka kendini atacak bir yer bulamam›ﬂ m›? Boyundan daha alçak bir
yere insan kendini nas›l asarak intihar edebilir? Ya Ferhat Gerçek’in
durumu? Havaya ateﬂ edilen bir silah›n mermisi nas›l bir insan›n beline saplanabilir? Böyle bir ifadenin
do¤ru kabul edilebilmesi için Ferhat havada uçuyor muydu diye sormas› gerekirdi savc›lar›n. A m a
s o r m u y o r l a r. Zaten polisler, bu
konuda çok da rahatlar. Akla ziyan
ifadeler, saçma sapan tutanaklar,
bile geçerli kabul ediliyor. Adeta
hukukla alay ediyorlar. “Biz ifade mizi böyle veriyoruz, siz kitab›na
u y d u r u n ” diyorlar.
Ferhat’› vuran tabancan›n kime
ait oldu¤u belli, havaya aç›lan ateﬂle, yerdeki insan›n vurulmayaca¤›n› söylemek için uzman olmak da
gerekmez. Ama hay›r, faﬂizmin
mahkemeleri iﬂkencecilerle birlik
olup, göstere göstere hukukla alay
ediyorlar. Ferhat’› vuran polisler
duruﬂmalara bile kat›lm›yorlar. ‹fadelerinin yalan oldu¤u aç›kça belli.
17 yaﬂ›nda bir genç, yasal bir dergiyi satt›¤› için insanlar›n gözleri
önünde kurﬂunlan›p felç ediliyor.
Avukatlar›n tüm ›srarlar›na ra¤men
Ferhat’› vuran polisler, 2 Ekim’deki mahkemede de tutuklanmad›.
Duruﬂma 12 ﬁubat’a ertelendi. Suç
ortada, suçlular ortada, ama yarg›lama yok. Benzer davalarda oldu¤u
gibi, taktik yine ayn›; zamana yayarak zaman aﬂ›m›ndan polislerin
aklanmas›.
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Ç H D ‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan› Av. Taylan TANAY:

“Kimin neyi savundu¤unun ve nerede
durdu¤unun ölçütü Güler ZERE’dir.”
Y ü r ü y ü ﬂ : Hrant Dink davas› s›ras›nda Zafer Üskül'le aran›zda bir
konuﬂma geçmiﬂ, anlat›r m›s›n›z?
Av. Ta n a y: 12 Ekimde ki duruﬂma aras›nda Zafer Üskül’ün yan›na
gittim. O gün Güler Zere üçüncü
ameliyat›n› oluyordu.
Beni görünce “mutlu musun?”
dedi. “Neden” dedim. “Sayenizde
ölüm tehditleri al›yorum” dedi.
Suçlamas›n› kabul etmedi¤imi belirtince;
“Sizin organize etti¤inizi düﬂünmüyorum. Hapishanelerden, yurtd›ﬂ›ndan ölüm tehditleri al›yorum.
ZERE hakk›nda yapt›¤›m aç›klamadan sonra, siz de bir aç›klama yapt›n›z beni hedef gösterdiniz” dedi.
Aç›klamas›n›n gerçekd›ﬂ› oldu¤unu, Güler’in avukatlar› olarak
gerçekleri ifade etmemizin hakk›m›z oldu¤unu belirttim.
Ya p t› ¤ › aç › k l am a yl a Gü l e r Ze r e’nin ölüm yolculu¤unu h›zlan d›rd›¤›n›, kendisinin aç›klamalar›n›
ifade özgürlü¤ü kapsam›nda de¤erlendirirken bizim aç›klamam›z› ise
“hedef gösterme” olarak de¤erlendirmesinin çifte standart oldu¤unu
belirttim.

‹nceleme Komisyonu’na mail ve
posta yolu ile günlerce öncesinden
gönderdi¤imiz baﬂvurumuzdan haberleri bile yok. Güler ZERE ülkede
herkesin gündeminde ama Meclis
‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nun gündeminde de¤il. B›rak›n›z kendili¤inden harekete geçmeyi
baﬂvuruyu dahi kaybediyorlar.

Y ü r ü y ü ﬂ : Güler Zere'nin tahliye
edilmemesinde baﬂ sorumlulardan
birisi olan Zafer Üskül kendini aklamaya m› çal›ﬂ›yor?
Av. Ta n a y : Zafer Üskül, kendisini ziyarete gelmiﬂ TAYAD'l›lara
bas›n›n yan›nda randevu vermedi¤i
halde, "benden randevu talep etmediler" diye aç›klama yapt›. Bizim
baﬂvurumuz üzerine gitti¤i Balcal›’da, çocuklar›n›n ölümünü engellemeye çal›ﬂan ailelere; bodrum-zemin fark›n› anlatt›.
Temiz çarﬂaf periyodunu denetleyen bir uzman edas›nda, dama¤›ndan tükürük bezlerine kadar kaybetmiﬂ terminal durumdaki kanser hastas›n›n yüzüne "maﬂallah iyi gördüm, sen yat burada, hapishaneden
gelip gitmen zor olur" diyebilecek
kadar kendisinden geçti.
G ü l e r b u g ü n h a l a k a n s e r h a sY ü r ü y ü ﬂ : Balcal›’da Güler Zetal›¤› ile ve tecrit ile bo¤uﬂuyorsa
re’yle ilgili baﬂvurunuzu dahi okuZ a f e r ÜSKÜL b u n u n s o r u m l u l a mam›ﬂ, çarﬂafla u¤raﬂ›p aç›klamalar
r › n d a n b i r i d i r. Vicdan ve ahlak sayap›yor, çarp›tm›yor mu?
hibi bir kimlikten dahi yoksun bir
Av. Ta n a y : ‹stanbul’dan bir
ﬂekilde yapt›¤› aç›klamalarla Gügrup, Güler Zere ile ilgili Meclise
ler’in ölüme mahkûm edilmesinde
gitmiﬂlerdi. Meclis ‹nsan Haklar›
az›msanmayacak pay› vard›r.
Düﬂünün, bir inG ü l e r Z e re , b u g ü n
san›n (Hrant Dink)
katledilmesine iliﬂh a l a k a n s e r hastal›¤› ile
kin davay› izlemeye
ve tecrit ile bo¤uﬂuyorsa
gelmiﬂ, ama baﬂka
Z a f e r ÜSKÜL b u n u n
bir insan›n katledils o r u m l u l a r › n d a n b i r i d i r.
mesine seyirci kal›yor, dahas› buna katGerçekleri çarp›tmas›k› sunuyor. Yaﬂam
na izin vermedi¤imiz için
hakk›na sayg› ve de-

bize sald›r›yor.

Say›: 195

mokrat kimli¤ine dair
maskesi düﬂmüﬂtür art›k.
Gerçekleri çarp›tmas›na izin vermedi¤imiz için
bize sald›r›yor. Yapmas›
gereken sorumlulu¤unu
kabul edip Güler’den, ailesinden,
arkadaﬂlar›ndan ve avukatlar›ndan
özür dileyip, istifa etmektir.
Y ü r ü y ü ﬂ : Üskül, Balcal›'da hasta adli tutuklunun durumunu da çarp›tm›ﬂt›. Ne yapmak istiyordu?
Av. Ta n a y : Konuﬂma s›ras›nda
sadece Güler ZERE’nin serbest b›rak›lmas› ile ilgilendi¤imizi belirtti.
Akl›nca bizi çifte standartla suçlad›.
Yapt›¤›m›z ve kamuoyu ile paylaﬂt›¤›m›z aç›klamalar› okuma zahmetini gösterseydi bu sözleri söyleyemezdi. Her aç›klamam›zda bu ülkedeki a¤›r sa¤l›k sorunlar› yaﬂayan
tutuklu ve hükümlülerin listelerini
aç›kl›yoruz ve serbest b›rak›lmalar›n› talep ediyoruz.
Bi zim sürdürdü¤ümüz kampanyan›n muhatab› siyasal iktid a r d › r. Tutuklu ve hükümlülerin,
a¤›r sa¤l›k sorunlar›na tutulmalar›na neden olan tecridi uygulayan,
aç›k yasa maddesi ve raporlar›na
ra¤men serbest b›rakmayan siyasal
iktidard›r. Bu iktidar›n bir üyesinin
bizi suçlamas› tamamen ak›l tutulmas›d›r.
Üskül, AKP milletvekili oldu¤unu, Adli T›p Kurumu’nun ve Hapishanelerin kendilerine ba¤l› oldu¤unu unutuyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Eklemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
Av. Ta n a y: Güler ZERE meselesi bu ülkede siyasal, toplumsal, ahlaki ve vicdani bir turnusol haline
gelmiﬂtir. Kimin neyi savundu¤unun ve nerede durdu¤unun ölçütü
Güler ZERE’dir.
Güler Zere ve hasta tutsaklar›n
özgürlü¤ü için mücadele edenler
hakl› bir onurun sahibi olarak gelece¤i kazanm›ﬂken, Zafer Üskül ve
di¤erleri ise kaybetmiﬂlerdir.
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Öğretmenimiz
Düﬂünce ve
önemli kavram.

disiplin

iki

riz.

Birbirini var eden ve ancak
birlikte oldu¤unda sonuç alabilen iki yaﬂam ilkesi.

Savaﬂ›m›za yarar› olan ve
olmayan düﬂünceler bir bir ayr›ﬂ›r.

Düﬂünce olmadan disiplin
olmaz.

Yani düﬂünce disiplini bize,
bu ayr›m› yapabilmeyi ö¤retir.

Disiplin olmadan da düﬂünce var olmaz.

Beynimizde, savaﬂa yarar›
olmayan› atmak ve yarar› olan› tutmak disiplinine ulaﬂt›r›r
bizi.

Düﬂünce yaﬂam› programlar.
Devrimci olanla, olmayan›
ay›rt eder.
Bu düﬂünceleri hayata geçirmek ve sonuç almak için
disiplin gereklidir.
Yani bir dü ﬂü n ce d i si pl in i ne sahip olmal›y›z.
Bir çal›ﬂma
disiplinine sahip olmal›y›z.

Akl›m›za geleni; akl›m›za
esti¤inde, akl›m›za geldi¤inde
de¤il, belli bir disiplin içinde
yapmal›y›z.
Disiplin bize ne sa¤lar:
Zaman› verimli kullanabilmeyi ö¤retir.
Ayr›nt›lar› yakalayabilmeyi
ö¤retir.
Olabilecekleri öngörmeyi
ve önlem almay› ö¤retir.
Her çal›ﬂmay› de¤erlendirerek sonuçlar ç›karmay› ö¤retir.
Disiplin, öngörü sahibi olmay› ö¤retir.
Çal›ﬂmalar›m›z›, insanlar›m›z›, kendi durumumuzu, disiplinli ﬂekilde düﬂünür ve

Ö⁄RETMEN

Disiplin bize sistematik düﬂünmeyi ö¤retir.
Disiplinsizlik, örgütsüzlü¤ü

ne kap›lar› açmakt›r.
Yoldaﬂlar›m›zla iliﬂkilerden,
kendi yaﬂam›m›za kadar bu temelde bakmal›y›z.
Disiplinsizlik, kendimizden
baﬂlayarak, örgütlülü¤ümüze
düzenin kap›lar›n› aralamakt›r.
Mücadeleyi ciddiye almamak, devrimcili¤i çarp›k anlamakt›r.
D‹S‹PL‹NL‹ OLARAK; COﬁKULU, CÜRETL‹, GÜÇLÜ B‹R
‹RADE YARATAB‹L‹R, GELECE⁄E DA‹R BÜYÜK HEDEFLER‹N YARATICISI, ÖRGÜTLEY‹C‹S‹ OLAB‹L‹R‹Z.
Disiplinsizlik çürütür.
Disiplin; h›zl› düﬂünmeyi
ö¤retir.

D‹S‹PL‹NS‹ZL‹K; ÖRGÜTSÜZLÜGÜ
SAVUNMAKTIR
D‹S‹PL‹NS‹ZL‹K; ÖRGÜTSÜZLÜ⁄Ü
YAYMAKTIR!

Bir yaﬂam disiplinine sahip
olmay›z.

18

programlarsak; yapt›klar›m›z›n, yapamad›klar›m›z›n, yapacaklar›m›z›n
neler oldu¤unu çok rahat
görür ve anlar hale geli-

Disiplin zaman› verimli
kullanabilmeyi ö¤retir.
Disiplin öngörü sahibi
olmay› ö¤retir.
Disiplin bize sistematik
düﬂünmeyi ö¤retir.
Disiplin bize d›ﬂar›dan
dayat›lan de¤il, bizim
olan kurallard›r.
savunmakt›r.
Disiplinsizlik, örgütsüzlü¤ü
yaymakt›r.
Disiplinsizlik, bir tercihtir,
düzenden yana, düzene ait
olan al›ﬂkanl›klar› tercih ediyoruz demektir.
Düﬂünürken, çal›ﬂ›rken ve
yaﬂam›n tüm alanlar›nda düze-

Öz düﬂünmeyi
ve yapmay› ö¤retir.
Ay›rt edici düﬂünmeyi ö¤retir.
Ancak
böyle
düﬂünür ve yaﬂarsak anl›k durumlarda, do¤ru kararlar verebiliriz.

Öncelikle disiplini d›ﬂar›dan, yabanc›, dayatma gibi bir olgu olarak alg›lamaktan, kurtulabilmeliyiz.
Emir-talimat oldu¤undan
de¤il, ger eklili¤ine inanarak,
yapmal›y›z.
Disiplin; bizim deneylerimizden, bedeller u¤runa ö¤rendi¤imiz do¤rulardan ç›kan
sonuçlard›r.
‹ç d i si pli n im iz i , ör g ü t s e l d i siplinle birleﬂtir meli; yarat›c›,
üretken bir devrimcilik yapabilmeliyiz.
Disiplin, kendini çok çabuk
üretir.
Çok k›sa sürede karmaﬂ›kl›¤› sona erdirir.
Disiplin bize d›ﬂar›dan dayat›lan de¤il, bizim olan kurallard›r.
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5 Temmuz’dan bugüne kadar geçen 105 günde verilemeyen karar!

KARAR VER‹LM‹ﬁT‹R ASLINDA: KANSER
HASTASI GÜLER ZERE’N‹N
‹DAMINA KARAR VER‹LM‹ﬁT‹R!
Evraklar eksikti.
Kanser hastas›
Oyalama yok, ‘bürokratik ihmal’ yok;
Ama bir eksik(!) dadevrimci tutsak Güimha politikas› var!
ha vard›: Kanser
ler Zere, 12 Ekim
hastas› Güler Zegünü üçüncü kez
re’yle ilgili karar veameliyat oldu. Art›k
ren kurulda bir kandurumu daha a¤›r,
ser uzman› (onkoölüme daha yak›n.
log) yoktu.
Dört duvar aras›27 A¤ustos’taki
na hapsedilmiﬂ, eli
toplant›s›n›n ard›nkolu ba¤l› bir insadan “Gerekli yaz›ﬂn›n tedavisini engelleyerek gün gün,
may› yaparak eksik
hücrelerin agresif (h›zla) yay›ld›¤›n›
parça parça öldürmek, ‹ ﬁ K E N evraklar› tamamlama” karar› al›nbelirttiler. ‹ktidar›n kendi yasalar›n›
C E’den baﬂka nedir?
d›¤›n› aç›klad› Adli T›p.
çi¤neyerek, Güler Zere’nin tedavisi
için
tahliyesini
engellemesi,
Ze10 Eylül 2009’da toplanan Adli
7 ayd›r, böyle bir iﬂkence sürüre’nin durumunun bu kadar k›sa süT›p Genel kurulunda Güler Zere’ye
yor Adana’daki Balcal› Hastanerede bu kadar a¤›rlaﬂmas›na neden
iliﬂkin yine karar verilmedi. Çünkü,
si’nin “mahkum hücresi”nde.
olmuﬂtur.
Bu,
istedikleri,
planl›
ola“ e v r a k l a r eksik”ti yine.
Tedavisinin gerekti¤i gibi yap›rak
yaratt›klar›
bir
sonuçtur;
bu
bir
10 Eylül’ün üzerinden de yaklalabilmesi için infaz›n›n bir süreli¤ikatletme sürecidir.
ﬂ›k k›rk gün geçti.
ne ertelenmesi talebi, AKP iktidar›
taraf›ndan reddedildi ve reddedilGeçen hafta aç›¤a ç›kt› ki Adli
Aﬂa¤›daki Tablo, Sadece
meye devam ediliyor.
T›p, ne Çukurova Üniversitesi BalB ü ro k r a s i n i n E s e r i
cal› Hastanesi’nden, ne Elbistan
Neden böyle?
O
l
a
b
i
l
i
r
m
i
?
Savc›l›¤›’ndan, ne Karataﬂ Savc›l›Bir oyalama m› var? Bürokratik
¤›’ndan herhangi bir evrak isteme5 Temmuz 2009’dan bu yana gemekanizmalardaki t›kan›kl›klardan
miﬂti.
çen 105 günde, Adli T›p Kurumu
m› kaynaklan›yor?
Genel Kurulu’nun Güler Zere hakHerﬂey çok aç›kt›r. 105 gün geHay›r! Bu, apaç›k bir imha polik›nda
karar
vermesi
bekleniyor.
çiyor
ve bir karar verilemiyor! Hiçtikas›d›r.
bir bürokratik kurum, arkas›nda ikAdli
T›p
Kurumu,
27
A¤ustos
19 Temmuz tarihli 5 No’lu aç›ktidar›n aç›k deste¤i olmaks›z›n bu
2009’da, karar vermek için topland›.
lamam›zda ﬂunu söylemiﬂtik: “AKP
pervas›zl›¤› sergileyemez. Adli
ve Adli T›p, Hukuka, Bilime Göre
T›p’›n arkas›nda, AKP iktidar›n›n
Dört d uvar aras›na
De¤ il; DEVR‹MC‹ DÜﬁMANLI devrimci düﬂmanl›¤› ve katletme
⁄IYLA Karar Veriyorlar.”
hapsedilmiﬂ, eli kolu
politikas› vard›r.
Bunlar› söylememizin üzerinden
ba¤l› b ir insan›n
Pervas›zl›k, oyalamaca, bürok3 ay geçti. AKP merhamet dilemerasi çarklar›n›n durdurulmas›, cüretedavisini
e
ngelleyerek
yen Güler Zere’yi aç›kça ve pervatini buradan almaktad›r
gün g ün, p arça p arça
s›zca gün gün katlediyor ve bunun
devrimcilere düﬂmanl›ktan b a ﬂ k a
öldürmek,
A K P Riyakarl›¤›,
b i r a d › y o k t u r.
‹ﬁKENCE’den b aﬂka
Katliamc›l›¤›n›n Örtüsüdür
Güler Zere, 7 ay içinde 3 kez
nedir?
Örtüyü kald›r›n, alt›ndan
ameliyat edildi. Doktorlar› kanserli

Amerikanc› faﬂist A KP iktidar›,
merhamet d ilemeyen G üler
Zere’yi katlediyor!

Say›: 195
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dokuz y›lda, 306 tutsak
ölüsü ç›kar!
Ö l ü m e t e r k e d i l e n o n l a rc a
hasta tutsak ç›kar!
Güler Zere’nin durumu gün gün
a¤›rlaﬂmaktad›r. Havas›z, güneﬂ ›ﬂ›¤› girmeyen, ›ﬂ›klar›n 24 saat zorunlu olarak aç›k tutuldu¤u koﬂullarda,
ama en önemlisi TECR‹T alt›nda
sa¤l›¤› h›zla bozulmaktad›r. D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu’nun
Güler Zere için “o bizim k›z›m›z”
demesi riyakarl›¤›n›n arkas›nda iﬂte
böyle bir zulüm var. Güler Zere’yi
sahiplenir gözükürken, katletmek
için her ﬂeyi yap›yorlar.
Bu, t›pk›, AKP’nin Gazze’de Filistinli çocuklar› sahiplenir gözükürken, kendi ülkesinin çocuklar›n›
katletmesi, yüzlercesini tutuklay›p
hapsetmesindeki riyakarl›k gibidir...
Bu, t›pk›, ‹srail’deki Filistinli tutsaklar› kendine dert ediniyor görünen AKP’nin kendi ülkesinin hapishanelerinden durmaks›z›n t a b u t l a r
ç › k a r a n bir politika izlemesindeki
riyakarl›k gibidir...
Güler Zere ile ilgili al›nan kararlar›n tümünde AKP ‹ktidar›n›n iradesi vard›r. Teslim alamad›klar›
devrimci tutsaklar›, hastane hücre-

Güler Zere’yi zulmün
eline b›rakmayaca¤›z
‹stanbul'da 1 May›s Mahallesi’nde 17 Ekim günü Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için yürü-
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lerinde katletmektedir. ‹flah olmaz
anti-komünizmleriyle, iflah olmaz
faﬂist devlet savunuculuklar›yla,
devrimcilere karﬂ› öylesine düﬂmand›rlar ki, kendi yasalar›n› çi¤niyorlar. Hastanede Güler Zere’den
doku örne¤i almaya gelen Onkoloji
Ana Bilim Dal› Baﬂkan› Prof. Melek Erkiﬂi, Güler Zere’ye “Sen d›ﬂar›da olsayd›n kaç kiﬂiyi öldürecektin” diyor. Bu, AKP’nin zihniyetidir. Oligarﬂik devletin zihniyetidir.
Devlette, AKP iktidar›nda, devletin
kurumlar›nda böyle bir zihniyet hakim oldu¤u içindir ki, zalimler için
aciz ve zavall› bir politika olan h a s t a t u t s a k l a r › k a t l e t m e politikas›
uygulanmaktad›r.
G ü l e r Z e re B a l c a l › ’ d a b u n l a r l a k u ﬂ a t › l m › ﬂ t › r.

‹ktidar›n Katletme
Politikas›na Karﬂ›
Gücümüzü Büyütelim,
Müc ade lemi zi Yükseltelim!
Ortada tedavi yoktur.
AKP iktidar›, Güler Zere ve devrimci yurtsever hasta tutsaklar›,
“yok edilmesi gereken düﬂmanlar”
olarak görmektedir. Sald›r›lar›n›n
tümü planl›d›r. 105 gün boyunca geyüﬂ düzenlendi. Güler
Zere’nin resimleri, dövizler, k›z›l
bayraklar taﬂ›yarak ve
meﬂalelerin
taﬂ›nd›¤› eylemde oluﬂturulan kortejin önünde
"Bu Ülkenin
Hapisha-nelerinde Tutsaklar Öldürülüyor Kanser Has-tas›
Güler Zere’ye Özgürlük" pankart›
ve Güler Zere'nin resmi taﬂ›nd›.
Yürüyüﬂ boyunca s›k s›k "Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n" sloganlar›

rekçeler bulup karar vermemede,
oyalama de¤il, bilinçli katletme
vard›r.
‹ﬂte bu noktada tüm devrimci,
ilerici, demokrat, vatansever güçler,
devrimci yurtsever tutsaklar› aç›kça
ve cüretle sahiplenme tavr›yla ç›kmal›y›z iktidar›n karﬂ›s›na.
‹ktidar›n aç›k katletme politikas›na karﬂ›, Güler Zereler’i sahiplenmeyi güçlendirmeliyiz.
Baﬂta Ta b i p O d a l a r › ve B a rol a r olmak üzere, tüm demokratik
kitle örgütleri, hasta tutsaklar›n katledilmesi politikas›n›n karﬂ›s›na
ç›kmal›d›rlar.
Tutsaklara sahip ç›kmak, halk›n
kendi gelece¤ine sahip ç›kmas›d›r.
Çünkü onlar nezdinde tutsak edilen,
halk›n gelecek umududur. Onlar
nezdinde katledilen, gelece¤imizdir.
Bu, tek bir tutsa¤›n sa¤l›¤› meselesi olmaktan ç›km›ﬂt›r çoktan.
Gelece¤imiz için, zulmün karﬂ›s›nda biz var›z, halk var diyebilmek
için, ﬂimdi Güler Zere’yi daha çok
sahiplenmeliyiz.

Halk Cephesi
at›ld› ve marﬂlar söylendi.
Yürüyüﬂün sonunda yap›lan
aç›klamada; Güler Zere’nin hastanede ameliyattan sonra yata¤›na
kelepçelendi¤i belirtilerek, " Aya¤›ndan kelepçelerle yata¤a ba¤lanmas›; devletin hasta tutsaklara nas›l
bir kin güttü¤ünün somut halidir.
...
Devlet hasta paﬂalar›na, uyuﬂturucu kaçakc›lar›na, kontrgerillac›lar›na sa¤lad›¤› olanaklar›n hiç birini devrimci tutsaklara, halk›n evlatlar›na sa¤lamam›ﬂt›r. Sa¤layamazda... Çünkü bu düzen devrimcileri
katletmeyi kendine görev say›yor"
denildi.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme
DHF, ESP ve Partizan da destek
verdi.
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Büyük D ireniﬂ Sonras›

Tecrit ve Tecrite Karﬂ›
Mücadele Devam E tti

Tecrit varsa,
tecrite karﬂ›
mücadele de
hep olacakt›r.
Ve tecritin
karﬂ›s›nda her
zaman, her
koﬂulda özgür
tutsaklar ve
TAYAD’l›lar
olacakt›r.
Bugüne kadar
oldu¤u gibi...

Büyük direniﬂe 22 Ocak 2007’de
ara verilmesinden bugüne, yaklaﬂ›k 3
y›l geçti. Verilen sözlerin hiçbiri yerine
getirilmedi. Tecrit sürdürüldü. Böyle oldu¤u için de, geçen 3 y›l boyunca tecrite
karﬂ› mücadele de aral›ks›z devam ettirildi.
Bu süre içinde 3 Adalet Bakan› de¤iﬂti. Tutsaklar, yeni sald›r›larla karﬂ› karﬂ›ya
kald›lar. AKP iktidar› tecriti a¤›rlaﬂt›ran
yeni ad›mlar att›.
Devrimcilerin bu sürece iliﬂkin de¤erlendirmeleri netti. Genelge yeni ç›km›ﬂken,
süreci de¤erlendiren devrimciler olas› geliﬂmelere de dikkat çekiyordu.
“Adalet Bakanl›¤›’n›n uygulamalar›n›
dikkatle izleyece¤iz. Sürece katk›da bulunan ve önümüzdeki sürece dair sorumluluk
üstlenen herkes, dikkatle izlemelidir. ‹zlemeli ve gerekti¤inde her türlü mücadele biçimiyle sürece müdahale etmeliyiz.” (Haklar ve Özgürlükler Cephesi, 26 Ocak 2007,
Aç›klama No: 85)
Genelge yay›nland›ktan sonra hapishanelerde bir türlü uygulamaya geçilmedi.
Çok çeﬂitli bahaneler ileri sürülüyor ve durum de¤iﬂmiyordu. Zaman ilerledikçe
AKP’nin bu konuda ad›m atmayaca¤› da
netleﬂmeye baﬂlad›. Genelgeyi uygulamamalar› sadece iktidar›n iki yüzlülü¤ünden,
yalanc›l›¤›ndan ibaret de¤ildi. As›l olarak
AKP iktidar› direniﬂin zaferini hazmedemiyor ve “ t es l i m al ma ” politikalar›ndan
vazgeçmek istemiyordu.
Tecrit ve tecrite karﬂ› mücadele, direniﬂin bitirildi¤i andan itibaren devrimci
hareketin gündeminde oldu. Tecrit ve
genelgenin uygulanmas› 3 y›l boyunca
çeﬂitli eylemler ve giriﬂimlerle gündemde tutuldu.
Tecriti boﬂa ç›karmak, bu konuda
sonuç almak, genelgeyi uygulatmak
için 3 y›l boyunca aral›ks›z mücadele sürdürüldü. Tecritin sürdü¤ü, yaratt›¤› sa¤l›k sorunlar›, yaratt›¤›
di¤er sonuçlar ve tecrite karﬂ›

mücadelenin h e r k e s i n s or u n u o l d u ¤u anlat›ld› üç y›l boyunca. Üç y›l boyunca, onlarca ﬂehirde bas›n aç›klamalar›, paneller,
toplant›lar, AKP il binalar› önünde eylemler
yap›ld›. Tabutlar b›rak›ld›. Abdi ‹pekçi’de
oturma eylemleri ve açl›k grevleri yap›ld›.
Sorun Ankara’ya taﬂ›narak, bakanl›kla bir
çok kez görüﬂmeler yap›ld›.
K›sacas›, büyük direniﬂe ara verilmiﬂ
ama tecrite karﬂ› mücadele sürdürülmüﬂtür.
3 y›ld›r süren bu mücadeleyi direniﬂ ile birleﬂtirdi¤imizde ortaya tecrite karﬂ› hiç ara
verilmeden sürdürülen 10 y›ll›k bir mücadele ç›kmaktad›r.

