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KARAR 
VER‹LM‹fiT‹R 
ASLINDA: 
KANSER HASTASI
GÜLER ZERE'N‹N

5 Temmuz'dan bugüne
kadar geçen 105 günde 
verilemeyen karar!

Kürt Sorunu

‹flsizlik Sorunu

Açl›k Sorunu

Ermeni Sorunu

K›br›s Sorunu

Demokrasi Sorunu

Adaletsizlik Sorunu

Sa¤l›k Sorunu

Çevre Sorunu

EMPERYAL‹ZM!
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!

H‹ÇB‹R‹ 
ÇÖZÜLEM‹YOR!
HEPS‹N‹N TEK 

SORUMLUSU VAR:
‹DAMINA 

KARAR 
VER‹LM‹fiT‹R!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
30 EEkim -- 55 KKas›m

Karadeniz’in yoksul
köylü ailelerinin ço-
cuklar›yd›lar. Kas›m
1979’da Ordu Ay-
bast›’da, halk›n uya-
n›fl›n› engellemek is-

teyen faflistler taraf›ndan katledildiler. 

Direnip savaflt›kça evlatlar›
Halk yenilmez
Tarihi kan›m›zla yaz›lm›flt›r kaç kez
Halk yenilmez

fiahidimsin cân›m memleket
Bir kez bile e¤ilmeyen bafl›m›
Sadece gö¤süne b›rak›p
Can verirken zaferine
fiahidim ki

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. 

HHiikkmmeett KKUURRUU KKaaddiirr DDOO⁄⁄AANNAAhhmmeett ÇÇOOBBAANN

NNuummaann KKAAYYGGUUSSUUZZ

Vatan dergisinin da¤›t›mc›s› ve ayn› zamanda
bir tutsak yak›n› olan Ahmet Ar›öz ile der-
gimizin okuru olan Orhan Veli Sayde-
mir, devrimci düflüncelerin yay›lmas› için ça-
l›flan devrimcilerdi. 3 Kas›m 1999’da Ispar-
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.

OOrrhhaann VVeellii
SSAAYYDDEEMM‹‹RR

AAhhmmeett AARRIIÖÖZZ

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 ma-
halli alan sorumlulu¤unu üstlendi. 1980’de tutsak düfltü.
Tutsakl›¤›na firar eylemi ile son verdikten sonra, k›r örgüt-
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.

NNeeccddeett
PP‹‹fifiMM‹‹fifiLLEERR

5 Kas›m 2001’de, oligarflinin Küçükarmutlu’da-
ki direniflevinde gerçeklefltirdi¤i katliamda flehit
düfltüler.
8 Mart 1978 Tunceli Hozat do¤umlu olan Arzu,
1992’de mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul Bahçeliev-
ler’de Devrimci Halk Güçleri içinde mücadelesini
sürdürürken, F tiplerinin gündeme gelmesi üzeri-
ne, 4 Haziran 2001’de Tayad’l›lar›n ikinci ölüm
orucu ekibinde takt›¤› k›z›l band›n›, flehit düflene
kadar onurla tafl›d›.
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 ga-
zetesinde çal›flmaya bafllad›. 2000’de ise, F tipi hapishanelere karfl› TAYAD’l›la-
r›n içindeydi. Küçükarmutlu’nun ölüm oruçlar›n›n sürdürüldü¤ü bir direnifl ma-
hallesi 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 oru-
cunda birinci ekipte yer ald›. 19 Aral›k 2000 katliam›nda Bursa Hapishane-
si’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 müca-
dele içinde iki kez k›sa süreli tutsakl›klar yaflad›. 2000 ölüm orucu direnifli süre-
cinde, Armutlu’daki direniflçilere destek olmak için Dersim’den Armutlu’ya gel-
miflti. ‹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!

BBaarr››flfl KKAAfifiBBüülleenntt DDUURRGGAAÇÇ

fiahidim

SSuullttaann YYIILLDDIIZZAArrzzuu GGÜÜLLEERR

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... 

109 gündür Adana’da Balcal› Hastanesi önünde oturma eylemindeyiz. 
76 gündür ‹stanbul’da Adli T›p önünde Özgürlük Nöbetindeyiz...

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

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

Eylemleri büyütelim...

AAllaaaattttiinn GGEENNÇÇ

“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›. Ku-
flat›lm›fllard›. Sadece yol ve yolun üstündeki tepe güvenlikliydi. Oraya ulafl›p
ormanl›k k›s›ma çekildilermi kuflatmay› yarabilirlerdi belki de. Ancak geç-
meleri gereken aç›k bir arazi vard›, bu arazi afl›lmal›yd›. Yoksa kapana gi-
receklerdi.
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 or-
manl›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› Nec-
det'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 kaybet-
miflti. Art›k yürüyemiyordu. Oturdu¤u yere uzand› ve yüzündeki coflku dolu
tebessümle ölümsüzleflti. 1974'te bafllad›¤› mücadele dolu yaflam›, Ordu Ay-
bast› 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›n-
dan efsanelefltirilerek dilden dile anlat›ld›.
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A
bdullah  Öcalan’›n

devlete teslim etti¤i “yol

haritas›” henüz aç›klanmad›;

fakat Öcalan’›n bugüne ka-

darki görüfllerinden ve yol

haritas›n› “pratiklefltirmek”

için yapt›¤› son öneriden ç›kan siya-

sal sonuç fludur ki, haritas› çizilen

yol, düzene giden bir yoldur. Öca-

lan’›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 kesilme-

lidir, devam› gelmemelidir. Çünkü

düzene dönüfl, batakl›¤a dönüfltür. 

NN
ee ‹‹ssttiiyyoorruuzz?? KK››rr››nntt››llaarr MM››,,

KKuurrttuulluuflfl MMuu??...... ‹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› bu-

gün 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 dönmek-

tir. Mücadele edenlerin, flu veya bu

flekilde halk› için umut olanlar›n dü-

zene dönüflünün tek bir anlam› var-

d›r: Kürt ulusal mücadelesinin tasfi-

ye edilmesi. Bir ““AAmmeerriikkaann ooppee--

rraassyyoonnuu”” olarak devam eden süre-

cin özü de budur. 

B
iz, k›r›nt›lar› de¤il kurtuluflu is-

tiyor, 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; bbiirr,,

düzene dönerek, ki o zaman o kadar

y›ll›k mücadele ve ödenen o büyük

bedeller karfl›l›ks›z kal›r; iikkiinnccii yyooll

ise, ba¤›ms›zl›k hedefine yönel-

mektir, ki bu devrimci politikaya

götürür... Kürt milliyetçi hareketi

mevcut durumda birinci yolu tercih

etmektedir. 

‹
lerici, demokrat bir gücün tama-

men sa¤a savrulmas›, düzen saf-

lar›na yerleflmesi, elbette bizi üzer,

böyle bir durum, halk güçleri safla-

r›nda geçici bir daralmaya yol açar.

Fakat s›n›flar mücadelesi flöyle ol-

sayd›, böyle olsayd› dilek ve niyet-

leriyle flekillenmez. Revizyonizm

ve reformizm, özünde bir burjuva

ideolojisidir ve bu düflünceyi savu-

nanlar›n, bu ideolojiyle politika ya-

panlar›n önünde sonunda düzene

gitmesi kaç›n›lmazd›r. Bu anlamda,

Marksist-Leninistler, bu gidifli dur-

durmak, onlar› devrim saflar›na

çekmek için ellerinden geleni sonu-

na kadar yaparlar, bunlar›n bir k›s-

m› 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 ola-

cakt›r. Düzen ve devrim saflaflacak-

t›r. Bu ayr›flma ve saflaflman›n geçi-

ci olarak yaratt›¤› eksiklikler, daral-

malar, tarihi geliflim içinde talidir;

as›l olan ayr›flma ve saflaflmad›r ve

bu da devrimi gelifltirir. 

K
ürt milliyetçi hareketi önderi

Öcalan “art›k silahl› mücade-

leyle sonuç al›namayaca¤›n›n” te-

orisini yapm›fl ve flimdi gönderilen

gruplar›n teslim olmas›yla, silah b›-

rakman›n yolu aç›lmaktad›r. O ka-

dar 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›n-

dan kabul edilmeyi bekliyor. Silahl›

mücadelenin yenilgisi midir bu so-

nuç?.. Hay›r, tam tersine Kürt halk›-

n›n ulusal uyan›fl›, Kürt milliyetçi

hareketin belli bir güç haline gelme-

si, hatta bugün do¤rudan veya do-

layl› “muhatap” al›nan bir güç ol-

mas›, tart›flmas›z olarak ssiillaahhll›› mmüü--

ccaaddeelleenniinn yyaarraatttt››¤¤›› sonuçlard›r.

E¤er silahl› mücadele olmasayd›,

PKK de 1980 öncesinin reformist

Kürt milliyetçi örgütleri gibi, esa-

mesi okunmayan bir örgüt olacakt›.

Gelinen nokta, silahl› mücadelenin

de¤il, silahl› mücadele anlay›fl›ndan

uzaklaflman›n, reformizme yönel-

menin sonucudur. Tüm kazan›mlar,

silahl› mücadelenin, açmazlar ve

teslim olufllar ise milliyetçili¤in ve

reformizme yöneliflin sonuçlar›d›r. 

P
KK, uzunca bir süredir silahl›

mücadelenin mant›¤›yla çeliflen

bir konumdayd›. Ba¤›ms›zl›k hede-

fiyle ç›k›lan yolda, talepleri her dö-

nüm noktas›nda biraz daha gerile-

mifl ve nihayet Kürt sorunu ““ddiill ssoo--

rruunnuunnaa”” indirgenmiflti. ‹flte bu nok-

tada mücadelenin hedefleriyle mü-

cadelenin yöntemi aras›nda aç›k bir

çeliflki oluflmufltur. Bu talepler art›k,

herhangi bir legal parti veya de-

mokratik örgütlenmeler arac›l›¤›yla

da savunulabilecek taleplerdir, çün-

kü bunlar art›k ddüüzzeenn iiççii taleplerdir

ve bu nitelikteki talepler için de ne

böyle bir gerilla gücü, ne silahl› mü-

cadele gereklidir. 