Tecrite karﬂ› mücadelede
kararl›l›k ve do¤ru bak›ﬂ aç›s›
Tecrite karﬂ› mücadele bir çok cephede
sürdürüldü. Devrimci hareket, bu mücadeleyi ortak bir örgütlülük etraf›nda ve daha
güçlü bir biçimde sürdürmek amac›yla, çeﬂitli siyasi hareketlerin kat›l›m›yla, tecrite
karﬂ› mücadelede bir birlik oluﬂturmak
amac›yla bir öneride bulundu. Ancak bu birli¤i oluﬂturmak o kadar kolay olmad›. Öneri, yukar›da sözü edilen yabanc›laﬂma,
umutsuzlaﬂma duvar›yla karﬂ›laﬂt› önce.
122 ﬂehidin verildi¤i Büyük Direniﬂ sürecinde bile, direniﬂe iliﬂkin “gündemimiz de¤il” diyen reformistler, sorunun tekrar gündeme gelmesinden rahats›zd›lar zaten. Demokratik kitle örgütlerinin bir ço¤u bu durumdayd›. F Tipi hapishanelerdeki tutsak
kitlesini oluﬂturan siyasi hareketler ise, tecrite karﬂ› mücadeleyi, daha direniﬂ bitmeden büyük ölçüde gündemlerinden ç›karm›ﬂlard›. Dahas› bundan dolay› da çeﬂitli
grupçu, rekabetçi, subjektif düﬂünceler içindeydiler.
Bu konuda solda ciddi sorunlar ortaya
ç›km›ﬂt› hemen direniﬂ sonras›nda. Çeﬂitli
siyasi hareketler, demokratik kitle örgütleri,
tecriti gündemlerinden ç›kar›rken, bir k›sm›
ise sadece t e c r i t i n s o n u ç l a r › n d a n baﬂka bir
ﬂey olmayan sorunlarla u¤raﬂ›yor, tecriti
yok say›yorlard›. Tecrite karﬂ› mücadelenin
bir boyutu da bu noktada yürütülen ideolo-
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jik mücadeledir.
Genelge’nin ç›kt›¤› dönemde, o
sürece kefil olanlara bu konudaki
sorumluluklar› sürekli hat›rlat›ld›.
Sorunun özü ﬂuydu; bir halk
için, halk›n mücadelesi için, devrimci, ilerici, demokrat tüm güçler
için tutsaklar›na sahip ç›kmak, ahlaki oldu¤u karar siyasi bir sorumluluktu. Ve solda giderek zay›flayan
da bu anlay›ﬂt›. Hapishanelerde bir
çok tutsa¤› olan siyasi hareketlerin
önemli bir k›sm›, tecrite karﬂ› mücadelede adeta y o r u l m u ﬂ , u m u t s u z laﬂm›ﬂt›, reformizm ise, tek bir tutsak vermeden mücadele(!) edebilme özelli¤iyle giderek hapishanelere y a b a n c › l a ﬂ m a k t a y d ›. Devrimci
hareketin hapishaneleri, tutsaklar›,
tecriti gündemde tutmas›, bu çarp›kl›klara karﬂ› da politik bir tav›rd›.
Nitekim, tutsaklar›n sorunlar› çerçevesinde solun çeﬂitli kesimlerini
bir araya getirebilen de yine sadece
devrimci hareket olmuﬂtur.
Devrimci hareket tecrite karﬂ›
mücadelede solu birleﬂtirmekte ›srar etti. Ve nihayet, belli siyasi hareketlerin kat›l›m›yla bu y›l›n Temmuzunda Tec ri t e Ka rﬂ› Müca del e
P l a t f o r m u kuruldu.
Yine tecrite karﬂ› mücadeleyi F
Tipi hapishanelerde de sürekli, örgütlü ve iradi olarak sürdürebilmek,
örgütsüzlü¤e bir darbe de bu düzeyde vurabilmek için, devrimci hareketin önerileri ve yo¤un çabas›yla,
uzun tart›ﬂmalar›n sonucunda A¤ustos 2009’da Cezaevleri Merkezi
P l a t f o r m u kuruldu.
Devrimci hareket, d›ﬂar›da Tec r i t e K a r ﬂ › M ü c a d e l e birli¤inin
oluﬂturulmas› için 2 y›la yak›n bir
süre u¤raﬂm›ﬂt›; tecrit sorununun
mücadelenin öncelikli bir sorunu
olarak ele al›nmas› için aylara yay›lan tart›ﬂmalar yürütüldü. Ama elbette bu emek ve zaman, tecrit ve
tutsaklar söz konusu oldu¤u için gerekli ve zorunluydu.
Tecrite karﬂ› bu ›srarl› çaba, tecrit ve tecrite karﬂ› mücadeleyi de
belli biçimlerle s›n›rl› da olsa, tekrar
solun gündemine yerleﬂtirdi.
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Direniﬂin 7 y›l›nda oldu¤u gibi,
direniﬂ sonras› üç
y›lda da sürecin
as›l yükünü yine
TAYAD’l›lar üstlendi. 3 y›l boyunca genelgenin
uygulanmas› için
›srarla eylemlerini sürdürdü. Kazan›lm›ﬂ haklara
sahip ç›kt›. Raporlar›yla, aç›klamalar›yla, 122 ölümün sorumlular›ndan her zeminde hesap sormaya
çal›ﬂt›.
Adalet
Bakanlar›,
TAYAD’l›lar›n karﬂ›s›na ç›kmaktan
korkar oldular her zamanki gibi.
Bu mücadelenin bir parças› olarak, TAYAD'l› Aileler 5 Nisan 2007
günü Ankara'da Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü ile görüﬂmüﬂlerdi. Görüﬂme sonras› TAYAD’l›lar
bir aç›klama yaparak, Adalet Bakanl›¤›n›n “yeni personel” ald›ktan
sonra genelgeyi u y g u l a y a c a k l a r › n ›
söyledi¤ini belirttiler.
Adalet Bakanl›¤› sözünü yine
tutmad›. Bunun sonucu olarak ayn›
y›l›n, 20 Eylül’ünde TAYAD’l› aileler bu kez ‹stanbul-Sultanahmet Adliyesindeydiler; Adalet Bakan› M.
Ali ﬁahin için suç duyurusunda bulunuyorlard›.
Tecrite karﬂ› mücadele iﬂte böyle
bir ›srarla sürüyordu. Genelgenin
uygulanmas› için eylemler devam
ediyordu.
Sohbet hakk›n›n uygulanmas› ve
tecrit konusunda çeﬂitli demokratik
kurumlar›n da giriﬂimleri, eylemleri
oldu. AKP iktidar› uzun bir süre
“genelgeyi uygulam›yorum” demedi. Uygulayacaklar›n› ama “yeterince personel olmad›¤›, mekanlar›n elveriﬂsiz oldu¤u” gerekçelerini
ileri sürerek oyalamaya devam etti.

Adalet’in baﬂ›nda bir
yalanc›!
Genelgenin uygulanmas› konusunda Adalet Bakanl›¤› yetkilileri
ve Bakan ile de çeﬂitli zamanlarda

görüﬂmeler de yap›ld›. Kimi zaman
Adalet Bakan› TAYAD’l› aileler ile
görüﬂmek istemese de TAYAD’l›lar
görüﬂmeler konusunda zorlay›c› oldular.
Dönemin Adalet Bakan› M. Ali
ﬁahin, 19 Nisan 2007’de Av. Behiç
Aﬂc› ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle yapt›¤› görüﬂmede bir kez daha genelgenin uygulanmas› konusunda söz vermiﬂti.
Ancak, bakan bunun hemen ard›ndan tam bir yüzsüzlük örne¤i
göstermiﬂ ve bas›na yapt›¤› bir aç›klamada “hapishanelerde genelgenin uyguland›¤›n›” söylemiﬂti.
AKP iktidar›n›n oyalama, sorunu yok sayma takti¤i karﬂ›s›nda “10
saatlik sohbet hakk›n›n uygulanmas› için” eylemler devam etti.
122 ﬂehidi hat›rlatmak için AKP
önlerine b›rak›lan tabutlara, tecriti
ve genelgenin uygulanmamas›n›
protesto edenlere karﬂ› AKP yöneticileri ilgisizdi. Ya görüﬂme taleplerini kabul etmediler ya da zorunlu
olarak verilen dosyalar› ald›lar.
20 Ekim 2008’de AKP önünde
“Adalet Bakan› sözünü tutsun! Sohbet hakk› uygulans›n!” diyerek bir
araya gelenler, “10 saatlik sohbet
hakk›” ve tecritin yan› s›ra Engin
Çeber’in katledilmesini dile getirdiler. AKP önüne temsili tabut b›rakan tutsak yak›nlar›na karﬂ› AKP
polisi hedef gözeterek ateﬂ açt›. Yalanc› ve ikiyüzlü bir iktidar olan
AKP devrimci tutsaklara karﬂ› kinini bir kez daha gösteriyor, genelgenin uygulanmas›n› isteyenlere ateﬂle karﬂ›l›k veriyordu.

25 Ekim 2009

Genelgenin uygulanmas› için
eylemler devam ediyordu. Bunlardan birisi de yine TAYAD’l›lar taraf›ndan, 1 Kas›m 2008 tarihinde hapishanelerde hala devam eden tecrit
ve iﬂkenceyi anlatmak için ‹stanbul
Okmeydan›’nda gerçekleﬂtirildi.
Okmeydan›’nda tabutlu eylem yap›l›rken ayn› gün, ‹zmir’de, Antalya’da, Bursa’da, Gemlik’te Adana’da, Mersin’de bildiriler da¤›t›l›yor, gösteriler, seminerler, paneller,
halk toplant›lar› yap›l›yordu.

AKP sözünde durmazken,
TAYAD’l›lar yine
meydanlardayd›
Devrimci hareket hapishanelerle
ilgili mücadelede tecriti merkeze
koyarken, çeﬂitli gruplar, tecriti de¤il tali sorunlar› öne ç›kard›lar. Oysa tecrit meselesi çözülmeden, o tali sorunlar›n çözülmesi de mümkün
de¤ildi. Bugün a¤›r hasta tutsaklarla ilgili karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz du-

rum bunu net olarak gösteriyor zaten. Devrimci hareket, bu noktada
tecritin unutturulmas›na, önemsizleﬂtirilmesine ve bu noktada mücadelenin sekteye u¤ramas›na izin
vermedi.
TAYAD’l›lar, genelgenin uygulanmas› için yine meydanlara ç›kt›lar. AKP iktidar›n›n verdi¤i sözü yerine getirmesi için A b d i ‹ p e k ç i
p a r k › n d a b i r k e z d a h a oturma eylemi baﬂlat›p açl›k grevi yapt›lar.
AKP iktidar›na oradan seslendiler.
Bu sesler, iktidardan karﬂ›l›k
bulmad› her zaman. Ama y›lmak,
yorulmak yoktu. TAYAD’l› Aileler
2009 May›s›nda “10 Saatlik Sohbet
Hakk›”n›n uygulanmas› için yine
Abdi ‹pekçi Park›’ndayd›lar; 10
günlük oturma eylemi yapt›lar. Eylemin 6. gününde, Cezaevleri Genel
Müdürü Nizamettin KALAMAN
ile görüﬂtüler.
TAYAD’l›lar, 10 saatlik “Sohbet
Hakk›”n›n uygulanmad›¤›n› anlat›rken, Hapishaneleri yöneten Genel

AKP ‹KT‹DARININ
TAHAMMÜLSÜZLÜ⁄Ü

soru önergesinde Öztürk, Adalet
Bakan› Sadullah Ergin'e ﬂu sorular›
yöneltti:

15 Ekim gecesi, Yenibosna’n›n
Zafer Mahallesi’nde Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas› talebiyle yap›lacak yürüyüﬂün ilanlar›n› yap›ﬂt›ran
Nurettin Kaya, M. Sait Y›ld›r›m,
Mahir Çelik, Hüsnü Kaplan ve o an
yanlar›nda bulunan Zeynep isimli
bir kiﬂi polisler taraf›ndan durdurulmuﬂ, yapt›klar›n›n yasad›ﬂ› oldu¤u
gerekçesiyle 75. Y›l Karakolu’na
götürülmek istenmiﬂlerdir.
Yar›m saat süren tart›ﬂman›n ard›ndan karakola götürülen 5 kiﬂi
hakk›nda, kabahatler kanunundan
iﬂlem yap›larak 125’er TL para cezas› verildikten sonra, saat 23.00’de
serbest b›rak›lm›ﬂlard›r.

- Bir insan özgür olarak yaﬂamakta iken herhangi bir suçtan tutuklan›p cezaevine girince insanl›k
özelliklerini kaybediyor mu?

Adalet Bakan›na Soruldu
CHP Mersin Milletvekili Ali R›za Öztürk, kanser hastas› devrimci
tutsak Güler Zere'yi meclis gündemine taﬂ›d›. Tutuklu ve hükümlülerin sa¤l›kl› yaﬂama haklar›na iliﬂkin

Say›: 195

- Bu kiﬂilerin özgürce tedavi olma, hastanesini ve doktorunu seçme
hakk› yok mudur?
- Kanser hastas› olan Güler Zere'nin, tedavi edilebilece¤i koﬂullar›n sa¤lanmamas›, sa¤l›¤›na iliﬂkin
tehlikeli sürecin ilerlemesine engel
olunmamas› aç›k bir insan hakk› ihlali de¤il midir? Bu hakk› kullanabilmesinin koﬂullar›n›n sa¤lanmas›
devletin görevi de¤il midir?
- Hükümlü Güler Zere'nin yeniden yaﬂama döndürecek tedavinin
mutlaka yap›lmas›, tedavi edilecek
koﬂullar›n oluﬂturulmas› ad›na Adalet Bakanl›¤› olarak herhangi bir giriﬂimde bulunacak m›s›n›z?
- Yoksa kiﬂinin ad›m ad›m ölüme
gitmesine seyirci mi kalacaks›n›z?

Müdür Kalaman;
“F Tipi hapishanelerin Türkiye’deki en iyi hapishaneler oldu¤unu, en az›ndan bu hapishanelerde
herkesin yatacak bir yata¤› oldu¤unu” söylüyordu.
Hapishaneleri bu kafa ile yöneten AKP, bir tutukluya bir yatak vermeyi bile bir lütuf olarak görüyordu. Öyle ya, tutuklular›n bir yata¤›n›n olmas› hiçbir sorunun olmad›¤›
anlam›na geliyordu.
AKP zihniyetinin esas› buydu ve
asl›nda tecrite karﬂ› mücadele de
2003 baﬂ›ndan bu yana bu anlay›ﬂa
karﬂ› sürdürülüyordu.
Tecrite karﬂ› mücadele, daha
sonra Engin Çeber’in katledilmesine karﬂ› mücadeleyle birleﬂtirilerek
sürdürüldü. Çünkü, Engin Çeber’i
katleden ayn› zamanda tecrit politikas›yd›.
Tecrite karﬂ› mücadele, bugün de
Güler Zere nezdinde, hasta tutsaklar›n katledilmesine karﬂ› mücadele
ile birleﬂmiﬂ durumdad›r. Çünkü,
Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda da
izah edildi¤i üzere, oligarﬂinin hasta tutsaklar üzerindeki keyfili¤inin
ve “sessiz imha” politikas›n›n temelini yine tecrit oluﬂturmaktad›r. Sorunun özü ﬂudur ki, tutsaklar›n bugün karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u tüm sorunlar için mücadele, tecrite karﬂ› mücadeleyle bütünleﬂmek zorundad›r;
çünkü tecriti ortadan kald›rmadan
tutsaklar›n sorunlar›n› ciddi ve az
çok kal›c› anlamda çözmek mümkün de¤ildir.
3 y›l boyunca tecrite karﬂ› yap›lanlar, kuﬂkusuz tek bir yaz› içinde
say›lamayacak kadar çoktur; fakat
tek tek eylemler anlam›nda neler
yap›ld›¤›ndan, ne kadar yap›ld›¤›ndan daha önemli olan, AKP iktidar›n›n tecritte ›srar ve oyalama politikas›na karﬂ›, tecrite karﬂ› mücadelenin sürekli k›l›nmas› ve tecriti k›racak temel ad›m olan 10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n uygulat›lmas› konusundaki kararl›l›k ve ›srard›r.
Tecrit varsa, tecrite karﬂ› mücadele de hep olacakt›r. Ve tecritin
karﬂ›s›nda her zaman, her koﬂulda
özgür tutsaklar ve TAYAD’l›lar olacakt›r. Bugüne kadar oldu¤u gibi...

TECR‹T

23

Talanda s›n›r yok; S›rada limanlar
ve ﬂeker fabrikalar› var!
AKP, sat›yor. ‹ktidara geldi¤i
günden beri bir mirasyedi gibi sat›yor. Bugüne kadar Hazine’ye ait,
628 milyon metre ka re toprak satt›.
94 bin 714 adet taﬂ›nmaz› satt›.
AKP, bu sat›ﬂlardan 2 milyar
136 milyon 772 bin TL para elde et ti. (Bu bilgiler Maliye Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’in bir soru önergesine
verdi¤i cevaptan al›nm›ﬂt›r.)
Bu sat›ﬂlardan kazanan emperyalist tekeller ve AKP’nin çevresidir. Kaybeden ise halkt›r. Çünkü sat›lan halk›n de¤erleridir. Halk›n
eme¤i, halk›n al›nteridir. Y›llard›r
K‹T’lerin (Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsü) “zarar etti¤i” propagandas› yap›ld›. Bu propaganda, “batan geminin mallar›” misali en ucuza satman›n gerekçesi oldu. Özal’dan
AKP’ye bütün iktidarlar ayn› takti¤i baﬂvurdular. Ancak AKP hepsinden pervas›z. “Babalar gibi satar›m” demiﬂti eski Maliye Bakan›
Kemal Unak›tan. Ve babalar›n›n
mal› gibi sat›yorlar.
AKP, bu sat›ﬂlardan elde etti¤i
parayla, birincisi, borç kapat›yor.
Kapat›lan borçlar halk›n borcu de¤il.
Borçlar, oligarﬂinin IMF’ye, Dünya
Bankas›’na emperyalist tekellere
olan borçlar›d›r. ‹kincisi, sat›ﬂlarla
birçok iﬂletmenin kapat›lmas› sonucunda iﬂsizler ordusuna yeni iﬂsizler
kat›l›p halk yoksullaﬂ›yor, AKP’nin
kendi çevresi büyüyor. AKP’nin büyüttü¤ü holdingler “en zenginler” s›ralamas›nda üst s›ralara ç›kmaya devam ediyor.
AKP, 2010 y›l›nda sat›ﬂa ç›kartaca¤› yeni mallar›n listesini haz›rlad›. Listenin baﬂ›nda limanlar var.
‹zz m i r L i m a n› , D e ri n c e L i m a n› ,
Samsun Liman›, Band›rma Liman› sat›lacak. Karayollar›, Milli
E m l a k ve DMO’nun elindeki çok
say›da gayrimenkul de sat›lacak.
Milli Piyango, Baﬂkent Do¤algaz
Da¤›t›m ile 25 ﬂeker fabrikas›n›n
tamam› sat›lacak.
AKP, bu sat›ﬂlardan toplan 10.4
milyar liral›k bir gelir elde etmeyi
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hedefliyor. Bunlar›n sat›ﬂ›ndan
sonra ise s›rada elektrik s a n t r a l l e r i v a r.
Ya¤ma ve talan bunlarla da s›n›rl› de¤il. Ülkenin asl›nda tamam›
ya¤ma ve talana aç›lm›ﬂ durumda.

Bir ﬂehrin topra¤›n›n
yüzde 52'sinde m a d e n
arama izni
AKP iktidar›, Marmaris'in yüz
ölçümünün yüzde 52'sine maden
arama izni vermiﬂ. ﬁu anda 41 bölgede özel ﬂirketler taraf›ndan didik
didik manganez aramas› yap›l›yor
ve bunlara bir de k rom m a d e ni arama izni eklenmiﬂ durumda. Özel
ﬂirketler maden oca¤› açma çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ.
Marmaris, deniziyle, orman›yla
do¤al güzelli¤iyle ülkemizin güzel
yerlerinden birisidir. Ve hemen belirtmek gerekir ki bu arama izinlerinden, özelleﬂtirmelerden önce de
ülkemizin bu güzellikleri halktan
çal›nm›ﬂ, halka yasaklanm›ﬂt›. Fakat buna ra¤men, ülkemizin do¤as›n›n zenginliklerinin tahrip edilmesine karﬂ› mücadele bizim görevimizdir. Birgün tüm güzelli¤iyle, yeralt›
ve yerüstü zenginli¤iyle o topraklar
bizim olacak zaten.
Ya¤ma ve talan, hep bir k a t l i a m l a tamamlan›yor; ister insan katliam›, ister do¤a katliam›...
Marmaris’in yüzölçümünün ya-

Ne de n ? Ç ün k ü ; Sa ¤ l› k l› b ir y a ﬂam ,
Sa ¤ l› k l › ç e v r e k o ﬂ u l l a r › n ›n v a rl › ¤ ›y l a
m üm k ün d ü r. Her ﬂeyin tekellerin
ç ›karlar›na göre düzenlendi¤i, ya¤ ma c›l›¤›n, talanc›l›¤›n iﬂbaﬂ›nda
ol du¤u bir ülkede do¤al ç evr enin
korunamayaca¤›n› yaﬂayarak
gör dük . Dem okr atik Halk
Cu mh u r iy eti , b u d o ¤ al çev r en in v e
güzelliklerin halka ait oldu¤u, hiçbir
ür et im ve ya t› r ›m› n hal k s a¤l› ¤›na
karﬂ› ol amaya ca¤› bi li nci yle, bu
konuda kesin hükümler yürürlü¤e
koy makla, çev re suçlar›n a karﬂ› sert
önlemler almakla yükümlüdür.

‹ﬂte zaten halk›n
yararlanmas›na engel olduklar›
bu güzellikleri, ﬂimdi tümden
yokedecekler..
r›s›ndan fazlas›nda maden aranmas›
ve maden ocaklar›n›n aç›lmas› demek, Marmaris’in havas›n›n, suyunun, ormanlar›n›n, bitki örtüsünün
k›sacas› do¤al yap›s›n›n tamamen
bozulmas› demektir. Do¤an›n katledilmesi demektir. Kald› ki Marmaris, ülkemizde tekil bir örnek de de¤ildir. Denizlerimizden ormanlar›m›za, akarsular›m›za ülkemizin dört
bir yan› emperyalistler ve iﬂbirlikçi
tekeller taraf›ndan ya¤malan›yor.
Katlediyorlar do¤ay›.
Ya¤ma ve katliam... Ne yasa, ne
hukuk, kendi yasalar›na da uymuyorlar. Y›llard›r emperyalist ﬂirketler ülkemizde ya¤ma ve talan›n yan›nda tam bir çevre katliam› yap›yor.
Emperyalist ülkeler, yeni-sömürge ülkeleri çöplükleri gibi kullan›yorlar. Kimyasal, biyolojik at›klar›n› bizim gibi ülkelere atarken de
do¤ay› katlediyorlar. AKP iktidar›
da emperyalistlere ülkemizin kap›lar›n› sonuna kadar açm›ﬂt›r.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an kendini “çevrecinin daniskas›” ilan etmiﬂti. Oysa, çeﬂitli raporlara göre
“Son10 y›lda Av r u p a ’ d a d o ¤ a l
kaynaklar›n› en h›zl› tüketen ülke” Türkiye. Baﬂka söze gerek yok.
Köprü deniliyor, maden aramas› deniliyor, termik santral, baraj, otoyol,
deniliyor ya¤malan›yor, talan ediliyor, katlediliyor do¤a. Derelerimiz,
da¤lar›m›z, ormanlar›m›z, ›rmaklar›m›z, koylar›m›z tüketiliyor.
Talan ve ya¤ma sürüyor. Ve en
önemlisi AKP satt›kça kendi büyüttü¤ü holdingler “en zenginler” s›ralamas›nda üst s›ralara ç›kmaya devam ediyor.
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AKP’nin ‘Sa¤l›k Reformu’nun Foyas› Aç›¤a Ç›k›yor

Reform dedikleri emperyalist
tekellerin ya¤mas›d›r
- Eﬂde¤er ilaç uygulamas› ile
tedavi etmeyen, ucuz ilaç
verilecek. Bu istenmiyorsa
fark› ödenecek.
- Katk› pay› ödenecek, bu
oran b ugün y üzde 3 0’dur.
Yani i laç p aralar›n›n 3’te
birini h asta k arﬂ›layacak!
AKP iktidar›, IMF talimatlar›
gere¤i, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun giderlerini düﬂürmek, sa¤l›¤› ad›m ad›m paral› hale getirmek
için, peﬂ peﬂe iki uygulama daha
baﬂlatt›. Eﬂde¤er ilaç uygulamas›
ve katk› paylar›n›n art›r›lmas›!
19 Ekim’den itibaren uygulanmaya baﬂlanan ve halk›n sa¤l›¤›n›
hiçe sayan, ölümlerin, sakat kalmalar›n yolunu açan, bu uygulama ile
AKP’nin ne yapmaya çal›ﬂt›¤› da
art›k daha aç›k görülmektedir.
Bir süredir uygulanmakta olan
eﬂde¤er ilaç uygulamas›n›n özü,
halk›n sa¤l›¤›n›n “önemsiz” yani
asl›nda halk›n da “de¤ersiz” oldu¤u düﬂüncesidir. Mevcut haliyle eﬂde¤er ilaç uygulamas›na t›bbi, teknik, ekonomik hangi gerekçe gösterilirse gösterilsin özü budur. Bu uygulamaya göre, AKP tüm doktorlara; “Halka en ucuz ilaçlar› yaz›n!”
diyor. Eﬂde¤er ilaç politikas›ndaki
yeni uygulamayla bu noktada bir
ad›m daha at›lm›ﬂt›r. Bundan sonra
doktorlar, hastaya ilaç yazarken o
hastal›¤› iyileﬂtirip-iyileﬂtirmeme sine bakmaks›z›n, içinde farkl› etken maddeleri içermiﬂ olsa da yaz›lan ilaçlar “eﬂde¤er ilaç” olarak kabul edilecek.
Hastalar ﬂöyle bir ikilemle karﬂ›
karﬂ›ya; ya doktorun yazd›¤› ucuz
ama o hastal›¤› tedavi etmeyecek
ilaçlar› kabul edecek ya da onlar›
almay›p, ilac›n “asl›n›” istiyorsa, o
zaman ancak “fark” paras›n›
cebinden ödeyip o ilac› alacak. Yani
ilac›n paras›n›n bir k›sm› daha halka
yüklenmiﬂ olacak. ‹ktidar halk›n
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sa¤l›¤›ndan k›s›yor, sa¤l›¤› paral›
hale getiriyor ve en önemlisi h a l k › n
sa¤l›¤› ile oynuyor.
Halk›n sa¤l›¤› ile oynuyor. Tedavi edip-etmemesine, yan etkilerinin
olup-olmamas›na bakmaks›z›n, o
hastal›k üzerinde etkili olup olmayaca¤› belirsiz en ucuz ilaçlar› hastaya vermek, “tedavi olma, öl, sa k a t k a l ” demektir.
Yine “katk› pay›” ad› alt›nda,
soyguna devam ediliyor. Neye katk›
yap›lacak? Katk› ad› alt›nda, sa¤l›k
için aç›kça halk soyuluyor.
Sa¤l›k ocaklar›nda tansiyon,
kalp ve mide ilaçlar›nda reçete yazma dönemi kapan›yor. Bunun için
ilgili hastaneye gitme dayat›lmas›
ile hem halk zor durumda kalacak
hem de bunun için katk› pay› ad›
alt›nda para ödeyecek.
1 Temmuz 2009’da yay›nlanan
bir genelge ile katk› paylar› da
emekli ve çal›ﬂanlar için s›ras›yla %
10’dan % 15’e, % 20’den % 3 0 ' a
yükseltildi.
AKP iktidar›, sa¤l›¤› ticarileﬂtirme konusunda birçok ad›m att›.
Sa¤l›kta reform ad›na hergün, yeni
hak gasplar› ile karﬂ›laﬂ›ld›.
Zamana yayarak, parça parça
yap›lan hak gasplar› ile sa¤l›k ticarileﬂtirildi. Kuﬂkusuz AKP’nin sa¤l›k alan›ndaki uygulamalar› IMF’nin talimatlar›yd›.
“ AKP, IMF’ye söz verdi: Sa¤l›k
harcamalar› daha da k›s›lacak!
IMF program›nda hedefte sa¤l›k ve
sosyal harcamalar var.” (Yürüyüﬂ,
18 Aral›k 2005, say›: 31)
AKP, emperyalist tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda bir sa¤l›k
program›n› yürürlü¤e koyarken, ilk
baﬂta halk›n gözünü boyayacak uygulamalara öncelik verdi.
Bunlar›n en önemlisi, devlet
hastanelerinin, SSK hastanelerinin
birleﬂtirilmesi, hastanelerdeki kuyruklar›n azalt›lmas› ve her kesime

“özel hastanelere” de gitme imkan›
sa¤lanmas›yd›.
O yan›yla AKP sa¤l›k sorunu yaﬂayan milyonlarca yoksul insan›n taleplerini, özlemlerini aç›kça kullanm›ﬂt›r. AKP kitlelere “Sa¤l›kta reform”u bunlardan ibaret bir uygulama gibi sunmuﬂ ama halka sa¤lanan
bu k›smi “rahatlatma”n›n arkas›na
gizlenerek, emperyalist planlar› hayata geçirmiﬂ ve buna devam etmektedir. Eﬂde¤er ilaçtaki yeni uygulama, hastanelerin özelleﬂtirilmesine
devam edilmesi, “Kamu Hastane
Birlikleri Yasas›” ile yap›lacak düzenlemeler, sa¤l›k hizmetlerinin her
alan›na yay›lan taﬂeronlaﬂt›rma, emperyalist tekellerin ihtiyaçlar› do¤rultusundaki uygulamalard›r.
“AKP, IMF’nin talimat›yla haz›rlad›¤› Sosyal Güvenlik hak gasb›
yasa tasar›s›n› halka kabul ettirmenin yollar›n› ararken, Tayyip Erdo¤an, yasa tasar›s›na iliﬂkin yalan
üstüne yalan söylüyor. ” (Yürüyüﬂ,
23 Mart 2008, Say›:144)
AKP’nin ve Tayyip’in yalanlar›na gelince; “Sa¤l›kta reform”un foyas› ortaya ç›km›ﬂt›r. Ortada reform
yoktur. Ortada bu alan› tümüyle te kellere açan, sa¤l›¤› ticarileﬂtiren
“emperyalist reformlar” vard›r.
(*) Eﬂde¤er ilaç uygulamas›n›n
tek “dd o ¤ r u” yan› vard›r. O da ﬂudur. Emperyalist ilaç tekelleri, asl›nda daha farkl› maddelerle daha
ucuzu geliﬂtirilebilecek olan ilaçlar›, en pahal› ﬂekliyle üretmekte ve o
ﬂekilde piyasaya sürmektedirler.
Baz› durumlarda gerçekten de ayn›
maddeleri içeren ilaçlar, mesela
sosyalist ülkelerde çok daha ucuza
imal edilebilmektedir. Fakat emperyalist ülkelerde olsun, bizim gibi
kapitalist ülkelerde olsun gündeme
getirilen eﬂde¤er ilaç uygulamas›n›n
bununla benzerli¤i ve ilgisi yoktur.
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Ba¤›ms›zl›¤› olmayan bir ülkenin, hiçbir konuda i radesi y oktur!

1923’ten 2009’a...
Ba¤›ms›zl›ktan, yeni-sömürge olmaya

29 Ekim, “milli bayram”lardan
biridir. Cumhuriyet bayram›d›r.
Emperyalizmin bir yeni-sömürgesi
ve faﬂizmle yönetilen bir ülke olarak, cumhuriyetin hiçbir anlam›n›n
b›rak›lmad›¤› bir ülkede, hala kutlan›yor. Cumhuriyetin tarihsel olarak
ifade etti¤i anlamdan -padiﬂahlar›n,
ﬂahlar›n, sultanlar›n, krallar›n de¤il,
halk›n egemenli¤i- hiç hoﬂlanmasalar da “kutlama”y› sürdürmek zorundalar.
Emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçisi oligarﬂilerin yönetimlerinin
padiﬂahlar›n, ﬂahlar›n, sultanlar›n,
krallar›n yönetiminden asl›nda hiç
de farkl› olmad›¤›n› gizlemeye devam edebilmek için “kutlama” yapmak zorundalar.
Kutlanan ve asl›nda içi boﬂalt›lm›ﬂ olan Cumhuriyet, nereden geldi, nereye gidiyor, k›saca da olsa
hat›rlatal›m istedik.

‹ﬂgalden Ba¤›ms›zl›¤a
1920’lerin baﬂlar›nda, Anadolu’da emperyalizme karﬂ› ulusal
kurtuluﬂ savaﬂ› verilip yeni bir devlet kurulurken, içte de kurulacak
devletin biçimi üzerine tart›ﬂmalar,
aray›ﬂlar sürüyordu.
Bu tart›ﬂmadan Mustafa Kemal’in önderlik etti¤i Cumhuriyetçiler galip ç›kt›. Savaﬂ›n askeri, siyasi önderleri, kurulacak devletin
biçimini belirlemede de son sözü
söyleyeceklerdi do¤al olarak. Nite-
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kim bu do¤rultuda Mustafa Kemal
ve ekibi, bu tart›ﬂmalara son noktay› koyarak, Meclis’ten ç›kard›klar›
yasayla 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ettiler.
Cumhuriyet’in ilan edilmesinden bugüne 86 y›l geçti. Emperyalizme karﬂ› savaﬂ içinde do¤muﬂ
olan Türkiye, bugün art›k emperyalizmin bir yeni-sömürgesidir.
Emperyalistlere karﬂ› kurtuluﬂ
savaﬂ› vererek kurulan bu devlet, 86
y›l sonra iradesini emperyalizme
teslim edip, kendi kendisini yönetmekten aciz hale gelen bir devlet
haline gelmiﬂtir.
Nitekim bu iki dönem birbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, temel fark›n en baﬂta ba¤›ms›zl›k oldu¤u görülecektir.
Kemalistler, yeni devlet ile bir
çok alanda ileri ad›mlar att›larsa,
bunu ba¤›ms›z bir ülke olmaya
borçludurlar. Bugün ise emperyalizmin çizdi¤i s›n›rlar d›ﬂ›na ç›kacak
durumda de¤illerdir.
Bugünün emperyalist kurumlar›
IMF ve Dünya Bankas› (DB) nas›l
ki yeni-sömürge ülkeleri “hasta”
kendilerini de “doktor” ilan edip,
onlar› borç bata¤› içinde tüketiyorsa, geçmiﬂin “IMF”cileri de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu y›llarca
borç bata¤› içinde tutarak, istedikleri herﬂeyi yapt›rd›lar.
Osmanl›’y› s ömü rgel e ﬂt i re rek,
ülkeyi talan ettiler. Osmanl› maliyesine el koydular. Ülkenin gelir kaynaklar›n› kontrol alt›na al›p toplad›klar› paralar› “borç ödemesi” gerekçesiyle y›llarca kendi ülkelerine
ak›tt›lar. Birinci emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonra, dayat›lan
M o n d ros Anlaﬂmas› ile Osmanl›
topraklar› emperyalistler taraf›ndan
parçalanarak iﬂgal edildi.
Osmanl› ordusu silahs›zland›r›larak da¤›t›ld›. Osmanl› ömür boyu
borçlu ilan edilerek, yeralt› yerüstü

tüm zenginlikleri emperyalistlerin
eline geçti.
Osmanl› köylüsü açl›ktan k›r›l›rken, emperyalistler ülkeyi ya¤malamakla meﬂguldü. Emperyalistlerin
o zamanki iﬂbirlikçileri, Padiﬂah
Vahdettin’di, Damat Ferit Paﬂalar’d›.
Osmanl›’n›n yar›-sömürge bir
ülke haline gelmesinden itibaren ülkenin kaderini belirleyen tüm
önemli kararlar emperyalistler taraf›ndan al›nd›, Osmanl›’n›n birinci
emperyalist savaﬂa giriﬂi bile emperyalistlerin karar› ile oldu.
Osmanl› egemen s›n›flar› ‹ngilizci, Almanc› ve benzeri idiler.
Mandac›l›k yayg›nd›.
‹ngilizler, ‹stanbul ‘u iﬂgal ettiklerinde Padiﬂah Vahdettin’e “dokunmad›lar”. Vahdettin, bir savaﬂ
suçlusu olarak ‹stanbul’dan kaç›ncaya kadar ‹ngiliz iﬂgalcileriyle iﬂbirli¤ini sürdürdü. Anadolu’da kurtuluﬂ savaﬂ› veren yurtseverleri
“düﬂman” ilan ederek halk› onlara
karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›.

Ba¤›ms›zl›kla Gelen
Cumhuriyet
Kurtuluﬂ savaﬂ›yla emperyalistler ülkeden kovuldu. Yeni devlet ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ederken, son Padiﬂah Vahdettin de bir ‹ngiliz savaﬂ
gemisiyle birlikte ülkeden kaçt›.
Yeni ba¤›ms›z devlet, kendine
ba¤›ms›z bir d›ﬂ politika belirlerken,
içeride de reformlarla, eskiyi tasfiye
ediyordu. Osmanl›’n›n köhne düzeni
ömrünü tamamlam›ﬂt›. Cumhuriyet
bir yönetim biçimi olarak gündeme
getirildi¤inde, elbette Osmanl›’n›n
yönetim anlay›ﬂ›ndan daha ileriydi.
On y›llarca padiﬂah›n iki duda¤› aras›ndan ç›kan kararlarla yönetilen bir
ülke olmaktan ç›k›l›yordu.
Bu kararlar verilirken güç al›nan
yer, ülkenin ba¤›ms›z olmas›yd›.
Ancak ba¤›ms›zl›k koﬂullar›nda
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böyle bir ad›m at›labilirdi.
Oysa bugün d›ﬂ politikadan, iç
politikaya kadar her konuda emperyalistlerin müdahalesini görüyoruz.
Hem de uﬂaklar›na temel konularda
hiçbir söz hakk› vermeyerek bunu
yapmaktad›rlar.
1923’te Cumhuriyetin ilan› ba¤›ms›zl›kla bir anlam kazan›yordu.
Cumhuriyet, ﬂeklen bir halk yönetimi olman›n d›ﬂ›nda bir egemenlik
tarifidir. Tarif edilen ise emperyalizme karﬂ› savaﬂ ile ﬂekillenen yeni
devletin ba¤›ms›zl›¤›d›r. Yeni ba¤›ms›z devlet, kendi kararlar›n› alm›ﬂ, cumhuriyeti ilan etmiﬂtir.
Cumhuriyetin ilan› tart›ﬂ›l›rken,
‹smet ‹nönü ﬂunlar› söylüyordu:
“Bütün dünya, bizim bir hükümet ﬂekli görüﬂtü¤ümüzü biliyor. Bu
görüﬂlerimizi bir sonuca ba¤lay›p
aç›klamamak, güçsüzlü¤ü ve kar›ﬂ›kl›¤› sürdürmekten baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. ... Millet, hâkimiyetini ve
mukadderat›n› fiilî olarak eline alm›ﬂt›r. O halde bunu hukukî olarak
dile getirmekten neden çekiniyoruz? ” (Nutuk)
‹nönü, Avrupa’l› emperyalistlerin ülkenin yönetimi ile ilgili talepleri karﬂ›s›nda da, “ba¤›ms›z bir ülke” olduklar›n› hat›rlatarak, “art›k
biz karar veririz” diyebilecek güçtedir. ‹nönü, bu gücü ekonomik ve askeri güçten de¤il, ba¤›ms›z bir ülke
olmaktan almaktayd›.

Ba¤›ms›zl›¤›n K›sa,
Ba¤›ml›l›¤›n Uzun Oldu¤u
C u m h u r i y e t Ta r i h i
Yukar›da anlat›ld›¤› gibi ba¤›ms›zl›¤› savunan ‹nönü, çok da uzun
olmayan bir süre sonra, ülkemizi
emperyalizme ba¤lamaya baﬂlayan
ilk anlaﬂmalar›n alt›na imza koyan
kiﬂi olacakt›.
Bu kaç›n›lmaz bir “son”du.
Çünkü Kemalist yönetimin baﬂ›ndan itibaren kapitalizm d›ﬂ›nda
bir yönelimi olmam›ﬂt›r. Kapitalizm
içinde kalan bir yönetim, önünde
sonunda emperyalist sisteme tabi
olmak zorundad›r. Kemalist yönetimin baﬂ›na gelen de budur.
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Bugün art›k
emperyalizm, sistemin
alt›n› de¤il, her t a r a f › n ›
delik deﬂik etmiﬂ ve
ke n di n e ta bi k › lm› ﬂ t› r.
Art›k alenen
y ö n e t m e k t e d i r l e r.
“ H a k i m i y e t ” , millette
d e ¤ i l d i r ve milletin
“mukeddarat›n›” da
belirleyen millet de¤ildir.
1930’lar›n sonlar›na do¤ru emperyalistlerle çeﬂitli iliﬂkiler kuruldu, 1940’lar›n baﬂlar›nda yap›lan
çeﬂitli anlaﬂmalar ise, ba¤›ml›l›¤›n
yollar›n› aç›yordu art›k. 1940’lar›n
ikinci yar›s›nda Türkiye, art›k, ba¤›ms›zl›¤›n “b”sinden sözedilemeyecek bir ülke olmuﬂtu.
Sonra burjuva politikac›lar, ülkemizi emperyalizme peﬂkeﬂ çekmekte adeta s›raya girdiler. M e n d e r es, Bayar iktidar›, bunu en planl›,
cüretli yapan burjuva politikac›lar›n
baﬂ›nda geliyordu. Ülkemizin yenisömürgeleﬂmesi as›l olarak onla r›n döneminde tamamlanm›ﬂt›r
diyebiliriz.
Ama asl›nda ba¤›ml›l›k, hiçbir
zaman ayn› düzeyde kalmaz. Emperyalizm onu sürekli derinleﬂtirmek ister. Boyunduru¤u sürekli s›kmak ister. Menderesleri takip eden
D e m i reller, Ecevitler, T ü r k e ﬂ l e r,
E r b a k a n l a r, Ö z a l l a r, Ç i l l e r l e r,
B a y k a l l a r, Bahçeliler, ba¤›ml›l›¤›
sürekli derinleﬂtiren iktidarlar oldular. ﬁimdi bunu Ta y y i p E r d o ¤ a n
iktidar› sürdürüyor.
Her biri iktidar koltu¤una oturduklar›nda, emperyalizmle yeni anlaﬂmalar imzalad›lar. Askeri, ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal yeni
halkalar takt›lar bo¤az›m›za. ‹çlerinde bir tek kiﬂi bile yoktur “ b e n
emperyalistlerle hiçbir a n l a ﬂ m a
i m z a l a m a d › m ” diyebilecek.
Gün gün artt› ba¤›ml›l›k.
Öyle zamanlar geldi, kendileri
bile ﬂikayet ettiler. Mesela, ilk ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›n› imzalayan
‹nönü, 1970’lerde “Biz daha Ba -

kanlar Kurulunu millileﬂtireme dik” diyecekti. Bir Adalet Partili,
“CIA alt›m›z› oymuﬂ” diye ﬂikayet
edecekti. Ama emperyalistlere bunlar› yapt›rtan da kendileriydi.
Bugün art›k emperyalizm, sistemin alt›n› de¤il, her taraf›n› delik
deﬂik etmiﬂ ve kendine tabi k›lm›ﬂt›r. Art›k alenen yönetmektedirler.
“ H a k i m i y e t ”, millette de¤ildir ve
milletin “mukeddarat›n›” da belirleyen millet de¤ildir.
Faﬂizmle yönetilen bir ülkede,
cumhuriyet de cumhuriyet olmaktan ç›km›ﬂt›r. ﬁeklen cumhuriyettir
ama öz olarak, birincisi, emperyalizim karﬂ›s›nda egemenli¤ini koruyan, egemenli¤ine sahip ç›kabilen
bir devlet yoktur ortada. ‹kincisi,
bu devlet, egemenli¤i halka da kulland›rtmaz.
Durum buyken; 29 Ekim’in y›ldönümünde bir kez daha cumhuriyetten, ba¤›ms›zl›ktan, kurtuluﬂ savaﬂ›ndan söz edilip, nutuklar at›lacak. Ama ondan ötesi yoktur. Çünkü ba¤›ms›zl›¤›n› yitireli, emperyalizmin yeni-sömürgesi olal› y a r › m
a s › r › geçmiﬂtir. Ba¤›ms›zl›¤› olmayan›n elbette iradesi ve gelece¤i belirleme inisiyatifi de olmayacakt›r.
On y›llard›r iradesini emperyalizme teslim etmiﬂ olan bir devlet
hangi konuda ba¤›ms›z bir politika
yürütebilir ki? Onun içindir ki düzen partilerinin ba¤›ms›zl›k ve egemenlik hakk›nda konuﬂmalar›n›n
hiç bir önemi yoktur.
AKP’nin sanki IMF’nin dayatt›¤› program› kabul etmiyor, IMF’ye
“karﬂ›ym›ﬂ” gibi bir tutum tak›nmas› tek kelimeyle takiyedir. ‹srail karﬂ›s›ndaki tutumu öyledir.
AKP, baﬂta IMF olmak üzere
h i ç b i r e m p e r y a l i s t k u r u m a meydan okuyacak durumda de¤ildir.
Onlar›n derdi ba¤›ms›zl›k de¤ildir.
Çünkü onlar›n hiçbirinin vatanseverlik ile ilgileri yoktur.
86 y›lda emperyalistlerin maﬂas›
olunmuﬂtur. Sorunun özeti budur.
Ba¤›ms›zl›¤›n kaybedildi¤i yerde
süreci belirleyen de emperyalistler
olmaktad›r.
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‘Türkiye Makas m› de¤iﬂtiriyor?’
Hay›r! AKP iktidar› halk› aldat›yor!
Ba¤›ml› bir ülkenin
ba¤›ms›z politikas› olamaz
Riyakarl›k, AKP iktidar›n›n en
karakteristik özelliklerinden birisidir. ‹ktidara geldikleri günden bu
yana hemen her politikalar›na riyakarl›k damgas›n› vurmuﬂtur. Tekellerin ç›kar›na çal›ﬂ›p “fakir-fukara,
garip-guraba” edebiyat› yapmak,
Amerika baﬂta olmak üzere emperyalizme tam uﬂakl›k yap›p “vatan
millet” demek, bask›da, terörde s›n›r tan›may›p “demokrasi”den bahsetmek baﬂka türlü de olamaz zaten.
AKP’nin Hamas lideri Halid
Meﬂal’i Türkiye’ye ça¤›rmas›, Erdo¤an’›n Davos’ta ‹srail Eski Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres’e ald›¤› tav›r, son olarak da “Anadolu Kartal›
Tatbikat›”na ‹srail’in ça¤r›lmamas›
ve TRT’de yay›na giren “Ayr›l›k”
dizisinden hareketle kimileri, “Türkiye Makas m› de¤iﬂtiriyor?” diye
soruyor. Bu sorular, temelsizdir.
AKP’nin iﬂbirlikçili¤ini, riyakarl›¤›n›, politika yap›ﬂ tarz›n› görmemektir.
Birincisi, Türkiye emperyalizme
ba¤›ml› bir ülkedir. Emperyalizmin
yeni-sömürgesidir. ‹çte ya da d›ﬂta
emperyalizmin ç›karlar›na ters
dü ﬂe c e k hi ç b i r ba¤›ms›z politika
geliﬂtiremez.
‹kincisi, AKP, Amerika’ya karﬂ›
bir tav›r içinde de¤ildir. Emperyalist kampta ise aslolan Amerika’n›n
ç›karlar›d›r.
Ortado¤u’da müslüman ülke
halklar›n›n nefretini kazanan Amerika, bölgede AKP’yi kullanmak istiyor. AKP’nin bölgede hiç hakk› ve
gerçekli¤i olmadan sahip oldu¤u
“siyonizme, hatta ABD’ye karﬂ› ç›kabilen parti” imaj›n›, yine Amerika kullan›yor. AKP’nin Filistin’den,
Irak’a, Suriye’ye, Afganistan’dan,
Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar
sürdürdü¤ü iliﬂkilerin temelinde bü-
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yük ço¤unlu¤u itibar›yla Amerika’n›n ç›karlar› vard›r. AKP Hükümetinin Baﬂbakan›, D›ﬂiﬂleri Bakan›, Cumhurbaﬂkan› bir çok yerde
ABD taﬂeronu olarak dolaﬂ›yorlar.

AKP’nin ‹ srail’e “ tav›r”
ald›¤› yaland›r... AKP iktidar›
‹srail’e ilk kez böyle bir “tav›r” alm›yor. Daha önce de ‹srail’in katliamlar› vesilesiyle ‹srali’e a¤›r eleﬂtirilerde bulunmuﬂ, hatta soyk›r›mla
suçlam›ﬂlard›. Mesela Erdo¤an 22
Aral›k 2008’de ‹srail’in Gazze sald›r›s›ndan sonra ﬂunlar› söylemiﬂti:
“O bombalar›n alt›nda ölen çocuklar›n ah› yerde kalmayacakt›r. Peki
dedi de ne yapt›? Nas›l bir tav›r ald›lar ‹srail’e? Askeri ticari iliﬂkile r e son mu verildi? Hay›r. ‹srail’le
yap›lan tanklar›n modernizasyonu
anlaﬂmas›n›n alt›nda yukar›daki
sözleri söyleyen Tayyip Erdo¤an’›n
imzas› vard›r.
2008 y›l›nda Türkiye ile ‹srail
aras›ndaki askeri iﬂbirli¤inin miktar› 1.8 M‹LYAR DOLAR oldu.
AKP’nin
esip-gürlemelerine
ra¤men ‹srail’le iliﬂkilerde temel
hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Erdo¤an’a “neden askeri anlaﬂmalar›
iptal etmiyorsunuz” diye soranlara;
“ B i z b a k ka l dü k k a n › y ö n e tm i y o ruz, devlet yönetiyoruz.” diye cevap vermiﬂti.
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek
de, “‹srail’le iliﬂkileri gözden geçirme gündemde mi? Savunma projeleri ask›ya al›nacak m›?” sorusuna ﬂu cevab› vermiﬂtir:
“Konular› birbirine kar›ﬂt›rmamak laz›m... ‹srail’le askeri iﬂbirli¤i, Türkiye’nin ulusal ç›karlar›na
hizmet etmektedir.”

A r i e l ﬁ a r on ve
Ta y y i p E r d o ¤ a n
‹kisi de öldürmesini iyi bilir
Cemil Çiçek’in “ulusal ç›kar”
dedi¤i tekellerin ç›kar›d›r. Çiçek’in
dedi¤inin özü ﬂudur: Biz hem ‹srail’i eleﬂtiririz, hem de iﬂbirli¤ini sürdürürüz... Ki riyakarl›k iﬂte buradad›r.
Tayyip Erdo¤an, ‘Anadolu Kartal›' tatbikat›n›n ‹srail'in de kat›laca¤› uluslararas› bölümünün ertelenmesiyle ilgili yapt›¤› aç›klamada
ﬂöyle diyor; “her siyasi iktidar›n
kendi ülkesindeki kamuoyunun yaklaﬂ›mlar›n›, halk›n›n taleplerini göz
önünde bulundurma mecburiyeti
vard›r. ”
AKP’nin, halk›n taleplerini gözönünde bulundurdu¤u büyük bir
yaland›r. Yapt›klar› ikiyüzlülükten,
halk›n gözünü boyamaktan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. ‹liﬂkilerin özünde
de¤iﬂen bir ﬂey yoktur.
AKP, 1 Mart tezkeresinin Meclisten geçmemesi ve ﬁimon Peres’e
ald›¤› “tav›r”la yaratt›¤› havay› sürdürmek istemektedir. O havay› sürdürmek AKP’nin Amerikan iﬂbirlikçili¤ini gizlemekteki en büyük kozudur.
AKP biliyor ki ABD’nin ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmemek
“delikten süpürülmek” demektir.
Onun için AKP’nin, iktidara geldi¤inden beri Amerika’n›n ç›karlar›na
ters düﬂecek hiçbir bir politikas› olmam›ﬂt›r. Olamaz.
Bu politikalar› hayata geçirirken
geliﬂmelerin her aﬂamas› emperyalizmin iste¤i do¤rultusunda olmayabilir. Fakat AKP att›¤› her ad›m›
emperyalistlerin ç›karlar›n› gözeterek at›yor.
Emperyalizm, her biçimde ikti-
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dar› kullanmaya devam edecektir.
AKP’nin Ortado¤u’da yaratt›¤›
imaj, Amerikan emperyalizmi taraf›ndan “Il›ml› ‹slam” projesi için
kullan›lmaktad›r.
“AKP’nin ‹srail’e tavr›” sorununda esas olan, AKP’nin emperyalizmin iﬂbirlikçisi niteli¤idir. Bu nitelik esas oldu¤u sürece AKP’nin
her politikas›, her manevras› sonuçta emperyalizme hizmet edecektir.