S
üreç, Kürt milliyetçi hareketi

aç›s›ndan bu noktada çeliflkinin

çözümünü de içermektedir. Bu çe-

liflki, ya silahl› mücadelenin ve ör-

gütlenmenin hedeflerini büyüterek

ya da silahlardan vazgeçerek çözü-

lebilirdi. Bu anlamda çeliflkinin çö-

zümü, devrimci yönde de olabilirdi;

ama PKK düzenden yana olan çö-

zümü tercih etmifltir.  

B
u tercih, Kürt ulusal sorunu aç›-

s›ndan bir çözüm müdür? E¤er

bir fleyi, hem emperyalizm, hem oli-

garfli ve hem de ilerici güçler birlik-

te alk›fll›yorsa, biz olaya orada bir

sorun vard›r diye bakar›z. Bu bilim-

sel bir kuflkudur ve tarih her seferin-

de bu kuflkuyu hakl› ç›karm›flt›r.

Burjuvazinin ve emekçilerin birlik-

te alk›fllad›¤› her durumda, bir al-

datmaca var demifltir tarih. 

B
urjuvazinin her söyledi¤ini ter-

sine çevirin, kulland›¤› kav-
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ramlar› tersinden düflünün; bu yön-

tem, ezilenleri do¤ruya ço¤u kez en

kestirme yoldan götürür. Oligarfli-

nin “Kürt aç›l›m›” kavram› için de

geçerlidir bu. Aç›l›m kavram›n›n

tersini düflünün. Oligarflinin Kürt

aç›l›m›, Kürt halk›n›n ulusal talep-

lerini ve mücadelesini bboo¤¤mmaa prog-

ram›d›r gerçekte. Oligarfli “Kürt

aç›l›m›”n›n ad›n› net bir flekilde

PKK’nin tasfiyesi diye koymufltur.

Bu noktada gizlenen saklanan bir

amaç söz konusu de¤ildir. PKK’nin

tasfiyesinden anlad›¤›m›z, he-

defleriyle, silahl› mücadele

stratejisiyle tasfiyesidir. De¤il-

se, bütün bu niteliklerine son

verilmifl bir PKK, düzenin ya-

sal bir partisi olarak sistem için-

de kendine yer bulsa bile, bu

tasfiye olmad›¤› anlam›na gel-

mez. 

D
TP Efl Baflkanlar›ndan Ah-

met Türk, düzenin “gösteri

yapmay›n, miting yapmay›n,

hassasiyetlere dikkat edin” uya-

r›lar› karfl›s›nda, burjuvazinin

duymak istedi¤i sözü söyleye-

rek ““bbuu,, nnee zzaaffeerr,, nnee kkaahhrraa--

mmaannll››kk,, nnee yyeenniillggii”” derken bel-

ki de içinde bulunduklar› gerçek du-

rumu ifade ediyordu... Peki o de¤il-

se, bu de¤ilse nedir? Tarih nas›l ya-

zacak bu geliflmeyi?

T
arih, Ahmet Türk gibi demeye-

cek kuflkusuz. O, sayfalar›na bu

günler için yyaa zzaaffeerr yazacak yyaa yyee--

nniillggii...... S›n›flar mücadelesi tarihini

az çok bilen herkes, tarihin sayfala-

r›na hangisini yazaca¤›n› da bilir.

Dünyan›n hiçbir yerinde, düzene

do¤ru at›lan bir ad›m için zafer yaz-

mam›flt›r tarih; düzene karfl› savafl

için da¤a ç›k›lm›fl ve hedefine ula-

flamadan, o düzene kat›lmak için

tekrar düze inilmifl, o düzenin yasal-

l›¤›na s›¤›n›lm›flsa, onun tek bir ad›

vard›r: YYeenniillggii..

H
içbir gösteri, bar›fl gruplar›n›n

kitlesel olarak karfl›lanmas›, bu

gerçe¤i de¤ifltirmez. Çünkü, “Bar›fl

Gruplar›”yla izlenen yöntem, ne bir

mücadele yöntemi, ne bir çözüm

yöntemidir; bu sadece düzene dö-

nüfltür. Diyelim ki, 50 de¤il de 55000000

ggeerriillllaann››nn hepsi geldi ve diyelim ki,

hiçbiri de flimdi oldu¤u gibi tutuk-

lanmad›. NNee oollaaccaakk ppeekkii?? Ne anla-

ma gelir bu?.. En önemlisi, bu geril-

lan›n varolufl nedenini, yani gerilla-

n›n da¤a ç›k›fl nedenini ortadan m›

kald›rm›fl olacak? Kürt halk›n›n

ulusal kurtuluflu do¤rultusunda ge-

rilla mücadelesi bafllat›ld›¤› günden

farkl› olarak ne var bugün? KKüürrttççee

TTvv!!.... Bunun için mi verildi onbin-

lerce flehit? Bunun için mi da¤a ç›-

k›ld›? Kuflku yok ki Kürt halk›n›n

haklar›na iliflkin Kürtçe TV, kurs  ve

benzeri de içinde olmak üzere tüm

kazan›mlar, gerilla mücadelesinin

do¤rudan sonuçlar›d›r ama gerilla

mücadelesi, kendini bunlarla s›n›r-

layan bir mücadele olamaz. 

KK
üürrtt HHaallkk››!! Düzen, 86 y›ld›r

teslim almak istedi seni. Dilini,

kültürünü, ulusal kimli¤ini unuttur-

mak istedi. Oligarfli tteesslliimm aallaarraakk,

Kürt milliyetçili¤i tteesslliimm oollaarraakk bir

çözüm sunuyor sana. Her iki politi-

kaya da mahkum de¤ilsin. Her iki

politikan›n kayna¤›nda da milliyet-

çilik vard›r. Ezilen ulusun milliyet-

çili¤iyle, ezen ulusun milliyetçili¤i

elbette birbirinden farkl›d›r, ama

mmiilllliiyyeettççiilliikk mmüüllkkiiyyeettççiilliikkttiirr ve bu

milliyetçili¤in her türünde geçerli-

dir. Mülkiyetçilik üzerine geliflen

hiçbir politika, halklara kurtulufl va-

dedemez. 

B
u toz duman da¤›ld›¤›nda, dö-

külen kan›n yüreklere ördü¤ü

perdeler araland›¤›nda, göreceksi-

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 tele-

vizyon, hatta Kürtçe e¤itim, bir ulu-

sun 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 hak-

k›n› gasbetmeye devam edecektir.  

K
ürt halk›n›n ç›karlar›, “Kürt

aç›l›m›” ad› alt›nda sürdürü-

len ABD Operasyonu’na karfl›

ç›kmaktad›r. Bu operasyonda flu

veya bu biçimde yer almak, Kürt

halk›n›n ç›karlar›na ters düflmek-

tir. Oligarflinin politikas›, her ko-

flulda ““tteesslliimm oollmmaayy››”” dayatmak

fleklindedir.Tutuklamayaca¤› bafl-

tan kararlaflt›r›lm›fl olsa bile, önce

gelip teslim olacaks›n diyor. ‹ra-

denin ve inisiyatifin kimde oldu-

¤undan öte, kkiimmiinn kkiimmee ttaabbii ooll--

dduu¤¤uunnuu göstermifl oluyor böyle-

likle oligarfli. Düzene tabi olundu-

¤u noktada ise, art›k Kürt halk›n›n

ç›karlar›, kurtuluflu da düzenin in-

saf›na, icazetine terkedilmifl de-

mektir. Art›k o noktada düzenden sa-

dece k›r›nt›lar talep edilebilir ve dü-

zen de o k›r›nt›lar üzerinden “dünya-

y› veriyormuflças›na” oynar. 

T
ürk ve Kürt halklar›; biz k›r›nt›-

lar de¤il, ddüünnyyaayy›› iissttiiyyoorruuzz..

Ulusal, ekonomik, siyasal, sosyal

tüm sorunlar›m›z›n çözümü, k›r›nt›-

lara raz› gelerek de¤il, kendi iktida-

r›m›z› gerçeklefltirerek çözülür.  ‹k-

tidar ddeevvrriimmllee kurulur. Emperyaliz-

mi, topraklar›m›zdan kovarak, oli-

garflik diktatörlü¤ü y›karak, dünya-

y› bir de Türkiye’den sarsacak ve

halk›n iktidar›n› kuraca¤›z. Halk,

ulusal, sosyal, tüm sorunlar›n› ken-

di iradesiyle çözecek. Halklar›n

kurtulufl yolu budur. Tarih bu yol-

dan yürüyenleri bir yere, düzene dö-

nenleri baflka bir yere koyacakt›r.

Biz herfleye karfl›n, düzene dönüfl

yolunda olanlara bir kez daha ses-

lenmeyi tarihi sorumlulu¤umuz ola-

rak görüyoruz. Bu yolu terkedin;

düzene de¤il, devrime dönün! 
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Abdullah Öcalan’›n, 9

Ekim’de yapt›¤› ‘Kürt sorunu-

nun çözümünde askeri ve siya-

si 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 Av-

rupa’dan 50 kiflilik bir “Bar›fl

Grubu”nun gelece¤ini aç›kla-

d›. 

Hemen ard›ndan 19

Ekim’de de Kandil ve  Mah-

mur kamp›ndan 34 kifli, Habur

S›n›r Kap›s›’ndan Türkiye'ye

dönüfl yapt›lar. Gelenlerin bü-

yük 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’li-

lerin “önderimiz say›n Abdu-

lah Öcalan” demesi sorun(!)

ç›karm›flt›.

PKK, 1999’da da “Bar›fl

Gruplar›” göndermiflti; oligarfli

o dönem gruplardaki PKK’lile-

ri tutuklam›flt› ve onlar, y›llar-

ca 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 tu-

tuklamad›; sorgularla, mahke-

meye 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›l-

mas› da coflkuyla karfl›land›.