Ayr›l›k dizisi ve A KP’nin
riyakarl›¤›... TRT’de yay›nlanan “Ayr›l›k” dizisi de AKP riyakarl›¤›n›n en somut göstergelerindendir. ‹srail’in diziyi eleﬂtirmesi
üzerine, AKP yöneticileri ‹srail’in
Filistin halk›na zulmetti¤ini söyleyerek diziyi savunan aç›klamalar
yapt›lar. Dizi üzerinden aldatmacalar›n› devam ettirdiler.
Yapt›klar› tam bir riyakarl›k örne¤idir. D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, diyor ki: “Gazze’deki sald›r›lar karﬂ›s›nda Türkiye sessiz kalamaz. Her sabah çocu¤umu okula
gönderirken bu suçluluk duygusunu
hissediyorum.”
Ya Türkiye’de olanlar? Ceylan

Çocuk kad›n katletmekle
halklar›n meﬂru direniﬂi
ayn› kefeye konulamaz!
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) ‹nsan
Haklar› Konseyi, ‹srail’in 22 Aral›k
2008’de Gazze’ye sald›r›s›na iliﬂkin
Yahudi Yarg›ç Richard Goldstone’un
haz›rlad›¤› raporunu onaylad›.
Raporda ‹srail’in “savaﬂ suçu”
iﬂledi¤i söyleniyor. ‹srail’in savaﬂ
suçu iﬂledi¤ini tespit etmek için
uzun uzun araﬂt›rmalara ya da raporlara gerek var m›? Hay›r! ‹srail bütün dünyan›n gözleri önünde uluslararas› sözleﬂmelere göre savaﬂlarda
sald›r›lmamas› gereken sivil yerleﬂim yerleri, hastaneler ve okullar›n
üzerine günlerce bomba ya¤d›rd›.
Fosfor bombas›ndan misket bombas›na yine kullan›lmas› yasaklanm›ﬂ
bombalar› kulland›. Çoluk, çocuk,
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Önkol mesela. Ya da U¤ur Kaymaz.
Ayr›l›k dizisindeki ‹srail’in çocuk
katletmesi sahnesinden ne fark› var
onlar›n katledilmesinin.. Diyarbak›r
sokaklar›ndaki çocuk cesetlerini
unuttunuz mu yoksa?.. Faili mechuller, infazlar, gözalt›nda kay›plar,
iﬂkenceler, kulaklar› kesilen, cesetlerine iﬂkence yap›lan gerilla cenazeleri... bunlar›n hepsi bu ülkede
yaﬂanmad› m›? Ya hapishaneler?
Ebu Garip’ten, Guantanamo’dan,
‹srail hapishanelerinden farks›z m›d›r bizim ülkemiz hapishanelerindeki zulüm...
AKP riyakarl›¤›; ‹srail’le anlaﬂmalar sözkonusu oldu¤unda “devlette devaml›l›k esast›r” diyor, katliamlar, iﬂkenceler, infazlar söz konusu oldu¤unda “geçmiﬂte olmuﬂ”
deyip geçiﬂtiriyor.
Sizin döneminizde yaﬂanm›yor
mu bütün bunlar? Ölüm Orucunda
gün gün tutsaklar sizin döneminizde
öldürülmedi mi? Ferhat Gerçekler,
Engin Çeberler, Ça¤daﬂ Gemikler
ve daha onlarcas› sizin döneminizde
katledilmedi mi? Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an de¤il mi “kad›n da olsa,
çocuk da olsa” diyerek katliam emrini verip 8 yaﬂ›ndaki, 10 yaﬂ›ndaki
yaﬂl› demeden 1400 Filistinli’yi katletti. Bunlar›n hepsi tüm dünyan›n
gözleri önünde oldu. ‹srail’in savaﬂ
suçu iﬂledi¤ini söylemek için raporlara gerek yok.
Fakat BM gibi emperyalizm destekli uluslararas› kuruluﬂlar›n as›l
amac›, halklar›n direniﬂini mahkum
etmek. BM de öyle yap›yor. ‹srail’i
“hakl›” olarak suçlarken, bunun arkas›na s›¤›n›p halklar›n mücadelesinin meﬂrulu¤una da sald›r›yor...
BM raporunda, ‹srail’e roket att›¤› için Hamas’› da suçluyor. BM’ye
göre sald›ran da direnen de suçlu!
Bir halk›n direniﬂi meﬂrudur. ‹srail
gibi katliamc› bir ülkeye karﬂ› Filistin halk›n›n her türlü direniﬂi meﬂrudur.
Direnen de¤il, katleden suçludur! ‹srail’i ve Hamas’› birlikte suçlu ilan etmek, katliama karﬂ› ç›kmak
de¤il; katliamc›ya destektir.

çocuklar› katlettiren...
Hapishanelerde tecrit iﬂkencesini sürdüren, sessiz imhayla tutsaklar› katleden AKP iktidar› de¤il mi?
D a v u t o ¤ l u , G ü l e r Z e re’ y i g ü n g ü n
ölüme gönderdikleri için “suçluluk duygusu” hissetmiyor m u ?
Riyakarl›k budur. ‹srail’in katliamlar›ndan bahsederek kendi katliamlar›n›z›n üstünü örtemezsiniz.
Kendi çocuklar›n›z› katledip, ‹srail’e “bebek katili”, “siz adam öldürmesini iyi bilirsiniz” diyemezsiniz. Daha geçen hafta Van’›n Kelê
köyünde bir lise ö¤rencisinin katledildikten sonra vücuduna iﬂkence
yap›l›p gözleri oyulmad› m›?
Bütün bunlar olurken Erdo¤an
meydanlarda “Türkiye zalimlerin
yan›nda olamaz” diyor. “Amerika
stratejik müttefikimizdir” diyen siz
de¤il misiniz ve Amerika, dünyan›n
en büyük zalimi de¤il mi?
‹kiyüzlülü¤ü kadar yalanc›d›r da
AKP. Erdo¤an’›n Davos’ta “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” dedi¤i ‹srail
Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres’i
TBMM kürsüsünde konuﬂturma
onursuzlu¤u da yine AKP’ye aittir.
Sonuç olarak, AKP’nin bugün
yapt›¤› ne ‹srail’e tav›r almakt›r, ne
de Filistin halk›na sahip ç›kmak.
Ortado¤u’da emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda manevra yap›yor
AKP. Bülent Ar›nç ‹srail’in “Ayr›l›k” dizisine tepkisi üzerine ﬂu aç›klamay› yapt›: '''Bizim ‹srail'e yöne l i k d e v l e t ol a r a k h i ç b i r t a v r › m› z s öz
konu su o lamaz. Türkiy e ile ‹srail
aras›ndaki iliﬂkiler her zaman güç lü olmuﬂtur. [Ayr›l›k dizisinin] Siyasi hiçbir a m a c › y o k t u r.”
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül
de; “zaman zaman böyle bu tip ﬂeyler olabilir, ama bunlar iliﬂkilerin
özüne zarar vermez.” diyor.
Gerçek olan Ar›nç ve Gül’ün dile getirdikleridir. Halka dönük aç›klamalar yalandan, demagojiden, aldatmadan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. ‹srail’le iliﬂkilerin özünde hiçbir de¤iﬂiklik olmaz, olamaz. Yap›lan manevralar›n hepsi emperyalizmin politikalar›na hizmet eder.
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Daha Büyük, Daha Güçlü Birlikler,
Küçük Hesaplar›n ve Zay›fl›klar›n
Aﬂ›lmas›yla Mümkündür
IMF’ye Karﬂ› Mücadele Sürecinde Solun Baz› Sorunlar›
Emperyalizmin “ekonomik” tetikçilerini iﬂbirlikçiler k›rm›z› hal›lar sererek karﬂ›lad›, biz emperyalizmi lanetleyen sloganlar›m›zla.
Bu aç›dan halk›m›z›n ve Türkiye
solunun anti-emperyalist mücadele
tarihine onurlu bir sayfa daha ekledik. Dünya halklar›na ve tüm emperyalistlere, iﬂbirlikçilere, Türkiye’nin emperyalistler için “dikensiz
bir gül bahçesi” olmad›¤›n› ve olmayaca¤›n› gösterdik.
Gösterdik ki “emperyalizm de¤iﬂti”, “demokratik emperyalizm”
ve benzeri safsatalar, Türkiye halklar›n›n ve devrimci hareketinin antiemperyalist mücadelesini bir milim
bile sapt›rmayacakt›r.
Tarihe bu kayd› düﬂerken, elbette bu sürecin, sol aç›s›ndan belli zaaflar ve zay›fl›klar taﬂ›d›¤›n› da görmezden gelemeyiz. Solun bu konudaki grupçuluklar›, reklamc›l›klar›,
kaç›ﬂlar› da tarihe not düﬂülecektir.
Aﬂa¤›da belirtece¤imiz eksiklikleri, kimileri önemsiz görebilir, bi çimsel sorunlar sayabilir. Halk›n ve
solun birli¤i anlam›nda daha ileri
birlikler hedefi olmayanlar›n böyle
yaklaﬂmas› do¤ald›r. Ama biz böyle
yaklaﬂm›yoruz; biz halk›n ve solun
birli¤i önüne engel olan her ﬂeyle
savaﬂaca¤›z. Bugün meﬂrulaﬂt›r›lan,
kan›ksanan zaaflar›n yar›n karﬂ›m›za çok daha büyük engeller olarak
ç›kaca¤› aç›kt›r.

‘Dörtlü’ Dayatmac›l›k Devam
Ediyor
IMF’ye karﬂ› mücadelenin içinde, baﬂ›nda, en önünde kitlesel ve
militan boyutlar›yla yeralmas› gerekenlerden biri de elbette sendikalard›r. IMF’nin ve Dünya Bankas›’n›n
en büyük zarar›n› gören onlar›n
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üyeleri de¤il midir? Bir çok ülkede
de IMF’ye karﬂ› eylemlerin, emperyalist tekellerin ekonomi politikalar›na karﬂ› direniﬂlerin temel güçlerinden biri sendikal› iﬂçiler de¤il
midir? Elbette öyledir ve ülkemizde
de öyle olmas› gerekir.
Fakat, KESK ve D‹SK, bu süreçte büyük ölçüde yasak savmac›
bir anlay›ﬂla hareket ettiler.
TMMOB ve TTB de onlarla birlikteydi ve her zamanki “dörtlü grup”
olarak ç›kt›lar solun karﬂ›s›na.
Devrimciler, bu konudaki politika ve önerilerini oluﬂtururken bu örgütlenmelerle de görüﬂ al›ﬂveriﬂinde
bulundular. Ne var ki onlar bu önerileri pek dikkate almazken, bir süre
sonra iddias›z, alabildi¤ine icazet
s›n›rlar›na hapsedilmiﬂ bir programla geldiler.
8 Eylül’de sendikalar›n ça¤r›s›
ile yap›lan IMF’ye karﬂ› mücadele
konulu toplant› KESK’in ﬂu sözleriyle aç›ld›: “Hoﬂgeldiniz. IMF’nin
Türkiye’deki toplant›lar›na iliﬂkin
dört örgütün ortaklaﬂa oluﬂturdu¤u
program var. Sizlerin öneri ve düﬂüncelerini almak için topland›k.
Güvenlik ﬂubesi bir çok yeri gösterilere açm›ﬂ durumda...”
Bu konuﬂma içinde geçen “Sizlerin öneri ve düﬂüncelerini almak

Sonuçta, bu kesim,
devrimcilerden ayr› bürokratik,
yasak savmac› ve icazetci bir
programla yerald› bu süreçte.
Emekçilerin bir bölümünü
temsil eden bir meslek örgütü
olman›n gere¤ini bile yerine getiremediler. Kendi d›ﬂlar›ndaki
güçleri de sürekli daha geriye
çekmeye çal›ﬂt›lar.

için topland›k.” bölümü tamamen
protokol gere¤i söylenmiﬂ bir sözdü; çünkü onlar programlar›n› haz›rlam›ﬂlard› ve üstelik de tart›ﬂmalar›n ileriki aﬂamalar›nda ﬂöyle diyeceklerdi: “ Daha fazlas›n› bizden
beklemeyin. ”
Sorun, bizim onlardan daha fazlas›n› bekleyip beklemememiz de¤ildi. Sorun iﬂçilerin, memurlar›n
onlardan bekledikleriydi ve KESK
de D‹SK de bu beklentilere cevap
vermekten uzak bir pratik sergilediler. Hatta ilk baﬂta, IMF toplant›lar›n›n yap›ld›¤› alan›n tamamen uza¤›nda -Kad›köy’de(!)- eylemler
yapma gibi düﬂünceler bile dolaﬂ›yordu ortal›kta.
Sonuçta, bu kesim, devrimcilerden ayr› bürokratik, yasak savmac›
ve icazetci bir programla yerald› bu
süreçte. Emekçilerin bir bölümünü
temsil eden bir meslek örgütü olman›n gere¤ini bile yerine getiremediler. Kendi d›ﬂlar›ndaki güçleri de
sürekli daha geriye çekmeye çal›ﬂt›lar.

Reformizm Neden Kaç›yor?
Devrimcilerden mi? Militanca
Mücadeleden mi? ‹kisinden
Birden m i?
TKP, ÖDP ve EMEP bu süreçte,
IMF’ye karﬂ› mücadele sürecinde,
bu konudaki ça¤r›lara hiçbir biçimde kat›lmad›lar. Ço¤unlukla bu konuda olumlu veya olumsuz bir görüﬂ de aç›klamad›lar. Üçlü bir grup
olarak s›radan baz› eylemlerle onlarda bu süreci geçiﬂtirdiler. Yasak
savmac›l›kta, yukar›da sözünü etti¤imiz kitle örgütlerinden çok farkl›
bir noktada de¤illerdi.
Oysa her üç parti de, geçmiﬂte,
mesela Irak’›n iﬂgaline karﬂ› müca-
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delede ﬂu veya bu biçimde solla birlikte olabilen örgütlerdi. Ancak o
mücadelede yeral›rken de üzerlerinde taﬂ›d›klar› ideolojik tutars›zl›klar, onlar›n anti-emperyalist mücadelede kararl› bir biçimde yeralmalar›n›n önünde as›l engeldir.
Bu tutars›zl›¤›n özünde, emperyalizme karﬂ› kararl›, kesin bir tavra
sahip olunmamas› vard›r. Özellikle
ÖDP çevresi, Avrupa emperyalizmini meﬂrulaﬂt›ran bir politik çizgiye sahipken, EMEP’de özellikle
Irak’›n iﬂgali ve buna ba¤l› olarak
Kuzey Irak’ta geliﬂen durumu
“meﬂru” gören yaklaﬂ›m›yla, emperyalizm karﬂ›s›nda eski teorik tespitlerini de inkar eden bir noktaya
savrulmuﬂtur. TKP görünürdeki
keskinli¤ine ra¤men, düzen güçleriyle ittifaka aç›k çizgisiyle, zaten
emperyalizmle uzlaﬂmaya da aç›k
bir görünüm vermektedir. IMF’ye
karﬂ› mücadelede devrimcilerle de¤il de, emperyalizmle aç›k uzlaﬂma
içindeki reformizmle yanyana olmas› da bu konudaki tutars›zl›¤›n›n
bir baﬂka tezahürüdür.
Bu kesimin devrimcilerden uzak
durmas›n›n bir di¤er nedeni elbette
düzen içi politika anlay›ﬂlar›d›r. Militan çat›ﬂmalar›, barikatlar›, sapanlar›, kendilerinin uza¤›nda görüyorlar elbette. Ama as›l görmeleri gereken ﬂudur ki bunlar› mücadelenin
içine sokan, karﬂ›-devrimin ﬂiddetinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Bir ‘Öncülük’ F›rsatç›l›¤›
IMF toplant›s›n›n ülkemizde yap›lmas›n›n yaklaﬂt›¤› günlerde, “anti-emperyalist bir birlik” için siyasi
hareketlerle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, IMF toplant›s›yla ilgili bir
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ça¤r›m›z
olaca¤›n›
belirttik.
Bu görüﬂmeleri
sürdürürken,
Demokrasi
‹çin Birlik
Hareketi
(DBH) bileﬂenlerinden Toplumsal Özgürlük
Plaftormu (TÖP) temsilcisinin de
ayn› konuda bir öneri do¤rultusunda çal›ﬂt›¤› ö¤renildi ve bu konuda
Halk Cephesi’nin de, baﬂka siyasi
hareketlerin de çal›ﬂmalar› oldu¤u
belirtilerek, ortak imzalarla ortak
bir ça¤r› için bir metin haz›rlanmas›
önerildi, toplant› da bu metin arac›l›¤›yla organize edilecekti.
Metni DBH haz›rlayacakt›. Metin gecikiyordu. S›k s›k metnin bir
kaç sat›rdan ibaret olmas›n›n yeterli
olaca¤›, acele edilmesi gerekti¤i hat›rlat›ld›. Ama metin ç›kmad› bir
türlü. Ve tam o günlerde DBH t e k
b a ﬂ › n a bir ça¤r› yay›nlad›.
Metnin gecikmesinin nedeni anlaﬂ›lm›ﬂt›.
Bu tav›rlar›n›n ne anlama geldi¤inin sorulmas› üzerine "süreci h›zland›rmak" gibi bir bahaneyle grupçuluk gerekçelendirilmeye çal›ﬂ›ld›.
Düzenledikleri toplant›ya di¤er
siyasi hareketlerle birlikte gittik.
“ Bir çok siyasi hareketin bizi bekledi¤i bir s›rada tek baﬂ›na yap›lan
bu ça¤r›n›n hem bize, hem di¤er arkadaﬂlara yap›lm›ﬂ bir sayg›s›zl›k
oldu¤unu, gerekçenin kabul edilemeyece¤ini” belirterek “ bu toplant›n›n yok say›lmas› gerekti¤ini” vur-

Bu kesimin devrimcilerden
uzak durmas›n›n bir di¤er nedeni
elbette düzen içi politika
anlay›ﬂlar›d›r. Militan çat›ﬂmalar›,
barikatlar›, sapanlar›,
kendilerinin uza¤›nda görüyorlar
elbette. Ama as›l görmeleri
gereken ﬂudur ki bunlar›
mücadelenin içine sokan, karﬂ›devrimin ﬂiddetinden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.

gulad›k. Özellikle Devrimci 1 May›s Platformu üyesi siyasi hareketler de ayn› eleﬂtiriyi getirdiler. Bunun üzerine, orada hemen yeni bir
ça¤r› metni oluﬂturuldu ve imzalar
alt›na eklendi.
‹lk grupçuluk aﬂ›lm›ﬂt›.
11 Eylül'de ‹stanbul’da I M F ve
D üny a B an ka s› Ka rﬂ ›t › Bi rl i k'in
kuruldu¤u, birli¤in amac›, program›
Türkiye halklar›na aç›kland›. Birlik
bünyesinde yapt›¤›m›z toplant›larda
komiteler, komisyonlar oluﬂturuldu,
eylem takvimi tespit edildi.

Oportünizmin G rupçulu¤u v e
Reklamc›l›¤›, N eredeyse H er
Eylemde S orun Ü retmiﬂtir
13 Eylül'de Birli¤in Taksim’de
yapt›¤›m›z ortak eyleminde, bu kez
r eklamc› anlay›ﬂlar vard› karﬂ›m›zda. Bu eylemde özellikle Mücadele
Birli¤i ve E z i l e n l e r i n Sosyalist
P l a t f o r m u ( E S P ) , uyar›lmalar›na
ra¤men kendilerine ait sloganlar› att›rd›lar. ESP temsilcisi, kendisinin
de bulundu¤u toplant›da al›nan kararlar› çi¤neyerek, tüm kitlenin ortak pankart›n arkas›nda yeralmas›
karar›na uymay›p, kendini öne ç›karmak(!) ad›na kitlesini ortak pankart›n y a n › n a yerleﬂtirdi. Eylemin
yürütme komitesinin yapt›¤› uyar›y›
da dikkate almad›.
*
17 Eylül'de Merkez Bankas›
önünde yap›lan eylem esnas›nda ‹stanbul Ahali adl› grup, aksi yöndeki
karara ra¤men, kendi pankart›n› açt›; uyar›ld›klar›nda "yanl›ﬂ pankart›
getirmiﬂiz" demiﬂtir. Oysa grubun
oraya getirece¤i bir pankart yoktu
zaten.
Bu eylemde ortak sloganlar› att›rmakla görevli olan Mücadele Birli¤i, tespit edilen ortak sloganlar› s›rayla att›rmak yerine, kendilerine
“ yak›n”(!) bulduklar›, kendi “ önerdikleri”(!) sloganlar› daha s›kl›kla
att›rarak en küçük "f›rsatlar›" bile
de¤erlendiren f›rsatç›l›¤›n, küçük
düﬂünmenin tipik bir örne¤ini daha
sergiledi.
- 24 Eylül'de Kanyon Al›ﬂveriﬂ
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Merkezi önünde yap›lan eylemde,
bas›n aç›klamas› metnini haz›rlamakla görevli olan ESP, metni, di¤er gruplara gönderip görüﬂ ve önerilerini almadan haz›rlad›.
- 30 Eylül'de Hilton Oteli önünde yap›lan eylemde, okunacak bas›n
aç›klamas›n› yazan DBH, metnin
alt›na ortak karar olmayan sloganlar
yerleﬂtirmiﬂ, bunlar›n yerine ortak
sloganlar›n yaz›lmas› belirtildi¤inde
ise, kendi belirledikleri sloganlar›
tamamen ç›karmak yerine ortak sloganlardan birini kendi ürettikleri
slogan›n içine yedirmiﬂ, asl›nda
uyar›y› dikkate almam›ﬂlard›r.
- 6 Ekim’de Taksim Tramvay
Dura¤›nda yap›lan eylemde, ESP
yine ortak pankart›n arkas›na geçmedi ve ayn› hizada, hatta bazen
iyice abart›p pankart›n da ileri sinde
durdu. Platform üyeleriyle ESP aras›nda sert tart›ﬂmalar yaﬂand›.
ESP’nin bu disiplinsizli¤i sonucunda eylem alan›nda tam bir kar›ﬂ›kl›k
hakim oldu. Baﬂka baz› gruplar›n da
reklamc›l›¤a ortak olmas›yla, pankart›n hemen arkas›na geçebilmek
için bir yar›ﬂ baﬂlad› adeta. Mizahi
b i r t a b l o y d u ; pankart›n nerede duraca¤› bir türlü sabitlenemiyordu.
Grupçuluk alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyordu. Al›nan kararlara göre, IMF ve
Dünya Bankas› Karﬂ›t› Birlik üyeleri, sald›r› karﬂ›s›nda mümkün oldu¤unca bi r l i k t e duracak, birlikte durulabildi¤i sürece de ortak pankart
aç›l› olacak; bunun mümkün olamad›¤› noktada herkes kendi pankart›n› açabilecekti. Bir grup Halk Cephesi üyesinin S›raselviler'de henüz
birlik üyeleri biraradayken Halk
Cephesi pankart›n› açmas› da bir

Bunlar kendi baﬂ›na çok kaale
al›nmas› da gerekmeyen
basitlikler ve çi¤liklerdir. Ama
e¤er solun birli¤i konusunda
istekliysek, kararl›ysak, ve baﬂta
da belirtti¤imiz gibi,
varolanlar›n ötesinde bir birli¤i
hedefliyorsak, bu basitlik ve
çi¤liklerin aﬂ›lmas› gerekti¤i
aç›kt›r.
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eksiklikti ve Halk Cephesi bu eksikli¤e de hemen kendi içinde müdahale etmiﬂti.

“Birlik Niye Var?” S orusunu
Sordurtacak Tav›rlar
- 2 Ekim’de TMMOB'da yap›lan
Birlik toplant›s›nda, gündem oluﬂturulurken Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) söz alarak; “ Birlik'ten çekilme karar› verdi¤ini ve
buna iliﬂkin bir metin kaleme ald›klar›n›” aç›klad›.
Ama DHF’nin o anda da¤›tt›¤›
metin, zaten çoktan internette (“indymedia”da) yay›nlanm›ﬂt›. DHF, bir
parças› oldu¤u birli¤e sayg› duymam›ﬂ, ayr›ld›¤›n› birlik üyelerinden
önce baﬂka zeminlerde aç›klam›ﬂt›.
DHF, platforma da, platformun mücadelesine de gösterilmesi gereken
asgari sayg›y› göstermemiﬂti.
DHF, bu konudaki eleﬂtiriler
karﬂ›s›nda kendisini “ BDSP'yi bilgilendirdiklerini” söyleyerek savunmaya çal›ﬂ›yordu ancak elbette
bunun geçerlili¤i yoktu; bu aç›klaman›n yap›laca¤› zemin belliydi.
- 4 Ekim'de IMF ve Dünya Bankas› Karﬂ›t› Birli¤in Eylem Komitesi
toplant›s›nda (toplant› yeri Baﬂka
Kültür Merkezi) ortak mücadelenin
biçimi konuﬂulurken ESP'nin " k ar a r al›nsa dahi herkesin kendi
p rogr a m › olaca¤›" söylemi tart›ﬂma
yaratt›. Çeﬂitli siyasi hareketler taraf›ndan, bu ifadenin birlik anlay›ﬂ›
aç›s›ndan “tehlikeli” bir ifade oldu¤u, “ilk da¤›lma an›ndan itibaren
herkes kendi iﬂine bakacaksa burada
bir birlikten sözetmenin mümkün olmayaca¤›” belirtildi. ESP “farkl› iﬂlerimiz.... ayr› programlar› oldu¤unu” tekrarlay›p durdu.
Öyleyse niye burada birlikte, ortak eylem örgütlemeye çal›ﬂ›yoruz
sorusu ortadayd› ve cevaps›zd›.
Toplant›da ESP'nin kendi reklam›
u¤runa bir ﬂeyler yapaca¤›n›, birli¤i
de¤il, grup ç›karlar›n› esas alaca¤›
netleﬂmiﬂti. Mücadele Birli¤i de ayn› yaklaﬂ›m içindeydi.
Nitekim daha sonra da ortak kararlar›n d›ﬂ›nda bu gruplar, sa¤da

solda kendi pankartlar›n› açan biriki
eylem yapt›lar.
Bunlar kendi baﬂ›na çok kaale
al›nmas› da gerekmeyen basitlikler
ve çi¤liklerdir. Ama e¤er solun birli¤i konusunda istekliysek, kararl›ysak ve baﬂta da belirtti¤imiz gibi,
varolanlar›n ötesinde bir birli¤i hedefliyorsak, bu basitlik ve çi¤liklerin aﬂ›lmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Bu basitliklerin yaratt›¤› tablo
çok düﬂündürücüdür ve k ü ç ü k d üﬂ ü nm e n i n bir ürünüdür. Metni ele
g e ç i r e n , s l o g a n a t t › r m a g ö r evini
ele geçir e n g r u p ç u l u ¤ u n a d i z g i n
v u r a m › y o r. Bu “yetkiyi” eline geçiren adeta kendini “tek belirleyici”
yerine koyuyor. Bu tablo, solun demokrasi anlay›ﬂ› aç›s›ndan da düﬂündürücüdür.
Halk Cephesi anti-emperyalist
mücadelede, tecrite karﬂ› mücadelede, emekçilerin ekonomik demokratik haklar› için mücadelede, iﬂkencelere, infazlara karﬂ› tav›rda,
devrimci, demokrat, ilerici tüm kesimlerin en geniﬂ birli¤ini hedefliyor. ‹deallerimiz büyük, iddialar›m›z büyük; ama gelin görün ki,
IMF’ye karﬂ› mücadele gibi, solun
bir araya gelmemesi için hemen
hiçbir nedenin ileri sürülemeyece¤i
bir konuda, hem geniﬂ bir birlik sa¤lanamam›ﬂ hem de sa¤lanan birlik,
kendi içinde sorunlu olmuﬂtur.
Yukar›daki eksikliklere, zaaflara
iﬂte bu nedenle dikkat çekiyoruz.
Daha büyük, daha güçlü birlikler istiyorsak, bunlar› aﬂmal›y›z. Daha
büyük, daha güçlü birlikler, halk›n
mücadelesinin geliﬂtirilmesi demektir. Devrimi geliﬂtirmek demektir. Dolay›s›yla sözü edilen eksiklikleri, zaaflar› aﬂmak veya bunlar›
sürdürmek, devrimi geliﬂtirip geliﬂtirmemekle özdeﬂtir.
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Dev-Genç gelene¤inde ›srar ve
istikrar›n s imgelerinden b iri:

6 Kas›m Eylemleri

Dev-Genç’in 40. y›l›n› kutlad›¤›
bu günlerde, bu tarihin nas›l yarat›ld›¤›n›, hangi gelenekler ve de¤erler
yarat›larak bugüne gelindi¤ini “Gelenekleriyle Kazan›mlar›yla 40 Y›ll›k Tarihiyle Bir Dev-Genç'imiz
Var” adl› yaz› dizimizde anlatmaya
çal›ﬂm›ﬂt›k. Kuﬂkusuz o dizide
yaz›lanlar, hayat›n içinde büyük bedeller ödenerek yarat›lm›ﬂt›.
Bu tarihin köﬂe taﬂlar› aras›nda
öne ç›kan yanlardan birisi de ›srar
ve istikrard›r. Bunlar olmaks›z›n, bu
tarih olmazd›.
Dev-Genç’i Dev-Genç yapan,
çizgisinde ›srar ve istikrard›r. DevGenç’in 40 y›ll›k tarihinin her kesitinde bunu görmek mümkündür.
‹ﬂte bu tarihin içinde YÖK’e
(Yüksek Ö¤renim Kurumu) karﬂ›
sürdürülen mücadele, Dev-Genç tarihinde ›srar ve istikrar›n simgelerinden biridir.
YÖK’e karﬂ› mücadelenin somutland›¤› tarih olan 6 Kas›m, bu
gelene¤in nas›l sürdürüldü¤ünün
somut örneklerinden biridir.