Bir halk›n, kendi evlatlar›n›

ba¤r›na basmas›n›n d›fl›nda, cofl-

kunun bir nedeni, temeli var

m›yd›?

Oligarfli de, Kürt Milliyetçi

Hareketi de, onlarca y›ld›r çok

flehit vermifl, Kürt halk›n›n nes-

nel olarak ortaya ç›kan “bar›fl”

özlemini istismar ediyorlard›.

Herfley, ““SSiillaahhllaarr ssuussssuunn,, kkaann

dduurrssuunn”” söyleminin arkas›na

gizlenmiflti adeta. Önde yaln›z

bu sözler görünüyordu. 

DDee¤¤iiflfleenn ‘‘üüsslluupp’’,, ddee¤¤iiflfleenn 

ttaavv››rr nneeyyiinn iiffaaddeessiiddiirr??

“Bar›fl Grubu”na nas›l davra-

n›laca¤›, Grubun geliflinin nas›l

adland›r›laca¤›, düzen cephesin-

de ince manevralara göre belir-

leniyordu. Öyle ki a¤›zlar›ndan

düne kadar kan damlayanlar,

Öcalan’dan “bebek katili” diye

söz edenler flimdi sadece “bir ör-

gütün lideri” söylemini benim-

siyorlard›. Peki neden?

Bu sorunun gerçek cevab›

verilmeden, bu geliflmelerin hiç-

birini do¤ru de¤erlendirmek

mümkün de¤ildir. 

Öcalan’dan “bir illegal ör-

gütün lideri” diye söz eden Er-

do¤an’daki, veya Bar›fl Grubu

üyelerinden her zamanki gibi,

“PKK’li teröristler” diye sözet-

meyen burjuva bas›n yay›n or-

ganlar›ndaki bu de¤ifliklik, hhaall--

kk››nn mmüüccaaddeelleessiinniinn mmeeflflrruulluu¤¤uu--

nnuu kkaabbuull eettmmeelleerriinniinn ssoonnuuccuu

mmuudduurr?? Yoksa baflka bir hesap

m› vard›r? 

Birinci ihtimalin, geçerli ol-

mad›¤›n›, yani oligarflinin halk›n

mücadelesinin ve ilerici, yurtse-

ver örgütlerin meflrulu¤unu ka-

bul etmesinin söz konusu olma-

d›¤›n› tam bir kesinlikle biliyo-

ruz. Nitekim, Bar›fl Grubu’na

yönelik bu manevralar ve dema-

gojiler sürerken 22 Ekim günü

toplanan MGK’da al›nan ““ttee--

rröörrllee mmüüccaaddeelleenniinn kkaarraarrll››ll››kkllaa

ssüürrddüürrüülleeccee¤¤ii”” karar›, düzen

cephesinde böyle bir de¤iflimin

olmad›¤›n›n yeterli kan›t›d›r.

“Bar›fl Grubu”nun, tutuklanma-

y›p serbest b›rak›lmas›, kutlan›r-

ken, ayn› anda MGK yukar›da

sözünü etti¤imiz aç›klamay› ya-

p›yor, ayn› anda Erzincan’da 14

ö¤renci PKK’ye üyelikten tu-

tuklan›yor, ayn› anda baflka fle-

hirlerde “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: PPKKKK’’nniinn

ttaassffiiyyeessii.. Bunu iktidar baflta ol-

mak üzere oligarflinin hiçbir ke-

simi reddetmiyor, gizlemiyor.

Henüz iki hafta önce, 6 Ekim’de

Kuzey Irak’a yönelik sald›r›la-

r›n sürdürülebilmesi için haz›r-

lanan tezkerenin, uzat›lmas› için

TBMM’de yap›lan görüflmeler

s›ras›nda, DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› AAhh--

mmeett DDaavvuuttoo¤¤lluu’nun söyledi¤i

sözler aç›kt›: ““ÖÖnnüümmüüzzddeekkii ddöö--

nneemmddee PPKKKK’’nniinn ttaammaammeenn ttaass--

ffiiyyeessiinnii hheeddeefflleeyyeenn aaçç››ll››mmllaarr››

kkaarraarrll››ll››kkllaa uuyygguullaayyaaccaa¤¤››zz””..

E¤er “Bar›fl Grubu”nu tutuk-

lamamak, bir “aç›l›m”sa, o aç›l›-

m›n neyi amaçlad›¤› da iflte or-

tadad›r. 

Bu noktada birincisi, “Bar›fl
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Grubu”nun gelmesi, ttaassffiiyyee oollmmaa--

yyaa ggeellmmeekktir. ‹kincisi, ““BBaarr››flfl GGrruu--

bbuu””nnuunn ggeellmmeessiinnii aallkk››flflllaammaakk,,

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, tteesslliimm oollmmaayy››,, eevvee ddöönnüüflflüü,,

ddaa¤¤ddaann iinnmmeeyyii ifade eden bafll›klar

seçtiler. Bu manfletlerde Kürt halk›-

n›n ulusal taleplerine ve bu taleple-

rin çözümüne dair hiçbir tart›flma

yoktu. 

Bu bir teslim olmad›r. Bir görüfl-

me, bir anlaflma da yoktur. Kendi

meflrulu¤unu alenen ve resmen ka-

bul ettirme yoktur. Herfley, oligarfli-

nin icazetine ve izan›na b›rak›lm›fl-

t›r. 

Öcalan, Bar›fl Gruplar›’n› gün-

deme 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; ““rreess--

mmii ggöörrüüflflmmeelleerr bbaaflflllaadd››”” diye tama-

men subjektif olarak var say›lan gö-

rüflmelerin t›kanmas› de¤ildir. Önce

olmayan bir görüflme, varm›fl gibi

kurgulan›yor, sonra t›kand› denili-

yor. 

TT››kkaann››kkll››kk,, Kürt milliyetçi ha-

reketin iktidar ve ba¤›ms›zl›k hede-

finden uzaklafl›lmas›d›r. O hedeften

uzaklafl›ld›¤› için mücadele gelip

bir noktada t›kanm›fl, Kürt milliyet-

çi hareketi o noktadan sonra politi-

kas›z kalm›flt›r. 

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 yolu-

nu tek bir ad›m dahi atamayacak ka-

dar tt››kkaayyaaccaakktt››rr.. “Eve Dönüfl” ç›k-

maz bir yoldur. Bu yol, daha ilk

ad›mda bir teslim olmad›r ve ddeevvaa--

mm››nnddaa ddaa bar›fla de¤il, teslimiyete

götürür.

‘‘TTeesslliimm aallmmaa’’ vvee

‘‘rreehhaabbiilliittaassyyoonn’’ ddaayyaattmmaass››,, 

PPKKKK’’lliilleerriinn üüllkkeeyyee aatttt››¤¤›› 

iillkk aadd››mmddaann bbaaflflllaamm››flfltt››rr

“Bar›fl Grubu”nun gelmesinin

ertesi günü, tüm düzen partileri, dü-

zenin tüm bas›n yay›n organlar›,

hep birden DTP’yi elefltirmeye bafl-

lad›lar. Bir günde hava de¤iflmiflti

yine. 

DTP’yi flov yapmakla, hassasi-

yetleri gözetmemekle suçluyorlard›

bir koro halinde. Tayyip: “Milletin

hassasiyetlerini hesaba katm›yor-

lar” derken, linç sald›r›lar›yla aba

alt›ndan sopa gösteriyordu. 

Bütün bunlar›n gösterdi¤i fludur:

Terbiye etme, usland›rma politika-

lar›, “bar›fl gruplar›” gelir gelmez

bafllam›flt›r. SSeevviinnmmeeyyiinn,, öönnddeerrii--

mmiizz ddeemmeeyyiinn,, ssaayy››nn ddeemmeeyyiinn,, mmii--

ttiinngg yyaappmmaayy››nn,, flflööyyllee yyaappmmaayy››nn,,

bbööyyllee ddaavvrraannmmaayy››nn...... Düzen “re-

habilitasyon”u daha gerilla grubu

ad›m›n› att›¤› andan itibaren dayat-

makta; o kadar ki, önderlerine ön-

derimiz dedirtmemeyi “pazarl›k ko-

nusu” yapmaktad›r; ancak daha

önemlisi, gelenlerin de bunu pazar-

l›k konusu haline getirebilmesidir. 

PKK, “bar›fl gruplar›”n› seçer-

ken “hiçbir silahl› eyleme kar›flma-

m›fllar”dan seçti¤ini aç›klam›flt›r.

Bu, kkeennddii mmeeflflrruulluu¤¤uunnuu iinnkkaarrdd››rr..

Bugüne kadar sürdürülen silahl›

mücadelenin hakl›l›¤›n› reddedip,

bbuurrjjuuvvaa yyaassaallll››¤¤››nnaa ss››¤¤››nnmmaakktt››rr...... 