Bedellerle yarat›lan bir
gelenek; 6 Kas›m
6 Kas›m gençli¤in mücadele tarihi içinde s›radan bir gün de¤ildir.
Onu mücadele içinde özel bir tarih
haline getiren bugünün, birincisi,
düzenin gençli¤i denetim alt›nda
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tutmak için kurdu¤u
YÖK’ün kuruluﬂ günü
olmas›, ikincisi, gençlik cephesinden ise ›srarl› bir mücadele günü olmas›d›r.
YÖK dendi¤inde,
YÖK’e karﬂ› direniﬂ
dendi¤inde akla gelen
ilk kelimeler 6 Kas›m
olmuﬂtur.
YÖK’ün gençli¤in
gündemine girmesinde, üniversiteleri faﬂistleﬂtiren bir kurum olarak teﬂhir
olmas›nda, 6 Kas›mlar’da somutlanan bu mücadele vard›r.
Elbette bu gelenek kolay yarat›lmad›. Bunun için de büyük bedeller
ödendi. Bir politikada y›llara yay›lan bir ›srar ve istikrar gösterilmiﬂtir. Bunu ancak Dev-Genç ve DevGençliler baﬂarabilirdi. Zira gençli¤in mücadele tarihinde yarat›lan de¤erlerin yarat›c›s› hep Dev-Genç ve
Dev-Gençliler olmuﬂtur.
I s r a r v e i s t i k r a r aç›s›ndan DevGenç’in anti-emperyalist gelene¤i
böyledir. Dev-Genç 1969’lu y›llardan baﬂlayarak, bugüne kadar geçen
40 y›ll›k tarih içinde bu gelene¤i ›srarla ve süreklileﬂtirerek sürdürmüﬂtür.
Nereden bak›l›rsa bak›ls›n, tam
40 y›ld›r sürdürülen bir mücadele
vard›r ortada. Hiçbir dönem antiemperyalist mücadele “unutulmam›ﬂ” ya da “bir kenara” b›rak›lmam›ﬂt›r. Bu tav›r Dev-Genç’e özgüdür. Sol’da e¤er böyle bir gelenek
yoksa, bu mücadelenin yürütülmesinde ›srar ve istikrardan uzak olmalar›ndan kaynakl›d›r.
YÖK’e karﬂ› sürdürülen mücadelede 6 Kas›m tarihe kaz›nm›ﬂsa,
ayn› olgunun sonucudur.
YÖK 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n
bir ürünüdür. Faﬂist cuntan›n genç-

li¤i ve üniversiteleri bir kal›ba dökerek, faﬂistleﬂtirme program›n›n
ürünü olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. 6
Kas›m 1981’de kurulan YÖK, 28
y›ld›r üniversiteleri tek tipleﬂtirmiﬂtir.
O nedenle, YÖK’e karﬂ› mücadele düzenin kendisine karﬂ› mücadeledir. YÖK’e karﬂ› mücadele faﬂist-gerici e¤itime karﬂ› demokratik
üniversite mücadelesidir.
YÖK’e karﬂ› mücadele, tekellere
sunulan, paral› hale getirilen sisteme karﬂ› paras›z, bilimsel ve halk
için e¤itim mücadelesidir.
Dev-Genç, YÖK’e karﬂ› mücadeleyi iﬂte bu bak›ﬂ aç›s›yla sürdürerek, bedeller pahas›na tarihe kaz›m›ﬂt›r.

YÖK’e karﬂ› mücadele ile
özdeﬂleﬂen 20 y›ll›k tarih:
6 Kas›m
YÖK’e karﬂ› Devrimci Gençli¤in
mücadelesi YÖK’ün kuruluﬂundan
itibaren baﬂlam›ﬂt›r. Cunta koﬂullar›nda çeﬂitli eylemler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 1984’ten itibaren ad›m ad›m
geliﬂtirilen gençlik mücadelesi, 1987
Nisan direniﬂleriyle birlikte yeni bir
boyut kazanm›ﬂt›r.
Ancak Dev-Genç’in YÖK’e karﬂ› örgütlü, kitlesel ve yayg›n ç›k›ﬂ›,
6 Kas›m 1989’da olmuﬂtur. Bu örgütlü karﬂ› koyuﬂ, o tarihten baﬂlayarak günümüze kadar da tam 20
y›ld›r sürdürülmektedir.
YÖK’e karﬂ›, tüm sald›r›lara
ra¤men 20 y›ld›r kesintisiz sürdürülen mücadelenin bu yan›, demokratik mücadele aç›s›ndan örnektir.
Dev-Genç’i bu topraklarda kal›c› hale getiren, gençlik ve halk›n
içinde kök salmas›n› sa¤layan en temel nedenlerden biri, iﬂte mücadeledeki bu ›srar› ve istikrar›d›r. Bu
anlay›ﬂa sahip olamayanlar, kuﬂkusuz böyle bir gelene¤i yaratmay› da
baﬂaramazd›.
6 Kas›m’da mücadele sadece
“bir gün”e s›k›ﬂt›r›lmam›ﬂ, 6 Kas›m
öncesi ve sonras› ile bir bütün olarak ele al›nm›ﬂt›r.
Bu ﬂekilde iradi ve kapsaml› ha-

6 KASIM

33

z›rl›klar›n yap›ld›¤› ilk 6 Kas›m eylemi, 1989’daki eylemdir. Bu, ayn› zamanda ilk 6 Kas›m boykotunun gerçekleﬂtirilece¤i 1990 6 Kas›m boykotunun da haz›rlay›c›s› olmuﬂtur.
1989’da gerçekleﬂtirilen “6-13
Kas›m YÖK’ü Protesto ve Demokratik Üniversite ‹çin Mücadele Haftas›” bir bak›ma genel bir haz›rl›k
ve kendine güven kazanma iﬂlevi
görecekti.
6 Kas›m 1990’daki YÖK’e karﬂ›
mücadele, emperyalist savaﬂa karﬂ›
mücadele ile birleﬂtirilerek genel
boykot ilan edildi. Dev-Genç yapt›¤› ça¤r› ile “YÖK’e ve Savaﬂa Karﬂ› Genel Boykota Evet” diyerek 6
Kas›m’da genel boykot ilan etti.
“9. y›l›nda YÖK’ü Genel Boy kotla Bo¤al›m” pankartlar› as›ld›
okullara. Anadolu’daki üniversitelerde de genel boykot için çal›ﬂmalar yürütüldü.
Genel boykot için “Boykot Komiteleri” kuruldu. Ö¤renci gençlik
komiteler arac›l›¤›yla YÖK’e karﬂ›
seferber edildi.
Oportünizmin ve iktidar›n sald›r›lar›na ra¤men boykot çal›ﬂmalar›
sürdürüldü. Boykot ça¤r›s› gençlik
içinde hem büyük bir coﬂku yaratt›
hem de büyük bir sahiplenmeye yol
açt›. Özellikle iﬂçilerin ve memurlar›n 6 Kas›m gününü “iﬂ b›rakma”
günü olarak ilan etmesi ile birlikte
iktidar da sald›r›lar›n› art›rd›. ‹ktidar›n tüm hesab› gençli¤in bu cüretli ç›k›ﬂ›n› bo¤makt›.

Yurtlar, ö¤renci evleri, dernekler
bas›ld›. Onlarca ö¤renci gözalt›na
al›nd›. ‹ktidar boykotu k›rmak için
her yola baﬂvurdu.
Öte yandan ise oportünizm
“gençlik haz›r de¤il” diyerek, kendine güvensizli¤inin sonucu olarak
eyleme karﬂ› ç›kt›. Baz›lar› ise boykot günü olarak 31 Ekim’i ilan ederek, boykot k›r›c›l›¤› yapt›lar.
Tüm bunlara ra¤men boykot baﬂar›ld›. Dev-Genç gençli¤e do¤ru
politikalar götürerek, do¤ru bir önderlik yaparak bu süreci kazan›mla
noktalad›.
6 Kas›m boykotu bir yandan
gençli¤in taleplerinin geniﬂ y›¤›nlara mal olmas›n› getirmiﬂ, di¤er yandan ise bo¤ulmaya çal›ﬂ›lan gençli¤in taleplerini herkese duyurmuﬂtur.
Bu yan›yla ö¤renci gençli¤in sorunlar›n› gündeme sokup, YÖK düzeni ile bir cendereye sokulan üniversiteleri tart›ﬂma konusu yapm›ﬂt›r.
Süreç do¤ru de¤erlendirilmiﬂ ve
günün somut görevleri ile birleﬂtirilerek, “olmaz” denileni baﬂarm›ﬂt›r.

Çeﬂitli ilerici, demokrat gençlik
gruplar›, zaman zaman bu konuda
boykotlara, eylemlere kat›lsalar da
bu bir istikrar kazanmad›.
Elbette bu tav›r ile, ne 6 Kas›m
gelenekselleﬂtirilebilir ne de müca-

dele yükseltilebilirdi. Nitekim
Sol’un 6 Kas›mlar’a bak›ﬂ› hep dar
ve mücadeleyi geliﬂtirmekten uzak
kald›.
Dev-Genç, her 6 Kas›m’da
gençli¤in taleplerini ›srarla savunarak, bu talepleri ülke gündemi ile
birleﬂtirerek 6 Kas›mlar’a daha geniﬂ bir içerik katt›.
Örne¤in 6 Kas›m 1992’de;
YÖK’e, Paral› E¤itime, Üniversitelerde ve Halk Üzerindeki Devlet Terörüne karﬂ› mücadeleyi içeren taleplerle boykot örgütledi.
6 Kas›m 2008’de bu kez “Paras›z Bilimsel E¤itim Hakk›, Ücretsiz
Bar›nma, Ulaﬂ›m, Sa¤l›k Hakk›, ”
talebiyle Ankara’da YÖK önündeydi gençlik.
Yine her 6 Kas›m’da YÖK’e
karﬂ› talepler dile getirilerek, mücadele bu do¤rultuda sürdürülerek
mücadelede yeni ad›mlar at›ld›. Örne¤in YÖK’ün 26. y›l›nda 2007 y›l›nda, YÖK önündeydi gençlik.
Görülece¤i gibi her geçen y›l talepleri zenginleﬂen, mücadeleyi geliﬂtiren gençlik taleplerindeki ›srar›n› YÖK’e karﬂ› mücadeledeki süreklilik ile göstermektedir.

hafta öncesinde
baﬂvurusu yap›lan tan›ﬂma
çay›na masa
açma izni, son
iki gün kala verildi. Çifte standart
bununla bitmedi. Faﬂist kulüpler
okulun her yerine müzikli masalar
açarken, Halkbilim Kulübü’ne
özellikle müziksiz diye belirtilerek
sadece yemekhane önüne masa
aç›lmas› izni ç›kar›ld›. Bu yap›lanlara ra¤men iki gün boyunca aç›lan
masaya ilgi yo¤undu. Masaya gelen birçok ö¤renciyle tan›ﬂ›larak

kulübün, di¤er içi boﬂ ve yoz kulüplere alternatif olmak ve halk
kültürünü yaﬂatmak amaçl› kuruldu¤u anlat›ld›.
Tan›ﬂma çay›na ÖGB ve sivil
polislerin yo¤unlu¤u nedeniyle giremeyen ö¤renciler oldu. Tan›ﬂma
çay›nda ilk olarak yap›lmas› düﬂünülen kulüp faaliyetleri hakk›nda
bilgi verildi. Bu s›rada kap›n›n önüne kadar gelen 15 kadar faﬂist ö¤renci rahats›zl›k vermeye çal›ﬂt› ancak bu engellendi. Tan›ﬂma çay›na
kat›lan 32 ö¤renci tekrar bir araya
gelmek üzere da¤›ld›.

Gençli¤in talepleri ile ülke
g ü n d e m i n i b i r l e ﬂ t i re n
gelenek; 6 Kas›m

MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
TANIﬁMA ÇAYI
16 Ekim günü, Marmara Üniversitesi Halkbilim Kulübü taraf›ndan okul idaresinin ve faﬂist ö¤rencilerin tüm engelleme çabalar›na
ra¤men, Göztepe Kampüsü’nde
gerçekleﬂtirilen tan›ﬂma çay›nda
ö¤rencilerle buluﬂuldu.
Okulun ikinci haftas› tüm kulüplere masa açma izni verilirken
Halkbilim Kulübü taraf›ndan iki
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Halk Cephesi’nin baﬂlatt›¤›
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› çerçevesinde Türkiye’nin dörtbir yan›nda pankartlar
as›ld› ve yaz›lamalar yap›ld›.

‹ s t a n b u l ’ d a Yaz›lama ve
Pankartlar
Küçükarmutlu’da “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n
pankartlar› as›ld›. Mahallede üç
noktaya as›lan Halk Cephesi imzal›
pankartlar bir gün boyunca as›l› kald›. Amerikan destekçesi olan polisler vatanseverlere olan düﬂmanl›¤›n› üç pankart› da indirerek gösterdi.
‹ﬂgal ve katliamlarla dünya halk-

Amerika Defol
Bu Vatan Bizim!
lar›n› açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum
eden emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele için “AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” kampanyas› kapsam›nda Sar›gazi sokaklar›n› pankartlarla donatan Halk
Cepheliler, 13 Ekim Sal› sabah› da
Sar›gazi duvarlar›n›, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim, Amerikanc›
NATO’cu AKP’nin Askeri Olmayaca¤›z, 142 Bin Amerikal› Katil Ülkemizde ‹stemiyoruz” sloganlar›yla
süslediler.
12 Ekim Pazartesi günü, Gülsuyu Köprüsü, Gülsuyu Heykel, Maltepe Yetmiﬂevler Köprüsü ve Kartal
Karl›ktepe mahallesine Halk Cepheliler taraf›ndan "Amerika Defol
Bu Vatan Bizim-Halk Cephesi" yaz›l› pankartlar as›ld›.
Ayr›ca 15 Ekim Perﬂembe günü
Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
142 Bin Katil Amerikan Askerini
Ülkemizde ‹stemiyoruz, Katillere
Kurban Verecek Evlad›m›z Yoktur,
Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z" yaz›l› Halk Cephesi imzal› 15
yaz›lama yap›ld›.
18 Ekim Pazar günü Alibeyköy’ün Akﬂemsettin ve Cengiztopel
duvarlar›na, Halk Cephesi imzal›,
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“Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
Afganistan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z, DEV-GENÇ 40 Yaﬂ›nda ve
Yaﬂas›n DEV-GENÇ” sloganlar›
yaz›ld›.
20 Ekim günü sabah saatlerinde
‹zmir Buca Çevik Bir Meydan› Üstgeçite ''Amerika Defol Bu Vatan Bizim''yazan Dev-Genç imzal› pankart as›ld›. Pankart polis müdahalesine kadar 3 saat as›l› kald›.

GÜLSUYU

Gençlik Federasyonu
‹ncirlik Üssü’nün
Kapat›lmas› için ‹mza
Toplad›
19 günü ‹stanbul Üniversitesi
Avc›lar Kampüsünde "AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” kampanyas› dahilinde "‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n” talebiyle yürütülen imza kampanyas›nda bir buçuk saat
boyunca toplam 54 imza topland›.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Davutpaﬂa Kampüsü’nde 30 adet imza
topland›.
‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t
Kampüsü’nde 85 adet imza topland›. Okullarda yap›lan afiﬂler ve imza kampanyas› ö¤rencilerin ilgisini
çekti.

NURT E P E

Dev-Genç’in 40. Y›l›
Pankart ve Yaz›lamalarla
Selamland›
‹stanbul'da Dev-Genç'in kuruluﬂunun 40.y›l› dolay›s›yla ‹stanbul’da toplam 103 tane pankart as›ld›. Anadolu’da ise Ankara’da 3 tane, Kars’ta 1 tane, Elaz›¤’da 1 tane,
Kocaeli’de 2 tane, Eskiﬂehir’de 2
tane, Edirne’de 1 tane olmak üzere
toplam 10 tane as›ld›. Ve Çayan
Mahallesinde yaz›lamalar yap›ld›.
Dev-Genç demek anti-emperya-
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Türkiye
halklar›
“Amerika
D efo l”
d i y o r...
Va t a n s e v e r l e r, v a t a n a
sahip
ç›k›yor...
Gençlik,
tarihsel
öncülerinin
izinde,
antiemperyalist
mücadele
bayra¤›n›
yükse¤e
k a l d › r › y o r...

AL‹BEYKÖY

ARMUTLU

‹ZM‹R

lizm demektir.
40 y›ld›r anti-emperyalist mücadelesini sürdüren Dev-Genç'in
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
sözü tam da bunun ifadesi olarak,
14 Ekim gecesi Nurtepe ve Çayan
Mahallesi duvarlar›na nakﬂedildi.
Yine ﬁiﬂli'de 14 Ekim çarﬂamba
günü iki ayr› yerde "AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M" yaz›l›
Halk Cephesi imzal› pankatlar as›ld›.

ED‹RNE’DE “AMER‹KA
DEFOL!”

SARIGAZ‹
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15 Ekim günü Edirne Tahmis
Meydan›’nda bir araya gelen Halk
Cepheliler taraf›ndan 40. y›l›nda
Dev-Genç selamland›. “AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde Halk
Cephesi ad›na bas›n metni okundu.
Emperyalizmin suçlar›n›n anlat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda Amerikan’›n dünya halklar› üzerindeki
bask› ve sömürüsüne vurgu yap›ld›
ve 40 y›ld›r Amerika’ya ve emperyalizme karﬂ› mücadelenin simgesi

olan, iﬂçi, köylü ö¤renci; halk›n her
kesiminin sorunlar›yla ilgilenen,
çözüm arayan Dev-Gençliler anlat›ld›.
23 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem, Amerikan bayra¤›n›n yak›lmas›yla sona
erdi.
Eylem boyunca “AMER‹KA
DEFOL BU VATAN B‹Z‹M”,
“KAHROLSUN AMER‹KAN EMPERYAL‹ZM‹”, “KAT‹L ABD ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹ AKP”, “NE ABD NE
AB BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE” sloganlar› at›ld› ve sloganlar›n yaz›l›
oldu¤u dövizler taﬂ›nd›.

ED‹RNE

25 Ekim 2009

‘‹ncirlik Üssü’nün
Kapat›lmas› ‹çin’
‹mza Kampanyas›
Baﬂlat›ld›

‹mza metni
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
Ankara
1-) Ba¤›ms›z bir ü l k e d e y a ﬂ a m a k i s t i y o r u m .
Amerikan üsleriyle dolu bir ülke ba¤›ms›z de¤ildir.
2-) Ülkemin, baﬂka halklara karﬂ› bir sald›r› üssü olarak

Halk Cephesi, “Amerika Defol, Bu Vakullan›lmas›n› istemiyorum.
tan Bizim” kampanyas›n›n bir parças› ola‹ncirlik
Üssü’nden kalkan Amerikan uçaklar›, Irak’ta, Afgarak “‹ncirlik Üssü’nün Kapat›lmas›” için
nistan’da kad›nlar›, erkekleri, çocuklar›, yaﬂl›lar› öldürdü.
de bir imza kampanyas› baﬂlatt›. Bu kamÖldürmeye devam ediyorlar.
panya, bugüne kadarki imza kampanyalar›n›n ötesinde bir kapsama ve iddiaya sahip. ‹mza kampanyas›, sadece bir kaç ﬂe3 - ) ‹ n c i r l i k Ü s s ü k a t l i a m k a r a r g a h › d › r. K atillerin in idir.
hirde de¤il, ülke çap›nda, Halk CepheliKatilleri ülkemde istemiyorum.
lerin oldu¤u her ilde, ilçede, beldede, köyYüzbinlerce iﬂkenceci, katil Amerikan askeri, ‹ncirlik’i kulde hayata geçirilecek. Halk Cephelilerin
lan›yorlar.
olmad›¤› yerlere de gidilecek... Hedef, rakamsal olarak da b u g ü n e k a d a r k i t ü m
i m z a k a m p a n y a l a r › n › a ﬂ m a k t › r. Bunun
zemini de var. Çünkü:
- ‹ ﬂ g a l l e re , k a t l i a m l a r a o r t a k o l m a m a k i ç i n ,
B i r avuç iﬂbirlikçi d›ﬂ›nda bu metne
imzas›n› vermeyecek kimse yoktur!
- Ülkemin ba¤›ms›zl›¤› için
Hiç kimse, Irak’taki iﬂgalcilere, iﬂkence‹NC‹RL‹K ÜSSÜ’NÜN KAPAT IL MA S IN I ‹S T‹ Y O RU M!
cilere, tecavüzcülere, ya¤mac›lara bir “ k ar a r g a h ” görevi gören bir üssü savunmaz.
Yürüyüﬂ o kurlar›, e ¤er ki size ulaﬂan bir imza metni
Hiç kimse, topraklar›nda, bir kontrgerilla üssü, bir yozlaﬂma üssü, komﬂular›na
yoksa, bu metni ço¤alt›n, siz de imza toplay›n.
karﬂ› bir düﬂmanl›k üssü olmas›n› istemez.
Bir avuç d›ﬂ›nda 70 milyonun imzala na bunun meﬂrulu¤u ve güveniyle gittiklerinde, yukar›yabilece¤i bir metindir bu. Tüm devrimciler, 70 milyodaki hedeflere ulaﬂmak hiç de zor olmayacakt›r.

SONUÇ:

mustur. Bana ait
ne var s a bu vat an dad›r. Kendimi va tandan,
vatan›
kendimden ay›ra -

VATAN Deyince;
akl›n›za ne geliyor?
ma m .

‹nsanlar›n yoksulluk çekmedi¤i,
okul ça¤›ndaki çocuklar›n çal›ﬂ m a k z o r u n d a k a l m a d › ¤ ›, i n s a n
gibi yaﬂayabildi¤imiz yer. O za m a n v a t a n , v a t a n o l u r.
Hafize Aky›ld›z
(Ö¤renci, 19 yaﬂ›nda)
S u yu n u içt i¤ im , ü r ett i¤ im, d o y du¤um, bar›nd›¤›m yer.

Ferhat Tüzer
(Ö¤renci, 20 yaﬂ›nda)
H e r ﬂ e y d e n ö n c e be n i m i ç i n n a -
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Osman Beyazkaya (Tekstilde
makinac›, 19 yaﬂ›nda)
Vatan her ﬂeydir.

Dilan Tekin (Ö¤renci,
15 yaﬂ›nda)

Yaﬂam, namus, ar, her ﬂey.

Mehmet Arslan (Memur,
41 yaﬂ›nda)
Ba¤ ›ms›zl›k , ö zg ürlük , asla ter k e d il m e m e s i g e r e k e n b ir m e v z i .

Arda Kaya (Ö¤renci,
21 yaﬂ›nda)
Y ö n e t ic il e ri n i n e k ad ar s ev m e sek de yaﬂamaya mecbur oldu ¤umuz yer.

Gürkan Yalç›nkaya (Servis
ﬂoförü, 26 yaﬂ›nda)

ﬁu a n y a ﬂa d › ¤› m v a ta n , v a ta n s e v e r l i ¤ i me r a ¤ m e n s e v e b i l e c e ¤ i m b ir y e r d e ¤ i l . B u ac › v er ic i .

Hak, özgürlük, eﬂitlik geliyor.
Bunlar olmay›nca bir anlam› kal m›yor.

Özcan Arslan (Toptan g›da
pazarlamac›s›, 35 yaﬂ›nda)

Yüksel Y›ld›r›m (‹nﬂaatç›,
35 yaﬂ›nda)

FORM
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Devrimci Ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’ndan

Devrimci ve Demokratik Kamuoyuna
Devrimci demokratik kurumlar›n kendi aralar›nda yaﬂad›¤› sorunlar›n ﬂiddete dönüﬂmesini engellemek, varolan sorunlar› devrimci bir
eleﬂtiri ve yine devrimci- demokratik birlik ve dayan›ﬂma zeminine
yaslanan ortak bir hukuk çerçevesinde ele almak amac›yla oluﬂturulan platformumuz, ‹stanbul’da 30
A¤ustos 2009 tarihinde, 1 May›s
Mahallesi Kuruluﬂ Festivali’nde
Demokratik Toplum Partisi (DTP)
üyelerinin Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f
Platformu’nun (BDSP) stantlar›na
fiili bir sald›r›da bulunmas› üzerine
yaﬂanan geliﬂmeleri de¤erlendirmek
maksad›yla bu metni kaleme almay›
gerekli görmüﬂtür.
Olay›n ayr›nt›lar›n› herkesin bilmesinden kaynakl› ayr›nt›land›rmadan de¤inmek gerekirse;
‹stanbul’da her y›l geleneksel
olarak semtin emekçi halklar›n›n ve
devrimci- demokratik kurumlar›n›n
eme¤i ile bugünlere taﬂ›nan 1 May›s
Mahallesi’nin kuruluﬂ y›ldönümlerinde düzenlenen Festival’de K›z›l
Bayrak’ta M. Can Yüce imzal› ç›kan bir yaz›n›n DTP üyeleri taraf›ndan önderlerine hakaret olarak de¤erlendirilmesi gerekçesiyle BDSP
standlar›na ve faaliyetçilerine sopalarla sald›rm›ﬂ, araya girenler de dahil, ald›klar› darbelerle yaralananlar
olmuﬂtur. Sonras›nda da mevcut yay›n standlarda yerald›¤› sürece ﬂiddetin devam edece¤i ifade edilmiﬂ,
bu geliﬂmelerden sonra 1 May›s festivali iptal edilmiﬂ, peﬂis›ra düzenlenecek olan Sar›gazi Festivali’nden de bir çok kurumun geri çekilmesiyle sonuçlanan bir durum
yaﬂanm›ﬂ, baz› semtlerde ve eylemlerde de tehditlerin devam etti¤i görülmüﬂtür. DTP’nin mevcut tavr›n›n
yan›nda olay›n baﬂ›ndan itibaren
ﬂiddeti durdurmaya çal›ﬂan devrimci- demokratik kurumlar›n ortak çabas›ndan farkl› bir nitelikte ESP,
‘mevcut yay›n›n standlardan kald›r›lmas› ve kurumlar›n bu karar› ortaklaﬂt›rmas›’biçiminde eleﬂtirilere
neden olan bir çözüm önerisinde
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bulunmuﬂtur.
Bu geliﬂmeler üzerinden biraraya gelen platform, oluﬂturdu¤u heyetle DTP ‹l Merkezi ile bir görüﬂme gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu görüﬂmede, DTP ‹l Merkezi, mevcut sald›r›lar›n merkezi olarak sahiplenildi¤i,
bu tutmun “DTP bünyesindeki tüm
kurumlar›n ortak ve merkezi karar›"
oldu¤unu ifade ederek, devamla,
platformumuzun ﬂiddeti durdurmaya yönelik önerilerinin “tarafl› bir
tutumun" ürünü oldu¤unu, K›z›l
Bayrak'ta yay›nlanan yaz›n›n önderliklerine küfür ve hakareti içerdi¤ini", BDSP'nin bu yaz›y› yay›nlamaya devam etmelerini ﬂiddet olarak
gördüklerini ve bu ﬂiddet devam etti¤i sürece kendi yönelimlerinin de
ayn› ﬂekilde “devam edece¤ini”,
BDSP'nin devrimci kurumlar taraf›ndan eleﬂtirilmedi¤ini ve yanl›ﬂ
tutumlar›n›n devrimci kurumlar taraf›ndan görmezden" gelindi¤i söylenerek, bu tutumun devam ettirilece¤i ifade edilmiﬂtir.
DTP ‹l Merkezi ile al›nan görüﬂme sonras› durdurulmas›n› talep etti¤imiz ﬂiddetin devam edece¤inin
kurumun merkezi iradesince ifade
edilmesinden kaynakl› endiﬂe duyuyor ve konuya iliﬂkin yaklaﬂ›m tarz›na yönelik eleﬂtirilerimizi ifade
etme sorumlulu¤u duyuyoruz.Bizler, yaﬂanan soruna müdahil olmam›z›n gerekçesini ﬂöyle tarif etmekteyiz:
Birincisi; devrimci-demokratik
güçlerin ideolojik- politik her türlü
faaliyeti, eleﬂtirileri, ideolojik mücadele esas al›narak de¤erlendirilmelidir. Eleﬂtiri s›n›rlar›n›n aﬂ›ld›¤›
ve hatta hakarete varan bir yaklaﬂ›m›n var oldu¤u düﬂünülse dahi, dost
kurumlar aras›nda ﬂiddet yönelimi
ve prati¤i, hiç bir koﬂulda asla savunulamaz, meﬂrulaﬂt›r›lamaz. Devrimci- demokratik kurumlar aras›ndaki her türlü sorunun, diyalog temelinde, di¤er dost kurumlar›n da
deste¤iyle çözülmesi do¤ru ve gerekli oland›r.

‹kincisi; gerçekleﬂtirilen bu sald›r› sadece BDSP’ye yönelik de¤il,
onun ﬂahs›nda tüm devrimci mücadeleye ve 1 May›s Mahallesi halk›na; onlar›n emekleriyle örgütledi¤i
ve hepimizin içerisinde yerald›¤›
ortak etkinli¤imiz olan festivale yöneliktir ve festivalin bu birleﬂtirici
niteli¤ine darbe vurmuﬂ, her y›l bin
bir emekle gerçekleﬂtirilen bu etkinli¤in iptal edilmesine neden olmuﬂtur. Yaﬂanan bu sald›r›, devrimcidemokratik kurumlara karﬂ› güvensizli¤in yayg›nlaﬂmas›na katk› sunmuﬂtur. Sorunlar› ﬂiddet ile çözümleme yöntemi, sadece devrim ve demokrasi güçlerine de¤il, genel anlamda geniﬂ emekçi halk kitlelerinin bütününe bu yönüyle darbeler
vurmaktad›r.
Platformumuzun bu kapsamda,
var olan fiili sald›r›n›n sona erdirilmesine yönelik gösterdi¤i çabalar
ve yöneltti¤i eleﬂtiriler, DTP ile yap›lan görüﬂmede ‘taraf tutmak’olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Platformumuz, devrimci- demokratik kurumlar aras›nda yaﬂanan ﬂiddet olaylar›na ve e¤ilimlerine karﬂ› ikirciksiz
durmay› bir ilke olarak görmekte,
sebep her ne olursa olsun sorunlar›n
ﬂiddetle çözümlenmeye çal›ﬂ›lmas›na karﬂ› ilkesel olarak bir tutumda
›srarc› olmay› zorunlu görmektedir.
Bu kapsamda platforma kendi iradeleri do¤rultusunda dahil olan ya
da olmayan kurumlara “ayr› bir hukuk" iﬂletmez, “tarafl› ve yanl›" bir
tutum geliﬂtirmez, geliﬂtiremez.
Platformumuzun varl›k gerekçesi
ve niteli¤i özetle budur. Eleﬂtirilerimizin “d›ﬂtalamaya" ve "taraf olmaya" , “taraflar oluﬂturarak, yine taraflar aras›na keskin mesafeler konmas›na" yönelik de¤il, tam tersine
uzun y›llard›r yürütmüﬂ oldu¤umuz
ve elbirli¤iyle kavgas›n› yürüttü¤ümüz ortak de¤erlerimizin korunmas›na dayal› sahiplenici bir tutum oldu¤u görülmelidir.
DTP, yaﬂanan sorunda çözümden uzak bir yöntem olan ﬂiddet uygulamak yerine ideolojik- politik
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bir zeminde tart›ﬂarak diyalog
yoluyla, çözüme dayal› ad›m atmal›d›r. Do¤ru yöntem budur.
Devrimci kurumlar aras›nda
yaﬂanan sorunlara ‘ﬂiddet’ ile
çözüm üretmeye çal›ﬂmak sadece platformumuzun de¤il, tüm
devrimci-demokratik kurumlar›n istisnas›z karﬂ› ç›kmas› gereken bir yöntemdir. ‹ﬂte bu noktada platformun d›ﬂ›nda, yaﬂanan
olaya müdahil olan devrimci kurumlardan ESP de niyeti ne
olursa olsun ﬂiddeti engelleyen
ve çözen de¤il, güçlendiren ve
meﬂrulaﬂt›ran bir tav›r sergilemiﬂtir. Bu tutumu eleﬂtiriyoruz.
Tekrar vurgu yapmak gerekirse, platformumuzun müdahil
oldu¤u konu, sorun ne olursa olsun, “ﬂiddetle çözüm" prati¤inin
mahkum edilmesi ve bu konuda
“tarafs›z ve tavizsiz bir duruﬂ"
sergilemektir. Unutulmamal›d›r
ki devrimci ve demokratik kurumlar aras›ndaki sorunlar›n çözümünde diyalog yönteminin
benimsenmesi ve ﬂiddet yöneliminin tümüyle reddedilerek
mahkum edilmesi, karﬂ› devrimci bir prati¤e dönüﬂmeyen durumlarda sebep ne olursa olsun
ﬂiddetin meﬂrulaﬂt›r›lmamas›,
“ortak devrimci ç›kar›m›z" gere¤idir. Bu devrimci ve demokratik tutum tek tek kurumlar›n
ortak ç›kar›n›n gerisine düﬂürülmemelidir.
Dolay›s›yla platformumuz
yaﬂanan bu sorunda da ﬂiddeti
ve ﬂiddetin meﬂrulaﬂt›r›lmas›na
hizmet eden hiçbir anlay›ﬂ› kabul etmemektedir. DTP, eleﬂtiriye tabi tuttu¤u yaz›n›n niteli¤ini
devrimci bir tarzda tart›ﬂt›rmak
istiyorsa, izlemesi gereken yöntem, fiili ﬂiddete son vererek diyalog zemininde, ideolojik- politik zeminde tart›ﬂmaya hizmet
edecek ad›mlar atmak olmal›d›r.
Sonuç olarak, yaﬂanan sald›r›y› k›n›yor, DTP'ye ﬂiddete son
vermeye, yaﬂanan sorunu diyalog zemininde çözmek için ad›m
atmaya ça¤›r›yoruz.
13 Ekim 2009

Say›: 195

Grup Yorum Antalya’da
16 Ekim günü Antalya’da Dokuma’daki Sine Dü¤ün Salonu’nda 1200 ki-ﬂinin kat›ld›¤› Grup Yorum konseri düzenlendi.
Konserden önce Antalya Özgürlükler Derne¤i ad›na bir konuﬂma yap›larak
dernek tan›t›ld› ve faaliyetleri anlat›ld›.
Konuﬂmada; “Bu ülkenin tarihi katliamlarla dolu bir tarihtir. Yol ortas›nda
ya da tarlan›za, iﬂinize giderken sorgusuz sualsiz infaz edilebilirsiniz. Öyle ki
Ça¤daﬂ Gemik gibi 18 yaﬂ›nda bir gencimizin evinden bir ziyarete giderken
“dur ihtar›na” uymad› denilerek kafas›ndan ald›¤› kurﬂunla öldürülmesine ka-dar. Ça¤daﬂ’›n babas›n›n kan› adliye koridoruna ak›t›lmas› pahaa s›na birlikte
verdi¤imiz mücadele ile ilk defa bir polis adalet özlemimizi karﬂ›lamasa da ce-za ald›. Haftalard›r Antalya’da Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte sokak-larday›z. Çünkü 14 y›ld›r devrimci oldu¤u için tutsak olan Güler Zere’nin tec-rit koﬂullar›ndan dolay› yakaland›¤› kanserin tedavisi için serbest b›rak›lmas›-n› istiyoruz.” denildi.
Ard›ndan Grup Yorum alk›ﬂlar eﬂli¤inde Diriliﬂ marﬂ›yla konsere baﬂlad›.
Ard› ard›na söylenen ﬂark›lara kitle, coﬂkuyla eﬂlik etti. Grup Yorum’un Güler
Zere ve di¤er tutsaklar için söyledi¤i ﬂark›dan sonra salon, “Güler Zere Ser-best B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.

‹zmir’de Grup Yorum Coﬂkusu
Grup Yorum 17 Ekim günü ‹zmir Alsancak Fuar Aç›k Hava tiyatrosunda
sevenlerine seslendi. Grup Yorum aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda; devrimci tutsak kanser
hastas› Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› gerekti¤ini vurgulad›. Konsere ge-lenler konuﬂma s›ras›nda “Güler Zere’ye Öz-gürlük” sloganlar›yla destek verdiler.
“Diriliﬂ”le konsere baﬂlayan Yorum; “Sen
Olaca¤›z”› söylerken izleyicciler “Mahir’’den
Day›’ya Sürüyor Bu Kavga” sloganlar› at›ld›.
‹zmir Gençlik Derne¤i’nin “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” pankart› ast›¤› konserde DevGenç’in 40. y›l› dolay›s›yla bir konuﬂma yapan
Grup Yorum tüm salonu hep birlikte Dev-Genç
Marﬂ›’n› söylemeye davet etti. Konserde ‹zmir
Özgürlükler Derne¤i, Yamanlar Özgürlükler
Derne¤i ve TAYAD stantlar› aç›ld›.

AÇIKLAMA

39

Adana’da Devrimci Mühendis
Hasan Bal›kç› An›ld›
18 Ekim 2002’ de Urfa’ da halk
düﬂmanlar› taraf›ndan öldürülen
Hasan Bal›kç› Adana’n›n Kay›ﬂl›
köyündeki mezar› baﬂ›nda 18 Ekim
günü an›ld›.
Anmaya ailesi, dostlar› Adana
Özgürlükler Derne¤i üyeleri kat›ld›. Anmada Hasan Bal›kç›’n›n arkadaﬂ›, art› ‹vme Dergisi yay›n kurulu üyesi Mühendis Ayhan Tu¤cu
söz alarak “Hasan, devrimci mühendis olarak h›rs›zl›¤a, yolsuzlu¤a
karﬂ› oldu¤u için katledildi” dedi.
Adana Özgürlükler Derne¤i Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n jandarman›n kamera çekimi yaparak aile fertlerini taciz etmesi
üzerine söz alarak “anlaﬂ›l›yor ki Hasan Bal›kç›’n›n sahiplenilmesini istemiyorlar, biz de tersine O’nun onurlu, ahlakl›, namuslu, devrimci kiﬂili¤ine sonsuza dek sahip ç›kaca¤›m›z› bir
kez daha yineliyoruz” dedi. Anma; “Hasan Bal›kç› Ölümsüzdür, Hasan Bal›kç› Onurumuzdur, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› ve “Bize Ölüm Yok” marﬂ›yla sona erdi.

Baz ‹stasyonlar›na Karﬂ› Çal›ﬂma
‹stanbul Eyüp’te radyasyon yayarak kansere yol açan baz
istasyonlar›n›n yayg›nlaﬂmas› karﬂ›s›nda halk› bilinçlendirmek
için çal›ﬂma yapan Eyüp Haklar Derne¤i üyeleri, 16, 17, 18
Ekim günleri, Alibeyköy’ün Akﬂemsettin, Siteler, Cengiztopel,
Sayayokuﬂu ve Binevler bölgelerine, “Baz ‹stasyonu Kanser
Yapar Öldürür. Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz” yaz›l›, Eyüp Haklar Derne¤i imzal› 300 afiﬂ yap›ﬂt›rd›.
Ayn› günlerde, 250 adet de, baz istasyonlar›n›n zararlar›n›
anlatan bildiriler da¤›tan Eyüp Haklar Derne¤i üyeleri, halka
baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› için birlik olal›m ça¤r›s› yapt›.

Samsun’da Tutuklamalar
Protesto Edildi
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri 18
Ekimde Grup Yorum konseri düzenledikleri
için Trabzon ve Samsun’da tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› için eylem yapt›lar.
Süleymaniye Geçidinde yap›lan eylemde,
“Adalet ‹stiyoruz, Konser Nedeniyle Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemde Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
ad›na okunan aç›klamada önce Dev-Genç selamlanarak “K›rk y›ld›r onurla, gururla; y›lmadan, hiç tükenmeden, karal›l›kla, inatla yaz›lan
bir tarihimiz var: Dev-Genç… 40 yaﬂ›nda. O,
k›rk y›lda ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin amfilerden sokaklara, fabrikalardan gecekondulara akan sesi oldu. Dev-Genç, bu ülkenin anti-emperyalist mücadele ﬂiar›d›r” denildi.
Aç›klaman›n devam›nda “Hakk›nda düzenlenmiﬂ tüm t›bbi raporlara ve yürürlükte bulunan yasalara göre serbest b›rak›lmas› gereken
Güler Zere, serbest b›rak›lmayarak katlediliyor” denilerek Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› istendi.
“Konser nedeniyle
hala tutuklu olan 10 arkadaﬂ›m›z›n
serbest
kalmas› için verdi¤imiz
mücadeleden vazgeçmeyece¤iz” denilerek
hukuksuzlu¤un aylard›r
sürdü¤ü ifade edilen
eylem at›lan sloganlar›n ard›ndan sona erdi.

“21 Baﬂkan Niçin Yalan Söylüyor”
Mühendis, Mimarl›k ve Planlamada Art› ‹VME dergisi 19 Ekim
“21 Oda Baﬂkan› Niçin Yalan Söylüyor?” diye sordu...
10 Ekim TMMOB Dan›ﬂma Kurulu’nda TMMOB bünyesindeki 21
oda baﬂkan›n›n yapt›¤› söylenen
aç›klamada; bu baﬂkanlardan kiminin bu toplant›ya kat›lmad›¤›n› belirttiler.
"Oda Baﬂkanlar›n›n konuﬂmas›na ola¤an d›ﬂ› yöntemler ve ﬂiddetle müdahale edilmiﬂ, salondan kürsüye, divana do¤ru ve kimi Dan›ﬂma Kurulu üyelerinin üzerine yü-
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rünmüﬂ, Divana ve Dan›ﬂma Kurulu üyelerine sözlü hakaretlerle sald›r›lm›ﬂt›r. Divan taraf›ndan öncelikli olarak Dan›ﬂma Kurulu üyeleri olmak üzere tüm toplant› kat›l›mc›lar›na söz ve kürsü hakk›n›n verilece¤inin belirtilmesine ra¤men ayn› çevrenin TMMOB kültürüne yak›ﬂmayacak düzeyde sald›rgan tutumlar›n› devam ettirmesi üzerine
yaﬂanabilecek tats›z olaylar›n önüne geçebilmek için toplant› ertelenmiﬂtir" ifadeleri kullan›lan aç›klamayla ilgili; “E¤er bu baﬂkanlar bizim haberimiz olmayan bir baﬂka

toplant›dan söz etmiyorlarsa, bu
söylediklerinin tümü yaland›r” denildi.
TMMOB’de son y›llarda art›k
ola¤an politika haline gelmiﬂ bask›c› yönetimlerin yalana baﬂvurmadan savunulamad›¤› vurgulanan
aç›klama; “DK’da yaﬂananlar hem
TMMOB taraf›ndan hem de dergimiz taraf›ndan kayda al›nm›ﬂt›r.
Bu baﬂkanlar yalan söylemiyoruz
iddias›nda iseler, TMMOB yönetiminden, toplant›da çekilen videoyu
web sitesinde yay›mlamas›n› istesinler. Ya da kendi kay›tlar›m›z› biz
yay›mlayal›m, imzalad›klar› metinle yüzleﬂsinler” dedi.
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Gençlik Federasyonu çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyor...
‹stanbul’da ve Anadolu’nun bir
çok ilinde süren “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim ve Paras›z E¤itim
‹stiyoruz” kampanyalar› sürüyor.
Bu kampanyalar çerçevesinde
afiﬂlemeler yap›l›yor, pankartlar
as›l›yor, imzalar toplan›yor.
‹ s t a n b u l’da Bo¤aziçi üniversitesi Güney ve Kuzey kampüslerinde, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Davutpaﬂa Kampüsü’nde, ‹stanbul
Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde,
Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü’nde, ‹stanbul Üniversitesi
Beyaz›t Kampüsü’nde “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz” kampanyas› ve
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› afiﬂleri as›ld› ve Beyaz›t Meydan›’nda yap›lacak olan eyleme ça¤r› afiﬂleri yap›ld›.
Ayr›ca Marmara Üniversitesi’nde Halkbilim Kulübü Tan›ﬂma
Çay› afiﬂleri as›ld›.
‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t
Kampüsü’nde ayr›ca okulda verilen
“cezalarla” ilgili haz›rlanan 1 x 1
metrelik afiﬂler fakülte duvarlar›na
as›ld›.
E d i r n e’de 12 Ekim günü baﬂlayan “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› bu hafta yap›lan
afiﬂlerle devam etti. Fen-Edebiyat
Fakültesi, T›p Fakültesi ve Yurtta
"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z"
yaz›l› afiﬂler as›ld›.
K a r s 'ta 20 Ekim tarihinde Kars

Kafkas Üniversitesi’nde birçok
okula ve okullar›n kantin giriﬂlerine
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z”
yaz›l› ozalitler as›ld›.
Mu¤la Üniversitesi’nde 21 Ekim
günü ‘‘Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
Alaca¤›z’’ yaz›l› afiﬂler panolara,
amfilere ve okul duvarlar›na as›ld›.
Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Platformu, 12 Ekim günü Trakya Üniversitesi Ayﬂekad›n Yerleﬂkesi önünde
paras›z e¤itim talebini dile getirmek
için eylem yapt›.
Eylemde okullar›n tamamen ticarethaneye dönüﬂtürüldü¤üne de¤inilerek, okullarda nereye gitti¤i
belli olmayan ve zorla al›nan ba¤›ﬂlara vurgu yap›ld›.
Edirne Gençlik Dernekli Ö¤rencilerinde destek verdi¤i eylemde;
“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Müﬂteri
De¤il Ö¤renciyiz,”sloganlar› at›ld›.
Ankara'da Liselere ve Üniversitelere 'Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,
Alaca¤›z' ozalitleri yap›ld›.
Hafta boyunca Ankara'da bulunan Kurtuluﬂ Lisesi, ‹nönü lisesi,
Ege Lisesi, Tuzluçay›r Anadolu Lisesi, Pursaklar Dede Korkut Lisesi,
Mobil Lisesi, Nermin Mehmet Çekiç Lisesi'ne ve Ankara Üniversitesi; DTCF, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, ‹letiﬂim Fakültesi ile ODTÜ'ye paras›z e¤itim konulu ozalitler as›ld›.

Erzincan Liseli Gençlik

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
Erzincan’da Gençlik Dernekli ö¤renciler üzerindeki
bask›lar sürüyor. Erzincan’da ülkü ocaklar›ndan faﬂistler, Gençlik Derne¤i üyesi ö¤rencileri telefonla arayarak tehdit ettiler. Faﬂistler, 16 Ekim’de de dershane
önüne gelen çevik kuvvet polisinin korumas› alt›nda
Gençlik Derne¤i üyelerine sald›rmak istedi. 17 Ekim
Cumartesi gecesi de Ali Arslan ad›ndaki Gençlik Derne¤i üyesi ö¤rencinin evine giden sivil polisler, “hakk›nda ﬂikayet var, ifade alaca¤›z” diyerek ailesini de tedirgin ettiler.

Say›: 195

Her okula bir polis uygulamas›
nedeniyle okullarda bulunan polisler Mobil lisesinde as›lan ozalitleri
engellemeye çal›ﬂt›. Liseliler kararl›
davran›p hem ozalitlerini ast›lar
hem de okulun bahçesinde bulunan
ö¤rencilere hitaben; "Okullar›m›zda
polis istemeyelim. Emniyetin Genel
Müdür yard›mc›s› uyuﬂtucu taciridir. Okullar›m›zda bizden milyarlarca lira para al›n›yor. Paras›z e¤itim istemek suç de¤ildir" denilerek
polis teﬂhir edildi. Okulun ö¤rencileride "arkan›zday›z" diyerek destek verdiler.

Dev-Genç Liselerden de
Selamland›
‹stanbul’da 14 Ekim günü ﬁiﬂli
Endüstri Meslek lisesinin karﬂ›s›na,
ﬁiﬂli Lisesinin demirlerine, Kaptanpaﬂa (Halil R›fatpaﬂa) Lisesi önüne
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim/Dev Genç” imzal› bir pankart
as›ld›. As›lan pankartlar büyük ilgi
ile karﬂ›land›. Kimi yoldan geçen
kiﬂiler cep telefonlar› ile foto¤raf
çekimi de yapt›.
16 Ekim günü Gazi Ticaret Lisesi yak›n›ndaki park›n demirlerine
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim /
DEV-GENÇ “ yaz›l› pankart as›ld›.
Okul giriﬂine do¤ru as›lan pankart
ö¤renciler taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›. Ayn› gün Unkapan› Cibali lisesinin yan›ndaki erkek yurdunun
cam›n›n demirlerine “Amerika Defol Bu Vatan Bizim/ DEV-GENÇ
yaz›l› pankart aç›ld›.

Tüm bu olaylar›n üzerine 18 Ekim’de Liseli Gençlik, Cumhuriyet Meydan›’nda 75 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
eylem yap›ld›. Yap›lan eylemde Liseli Gençlik ad›na
aç›klamay› okuyan Hüseyin Öncü Denil, “Biz bu halk›n evlatlar›, bu vatan›n sahipleriyiz, ayn› inanç ve kararl›l›kla mücadelemize devam edece¤iz. Arkadaﬂlar›m›z›n baﬂ›na gelebilecek her türlü sald›r› ve zarardan,
okul yönetimleri ve Erzincan polisi sorumlu olacakt›r.
Bask›lar karﬂ›s›nda asla y›lmayaca¤›z” dedi.
Eylem, ö¤rencilerin “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla son buldu. at›ld›.
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Lise ve Üniversitelerde Onbinlerce
Boﬂ Kontenjan Kald›

Polis Cibali Ve Kaptanpaﬂa
(Halil R›fatpaﬂa) Lisesi’nde!

Çarp›k s›nav sistemi sonucu yüzbinlece ö¤renci okul
kap›lar›nda beklerken yüzbinlerce okul ve bölüm de
kontenjanlar boﬂ kald›.
Özel Türk okullar›nda 400 bin, fen ve anadolu liselerinde 4 bin kontenjan aç›¤› var.
Ek yerleﬂtirme sonunda, üniversitelerde boﬂ kalan
kontenjan say›s› 103 bin. Kazananlardan bir bölümünün
de kay›t yapt›rmamas› nedeniyle 110 bine kadar yükselebilir. Üstelik bu kontenjanlardan 44 bini devlet üniversitelerine ait.
Do¤u Akdeniz, Yak›n Do¤u, Girne Amerikan, Uluslararas› K›br›s ve Lefke Avrupa toplam 16 bin 450 kontenjan›ndan sadece 5 bin 549’unu doldurabildi. Kontenjanlar›n›n üçte ikisi ise boﬂ kald›.

Emniyet müdürlü¤ünün geçti¤imiz y›llarda uygulamaya koydu¤u “her okula bir polis” uygulamas› yetmiyormuﬂ gibi ﬂimdi de okul içerisine girerek ö¤rencilere
“biz buraday›z, gözümüz üzerinizde” demeye çal›ﬂarak
gözda¤› vermek istiyor. Polisler müdür odas›na girerek
saatlerce ç›km›yorlar.
Geçti¤imiz günlerde Dev-Genç’li ö¤rencilerin,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim/Dev-Genç” yaz›l› pankartlar› okullara asmas›ndan sonra okullarda polis alarma geçti. Geçti¤imiz günlerde Cibali lisesine giderek
müdürden solcu ö¤rencilerin listesini istemiﬂ. Ve Müdür
de hemen okulda soruﬂturma baﬂlatm›ﬂt›r.
Yine 20 Ekim günü polis Kaptanpaﬂa Lisesi’nde müdürün yan›na gitti. Bu s›rada “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas›n› yürüten Liseli Dev-Gençliler bunu haber al›nca polislerin oldu¤u yere gittiler. Orada ö¤rencilere; “uyuﬂturucu satanlar› koruyan, yozlaﬂmay› yayan ve her türlü pisli¤in korumalar› olan polis farkl› bahanelerle okulumuza geliyor, bu ﬂerefsizleri okulumuzda istemiyoruz” denildi. Ard›ndan s›n›f s›n›f dolaﬂ›larak;
“Dev-Genç’imiz bu topraklarda 40 y›ld›r Amerika’ya
karﬂ› ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›r›yor. 40. y›l›m›zda bir kez daha hep birlikte ‘Amerika Defol Bu Vatan
Bizim’ diyelim. Ülkemizden kalkan uçaklar, tanklar
dünyan›n birçok yerinde kardeﬂlerimizi katlediyor. Biz
bu ülkenin evlatlar› olarak bu onursuzlu¤u istemiyoruz,
bu iﬂbirlikçili¤i kabul etmiyoruz. Baﬂta ‹ncirlik Üssü olmak üzere vatan›m›zdaki tüm üsler kapat›ls›n ve Amerika vatan›m›zdan defolsun!” diyerek imza topland›.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde ‹ﬂten
Ç›karma ve Gerici Kadrolaﬂma
Geçen y›l YTÜ rektörlü¤üne atanan, AKP’ ye yak›nl›¤›yla bilinen ‹smail Yüksek, kendini kan›tlama çabas›
içerisinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde ‹nsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde bir süredir sözleﬂmeli personel statüsünde ders veren ö¤retim elemanlar›n›n tamam›na yak›n›n›n iﬂine geçti¤imiz hafta son verildi. Gerekçe olarak kadrolu eleman al›m› yap›ld›¤› ve tüm
dersleri bu yeni kadrolu ö¤retim elemanlar›n›n vermesi
gerekti¤i söylendi. Bu yeni kadrolu ö¤retim elemanlar›
da Yeni ﬁafak, Zaman, Vakit gibi gazetelerde yazm›ﬂyazan kiﬂiler. Her YTÜ ö¤rencisinin mutlaka alaca¤›
derslerden en az birine bu yeni görevlilerin girmesi ihtimali oldukça yüksek. Bu gerici ﬂoven zihniyetlerin
YTÜ’ de verecekleri Felsefeye Giriﬂ, Toplumsal Yap›lar
ve Tarihsel Dönüﬂümler ve bunun gibi pek çok derste ne
anlatacaklar› çok da bilinmeyen bir ﬂey de¤il.

Liselerde Resim, Müzik ve Beden
E¤itimi “Seçmeli” Dersleri...
Ö¤rencilerin kafas›na ders kitaplar›ndan kald›rmayan birer test çözme makinas› yapmak için gençli¤in
sosyal kültürel, sportif faaliyetlere kat›lmas›n›, sosyal
geliﬂimini engellemeye çal›ﬂ›yorlar.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n lise müfredatlar›nda yapt›¤› düzenleme ile beden e¤itimi, müzik ve resim dersleri zorunlu ders olmaktan ç›kar›ld›. Seçmeli ders haline getirildi ve haftada 2 saaten bir saate indirildi.