TTaassffiiyyee ooppeerraassyyoonnuu,, 
11999999’’uunn ddeevvaamm››dd››rr

1999 süreci; Kürt milliyetçi ha-

reketin, Öcalan’›n tutuklanmas›n-

dan sonra girdi¤i silahl› mücadeleyi

tasfiyesi sürecidir. Tasfiye o süreçte

bizzat Öcalan taraf›ndan teorileflti-

rildi. Silahla, zorla sonuç alma dev-

rinin kapand›¤›n› savunan Öcalan

tasfiyeyi flöyle alenilefltirmiflti:

“Bundan sonra... çabam ssiillaahhll››

ççaatt››flflmmaann››nn oorrttaaddaann kkaalldd››rr››llmmaass›› ve

PPKKKK vvaarrll››¤¤››nn››nn yyaassaall zzeemmiinnee ççeekkiill--

mmeessii,, demokratik sistemle bütünlefl-

tirilmesi temelinde olacakt›r. ”

(DGM’ye verilen 29 May›s1999 ta-

rihli dilekçe) 

Ancak oligarfli bunlarla yetinme-

di, daha fazlas›n› istedi. Öcalan iflte

bu noktada yine o dönem, oligarfli-

ye ““ggüüvveenn vveerrmmee”” kavram›n› ve

politikas›n› ortaya att›. Ve oligarfliye

güven vermek ad›na da bbiirr ggrruupp

ggeerriillllaann››nn ssiillaahhllaarr››yyllaa bbiirrlliikkttee tteess--

lliimm oollmmaass››nn›› istedi. ‹lk “Bar›fl Gru-

bu” iflte bu politikan›n sonucunda

gündeme gelmiflti. Öcalan, PKK

yönetimine yazd›¤› mektupta flunla-

r› söylüyordu: ““GGüüvveennmmeekk kkaaddaarr

ggüüvveenn vveerrmmeekk öönneemmlliiddiirr.. YYaann››llmmaa--

ddaann vvee yyaann››llttmmaaddaann.. SSaayygg››nn,, oollgguunn

ddiill vvee ttaavv››rr ggeerreekklliiddiirr..”” 

Öcalan’›n 22 Eylül 1999’da ‘‘iiyyii
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uBu Ad›mlar, Bar›fl’a De¤il, Teslimiyete Hizmet Eder

uSorun ‘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!

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.



nniiyyeett aadd››mm››’’ olarak belli say›da ge-

rillan›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 tutuk-

land›. 

Genelkurmay’›n tavr› o zaman

“bakal›m samimiler mi, samimiyse-

ler tümüyle teslim olup piflmanl›k

yasas›ndan yararlans›nlar” fleklin-

deydi. 1999’dan bugüne geçen sü-

reçte oligarflinin tavr› de¤iflmedi.

Bugünküler tutuklanmad›lar ama

“teslim olun” dayatmas› ve oligarfli-

nin yarg›s›n›n karfl›s›na ç›karma po-

litikas› de¤iflmiyor. 

‹çiflleri Bakan› BBeeflfliirr AAttaallaayy, ge-

çen 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 ddee--

vvaamm eettmmeessii ddüüflflüünncceessii,, 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›l-

m›fl bir mektup da getirmifllerdi,

PKK yönetimi flöyle diyordu o

mektupta:

“Bu grubu göndermemiz, tama-

men iyiniyet ve bar›fl çizgimizin

pratikleflme biçimi olmaktad›r. Ar-

zumuz bunun önümüzdeki ssüürreeççttee

ddeevvaamm eettttiirriillmmeessiiddiirr..””

Bir halk hareketinin ““ddeevvlleettee

ggüüvveenn vveerrmmee”” sorunu yoktur.

“Devlete güven vermeliyiz” sözü

Öcalan’a aittir. Bu söz bir yerde

Öcalan’›n ‹mral›’da gelifltirdi¤i po-

litikan›n da özetidir. ‹mral› politika-

s›, “silahl› mücadelenin” reddi, dü-

zenin –“esas olarak demokratiktir”–

denilerek meflrulaflt›r›lmas›d›r. 

‹lerici, yurtsever temelde, ulusal

veya sosyal kurtulufl hedefiyle bir

mücadele iddias› olan, herhangi bir

hareketin devlete güven vermek gi-

bi bir zorunlulu¤u yoktur. Tam ter-

sine, o devletle savafl halinde olan

bir güçtür ve kitleler nezdinde “gü-

ven vermesi gereken” varsa, o da

devlettir. Halka zulmeden, köyleri

yakan, yüzbinlerce Kürt’ü yerinden

yurdundan göç ettiren, binlerce

yurtseveri faili meçhullerde katle-

den, halka yalan söyleyen, halk›

burjuva politikac›lar›n›n ayak oyun-

lar›yla aldatan, halk› oyalayan, hal-

ka karfl› provokasyonlar düzenleyen

devlettir. 

YYuummuuflflaammaa mm››?? OOlliiggaarrflfliiyyii

yyuummuuflflaattmmaa mm››?? NNee vvee 

nnaass››ll oolluurrssaa oollssuunn 

ddüüzzeennee ddöönnmmeekk mmii??

Kandil ve Mahmur’dan gelen 34

kiflilik grubun tutuklanmamas›, ge-

rek Kürt milliyetçi cephede, gerekse

de ayd›nlar cephesinde yine “ta-

mam art›k herfley de¤ifliyor, art›k

geri dönülemez... demokrasi geli-

yor, bar›fl hakim oluyor” türünden

yorumlarla karfl›land›.  

BBiirriinncciissii,, Türkiye gerçe¤ini bi-

lenler, acele yorumlar›n, sistemin

temel niteli¤iyle çeliflen beklentile-

rin –demokrasi gibi– k›sa süre son-

ra nas›l hayal k›r›kl›klar›na dönüfle-

bildi¤ine defalarca tan›k olmufllar-

d›r. ‹kide bir yumuflama, sertleflme

tahlilleri, oligarflinin manevralar›-

n›n peflinden sürüklenmekten baflka

anlama gelmez. 

‹‹kkiinncciissii, diyelim ki PKK cephe-

sinden teslim olma gruplar› ve oli-

garfli cephesinden tutuklamama tav-

r› devam etti. Ama bunlar da yine

demokrasi beklentileri için yeterli

de¤ildir. NNaass››ll bbiirr üüllkkeeddee yyaaflflaadd››¤¤››--

mm››zz›› kimse unutmamal›. Yukar›da

da belirttik; “Da¤dan gelen silahl›

PKK’liler” tutuklanmazken, bir çok

yerde operasyonlar ve tutuklamalar

sürüyordu. Peki bunun hukuki, si-

yasi aç›klamas› nedir?

Murat Karay›lan, ‘Bar›fl Grupla-

r›’n› gönderirken yapt›¤› aç›klama-

da flöyle diyor: “Gerçekçi olmak la-

z›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 gön-

deriyoruz.”

Karay›lan devam ediyor: “Pra-

tik eskisi gibi devam ediyor. Ordu-

nun, polisin, yarg›n›n Kürt halk›,

gerillas› ve çocuklar›na yaklafl›m›

eesskkii ppoolliittiikkaallaarr çerçevesindedir...

Devletin operasyonlar› hala devam

ediyor. FFaaiillii mmeeççhhuulllleerr oluyor, ggee--

rriillllaa iinnffaazzllaarr›› oluyor, yine Çald›-

ran’da ggeennççlleerriimmiizz katlediliyor.

Önderli¤imize hhüüccrree cceezzaass›› verili-

yor.” (Aktüel Bak›fl, 18 Ekim 2009)

O zaman flunu sormak herkesin

hakk›d›r; o zaman niye geliyorsu-

nuz? Yukar›da bizzat kendinizin an-

latt›¤› zulmü, ssaavvaaflflaarraakk ddee¤¤iill ddee

tteesslliimm oollaarraakk mm›› ddee¤¤iiflflttiirreecceekkssiinniizz??

Meselenin özü fludur: Oligarfli

“yumuflarken” de “sertleflme politi-

kalar›n›” öne ç›kar›rken de, amac›

hiç de¤iflmemektedir. Teslim olan-

lar aç›s›ndan ise bir ““aammaaçç ddee¤¤iiflfliikk--

llii¤¤ii”” vard›r. 

Oligarfli sald›r›rken, teslimiyeti

dayat›rken her yeni grubun teslim

olmas›, oligarflinin, daha do¤rusu

Amerika’n›n bafllatt›¤› tasfiye ope-

rasyonuna hizmet edecektir. Bu, bir

hhaallkk››nn ssiisstteemmee,, bir öörrggüüttlleennmmeenniinn

ddeevvlleettee tabi k›l›nmas›d›r.

Bu yol ç›kmazd›r. 
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Diyelim ki PKK cephesinden
teslim olma gruplar› ve

oligarfli cephesinden tutukla-
mama tavr› devam etti. Ama

bunlar da yine demokrasi
beklentileri için yeterli

de¤ildir. Nas›l bir ülkede
yaflad›¤›m›z› kimse unutma-
mal›. 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?



Bugün gelinen

nokta, bir bak›ma

“geç kal›nm›fl” bir

noktad›r. Kürt milli-

yetçi hareketi, böyle

bir geliflmeye haz›r ol-

du¤unu y›llar önce or-

taya koymufltur. An-

cak gerek bölgesel ne-

denler ve emperyalist-

lerin hesaplar›, gerek

Türkiye burjuvazisi-

nin geleneksel politi-

kalar› ve kendine gü-

vensizli¤i, Kürt milli-

yetçi hareketin, farkl›

dinamikleri gibi bir

çok nedenin sonucun-

da, bugüne kadar böy-

le bir geliflme yaflan-

mad›. Elbette bugünkü

geliflmenin de gerek

oligarfli ve emperya-

lizm, gerekse de PKK

cephesinden, düflün-

dükleri ve planlad›kla-

r› flekilde gidip gitme-

yece¤i de henüz ke-

sinleflmifl de¤ildir. An-

cak h›zl› veya yavafl

da olsa, AABBDD ooppeerraass--

yyoonnuu yyüürrüürrllüükktteeddiirr..

Bir çok kez belirtti¤i-

miz gibi, ABD operas-

yonunun tek bir amac›

vard›r: Halklar›n dev-

rimci, ulusal mücade-

lelerini tasfiye etmek.

Amerikan emper-

yalizmi, çok aç›k bir

flekilde, ““yyaa bbeennddeenn

yyaannaass››nn  yyaa bbaannaa

kkaarrflfl››ss››nn”” politikas›n›,

tüm ülkelere, örgütle-

re dayatm›flt›r. Ameri-

ka’dan yana olmamak,

Amerika’ya karfl› savaflmakt›r. PKK

iflte bu noktada, savaflmay› de¤il,

ABD’nin bölgedeki politikalar›na

tabi olmay› tercih etmifl ve bunu da

““AABBDD’’nniinn bbööllggeeddee yyaappmmaakk iisstteeddiikk--

lleerriinnee bbiirr ddiiyyeeccee¤¤iimmiizz yyookkttuurr..”” di-

yerek 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 yok-

tur!  