Düzeltme
Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi’nin 18 Ekim 2009 tarihli say›s›nda Gençlik Federasyonu Baﬂkan› ile yap›lan röportajda,Gençlik Federasyonu Baﬂkan›'n›n ad› yanl›ﬂl›kla "Ünal Çimen" olarak
ç›km›ﬂt›r. Do¤rusu “Kaan Kurtuluﬂ”tur.
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Polisler Üniversitelerde Dosya Da¤›tt›
14 Ekim 2009’de Y›ld›z Teknik Üniversitesi’ nde ve
ayn› hafta ‹stanbul Üniversitesi’ nde polisler de bir çok
okulda yapt›klar› gibi dosya da¤›t›p, da¤›t›lan dosyalardaki uyar›larla ö¤rencileri ö¤rencilerden ‘korumaya çal›ﬂt›lar’. Da¤›t›lan dosyalarda "hayat›n›zda birden birileri belirdiyse, size sevgi gösterdiyse dikkatli olun’ denildi. Yine ayn› dosyada kültür sanat faaliyetleri de yasad›ﬂ› örgütlerin kulland›¤› ﬂeyler olarak gösterildi.

S›nav De¤iﬂikliklerinden Dershaneler
Kazançl› Ç›kt›
Üniversite s›nav›nda uygulanan katsay› uygulanmas›n›n
kald›r›lmas› ve Lise giriﬂ s›nav›n›n her y›l olacak ﬂekilde artt›r›lmas›ndan Dershaneler kazançl› ç›k›yor. S›nav
de¤iﬂiklikleri ile ö¤renciler dershanelere daha ba¤›ml›
hale geliyor.
ÖZDEB‹R (Özel Dershaneler Birli¤i) Baﬂkan› Fuat
Köprülü, yapt›¤› aç›klamayla, dershanelere baﬂvuran
meslek lisesi ö¤rencilerinin say›s›n›n da artmaya baﬂlad›¤›n› ifade etti.

25 Ekim 2009

Yüksek Ö¤renim Kurumu
D a n›ﬂ(YÖK) üniversitelerimizi “D
m a K ur u lu” ad› alt›nda patronlara
açmaya ve e¤itimi onlar›n ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendirmeye haz›rlan›yor. Bunun için YÖK; üniversite,
enstitü ve meslek yüksek okulu yöDa n›ﬂ m a K u r u lu ” kuneticilerine “D
rulmas›na iliﬂkin bir yönetmelik tasla¤› gönderdi.
Rektörlüklere gönderilen yönetmelik tasla¤›n›n, 17 Ekim 2009 tarihine kadar baﬂkanl›¤a bildirilmesini
istedi. Olay›n as›l önemli ve bizi ilgilendiren yan› ise oluﬂturulacak
Da n › ﬂ m a K u r u l u ”nun üyeleri.
“D
Üyeleri ﬂunlar olacak; dan›ﬂma kurulunun kurulaca¤› ilin Sanayi ve
Ticaret Odas› Baﬂkanlar›, üniversite
mezunlar
derne¤i
baﬂkan›,
TMMOB’a ba¤l› meslek odalar›,
Milli E¤itim Müdürü ve di¤er kamu
kuruluﬂlar› içinden valili¤in belirleyece¤i iki kurum müdürü. O ildeki
düzene ba¤l› kurum veya derneklerden iki temsilci, ilin belediyesi ile
Büyükﬂehir belediye baﬂkan›...
Bir üniversite, bu üyelere neden
ihtiyaç duysun? Kendi ö¤rencilerine bile okul yönetiminde, okulla ilgili kararlarda söz hakk› tan›mayan,
onlara ihtiyaç duymayan bir üniversite yukar›da say›lanlar› neden yönetime kat›yor? Yoksa bu kurulun
üyelerinin mi üniversitelere ihtiyac›
var? Anlaﬂ›laca¤› üzere tekeller üniversitelerdeki mevcut “kâr” potansiyeline yani ö¤rencilerin cebine
gözlerini dikmiﬂ bulunuyorlar.
Baﬂka bir ayr›nt› ise yönetmelik
tasla¤›na göre kurul üyelerinin görev süresinin üç y›l olmas› ve üniversite ile resmi anlamda ba¤lant›s›
olmayan Sanayi ve Ticaret Odalar›n›n, Belediyelerin, üniversite üzerinde tamamen söz sahibi olabilmeleri öngörülüyor. TÜ S‹AD bunlar›n
baﬂ›n› çekecek. Bu demek oluyor ki
Sabanc›lar, Koçlar okullar›m›z› fiilen ele geçirecekler.
Dan›ﬂ m a K u r ulu ” üyelerinin
“D
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Ö¤rencisine Söz Hakk› Vermeyen
YÖK, Patronlara Dan›ﬂ›yor!
görevleri ise söz konusu taslakta
ﬂöyle belirtilmiﬂ; "Kendilerine gönderilen gündemin içeri¤ini (Üniversitenin fiziksel ve yap›sal konular›,
e¤itim-ö¤retim ve araﬂt›rma program ve politikalar›, üniversitenin
geliﬂme stratejisi) incelemek, gündem konular›na yönelik görüﬂlerini
belirlemek. Kurul amac›na uygun
olarak, konulan tart›ﬂmaya, görüﬂ
ve önerilerini açmak ve kurul baﬂkan›na yaz›l› olarak iletmek. Ayr›ca
kurul kararlar› tavsiye niteli¤indedir. Ancak, kurul tar af›ndan belirtilen hususlar gereken iyileﬂtirmeleri
yapabilmek amac›yla de¤erlendirilir ve üniversitenin ilgili kurullar›na
sunulur."
Tüm bunlar asl›nda biz ö¤renciler için ﬂunu ifade ediyor; yönetiminde zaten söz sahibi olamad›¤›m›z üniversitelerimizi, özelleﬂtirmek için büyük bir ad›m daha at›lm›ﬂt›r. Oluﬂturulan kurulda ö¤renciler hariç, içinde bulundu¤umuz sistemden memnun olan Sanayi ve Ticaret Odalar› Baﬂkanlar›’ndan, Valilerin atayaca¤› memurlara kadar
herkes vard›r. Kurulun kararlar›n›n
tavsiye niteli¤inde oldu¤u belirtilmiﬂ. Asl›nda bu göstermelik olarak
haz›rlanm›ﬂ bir madde. Biz biliyoruz ki kurulda al›nan her karar harfi
harfine uygulanacakt›r.
Üniversitelere dair yaﬂanan bu
durum esas›nda çok yeni de¤ildir.
Devlet okullar›na ö¤rencilerin ve
ailelerinin yapm›ﬂ olduklar› masraflar, okullardaki anti-demokratik, anti-bilimsel e¤itim anlay›ﬂ›n›, her dönem baﬂ›nda al›nan har(a)çlar› ve
ö¤rencilere ç›kar›lan zorluklar› heD a n›ﬂ m a K u r u lpimiz biliyoruz. “D
la r ›”, ayn› zamanda Avr u p a B i rli ¤i
e m p e r y a liz mi taraf›ndan uygulanan program›n da bir parças›. Bu
program, 2010 y›l›na kadar “Avrupa
Yüksekö¤retim Alan›”n› yaratmay›

hedefliyor; bu “E¤itim Reformu
Süreci”, “ Bolog n a S ür eci ” olarak
adland›r›l›yor. Niteli¤i konusunda
ayr›ca bir belirtme yapmaya gerek
yok; emperyalistlerin, emperyalist
tekellere hizmet eden bir projesidir.
Dan›ﬂma Kurullar› da bu anlamda
ayn› amaca hizmet ediyor.
Avrupa emperyalizminin planlar›na göre, okullar, patronlar›n kâr
elde edece¤i, sermaye biriktirebilece¤i ve ayn› zamanda kendi fabrikalar›nda, sanayi kuruluﬂlar›nda çal›ﬂt›racaklar› elemanlar› istedikleri donan›mda yetiﬂtirecekleri kurumlar
haline getiriliyor. Akademik araﬂt›rma programlar›n› belirleyecek olan
patronlar, uyacak olan biz ö¤renciler...
YÖK üniversiteleri ticarethane,
ö¤rencileri de müﬂteri olarak görüyor. Kendi seçtikleri ö¤rencilerle
oluﬂturduklar› “ö¤renci meclisleri”ni öne sürüp, bize “söz hakk› verdiklerini” ileri sürseler de biz üniversite ö¤rencileri olarak “seçmece
ö¤rencilerin” bi zi tem sil ede meyece ¤i ni biliyoruz. Çünkü onlar›n seçmiﬂ oldu¤u ö¤renciler, düzene yedeklenmiﬂ ve onun ihtiyaçlar›na göre yetiﬂtirilmiﬂ ö¤rencilerdir. E¤er
öyle olmasayd›, özerk olmas› gereken üniversitelerimiz, patronlar›n
yönetimine aç›lmaz ve üniversitelerimize onlar›n ihtiyaçlar›na göre ﬂekil verilmezdi.
Üniversite aç›l›ﬂ törenlerine bile
al›nmayan üniversite ö¤rencileri, ne
zaman okullar›nda söz sahibi olacak
peki? Biz ne zaman örgütlenir, kitleselli¤imizi artt›r›rsak o zaman.
Biz biliyoruz ki tarihte verilmiﬂ
olan hiç bir hak yoktur. Biz de haklar›m›z için, okullar›m›z için, ülkemiz için, mücadele etmeliyiz.

Gençlik Federasyonu
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Migros’ta 20 ‹ﬂçi ‹ﬂten At›ld›
‹stanbul’da Migros’ta organizasyon de¤iﬂikli¤i ve personel fazlal›¤›
gibi gerekçelerle depoda çal›ﬂan 20
iﬂçi iﬂten ç›kar›ld›lar.
‹ﬂten ç›kar›lan iﬂçiler ve Nakliyat-‹ﬂ sendikas› iﬂten ç›karmalar›
protesto etmek için 21 Ekim günü
Ataﬂehir Migros önünde bir eylem
yapt›lar. Eylemde “organizasyon de¤iﬂikli¤i ve personel fazlal›¤›” ge-

T Temizlik ‹ﬂçileri ‹ﬂ
B›rakt›

T BES “Adalet” ‹stedi

Çapa T›p Fakültesi’nde çal›ﬂan
taﬂeron temizlik iﬂçileri iki ayd›r
ücretleri ödenmedi¤i için 20 Ekim
günü iﬂ b›rakt›. Sabah saatlerinde
dekanl›k önünde bir araya gelen
Ça¤ Limited ﬁirketi iﬂçileri, ücretleri ödenmezse iﬂ baﬂ› yapmayacaklar›n› duyurdular. Paralar›n›n
zaman›nda verilmemesi nedeniyle
ma¤dur olduklar›n› anlatan iﬂçiler,
ücretleri ödenene kadar eylemi
sürdüreceklerini bildirdi.

Büro emekçileri Sendikas›
(BES), 20 Ekim günü ‹ﬁKUR Genel
Müdürlü¤ü önünde, kadrolaﬂma ve
misafirhanelerinin kapat›lmas›n›
protesto edip, talepleri yerine getirilmezse, 25 Kas›m’da bir günlük uyar› grevi yapaca¤›n› aç›klad›. Eylemde, AKP iktidar›n›n patronlara kaynak aktarmada oldukça cömert olmas›, di¤er taraftan emekçilerin temel tüketim maddelerine gün be gün
zam yap›lmas› protesto edilerek
“adalet” istendi.

T Üzer Makine ‹ﬂçileri
Direniﬂte

T Emekli Sen ‹kitelli
ﬁubesine Mühür

Kocaeli'de Üzer Makine ve Kal›p
Sanayii'nde çal›ﬂan 9 kiﬂinin iﬂten
at›lmalar›ndan sonra bu iﬂçilere destek veren 53 iﬂçi de iﬂten at›ld›. Sendikaya üye olduklar› için iﬂten at›lan
iﬂçiler iﬂe dönmek için fabrika önündeki direniﬂe baﬂlad›lar. 19 Ekim günü, fabrika önünde eylem yapan iﬂçileri ziyaret eden Türk-‹ﬂ Baﬂkan›
Mustafa Kumlu, iﬂçilerin sonuna kadar yanlar›nda olduklar›n› söyledi.

‹stanbul ‹kitelli'de aç›lan EmekliSen ﬁubesi’nin zab›talarca bask›n
yap›larak mühürlenmesi Küçükçekmece Belediyesi'nin önünde protesto
edildi. Konuya iliﬂkin aç›klamada
bulunan Emekli-Sen 3 Nolu ﬁube
Baﬂkan› Rahime ‹ldemir, sendikay›
her türlü bask› ve y›ld›rmaya karﬂ›
yaﬂatacaklar›n› ve vurulan mühürü
parçalayarak sendikaya sahip ç›kacaklar›n› belirtti.

Arçelik ‹ﬂçilerinden Eylem

engellendi. Burada aç›klama yapan
Nakliyat-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, "Koç
Holding yasalar› ihlal ediyor, onlara
kimse engel olmuyor, biz yürümek
isteyince önümüze barikat dikiliyor"
dedi.

Sendikal› olduklar› için iﬂten at›lan, daha sonra iﬂe iade ve tazminat
davas›n› kazanan Nakliyat-‹ﬂ üyeleri, karar› uygulamayan Koç Holding'e ba¤l› Arçelik’in Sütlüce’de
bulunan Genel Müdürlü¤ü önünde
topland›. E-5 üzerinden Bo¤az Köprüsünden geçerek Koç Holding’in
Nakkaﬂtepe’deki Merkezi’ne yürümek isteyen iﬂçiler, polis taraf›ndan
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rekçelerinin uydurma
oldu¤u belirtilerek, as›l sorunun iﬂçilerin sendikalaﬂmak istemesi oldu¤u vurguland›.
‹ﬂçiler ad›na bas›n aç›klamas›n›
okuyan Murat Bostanc›; bir y›ld›r
sendikalaﬂmaya çal›ﬂt›klar›n›, iﬂten
at›lmalar›n›n as›l sebebinin anayasal
hak olan sendikal› olmaya çal›ﬂmak,
iﬂverenin uygulamaya çal›ﬂt›¤› haks›zl›¤a karﬂ› ç›kmak oldu¤unu anlatt›.

HABERLER

Daha sonra araçlara binerek Üsküdar Nakkaﬂtepe'deki Arçelik binas› önüne giden iﬂçiler burada da eylem yapt›.

“Sa¤l›k Hakt›r
Sat›lamaz”
18 Ekim günü Kad›köy’de
AKP’nin sa¤l›k alan›ndaki uygulamalar›na karﬂ› bir miting yap›ld›. Mitingde Herkese Sa¤l›k
ve Güvenli Gelecek Platformu
da yerald›.
“Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz”
pankart›yla mitinge kat›lan Halk
Cephesi “Sa¤l›kta Özelleﬂtirmeye, Taﬂeronlaﬂt›rmaya, Ücret
Fark›na, Katk› Pay›na, Hak
Gasplar›na Hay›r” yazan bir
pankart açt›lar.
‹stanbul Tabip Odas› Genel
Sekreteri Hüseyin Demirdizen
mitingde yapt›¤› konuﬂmada bir
y›ld›r yürürlükte olan Genel
Sa¤l›k Sigortas›'na dikkat çekerek, bu yasayla sa¤l›¤›n daha pahal› hale getirildi¤ini söyledi.
Katk› paylar›na da dikkat çeken
Demirdizen, sa¤l›k politikalar›
nedeniyle hastanelerde taﬂeronlaﬂt›rma, bebek ölümleri, hastane çal›ﬂanlar›na yönelik ﬂiddet
gibi sorunlar›n artt›¤›na dikkat
çekti.

Sa¤l›k Emekçileri
Sürgünleri Protesto Etti
Ankara’da D›ﬂkap› Y›ld›r›m
Beyaz›t E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi’nde yaﬂanan kadrolaﬂma ve sürgün politikalar›na karﬂ›
20 Ekim günü hastane bahçesinde bir eylem yap›ld›. Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i’ninde destek
verdi¤i eylemde ÇHD Genel
Baﬂkan› Selçuk Koza¤açl›, sa¤l›k alan›nda örgütlü emek mücadelesinin sadece çal›ﬂanlar›n de¤il, hasta haklar› ve halk sa¤l›¤›n›n da en önemli güvencesi oldu¤unu vurgulayan bir konuﬂma
yapt›. Eylem at›lan sloganlardan
sonra sona erdi.

25 Ekim 2009

Kent Aﬁ ‹ﬂçileri Ankara'da...
Yürüyüﬂ bitti, oturma eylemi baﬂlad›...

D‹REN‹ﬁ SÜRÜYOR...
‹zmir-Karﬂ›yaka Belediyesi’ne
ba¤l› Kent A.ﬁ. iﬂçilerinin 16 Eylül
günü ‹zmir’de baﬂlatt›klar› yürüyüﬂ
16 Ekim günü Ankara’ya var›lmas›yla sona erdi. 17 Ekim günü
Ulus’ta bulunan D‹SK Genel-‹ﬂ binas›ndan tren gar›na kadar yürüyüﬂ
düzenlediler. ‹ﬂçiler burada onlar›
bekleyen çeﬂitli kurumlardan yaklaﬂ›k 200 kiﬂi taraf›ndan dakikalarca
süren alk›ﬂ ve “Yaﬂas›n Ankara yürüyüﬂümüz, Zafer direnen Kent
Aﬁ'nin olacak, Kent Aﬁ iﬂçisi direniﬂin simgesi, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz” sloganlar›yla karﬂ›land›lar. Buluﬂman›n ard›ndan gardan
Abdi ‹pekçi Park›’na kadar yürüyüﬂ devam etti.
Halk Cepheliler “Kent Aﬁ ‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin” yazan
bir pankart ve k›z›l bayraklar›yla
destek verdikleri eylemde; “Kent Aﬁ
‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Kent Aﬁ ‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin, ‹ﬂten
At›lan Kent Aﬁ iﬂçileri Geri Al›ns›n”
yazan dövizleri ile yürüdüler.
Sloganlarla, marﬂlarla tüm kortejler Abdi ‹pekçi park›na geldi. Bu

s›rada “Güler Zere'ye
Özgürlük” slogan› ile
alana giren Halk Cephesi korteji uzun süre
alk›ﬂland›.
Kürsüden bir konuﬂma yapan Genel-‹ﬂ
Baﬂkan› Erol Ekici; Kent Aﬁ'de yaﬂanan süreci ve 172 gündür süren
direniﬂin ayr›nt›lar›n› anlatt›. Her
alanda sald›r›lar›n, hak gasplar›n›n
artarak sürdü¤ü bir dönemde böylesi bir hak arama eylemini gerçekleﬂtirmenin gururunu taﬂ›d›klar›n› söyleyen Ekici; Ankara programlar›na
iliﬂkin bilgi verdi. Ekici, iﬂçileri iﬂten atan belediye CHP'li oldu¤u için
CHP'den randevu talep ettiklerini
ancak henüz bir cevap alamad›klar›n› söyledi.
Erol Ekici'den sonra D‹SK Genel
Sekreteri Tayfun Görgün söz ald›.
Görgün'ün D‹SK ad›na yapt›¤› “Krizi f›rsat olarak kullananlara karﬂ› her
iﬂyeri bir direniﬂ alan›d›r!” baﬂl›kl›
karﬂ›lama konuﬂmas›n› okudu.
Son olarak da iﬂçilerle birlikte
yürüyen ve kendisi de Kent Aﬁ iﬂçisi olan Genel-‹ﬂ ‹zmir ﬁube yöneti-

Kent Aﬁ. ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir!
‹zmir Karﬂ›yaka Belediyesi'ne ba¤l› KENT-Aﬁ içilerinin
‹zmir-Ankara yürüyüﬂüne destek vermek için 15 Ekim günü
K›z›lay Zirat bankas› önünde eylem yap›ld›. Halk Cephesi'nin
de destek verdi¤i eyleme birçok demokratik kitle örgütü de
kat›ld›.
Eylemde Genel-‹ﬂ yönetiminden Kani Beko yapt›. Beko
aç›klamas›nda; “Hakl› ve meﬂru, bir o kadar da çetin geçen
mücadeleye karﬂ›n sorumlu belediye yönetimi iﬂçilerin iﬂ ve
ekmek mücadelesini görmezden gelmeye devam ediyor;
onlara iﬂlerini ve haklar›n› geri verece¤ine olur olmaz
vedayan›ks›ziddialarla iﬂçilerin eylemlerini gözden düﬂürmeye, sendikam›z› kamuoyu gözünde karalamaya çabal›yor”
dedi.
Eylemde s›k s›k “Yaﬂas›n Ankara Yürüyüﬂümüz, Kent Aﬂ
Iﬂçisi Yaln›z De¤ildir, At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n” sloganlar›
at›ld›.

Say›: 195

cisi Mehmet Ortac› söz ald› ve iﬂçilerin taﬂeronlaﬂmaya ve özelleﬂtirmelere karﬂ› mücadelelerinin sürece¤ine, kazanma kararl›l›¤›na, hakl›l›klar›na vurgu yapan coﬂkulu bir
konuﬂma yapt›. Konuﬂmalar›n ard›ndan hep birlikte halaylar çekildi.
Eylemin ard›ndan çad›r kuran iﬂçiler, oturma eylemi de baﬂlam›ﬂ oldu.
Ankara’ya var›lmas›n›n ard›ndan 17 Ekim'de CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal ile görüﬂme talebiyle Abdi ‹pekçi Park›nda oturma
eylemine baﬂlad›lar.
Çad›rlar›n› kurarak oturma eylemine baﬂlayan iﬂçiler bas›na ve gelen ziyaretçelere taleplerini anlatarak kararl›l›klar›n› vurgulad›lar. Çad›rlar›n› kurarak oturma eylemine
baﬂlayan iﬂçiler bas›na ve gelen ziyaretçelere taleplerini anlatarak kararl›l›klar›n› vurgulad›lar.

ÇHD Kent Aﬁ ‹ﬂçilerini
Ziyaret Etti
20 Ekim günü, ÇHD (Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i) Genel Merkez ve Ankara ﬁube
Yönetim Kurulu üyelerince 30 günlük
yürüyüﬂün ard›ndan eylemlerini Ankara Abdi
‹pekçi Park›’nda sürdüren Kent Aﬁ iﬂçileri
ziyaret edildi.
ÇHD Genel Baﬂkan› Avukat Selçuk
Koza¤açl› yapt›¤› k›sa konuﬂmada, KENT A.ﬁ
iﬂçilerinin mücadelesinin sonuna kadar yanlar›nda olacaklar›n› belirtti. Direniﬂçi iﬂçilerle
dayan›ﬂmac› hukukçular aras›nda geçen sohbetin ard›ndan, Mehmet Özer, AFSAD
Toplumcu Gerçekçi Belgesel Atölyesi'nin Abdi
‹pekçi Park›'na taﬂ›nan foto¤raf sergisi izlendi.
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‹SMA‹L KAYAHAN, 34
yaﬂ›nda, 13
y›ll›k Kent
Aﬁ iﬂçisi.

1-) Eyleminiz amaçlar›na ulaﬂt› m›?
2-) CHP taleplerinize nas›l yaklaﬂt›?
3-) Bu eylem süreci size neler ö¤retti, eylem
sürecini, iﬂçilerin militanl›¤› aç›s›ndan, destekler
aç›s›ndan, eylemin yank›lar› aç›s›ndan nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
4-) Bundan sonra ne yapmay› düﬂünüyorsunuz?

1- ‹ﬂimize geri dönmek
amac›m›z. Yani iﬂsiz kalmamak.
2- CHP talebimize çok duyars›z kald›. ‹zmir'de
görüﬂtü¤ümüz CHP'liler evet hakl›s›n›z dediler
ama arkam›zdan patronun yani Cevat Durak'›n
hakl› oldu¤unu söylüyorlar.
3- Eylem sürecinde çok ﬂey ö¤rendim. Çocuklar›n ekmek yemesinden, paras›z e¤itim talebine
kadar etrafta olup biten bir sürü ﬂeye sahip ç›kmay› ö¤retti. Slogan da ö¤rendim 'yaﬂas›n s›n›f
dayan›ﬂmas›' diye. Sonra paylaﬂ›m›, dayan›ﬂmay›, arkadaﬂl›¤›. Özellikle bize kat›lan, deste¤e
gelen devrimci arkadaﬂlardan çok ﬂey ö¤rendim.
Eylem tarz› aç›s›ndan yap›lmas› gereken buydu.
Yürüyüﬂümüz sadece kendimiz için baﬂlad› ama
sonras›nda çok anlaml› oldu¤unu düﬂündüm. Biz
yola ç›kmadan önceki eylemlere destek veren
binlerce insan vard›. Yola ç›k›nca 52 kiﬂi yürdük
önce kendimiz yaln›z kald›k diye düﬂündük.
Sonra herkes için, hak için yürüdü¤ümüzü gördük. Yoksulluk, fakirlik çok kiﬂiyi vuruyor iﬂte.
Uﬂak taraf›nda yaﬂl› kad›nlar bizi alk›ﬂlad›. Afyon giriﬂinde bir ihtiyar amca bizi görünce a¤lad›. Ben de çok duyguland›m. Destek aç›s›ndan
en somutlar› bunlar akl›ma gelenler. Durup korna çalan, alk›ﬂlayan, tokalaﬂan, elini kald›r›p selam veren, çay getiren... bir de ﬂu oldu bizim
zengin arabas› dedi¤imiz arabalar da selam verdi ama bazen daha fakir, köylülerin arabalar› selam vermedi. Onlar bize bölücü, terörist, zararl›,
bir yeri y›kmaya gidermiﬂiz gibi selam vermediler. Ama özellikle E¤itim-Sen'liler çok destek oldular. Onlar›n bize bak›ﬂ›n› görünce dedim ki;
demek ki biz küçük zannederken böyle büyük
bir iﬂe imza atm›ﬂ›z! Ben bu yürüyüﬂte 10 y›lda
ö¤renece¤im kadar çok ﬂey ö¤rendim. Ankara'ya
giriﬂte de devrimciler karﬂ›lad› ya bizi, iﬂte o zaman da çok sevindim.
4- Buradan, baﬂarmadan gitmek gibi bir niyetimiz yok. Zaten bunca emekten sonra “bu iﬂ olmad›” diye bir aç›klamay› kabul edemeyiz. Ben
de bundan sonra her eyleme gidece¤im. Eﬂimle,
çocuklar›mla her 1 May›s'a da gidece¤im. Çünkü bir deste¤in insan› ne kadar mutlu etti¤ini ö¤rendim. Yaﬂas›n devrim!
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BÜLENT
ERMEﬁ,
35 yaﬂ›nda, 4,5
y›ll›k
Kent Aﬁ

iﬂçisi.
1- As›l amac›m›z› iﬂimize geri dönebilmek. Ayn› zamanda da
ülkemizdeki baﬂka iﬂçilerin bunlar› yaﬂamam›ﬂ, ç›kar›lan yasalarda bu haks›zl›¤›n olmamas›.
2- CHP'den talebimiz çok net. Biz randevu isterken, ço¤u CHP
oy vermiﬂ insanlar olarak, kendi tüzüklerine göre de yap›lan›n
hukuksuz oldu¤unu söyledik. Parlamentoda koltu¤u olan ve iﬂçi s›n›f›na sahip ç›kmas› gereken bir parti oldu¤unu hat›rlatmak
istedik. Bir de evdeki çocuklar› okutacak babalar oldu¤umuzu
unutmamas›n› istiyoruz. Deniz Baykal nas›l Tayyip'e k›zarken
'çocuklara oyuncak da¤›tma, babalar›na iﬂ ver' dediyse biz de
onu istiyoruz. Randevu sendikam›z genel merkezi arac›l›¤yla
istendi. Ama sonuçta biz yürüyerek geldik, yani randevuya bile gerek yok, isteseler görürlerdi. ‹zmir milletvekillerinin Fransa'dan, ‹talya'dan, Uruguay'dan her yerden haberi var ama ‹zmir'in Karﬂ›yakas›ndan haberleri yok. Bu konunun vekili yok.
3- Bu ülkedeki siyasiler eme¤i ve iﬂçi s›n›f›n› kullanarak bir
yerlere geldiler. Bugün hiçbirinin iﬂçiden, emekten yana bir bak›ﬂlar› yok. Yürüyüﬂ bana bunu ö¤retti. Bizim sesimizin duyulmamas› karﬂ›s›nda ‹zmir'de Deniz Baykal'a f›rlat›lan 1 pet ﬂiﬂeyi namus sorunu yapm›ﬂlar. Bence tüzü¤ünde 'taﬂeronlaﬂt›rmaya hay›r' diye yazarken bunun yap›ld›¤› yeri namus meselesi
yapmal› CHP. (...) Bizi iﬂten ç›kar›p da yerimize iﬂçi ald›klar›
ALTAﬁ firmas›n›n ortaklar› aras›nda Mehmet Sevigen ve Sinan
Yerlikaya var.(...) Bir mola yerinde iki çocuklu bir aile vard›.
Sadece çocuklara sandviç alabilmiﬂler, kendileri de bir ﬂey yemeden orada oturuyorlard›. Yeme¤imi yiyemedim, d›ﬂar›ya ç›kt›m a¤lad›m. (...) Bizi sevindirense yolda bizimle karﬂ›laﬂan
herkesin s›cakl›¤›yd›. Sosyalistlerin, devrimcilerin bizlerle olmas› sevindirici ve ö¤retici oldu. Mesela Halk Cephesi ‹zmir'de
de gelmiﬂti. .... CHP bize güzel günler görece¤iz çocuklar motorlar› maviliklere sürece¤iz diyordu. Motorlar› maviliklere süremedi ama bizi ‹zmir'den Ankara'ya sürdü!
4- Biz 650 km.'lik yolu nas›l birlikte yürüdüysek buradan da
hep birlikte, baﬂarmadan gitmeyece¤iz. E¤er bir sonuç alamazsak da arkas›n› b›rakmay›z. Bizi, ailelerimizi bunca zorlukla
yüz yüze b›rakanlar›n yanlar›na b›rakmay›z bu yaﬂad›klar›m›z›.
Yani vurmak öldürmek de¤il, bu siyasi anlay›ﬂ› yaﬂatmayaca¤›z. Kimse kendini bizim, ailelerimizin üzerinde bir siyasi irade olarak görmesin. Biz de insan›z, eﬂimiz, çocuklar›m›z da.
Eme¤imizle, al›nterimizle yaﬂ›yoruz biz.
Bizi sevindirecek tek ﬂey iﬂimize geri dönmemizdir. Son olarak
da bir slogan paylaﬂmak istiyorum ben de “Kent Aﬁ iﬂçisi, direniﬂin simgesi” böyle bir onuru üzerimde taﬂ›maktan mutluyum, bununla övünüyorum.
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Avrupa “Demokrasisi”; iﬂkence,
grev k›r›c›l›¤›, hak gasplar›...
Örnek olarak gösterilen Avrupa
“demokrasisi” aç›kça iﬂkenceyi savunuyor, haklar›n› istedi diye binlerce iﬂçiyi kap› önüne koyarak,
grev k›r›c›lar› iﬂe al›yor. Haklar›
gaspetmeye, yabanc› düﬂmanl›¤›
yapmaya devam ediyor.

kence yap›p, onlar› gizli hapishanelerde tutanlar, pervas›zl›kla insanl›k
suçunu savunuyorlar.