PKK gerilla savafl›n› yo¤un ola-

rak sürdü¤ü y›llarda da flflaarrttss››zz bir

çözüme haz›rd›. Öcalan’›n “sistem-

le anlaflabiliriz” görüflünü aç›kça di-

le getirmeye bafllad›¤› 1990 baflla-

r›nda verdi¤i bir röportajda flöyle

diyordu: 

“Önümüzdeki dönemde politik

çözüm yolu kendini dayatacak. ...

ZZoorraakkii aayyrr››ll››kk ddiiyyee bbiirr ddeerrddiimmiizz

yyookk.... Yeter ki kendine güvenip gö-

rüflmeye cesaret etsinler... fifiaarrtt mmaarrtt

ddaa iilleerrii ssüürrmmüüyyoorruuzz...” (2000’e

Do¤ru, EEyyllüüll 11999911)

Yine, 1990 bafllar›nda yap›lan

aç›klamalarda, emperyalizmin Or-

tado¤u düzenine karfl› bir tav›rlar›-

n›n olmayaca¤› da ifade edilmeye

bafllanm›flt›. (ABD’nin Körfez sal-

d›r›s› karfl›s›nda PKK’nin tav›rs›zl›-

¤› da bunun bir sonucuydu zaten.) 

Bugünkü süreç bir AAmmeerriikkaann

OOppeerraassyyoonnuu’dur. Ve görünen odur

ki, Kürt milliyetçi hareketinin teo-

risyenleri 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›n-

dan organize edildi¤ini, bu politika-

lar› ABD’nin dayatt›¤›n› söylemek-

tedir. (4 Ekim 2009, gundem-onli-

ne)

Kürt milliyetçi hareket bundan

rahats›z olmuyor; ÇÜNKÜ,, PKK,

1990 ortalar›ndan bu yana, zaten

Kürt sorununun çözümü için em-

peryalist güçlere ddeeffaallaarrccaa ça¤r›lar

yapm›flt›r. Bu ça¤r›lardan eenn kkaa--

rraakktteerriissttiikk olanlar›ndan biri, PKK

Genel Sekreteri Öcalan’›n 77 KKaass››mm

11999944’te AABBDD,, AAllmmaannyyaa,, FFrraannssaa,,

‹‹nnggiilltteerree Devlet Baflkanlar› ile BBMM,,

AAGG‹‹KK vvee NNAATTOO’ya gönderdi¤i

mektuptur. fiöyle diyordu o mek-

tupta: “... Dünyan›n art›k bu devlet

katliam›na seyirci kalmamas› ge-

rekti¤ine (...) inan›yorum. (...) Yapa-

ca¤›n›z giriflimleri ve ataca¤›n›z

ad›mlar› ssoonnuunnaa kkaaddaarr ddeesstteekklleeyyee--

ccee¤¤iimmii ifade ediyorum..”

Yukar›da seslenilenler aras›nda

hemen tüm emperyalist kesimler

vard›r ve sonraki y›llarda da herbiri-

ne yönelik tek tek defalarca bu ça¤-

r›lar tekrarlanm›fl ve Kürt milliyetçi

hareket içinde, eemmppeerryyaalliisstt mmüüddaa--

hhaalleenniinn yyaadd››rrggaannmmaayyaaccaa¤¤›› bir an-

lay›fl oluflturulmufltur. 

TTaalleepp vvee hheeddeefflleerrddee 

ggeerriilleeyyiiflfl,, nniihhaayyeettiinnddee 

““AAkkaann kkaann››nn dduurrmmaass››””nnaa 

kkaaddaarr ggeellmmiiflflttiirr

34 kiflilik “Bar›fl Grubu”nun

““TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii DDeevvlleettiinniinn

SSaayy››nn YYeettkkiilliilleerriinnee,, TTüürrkkiiyyee HHaallkk--

llaarr››nnaa vvee DDeemmookkrraattiikk KKaammuuooyyuu--

nnaa”” diye bafllayan bildirilerinin

ikinci cümlesinde flu yazmaktad›r:

“Geliflimizin, 221. maddeden

9KÜRT SORUNU

Elbette
bugünkü
geliflmenin de
gerek oligarfli
ve emperya-
lizm, gerekse
de PKK cephe-
sinden düflün-
dükleri ve
planlad›klar›
flekilde gidip
gitmeyece¤i
de henüz
kesinleflmifl
de¤ildir.
Ancak h›zl›
veya yavafl da
olsa, AABBDD
ooppeerraassyyoonnuu
yyüürrüürrllüükktteeddiirr..
Bir çok kez
belirtti¤imiz
gibi, ABD
operasyonu-
nun tek bir
amac› vard›r:
Halklar›n
devrimci,
ulusal
mücadelelerini
tasfiye etmek.

uu1999-2009; Düzene Dönüfl ve ABD  
Operasyonu’na Tabi Olufl Süreci...

Hiçbir Emperyalist
Operasyon, Halklar›n
Ç›kar›na De¤ildir!



yararlanma gibi bir amac› yoktur.

Baflta akan kan›n durmas›, analar›n

a¤lamamas› ve bar›fl içinde ortak

yaflam zeminin güçlendirmek ama-

c›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› in-

kar ediyor ve politik anlamda da bir

gerileyifli ifade ediyor. 

Kan›n akmas›, analar›n a¤lama-

s›n›n nedeni, Kürt milliyetçi hare-

ketin gerillalar›n›n da¤da bulunma-

s› m›d›r ki  geri dönüfl bu flekilde or-

taya konulmaktad›r?

Di¤er yandan akan kan›n dur-

mas›, analar›n a¤lamamas› bir ge-

rilla hareketinin talebi, hareket nok-

tas› olamaz. Bunu bir insan haklar›

örgütü böyle ortaya koyabilir. Ama

bir gerilla hareketi, e¤er gerçekten

kendisinin savaflmas›n›n buna ne-

den oldu¤unu düflünüyorsa, o za-

man bir dakika bile durmadan silah-

lar› b›rakmal›d›r. 

Söz konusu bildirinin sonundaki

talepler bölümünde de dil, kültür ta-

leplerinin ötesinde bir fley yoktur.

Uzun y›llar sonucunda gelinmifltir

bu geri noktaya. 

Yola ç›karken hedeflenen, ““bbaa--

¤¤››mmss››zz KKüürrddiissttaann!!””dd››.. 

Sonra, mesela 11999955’’de istenen

Çeçenistan kadar statüdür; “Biz

Kürdistan’da Çeçenistan’dan daha

fazla bir statü istemiyoruz..” (Berx-

wedan, 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 geliflti-

rirsek san›yorum Türk devleti ççöözzüü--

mmee yyaannaaflflaaccaakktt››rr..” (Özgür Halk,

OOccaakk 11999966, say› 62) 

11999966’ya gelindi¤inde Öcalan bir

baflka röportaj›nda flflaarrttss››zz bir çö-

züm plan›n› kabul etmeye haz›r ol-

duklar›n› tekrarl›yordu:

“E¤er (AAmmeerriikkaa’’nn››nn,, AAvvrruu--

ppaa’’nn››nn kuzey Kürdistan’da bar›fl›n

tesisi için bir siyasi çözüm planlar›)

var ise, yürütmek istiyorsa biz buna

haz›r›z. fifiaarrttss››zz bbuu ppllaann›› tteeyyiidd eeddee--

rriizz,, bizden istenileni yapaca¤›z.”

(Özgür Halk, 15 fiubat 1996, s.19) 

Yine mesela 11999977’de talep edi-

len Kürtler’in yerel parlamentolar›-

n› kurabilmesidir; “... Türkiye’nin

gelece¤i Kürtlere sonuna kadar de-

mokratik bir ifade tarz› veren, parti-

lerini kuran, hatta yerel parlamen-

tolar›n› kuran, federasyon demeye-

lim yyeerreell ppaarrllaammeennttoo diyelim yani

yerel parlamentosu kaç›n›lmaz-

d›r...” (Özgür Halk, May›s 1997, sa-

y› 76, Ali F›rat)

Bu talepler ve modeller, dönem

dönem de¤iflmifl, daha ileri veya da-

ha geri talepler gündeme getirilmifl-

tir. Ama art›k gözetilen hep ““eemm--

ppeerryyaalliizzmmiinn iiccaazzeettii””dir. Bu anlam-

da Belçika Modeli’nden Alman-

ya’n›n, ABD’nin eyalet sistemine

kadar hemen herfley önerilmifltir. 

Hedefler sürekli gerilemifltir:

2003’de Öcalan ““ÖÖzzggüürr ‹‹nnssaann

SSaavvuunnmmaass››””nda çözüm çerçevesini

flöyle çizecekti: “Kürt demokratik

hareketinin genel hedefi, tüm Türki-

ye’de tam demokrasidir. Türki-

ye’nin AABB kkrriitteerrlleerriinnii hheeddeefflleemmeessii

bbuu aammaacc›› kkaarrflfl››llaammaakkttaadd››rr..””

O çerçeve büyük ölçüde gerçek-

leflmifl ve fakat hiç de Kürt milliyet-

çili¤inin öngördü¤ü gibi amac› kar-

fl›lamam›flt›r. Cumhuriyetin kurulu-

flundan beri süren ilhak inkar, imha,

asimilasyon, bu kez ““AABB’’yyee uuyyuumm

yyaassaallaarr››”” alt›nda sürdürülmüfltür. 

MMaannddaacc››ll››¤¤››nn bile bir çözüm

önerisi olarak görüldü¤ü yerde el-

bette bunlar do¤al sonuçlard›r:

“Gerçekte AABBDD’ye ba¤lanma, ‹‹nnggii--

lliizzlleerree ba¤lanma bir iilleerrii aadd››mmdd››rr…

Türkiye’ye ba¤lanma, ‹ran’a ba¤-

lanma daha geridir... BBMM’ye dola-

y›s›yla ABD’ye ba¤lanma belli

oranlarda ilerici bir ba¤lanmad›r.

Yani despot ve kötü bir kocadan da-

ha demokrat bir kocaya ba¤lan-

makt›r.” (Rafet Ball›, Kürt Dosyas›,

Öcalan’la Görüflme, s. 246)

‹flte böyle bir anlay›fl ve kültür,

Kürt milliyetçi hareket içine yerlefl-

tirildi¤i içindir ki, tarihsel ve siyasal

olarak hhiiççbbiirr eemmppeerryyaalliisstt ooppeerraass--

yyoonnuunn hhaallkkllaarr››nn çç››kkaarr››nnaa oollaammaa--

yyaaccaa¤¤›› kesin olmas›na ra¤men,

Kürt milliyetçili¤i ““KKüürrtt aaçç››ll››mm››nn--

ddaa AABBDD ooppeerraassyyoonnuu””na tav›r al-

may›p, aksine onun bir parças› ola-

bilmektedir. 

Emperyalist dünya düzeni

“halklar› en çok gelifltirecek düzen-

dir” diye övülmüfl, halklar›n silahl›

kurtulufl mücadelesi inkar ve mah-

kum edilmifl, oligarflik devletin ve

emperyalizmin meflruiyeti kabul

edilmifltir. PKK bu noktada emper-

yalizmin sunaca¤› bütün çözümlere

hem ideolojik, hem politik olarak

aç›kt›r art›k!

SSiisstteemm iiççiinnddee yyeerraallmmaakk,, 

ÖÖccaallaann’’››nn ‹‹mmrraall›› tteeoorriissiinniinn

eessaass››dd››rr vvee ssüürreeçç bbuu yyöönnddee 

ddeevvaamm eettmmeekktteeddiirr

11999988 KKaass››mm››nnddaa Öcalan, Suri-

ye’den ç›kart›l›p ‹talya’ya geldi¤in-

de, Avrupa emperyalizmine uyum

sa¤lamay› esas alan bir yaklafl›mla,

federasyondan vazgeçerek, otonomi

isteyen 77 mmaaddddeelliikk bbiirr öönneerrii ppaakkee--

ttii aç›klad›.

Bu pakette operasyonlar›n dur-

durulmas›,  koruculu¤un kald›r›l-

mas› gibi maddeler yan›nda, iki

maddesinde de “TTüürrkkiiyyee ss››nn››rrllaarr››

bboozzuullmmaaddaann bbööllggeemmiizzee oottoonnoommii

vveerriillmmeessii...... KKüürrtt kkiimmllii¤¤iinniinn,, ddiilliinniinn

vvee kküüllttüürrüünnüünn rreessmmii oollaarraakk ttaann››nn--

mmaass››......”” talepleri vard›. 

Emperyalizmin kabul edebilece-

¤inden fazlas› istenmiyordu. Ancak

emperyalizmin farkl› hesaplar› var-

d› ve bunun sonucunda Amerikan

ve Avrupa emperyalizmi Öcalan’›

TTüürrkkiiyyee’’yyee tteesslliimm eettttii..

Öcalan, tutsak düfltükten bir süre

sonra, 66 NNiissaann 11999999’da ‹mral›’dan

88 mmaaddddeelliikk bbiirr ççöözzüümm ppaakkeettii daha
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Kan›n akmas›, analar›n a¤-
lamas›n›n nedeni, Kürt milli-
yetçi hareketin gerillalar›n›n

da¤da bulunmas› m›d›r ki
geri dönüfl bu flekilde ortaya

konulmaktad›r?



aç›klad›. ‹flte bu pakette ortaya konulan

politika, bir anlamda bugünkü geliflme-

lerin de habercisidir. Öcalan bu 8 Mad-

delik önerilerinde düzeni tamamen

meflrulaflt›ran bir yaklafl›m ortaya koy-

mufl ve silahl›  mücadeleye son verme-

yi de burada aç›kça dile getirmifltir. Bu

maddelerden baz›lar› flunlard›:

““22-- Devletin baflta aaff olmak üzere,

bar›fl için alaca¤› tedbirler temelinde

ssiillaahhll›› ççaatt››flflmmaallaarraa kkaall››cc›› bbiirr flfleekkiillddee

ssoonn vveerriillmmeessii.. 33-- ‘‘9900’’ll›› yy››llllaarrddaann iittiibbaa--

rreenn...... Kürtlerin ifade özgürlü¤üne de

aç›k hale gelen ddeemmookkrraattiikk ccuummhhuurrii--

yyeett ssiisstteemmiinniinn,, güven vermesiyle bir-

likte tüm sorunlar›n bbaarr››flflcc››ll ççöözzüümm zzee--

mmiinnii oollaarraakk ggöörrüüllmmeessii.. 44-- Bu koflullar

alt›nda PPKKKK’’nn››nn kkeennddiinnii ddeemmookkrraattiikk

ssiisstteemm iiççiinnddee yyaassaallllaaflfltt››rrmmaayyaa haz›r-

lanmas›.... 

Söylenen aç›kt›. Devlet, 90’lardan

itibaren demokratiktir, art›k silahl› mü-

cadele vermek yanl›flt›r, PPKKKK ssiisstteemm

iiççiinnddee yasallaflmal›d›r.

Bu 8 maddelik öneriyle; ba¤›ms›z

Kürdistan’dan, federasyondan, otono-

miden 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 ge-

lifltirdi¤i bir politika da, ülke içindeki

silahl› güçlerin d›flar›ya ç›kar›lmas›yd›.

Öcalan bu politikay› da “ 11 EEyyllüüll

11999999’’ddaann iittiibbaarreenn ssiillaahhll›› mmüüccaaddeelleeyyee

ssoonn vveerrmmeeyyee ve güçlerini bar›fl için ss››--

nn››rrllaarr››nn dd››flfl››nnaa ççeekkmmeeyyee ça¤›r›yorum.

Böylelikle ddeemmookkrraattiikk ççöözzüümm 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 tes-

lim olma gruplar›n›n “çözüm yolunu,

diyalog ve uzlaflma yolunu açma ama-

c›yla” gönderildi¤i söyleniyor. Uzlafl-

mada gösterilen ›srar, silahl› mücadele-

de gösterilseydi, diyalogda ›srar edildi-

¤i kadar, Kürt halk›n›n kendi kaderini

tayin hakk›nda ›srar edilseydi, kuflku

yok ki bugün farkl› noktalarda olunur-

du. Ama s›n›flar mücadelesinde, bu ay-

r›mlar› belirleyen politik tercihlerdir ve

PKK, uzlaflmay›, diyalo¤u, yani DDÜÜ--

ZZEENN‹‹ tercih etmifltir. 

O günden bu yana, binlerce insan›n

öldü¤ü çat›flmalar, operasyonlar sürdü,

arada de¤iflik politikalar ortaya at›ld›,

ama süreç esas›nda o günden bu yana,

98 maddede belirtilen zeminde gelifl-

mektedir; PKK hala “düzen içinde çö-

züm aramak ve yasallaflmak” noktas›n-

dad›r. Son gelen “bar›fl gruplar›”n›n ge-

lifli de, iflte o 88 mmaaddddeenniinn ddeevvaamm››dd››rr.. 

Oligarfli hiçbir flekilde kaale alm›-

yor, kulak vermiyor, buna ra¤men Kürt

milliyetçi hareketi geri ad›mlar› sürdü-

rüyor. Teslim olma gruplar› ç›kar›lma-

s›, Öcalan’›n bafltan beri formüle etti¤i

““ddeevvlleettee ggüüvveenn vveerrmmee”” politikas›nda

yeni bir ad›md›r ve bu politikan›n ken-

disi düzen içileflme anlay›fl› üzerine fle-

killenmifltir...

‹mral› sürecinde gelifltirilen teoriler,

reformist bir içerik tafl›d›¤› gibi, ide-

olojik anlamda da bir yenilgiyi kabul

edifle denk düflmektedir. En iyi siste-

min burjuva demokrasisi oldu¤unun

kan›tland›¤›n› söylemekteydi art›k

Öcalan. Türkiye’deki faflist sistemin de

esas olarak demokratik oldu¤unu ileri

sürmekteydi. SSiisstteemm iiççiinnee ddöönnmmee de

bunun mant›ksal sonucudur; nitekim

bu sonuç da flöyle formüle edildi Öca-

lan taraf›ndan: “Kürt sorununun en

pratik çözümünün ddeemmookkrraattiikk vvee kküüll--

ttüürreell hhaakkllaarr››nn›› kkuullllaannmmaaddaann geçti¤i,

ç›kmaz›n böyle afl›laca¤› ve fliddetle

art›k bir yere var›lamayaca¤› dava do-

lay›s›yla ddaahhaa iiyyii aannllaaflfl››llmm››flfltt››rr..”” 

Burjuvazinin dedi¤i noktaya gelin-

mifltir. Burjuvazi ony›llard›r ““flfliiddddeettllee

bbiirr yyeerree vvaarr››llmmaazz”” diyordu. Evet, öyle-

dir 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 ddeemmookkrraattiikk ccuummhhuurriiyyeett ççaa--

tt››ss›› aalltt››nnddaa ttooppllaannmmaakk gerekti¤ine

inan›yorum.” diyordu yine Öcalan. Sis-

teme ttaabbii oolluunnaarraakk toplan›l›yor iflte.