‹ngiliz emperyalistleri
iﬂkenceyi savunuyor

‹ngiltere’de Kraliyet Posta ‹daresi’nin özelleﬂtirilmesine karﬂ›,
sendikalar›n grev karar› almas› karﬂ›s›nda, Posta ‹daresi 30 bin grev k›r›c›y› iﬂe ald›.
180 bin emekçinin çal›ﬂt›¤› Posta ‹daresi’nde, idare 30 bin grev k›r›c›y› iﬂe alarak, bir ç›rp›da binlerce
insan› kap› önüne koyarken, bir
yandan da haklar›n› isteyen emekçilere uslu durmalar›n›, haklar›n› ararlarsa iﬂsiz kalaca¤›n› söylüyor.
Haklar›n› isteyen emekçilere
karﬂ›, pervas›zl›kla sald›ran bir düzen, emekçi düﬂman› yüzünü aç›kça
göstermektedir.
Tekeller sömürecek, talan edecek, hak gasplar› yapacak ama
emekçiler sesini ç›karmayacaklar.
Haklar›n› ararlarsa düzenin yasal
hak ve özgürlükleri alenen
çi¤nenerek, karﬂ›lar›na grev k›r›c›lar› ç›kar›l›r. “Hukuk devletleri”nde
art›k iﬂçinin grev hakk› bile

‹ﬂkence, keyfi ve aylar› bulan
gözalt›lar, gizli hapishaneler, düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤üne
sald›r›lar, emperyalist ülkelerde artarak sürüyor.
‹ngiliz ‹ç ‹stihbarat Servisi’nin
(MI5) Baﬂkan› Jonathan Evans, iﬂkenceyi savunup, yalanlarla meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor.
Evans “iﬂkencenin kullan›ld›¤›
sorgulamalar tepki çekse de 11 Eylül sonras› birçok sald›r›n›n engellenmesini bu sayede sa¤lad›¤›m›z
bir gerçek” diyor.
“‹ﬂkence yapt›k ama iﬂe yarad›”
diyen emperyalist ahlak, iﬂkence
yapman›n “kutsal bir amaç” taﬂ›d›¤›na bizleri inand›rmaya çal›ﬂ›yor.
Keyfi ve komplolar sonucu gözalt›na ald›klar› onlarca insana emperyalist tekellerin ç›karlar› için iﬂ-

‹ngiliz emperyalistleri
haklar›n› arayanlara karﬂ›
3 0 b i n g re v k › r › c › a l d ›

Berlin’de Yürüyüﬂ’ümüz Sürüyor
Berlin Yürüyüﬂ okurlar›, Enginler’in, Gülerler’in, IMF’ye
karﬂ› direnenlerin ve “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” diyenlerin sesini, daha gür hayk›rmak ve daha fazla insan ulaﬂt›rmak
için çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar.
11-18 Ekim’de, bir hafta boyunca evleri, iﬂyerlerini ve kahveleri dolaﬂarak Yürüyüﬂ Dergisini ulaﬂt›rd›lar.
Kruzberg semtinde evlere dergi sat›ﬂ› yap›l›rken, Neuköln,
Söbenebrg ve Wedding semtlerinde ise iﬂyerleri ve kahveler dolaﬂ›larak dergi tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›.
‹nsanlar›n, “kimin dergisi?” sorular›n›, devrimcilerin, Engin
Çeberler’in dergisi diyerek cevapland›ran Yürüyüﬂ okurlar›,
Güler Zere’nin yaﬂad›klar›n›, IMF protestolar›n›, AKP ve Amerika’n›n politikalar›n›n tart›ﬂmas›yla sürdü. Kahvelerde masalara davet edilen Yürüyüﬂ okurlar› dergi hakk›nda sohbetler yapt›lar. Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda 50 dergi insanlara ulaﬂt›r›ld›.
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tehlikede.
Emperyalist ülkeler emekçi
ve halk düﬂman› yüzlerini daha
aç›k gösteriyorlar.

Refah Ülkesi Hollanda
“mezarda emeklilik”
uygulamas›n› savunuyor
Halklar›n kan›n› emen emperyalist ülkeler, kendi halklar›na da sald›r›yor, hak gasplar›n› sürdürüyorlar.
Emperyalist tekeller, sömürüye
ya¤maya, talana doymuyor. Bunun
için de emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n› birer ikiﬂer gasp ediyorlar.
Hollanda’da bir y›ld›r emeklilik
yaﬂ›n›n yükseltilmesi ile ilgili tart›ﬂmalar yürütülüyordu. Bu tart›ﬂmalara bakanlar kurulu son noktay› koydu. Emeklilik yaﬂ› 65’ten 67’ye ç›kar›ld›.
Sendikalar, hak gasplar›na karﬂ›
ç›karken, Hollanda devleti, bu yeni
düzenlemeyle birlikte, emekliler
üzerinden y›lda 4 milyar Euro kazanç sa¤layaca¤› hesab›n› yapmaktad›r.
Çal›ﬂanlar›n, emekçilerin bir de¤erinin olmad›¤›, as›l sorunun emperyalist tekellere para ak›tmak oldu¤u ortadad›r. Emperyalist tekeller, emekçilerin haklar›n› birer birer
gaspederek, onlar› “mezarda emeklili¤e” mahkum ediyorlar.

Bursa’da
Yürüyüﬂ
Sat›ﬂlar›
Sürüyor...
Bursa’da 20-22
Ekim günleri, Teleferik ve Kestel’in Kale
Mahallesi’nde Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ›
yap›ld›.
Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta halka; Amerika Defol Bu Vatan Bizim ﬂiar›n› büyütmek gerekti¤ini,
açl›¤›m›z›n yoksullu¤umuzun sorumlular›n›n emperyalistler ve iﬂbirlikçi iktidarlar oldu¤unu anlatt›lar.Yap›lan dergi sat›ﬂlar›nda 50 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

EMPERYAL‹ZM

47

değin m eler
Baﬂka görev
bekliyor!
R a m a z a n A k y ü re k
g ö revden al›nd›. Onu
TAYAD’l›lara yönelik
linç giriﬂimleri, Hrant

Dink’in
katledilmesi, say›s›z
provakasyonlar, din adamlar›na
sald›r›lar, bölgenin faﬂistleﬂtirilmesindeki rolüyle tan›yor herkes. Bu
kadar “de¤erli” bir eleman›n› harcamaz düzen.
Bak›n, yar›n baﬂka bir
görevle ç›kar karﬂ›m›za.

Haftan›n sözü:

“A¤›r a¤›r gidiﬂten korkma, hep
ayn› y erde d urmaktan k ork”
(Bulgar Atasözü)

‹ﬂgal alt›nda rüﬂvet...
ABD'li askerin itiraf›; “Türk iﬂadam›ndan rüﬂvet ald›m.” Irak'ta görev yapan bir ABD'li baﬂçavuﬂ, Amerikan ordusundaki ihaleleri Türk ﬂirketlerine kazand›rmak için rüﬂvet ald›¤›n› itiraf etti...
Rüﬂvet, ya¤ma, müzelere kadar talan... ‹ﬂte conilerin Irak’a getirdikleri “demokrasi”.

GÖZ VE TOPRAK
Yok, hay›r, asla gözleri doymaz.
Boﬂuna, gözünüz doysun demeyin, gözlerini ancak toprak doyurur onlar›n.
Tekeller, y›llard›r, iﬂçilerin ellerindeki en önemli ve son
kazan›mlar› olan k›dem tazminatlar›n› da ellerinden almak
için u¤raﬂ›yorlar. AKP’li Ömer Dinçer’in yönetiminde
oluﬂturulan bir teknik komite, k›dem tazminat› hesab›nda
esas olan 30 günlük ücretin yerine, 15 günlük sürenin esas
al›nmas› için bir rapor haz›rlad›. Raporu haz›rlayan komitede, T‹SK, TÜS‹AD, TOBB temsilcileri vard›; sonucun da
böyle ç›kmas› do¤ald›. Haramiler bunlar; bundan dolay›
diyoruz, boﬂuna gözünüz doysun demeyin, gözlerini ancak
toprak doyurur onlar›n.

Kürt sorunu benim de sorunumdur

t e k m i l l e t , t e k d e v l e t , t e k b a y r ak d em e y e n l e r g i t s i n l e r !
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Antalya Polisi Görevde!
Bir kavgay› gerekçe gösterek, gözalt›na ald›klar› bir
kad›na karakolda iﬂkence yaparken görüntülendi Antalya
polisi... Antalya polisi, iﬂbaﬂ›nda yani..
Dövülen de özel harekatç›n›n eﬂi üstelik; kimbilir ne
düﬂündü o an, bilemiyoruz ama keﬂke, o an kendisine vuranlardan birinin de eﬂi oldu¤unu düﬂünse ve özel
harekatç› bir katilin eﬂi olmaktan utanm›ﬂ olsa o an...

“Anas›n›n nikah›n› istemeyin”
Baﬂbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç, her zamanki gibi o çok sevdi¤i kürsüden yine konuﬂuyor.
Bu kez a¤lam›yor! Bu kez hakk›n› isteyen köylülere k›z›yor. Köylüler, zeytinliklerinin yol yap›m› nedeniyle yola gitmesi karﬂ›s›nda hakl› taleplerde bulunup,
topraklar›n›n de¤erini istiyorlar: Ar›nç, “Anas›n›n nikah›n› istemeyin” diyor.
Halk, hakk› olan› isteyince “Anas›n›n nikah›n›” istemiﬂ oluyor. AKP’lilerin kendi çocuklar› ise emek harcamadan, torpille fabrikalar, gemiler, g›da zincirleri sahibi
oldu¤unda “bile¤inin hakk›” ile sahip olmuﬂ oluyorlar!

Hay›rsever!
Koç Holding baﬂkan› Rahmi Koç’a “Hay›rseverlik
Nobeli” verilmiﬂ. Ödülü de Koç’a, Amerikan tekelcilerinden David Rockefeller vermiﬂ. “Soyguncular, asalaklar
birbirlerini a¤›rlarlar” ﬂeklinde olmuﬂ yani. De¤ilse, kim
bir soyguncuya “Hay›rseverlik Nobeli” verir?
David Rockefeller, Koç ailesinin yapt›klar›n›n çok
de¤erli oldu¤unu, Türkiye’nin gelece¤inde bu yard›mlar›n önemli rol oynayaca¤›n› söylemiﬂ.
Koç’un yard›mlar›n›n oynad›¤› rolü bilmiyoruz ama
Koç’un oynad›¤› rol sonucu bu ülkede on milyonlarca
insan›n yard›ma muhtaç hale getirildi¤ini biliyoruz.
Koç’a “hay›rseverlik” de¤il, insanlar› h a y › r a m u htaç hale getirme ödülü verilmesi daha uygun olsa gerek.
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Irkç›l›¤a Sessiz Kalm›yoruz ¤i dile getirildi.
Almanya Merkez Bankas› Baﬂ-kan› ve SPD’li politikac› Thillo
Sarrazin’in, “Türklerin ve Arapla-r›n çocuk üretmekten ve manavc›-l›k yapmaktan baﬂka iﬂleri yok”
sözlerine tepkiler sürüyor.
19 Ekim günü, Almende’nin
(Türkiyeli göçmenlerin oluﬂturdu¤u
bir dernek) ça¤r›s›yla SPD Parti-si’nin Berlin merkez binas› önünde
bir protesto mitingi düzenlendi.
IKAD’›nda kat›larak destek verdi¤i
eyleme, manavlara yönelik hakarete
atfen sebze kasalar› da getirildi. Ey-lemde; Sarrazin’in asl›nda Alman-ya’n›n göçmenlere bak›ﬂ›n› ifade etti--

Anadolu Federasyonu Berlin
Temsilcili¤i ve Irkç›l›¤a Karﬂ› Mü-cadele Derne¤i çal›ﬂanlar› 13 Ekim
günü Kereuzberg halk pazar›nda ve
14 ekim günü de Weddik halk pa-zar›nda bildiriler da¤›tarak, Türk ve
Arap göçmenlere yönelik alenen
yap›lan ›rkç›l›¤› teﬂhir etti. Türk-ler’in ve Arap’lar›n yo¤un oldu¤u
pazarlarda, bütün sebze tezgahlar›-n›n önünde yüksek sesle bildiriden
bölümler okundu.
Berlin’in Söneberg semtinde de
Türkiyeli esnaflara, kahvelere ve
camilere gidilerek yüzlerce bildiri
halka ulaﬂt›r›ld›.

Anadolu Federasyonu:
“Irkç›l›¤a, Hak Gasplar›na,
Asimilasyona Karﬂ› Birleﬂelim”
Avrupal› emperyalistler, ony›llard›r göçmenlerin eme¤ini,
al›nterini sömürdüler ve sömürmeye devam ediyorlar. A¤›r ve
emperyalist ülke vatandaﬂlar›n›n yapmaya “tenezzül” etmedi¤i iﬂlerin büyük bir ço¤unlu¤unu göçmen iﬂçilere yapt›r›yor.
Ancak buna ra¤men her f›rsatta aﬂa¤›lan›p horlanmaktan
da kurtulam›yorlar. Özellikle son y›llarda ›rkç›l›k, Avrupa’n›n hemen her ülkesinde bir politika olarak yükseltiliyor.
Emperyalistler, hak gasplar›n› uygulayabilmek, anti-demokratik bask› yasalar›n› ç›kartabilmek için, göçmenleri “gerekçe” olarak kullan›yorlar adeta. ‹ktidarlar taraf›ndan ›rkç›l›k
sürekli k›ﬂk›rt›l›yor. K›ﬂk›rtmayla da yetinilmeyip ›rkç› faﬂist uygulamalar yasallaﬂt›r›l›yor.
Almanya Merkez Bankas› Baﬂkan› ve SPD’li politikac›
Thillo Sarrazin’in, Türk ve Arap göçmenler için sarfetti¤i hakaretler, yine
Avusturya’n›n ç›kartmaya çal›ﬂt›¤› ›rkç› “‹ltica ve Ya b a n c › Ya s a l a r › ” , yabanc› düﬂmanl›¤›n›n nas›l geliﬂtirildi¤ine örnektir.
Emperyalizme ve Oligarﬂiye karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi’nin 16. say›s›nda
Anadolu Federasyonu Baﬂkan› Latife Ad›güzel’le yapt›¤›m›z röportajda,
Avrupa'da yaﬂayan Türkiyeliler’in yaﬂad›¤› sorunlar›n en önemlilerini sordu¤umuzda ﬂu cevab› vermiﬂti: “››rkç›l›k ve yabanc› düﬂmanl›¤›, iﬂsizlik,
uyuﬂturucu ve yozlaﬂ ma, d›ﬂlanma, yabanc›lar yasas›n›n dayat›lmas›,
a n t i - t e r ö r yasalar› 129 a,b,c.. maddeleriyle insanlar›n özgürlüklerinin
k›s›tlanmas›, kriminalize edilmesidir.”
Irkç›l›¤› sorunlar›n en baﬂ›nda sayan bu cevap, kuﬂkusuz, sorunun
yak›c›l›¤›n› göstermektedir.
Anadolu Federasyonu da sorunun bu yak›c›l›¤›ndan hareketle “Irkç›l›¤a, Hak Gasplar›na, Asimilasyona Karﬂ› Birleﬂelim” ça¤r›s›yla Avrupa ülkelerinde bir kampanya baﬂlatt›. Kampanya çerçevesinde Avrupa ülkelerinde, Irkç›l›¤› teﬂhir eden ve Türkiyeli göçmenleri mücadeleye ça¤›ran çeﬂitli eylemler gerçekleﬂtiriliyor.
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Avusturya Hükümeti
‹çin Yabanc› Yasas›
Avusturya’da sa¤c› ÖVP ve
sosyal demokrat SPÖ hükümeti ta-raf›ndan haz›rlanan ›rkç› iltica ve
y a b a n c › y a s a l a r › n a karﬂ› 20 Ekim
günü Viyana`da bulunan ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’n›n önünde bir protesto
eylemi düzenlendi.
Yeni haz›rlanan yasaya göre il-tica konusunda yeni düzenlemeler
ve yabanc›lar yasas›n›n sertleﬂtiril-mesi planlan›yor. Birçok insan
haklar› kurumu, sendika, parti,ku-rum ve kuruluﬂun destek verdi¤i
eylemde, Anadolu Federasyonu’da
yer ald›. 1000’i aﬂk›n kiﬂi “iltica
insanl›k hakk›d›r“ slogan› alt›nda
bir araya geldi.

DEV-GENÇ

40 YAﬁINDA

Dev-Genç’in 40. Y›l›
Suriye’de Kutland›
Suriye’de 18 Ekim günü Filis-tin yerleﬂim kamp›nda bulunan Jaf-ra Kültür Merkezi'nde DevGenç’in 40. y›l› kutland›.
Jafra Kültür Merkizi'nden Fadi
Helevi "Bu etkinli¤i Filintin genç-li¤inin Dev-Gençliler’le dayan›ﬂ-mas›n›n ürünü olarak yap›yoruz"
diyerek Türkiye'nin ‹smet ‹nönü
döneminden baﬂlayarak günümüze
kadar geçen siyasal tarihi hakk›nda
konuﬂtu. Program Dev-Gençlile-r’in haz›rlad›klar› Dev-Genç tarihi-ni konu alan slayt gösterisi ile de-vam etti. Slayt gösteriminden son-ra Dev-Gençliler ad›na söz alan Fi-dan Berrak Dev-Genç tarihini anla-tarak Gençlik Hareketi’nden Tür-kiye devrim yoluna k›lavuzluk
edecek partinin nas›l do¤du¤unu,
Türkiye'deki sistemi, devrimci mü-cadelenin nas›l geliﬂti¤ini anlat›.

YURTDIﬁI
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yeni bir anlam
getirmiﬂ oldu.
“Sergi”ler daha
çok özel sergi salonlar›nda ya da
büyük otellerin
bu tür faaliyetler
için ayr›lan
bölümlerinde,
ço¤u kez halk›n izleyemedi¤i bir biçimde sergi-

BURSA

Sokaklar›n ortas›nda
bir sergi
‹lk olarak, 29 May›s 2009’da ‹stanbul Küçükarmutlu’da aç›lan Yürüyüﬂ sergisi 5 ayd›r, ‹stanbul’u ve
Anadolu’yu dolaﬂ›p, okuyucular›m›zla buluﬂmaya devam ediyor.
Daha Küçükarmutlu’daki sergi
kald›r›lmadan, ‹stanbul Üniversitesi’nde, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde aç›l›yordu sergi... Çünkü, Yürüyüﬂ sergisi ayn› anda 4 ayr› yerde aç›lacak ﬂekilde dört tak›mdan oluﬂuyordu. Her
bir tak›m, aç›k havada ve kapal› havada sergilenmek üzere farkl› farkl›
malzemelerden yap›lm›ﬂt›.
Bir yerdeki sergi kalkmadan
baﬂka bir yerdeki baﬂlayabiliyordu
bu nedenle. Ama eldeki tak›mlar da
yeterli olmad› ço¤u kez. ‹lk dönem,
10-21 Haziran’da Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde, 11-13
Haziran’da Alibeyköy’de sergiler
aç›ld›¤›nda, di¤er gecekondu semtleri s›raya girmiﬂti bile. Ve s›rada
Anadolu da vard›.
Kuﬂku yok ki Yürüyüﬂ sergileri,
“sergi” kavram›na da prati¤ine de

lenmektedir.
Bir çok sergiden do¤ru-düzgün
kimsenin haberi bile olmaz. Genellikle bu tür sergilerin izleyicileri
bellidir. Ve s›n›rl›d›r. Bu sadece burjuva, küçük-burjuva çevrelerde
böyle de¤ildir. ‹lerici sanatç›lar›n,
çeﬂitli sol gruplar›n açt›klar› sergiler
de genel olarak ayn› mekanlar›n ve
“s›n›rl›” say›da kesimlerin d›ﬂ›na
ç›kmam›ﬂt›r.
O nedenle Yürüyüﬂ sergileri bu
“kal›plar›” k›ran, sergi konusunda
da yeni bir anlay›ﬂ getiren biçimiyle
tam 5 ayd›r, kar›ﬂ kar›ﬂ ‹stanbul’u
ve Anadolu’yu dolaﬂmaya devam
ediyor.
5 ayda nerelere gitmedi ki? ‹stanbul’dan, Ankara’ya, Hatay’a, ‹skenderun’a, Bursa’ya, Babaeski’ye,
Dersim’e, Malatya’ya... Anadolu’nun mahallelerini, sokaklar›n›,
meydanlar›n›, piknik alanlar›n›,
okullar›, dernekleri dolaﬂt›. Dergimizin halka tan›t›lmas›nda, 5. y›l›n›n paylaﬂ›lmas›nda, Yürüyüﬂ sergi-

Yürüyüﬂ Gülsuyu
Sokaklar›nda
Yürüyüﬂ dergisi Ferhatlar›’n Enginler’in sesini emekçi semtlerine ulaﬂt›rmaya devam ediyor. ‹stanbul Gülsuyu
Heykel Dura¤›’nda eylem yapan yürüyüﬂ
okurlar› Ferhatlar’›n, Enginler’in sesinin
susturulamayaca¤›n›, Güler Zere'nin de
ayn› faﬂizmin hukuksuzlu¤unca serbest
b›rak›lmad›¤›n› ifade ettiler. Eylemin ard›ndan yap›lan toplu dergi sat›ﬂ›nda Gülsuyu'da Emek Caddesi’ndeki halka 62
dergi ulaﬂt›r›ld›.
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leri ayr› bir soluk oldu.
Gitti¤i her yerde sergiyi Yürüyüﬂ
okurlar› aç›yor. Bilinen sabit bir
mekan› da olmuyor sergilerin. Küçükarmutlu’da Cemevinin bahçesinde aç›l›rken, Alibeyköy’de sergi
soka¤a aç›l›yor. Ya da Ba¤c›lar’da
Karanfiller Kültür Merkezi sergiye
ev sahipli¤i yaparken, Bursa Kestel’de bir sokakta, ‹skenderun’da
bir parkta, Ankara’da bir mahalle
içinde, Hatay’da Festivallerde, Üniversitesitelerde kantinler veya aç›k
alanlarda aç›l›yor...
‹stanbul ve ilçelerinde baﬂlayan
Yürüyüﬂ sergilerinin yolculu¤u,
Anadolu ﬂehirlerinde sürüyor.
K›sacas›, al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda,
halk›n oldu¤u her yerde aç›lan Yürüyüﬂ sergileri halkla buluﬂtu hep.
Yoksul semtlerin insanlar› içinde,
ilk kez bir sergi gören çok kiﬂi vard› ve ne mutlu ki o sergi Yürüyüﬂ’tü. Yeri geldi ‹stanbul’da binlerce kiﬂinin geldi¤i bir piknikte
aç›ld›. Yeri geldi gece baﬂ›nda nöbet
tutulan bir mahalle aras›nda... Halka tepeden bakanlar›n, “halk bir
ﬂeyden anlamaz” diye ahkam kesenlerin halk›n bu sergileri sahiplenmelerini, yak›ndan son derece
büyük bir ilgi ve ciddiyetle izlemelerini görmeliydiler. Özellikle sergi
kurulurken, kurulmas›ndan baﬂlayarak aç›l›ﬂ›na, aç›k kald›¤› süre içinde sahiplenilmesine kadar, herﬂey
okuyucular›m›z taraf›ndan yap›ld›.
Bir derginin halk›n sesi olmas›, onlarla buluﬂmas› bu olsa gerekir.

Yürüyüﬂ Sergisi Bursa Mahalleleri’nde
Bursa’da, 18 Ekim günü, Kestel-Kale Mahallesi’nde “Yürüyüﬂ
Dergisi 5. y›l›nda Yürüyüﬂ’ümüz Sürüyor” sergisi aç›ld›.
Ö¤le saatlerinde, bir sivil ekip gelerek stand için izin al›n›p al›nmad›¤›n› sordu. Daha sonra stantta bulunan dergilerin toplatmas›
olup olmad›¤›na bakt› ve kimlik kontrolü yapt›. Ard›ndan, yine bir
sivil ekip gelerek kontrol yapmak istedi fakat kontrolün yap›ld›¤›n›
söyleyince uzaklaﬂt›lar. Yine üç kiﬂiden oluﬂan bir TMﬁ ekibi, serginin aç›ld›¤› soka¤›n belirli noktalar›nda durarak s›radan insanlar›
GBT’ye sokarak ortam› terörize etmeye çal›ﬂt›. Polislere en iyi cevab›, sergiyi sahiplenen Kestel halk› verdi. Çay söyleyenler, “Kolay
Gelsin!” diyenler oldu. Sergiyi gezen halka bildiriler da¤›t›ld›. Bir
aile sergide bulunan herkesi, bir yak›nlar› için verdikleri y›l yeme¤ine davet etti.
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