PKK’nin gönderdi¤i “bar›fl grubu”yla,

Türkiye s›n›rlar› içine at›lan ad›mlar,

ddüüzzeenn iiççiinnee 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 ifla-

s› ve çözümsüzlüktür. 
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DDüünnyyaa hhaallkkllaarr››nnaa kkaarrflfl››
ssuuççllaarr iiflfllleemmiiflfl vvee iiflfllleemmee--
yyee ddeevvaamm eeddeenn üüllkkee.. 
Osman Beyazkaya (Teks-

tilde makinac›,19 yafl›n-
da) 

ÜÜllkkeemmiizz oonnuunn ssöömmüürrggee--
ssii.. HHeerr yyeerrddee üüsslleerrii vvaarr..
OO üüsslleerrddeenn hhaallkkllaarr›› ööllddüü--
rrüüyyoorrllaarr.. TTaabbiiii kkii iiflflbbiirrlliikk--
ççiilleerriiyyllee bbeerraabbeerr..
Dilan Tekin (Ö¤renci,15
yafl›nda) 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn,, ççüürrüümmüüflfl
iinnssaannllaarr››nn bbaarr››nndd››¤¤›› yyeerr..
KKeennddiilleerriinnee ggöörree iinnssaann
hhaakkllaarr››nn››nn oolldduu¤¤uunnuu ssööyyllüü--
yyoorrllaarr.. OOyyssaa zzuullmmüünn,, ssöö--
mmüürrüünnüünn ddeevvaamm eettttii¤¤ii yyeerr.. 
Özcan Arslan (Toptan g›da
pazarlamac›s›, 35 yafl›nda) 

KKaann ggeelliiyyoorr,, flfliiddddeett,, ssöö--
mmüürrüü,, iiflflggaalllleerr,, hhaakkss››zzll››kk--
llaarr ggeelliiyyoorr.. DDüünnyyaann››nn
bbaaflflbbeellaass››.. 

Mehmet Arslan (Memur,
41 yafl›nda) 

HHaallkkllaarr››nn kkaattiillii,, eenn bbüüyyüükk
ssöömmüürrüüccüü,, yyookkssuulllluu¤¤uu--
mmuuzzuunn sseebbeebbii.. 
Arda Kaya (Ö¤renci, 21
yafl›nda)

ZZuullüümm,, bbaasskk››,, nneeffrreett,,
kkiinn,, çç››kkaarrcc››,, kkeennddiilleerriinnii
ddüüflflüünneenn hhaallkk›› ddüüflflüünnmmee--
yyeenn bbiirr üüllkkee
Gürkan Yalç›nkaya (Ser-

vis floförü, 26 yafl›nda) 

ÇÇookk flfleeyy ggeelliiyyoorr aammaa ssöö--
mmüürrüü ddeemmeekk ddaahhaa iiyyii
oolluurr..
Yüksel Y›ld›r›m (‹nflaatç›,

35 yafl›nda)

AAMMEERR‹‹KKAA ddeeyyiinnccee;;
akl›n›za ne geliyor?



Servet Göçmen: 
� Arkadafllar›m›z Abdi

‹pekçi direnifline benzeti-

yorlar. Gün içerisindeki

bir geliflme “Abdi ‹pek-

çide de böyleydi, böyle

olmufltu” gibi konuflma-

lar yaflan›l›yor. Daha çok

hasta yak›nlar› ziyaret

ediyor bizi. ‹nsanlar bu-

radan geçerken etraftaki

afifllere, gazete küpürle-

rine bak›yorlar. Böyle durumlarda

yanlar›na yaklafl›p “hofl geldiniz.

Daha önce Güler Zere’yi duymufl

muydunuz” diye sohbete bafll›yo-

ruz. Kimi zaman d›flar›ya hava al-

mak için 5-10 dakikal›¤›na ç›kan

hastalar zaman›n› bizimle geçiriyor-

lar. 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, faz-

la yaklaflmamaya özen gösteriyor-

lar. ‹flten ç›kart›labilme korkusu ol-

du¤unu aç›kça söyleyenler oldu. 

� fiehirdeki oturma eylemine de-

mokratik kurumlar›n ilgisi azald›.

Önceleri bir kurumdan 3-4 kifli kat›-

l›yorsa, bu say› 1’e, 2’ye düfltü. Za-

ten demokratik kurumlar bafltan be-

ri 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 he-

men serbest b›raks›nlar. Ancak ül-

kemizde 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. Oy-

sa kendisi prof.tur. S›rf bundan yola

ç›k›nca okumufl Hipokrat yemini et-

mifl 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 toka-

d› 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,

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¤al-

mal›y›z. 

Mehmet B›ld›rc›n:
� Eylemimiz hasta yak›nlar› tara-

f›ndan oldukça ilgiyle karfl›lan›yor.

Balcal› hastanesi bölge hastanesi ol-

makla beraber bir çok ilden buraya

hastalar ve onlar›n yak›nlar› geliyor.

Bir çok insan hastane

bahçesinde yat›p kalk›-

yor. Dolay›s›yla eylemi-

mizden ister istemez ha-

berdar oluyorlar ve diye-

biliriz ki kendi hastalar›-

n›n hastal›¤›n› unutuyor

Güler ile ilgileniyorlar.

Ancak bu eylemimiz sü-

resince destek olmas›n›

bekledi¤imiz kifliler, ku-

rumlar gelmezken ummad›¤›m›z ki-

fliler, kurumlar (Hac› Bektafl-› Veli

Derne¤i yada ‘Güler’in memleketi

Dersim olmas›na ra¤men’ Tunceli-

ler 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 edi-

yor. 

� Evet. Bu bir sab›r ifli. Ancak ölü-

me gün ve gün yaklaflan kanser has-

tas› Güler Zere var. Adana’daki de-

mokratik kitle örgütlerinden destek

verenler var. Çok ciddi bir kat›l›m

olmamas›na ra¤men, ilgileri ve sa-

hiplenmeleri 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 ge-

lerek müdahale etti. ‹letiflim kurdu-

¤umu bahane ederek kimli¤imi ald›.

Yirmi dakika bekletti. GBT bilgile-

rimi ald›. Onu görememek, onunla

konuflamamak a¤›r bir duygu. Tec-

ritin her koflulda uyguland›¤›n›n bir

göstergesi. 

� Her ne kadar ki Güler Zere Tür-

kiye’de ve Avrupa’da sahiplenili-

yorsa bunun yetersiz oldu¤unu çok

daha kitlesel olabilece¤ini düflünü-

yorum. Güler Zere’yi sahiplenen

tüm insanlara empati yapmalar›n›

ve kendilerini onun yerine koyma-

lar›n› istiyorum. Ve duyarl› tüm in-

sanlar›n bugün bana yar›n sana

mant›¤›yla hareket ederek Güler

Zere’yi ve Güler Zereler’i sahiplen-

melerini istiyorum. 

BBaallccaall›› HHaassttaanneessii öönnüünnddee

oottuurrmmaa eeyylleemmii yyaappaann TTAAYYAADD’’ll››

AAiilleelleerr’’ddeenn SSeerrvveett GGööççmmeenn vvee

MMeehhmmeett  BB››lldd››rrcc››nn 110000.. ggüünnüünnüü

ddoolldduurraann eeyylleemmllee iillggiillii ssoorruullaarr››--

mm››zz›› yyaann››ttllaadd››llaarr.. 

� OOttuurrmmaa eeyylleemmiinniizz 110000.. GGüünn--

lleerree ggeellddii.. OOttuurrmmaa eeyylleemmiinnee bbaaflfl--

llaadd››¤¤››nn››zzddaa hheemmeenn AAbbddii ‹‹ppeekkççii

ddiirreenniiflfliinnii hhaatt››rrllaamm››flfltt››kk;; bbuunnuu

yyaazzmm››flfltt››kk ddaa YYüürrüüyyüüflfl''ddee.. EEyyllee--

mmiinniizz nnaass››ll ssüürrüüyyoorr,, kkiimmlleerr kkaatt››--

ll››yyoorr?? 

� fifieehhiirrddee ddee hheerr hhaaffttaa yyaapp››llaann

bbiirr oottuurrmmaa eeyylleemmii vvaarr.. SSoonnuuççttaa

aaçç››kk kkii bbuu mmüüccaaddeellee bbiirr ssaabb››rr iiflflii..

‹‹ssttiikkrraarr iiflflii.. AAddaannaa''ddaakkii ddeemmookk--

rraattiikk kkuurruummllaarrddaann oottuurrmmaa eeyyllee--

mmiinnee zziiyyaarreettlleerr oolluuyyoorr mmuu,, ddeess--

tteekk vveerriiyyoorrllaarr mm››??

� OOnnkkoolloojjii AAnnaa BBiilliimm DDaall›› BBaaflfl--

kkaann›› PPrrooff.. MMeelleekk EErrkkiiflflii''nniinn,, GGüü--

lleerr ZZeerree''yyee mmuuaayyeennee ss››rraass››nnddaa

""SSeenn dd››flflaarr››ddaa oollssaayydd››nn kkaaçç kkiiflflii--

yyii ööllddüürreecceekkttiinn"" ddeeddii¤¤iinnii dduuyy--

dduu¤¤uunnuuzzddaa nnee ddüüflflüünnddüünnüüzz,, nnee

hhiisssseettttiinniizz??

� GGüülleerr hheemmeenn yyaann››bbaaflfl››nn››zzddaa..

BBuunnaa rraa¤¤mmeenn ggiiddiipp oonnuu ggöörree--

mmeekk,, oonnuunnllaa kkoonnuuflflaammaammaakk nnaa--

ss››ll bbiirr dduuyygguu??

� GGüülleerr ZZeerree iiççiinn hheerr hhaaffttaa TTaakk--

ssiimm''ddee,, bbaaflflkkaa flfleehhiirrlleerrddee eeyylleemmlleerr

yyaapp››ll››yyoorr,, OO eeyylleemmlleerree kkaatt››llaannllaa--

rraa nnee ssööyylleemmeekk iisstteerrssiinniizz??

Eylemleri ‹lk Günkü Kararl›l›kla, Coflkuyla Sürdürmeliyiz
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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›l-

larca sürdürdük. Büyük direnifli,

“tek bafl›na kalma” pahas›na tam 7

y›l devam ettirdik. Kuflatmalar al-

t›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 müca-

delemizi.

Gerekti¤inde bir oturma eylemi-

ni iki y›ll›k, üç y›ll›k bir sab›rla de-

vam 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 diren-

dik. Ve zaferi kazanaca¤›m›zdan

bir gün olsun tereddüt etmedik.

Bir direnifli aylarca, y›llarca sür-

dürme sabr›n› tafl›yan, bir oturma

eylemini 2-3

y›l sürdüren

bizler Güler

Zere ve hasta

tutsaklar için de aylarca, y›llarca

mücadele edebiliriz. Edebilecek sa-

b›ra sahibiz.

Ama sa¤l›¤› h›zla bozulan, AKP

iktidar›n›n katletmek için gün say-

d›¤› Güler Zere için ve di¤er a¤›r

hasta tutsaklar için sabr›m›z› çok-

tan tükettik.

Tükettik, çünkü sabredecek zzaa--

mmaann››mm››zz kalmad›. Çünkü, y›llarca

bekleyecek zaman›m›z yoktur.

fiimdi sabr›m›z› bir yana b›raka-

rak, Güler Zere için, tüm hasta tut-

saklar için zalimlerin yakas›na ya-

p›flmak, onlardan hesap sormak za-

man›d›r.

Sab›rl› de¤il, öfkeli olmak, bek-

lemek de¤il, at›lgan olmak zaman›-

d›r.

Düzen ““zzaammaannaa yyaayymmaakk”” iste-

yebilir, ancak bizler zamana yaya-

may›z. Devrimci, ilerici güçler, de-

mokratik kitle örgütleri “zamana

yayman›n” Güler Zereler’i katlet-

meye çal›flanlar›n iflini kolaylaflt›ra-

ca¤›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 za-

man›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 tut-

saklar›n merhamet dilemesini, bo-

yun 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 kuflan-

mak ertelemelerden, gerekçelerden

ç›k›p Güler Zereler için kendimizi

mücadelenin içine koymal›y›z.

Güler Zere'nin refakatçisi, Gü-

ler'in üçüncü ameliyat›ndan sonra-

ki durumunu anlat›yor...

“‹çeri girdi¤imde Güler abla ya-

ta¤›nda uzan›yordu. Yüzü tama-

men fliflmiflti, ameliyat yeri pamuk

ve sarg›yla sar›lm›flt›, boynunu ha-

reket ettirmekte zorlan›yordu. Sol

gözü çok fliflmiflti açmakta zorlan›-

yordu. Kanlanm›fl ve sürekli yafla-

r›yordu. Damla kullan›yordu ama

çok etkili olmuyordu. Gözünün ne-

den bu kadar fliflti¤ini doktorlar da

bilmiyordu. A¤z›nda da doku ka-

barmas› olmufl onun ne oldu¤unu

anlayamay›nca doktorlar aç›p ora-

ya da bakm›fllar, tampon koyacak-

larm›fl ama kan durmay›nca tampo-

nu 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. Be-

nim yan›nda bulundu¤um süre

içinde geceleri yatam›yordu, bazen

a¤r›lar›ndan kaynakl› inleme sesle-

rini duyuyordum.  

Refakatçilere karfl› olan keyfi-

yetler de gittikçe daha da artmaya

bafllad›. fiu ana kadar yap›lmayan

ayakkab› aramas› dayat›ld›. 

Keyfiyet sadece bununla da bit-

miyordu. 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›kla-

r› için üzerini açam›yordu.

Güler abla sadece serumla bes-

leniyor, ama zamanla damarlar› da

serumu kabul etmemeye bafllad›.

Mama yiyemiyor çünkü yemeye

çal›flt›¤›nda sürekli öksürüyor. 

Balcal› Hastanesi’nde
100. Gün

16 Ekim günü TAYAD’l› Aile-

ler’in Balcal› Hastanesi’nde bafllat-

m›fl oldu¤u oturma eyleminin 100.

günü nedeni ile bir eylem yap›ld›.

45 kiflinin kat›ld›¤› eylemde “Kan-

ser 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›r-

c›n; “Tam 100 gündür burada adalet

istiyor, Güler Zere’nin serbest b›ra-

k›lmas› için mücadele ediyoruz” de-

di ve bu zaman içerisindeki yaflam›fl

olduklar› hukuksuzluklar› yeniden

hat›rlatt›. B›ld›rc›n; Güler Zere ser-

best b›rak›lana kadar eylemlerine

devam edeceklerini söyledi.

Eylemde; “Güler Zere Serbest

B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onu-

rumuzdur” sloganlar› at›ld›. 

Sabr›n De¤il, Öfkenin Beklemenin
De¤il, Hareket Etmenin Zaman›!

Ameliyattan Bir Hafta
Sonra Güler

Say›: 195 13BALCALI



‹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 Özgür-

lük” slogan›n› hayk›rd›. 

Aylard›r Onkolog  olmad›¤› ya-

lan›na, evrak eksikli¤i gerekçesine

baflvurarak  halk› aldatt›lar. Ancak

aç›¤a ç›kt› ki Adli T›p Kurumu, ne

Çukurova Üniversitesi Balcal› Has-

tanesi’ne,  ne Elbistan Savc›l›¤›’na

ne de Karatafl  Hapishanesi’ne her-

hangi bir yaz›yla baflvurup hiç bir

evrak  istememifltir. Daha dün “biz

de çok üzülüyoruz, onlar bizim ev-

latlar›m›z” diye yalan söyleyenlerin

birer iflkenceci olduklar› bir kez da-

ha aç›¤a ç›kt›. 

Bu haftaki yürüyüflte Adli T›p ve

AKP iktidar›n›n keyfiyete son ver-

mesini 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 Yö-

netim Kurulu üyesi Av. Hakan Ka-

rada¤ okudu. 

Tecrite Karfl› Mücadele Platfor-

mu’nun  “Güler Zere’ye Özgürlük,

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”

hedefiyle bir sonraki gün bafllataca-

¤› ve üç gün sürecek olan açl›k gre-

vi 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 Ze-

re’yi ve dört duvar aras›na mahkum

etti¤iniz onlarca hasta tutuklu ve

hükümlüyü bir bir öldürenler olarak

sahip oldu¤unuz tarihsel sorumlu-

luktan asla kurtulamayacaks›n›z”

denildi.

‹‹hhmmaall YYookk ‹‹mmhhaa PPoolliittiikkaass››

VVaarr!!

Ankara'daki demokratik kitle ör-

gütleri Güler Zere'ye Özgürlük talebi

ile bu çarflamba günü de Adalet Ba-

kanl›¤› önündeydiler. 21 Ekim günü

biraraya gelen yaklafl›k 65 kifli yine

“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Öz-

gürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›ra-

k›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/ Ge-

nel- ‹fl, ‹HD Ankara fiubesi, Ankara

Halkevleri, KESK fiubeler Platfor-

mu, ESP, DTP Çankaya ‹lçe Teflkila-

t›, DHF, EMEP, AKA-DER, ODAK,

SDP, EHP, ÖDP, ÇHD, TKP, 78'liler

Giriflimi, Al›nteri, Erol Zavar'a Yafla-

ma Hakk› Koordinasyonu, BDSP,

Kald›raç, Toplumsal Özgürlük Plat-

formu, Özgür Tiyatro, Sosyalist

Emek Hareketi, TÜM- ‹GD, Petrol-

‹fl Ankara fiube, Köz, Partizan ad›na

Halk Cephesinden Bayram fiahin ba-

s›n aç›klamas›n› okudu. “Oyalama

yok, bürokratik ihmal yok, imha po-

litikas› var. Merhamet dilemeyen

Güler Zere katlediliyor” bafll›kl›

aç›klamada “...zalimler için aciz ve

zavall› bir politika olan hasta tutsak-

lar› katletme politikas› uygulanmak-

tad›r...Ortada tedavi yoktur. AKP ik-

tidar›, Güler Zere ve devrimci-yurt-

sever hasta tutsaklar›, "yok edilmesi

gereken düflmanlar" olarak görmek-

tedir” denildi.

CCeemmiill ÇÇiiççeekk’’ee GGüülleerr ZZeerree

PP rrootteessttoossuu

Malatya ‹nönü Üniversitesi'nin

yeni ö¤retim y›l› aç›l›fl töreninin so-

nunda Gençlik Federasyonlu ö¤ren-

ciler Güler Zere'nin serbest b›rak›l-

mamas›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 Federas-

yonlu ö¤renciler; Cemil Çiçek salon-

dan ç›karken “Güler Zere'ye özgür-

lük, Güler ZERE’yi Yaflataca¤›z"

ADL‹ TIP OYUNLARI AÇI⁄A ÇIKTI
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sloganlar›n› att›lar. Ö¤renciler, gü-

venlik görevlilerinin sald›r›s›na u¤-

rayarak yaka paça uzaklaflt›r›ld›lar.

MMaallaattyyaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree ‹‹ççiinn

EEyylleemm

Malatya’da 18 Ekim akflam› Halk

Cephesi taraf›ndan Paflaköflkü Ma-

hallesi’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; “Bu-

gün Güler ZERE’yi, Gülerler’i daha

fazla sahiplenmenin zaman›. fiimdi-

ye kadar gerek tutuklanmadan önce

gerek hapishanede Gülerler bizim

için mücadele etti flimdi s›ra bizde.

Güler’i ve di¤er hasta tutsaklar› ya-

flatabiliriz” dedi. Eyleme ESP ve

E¤itim-Sen destek verdi.

HHaattaayy’’ddaa GGüülleerr ZZeerree’’yyee

ÖÖzzggüürrllüükk TTaalleebbii

Hatay’da TAYAD’l› Aileler bu

haftada Güler Zere’nin serbest b›ra-

k›lmas› için eylem yapt›.

19 Ekim Ulus (Köprübafl›) Ala-

n›’nda yap›lan eylemde  TAYAD’l›

Aileler ad›na Seval Arac› bir aç›kla-

ma yapt›.

“ Güler’i zaman silah› ile katlet-

mek istiyorlar” diyen Arac›; Adli

T›p’›n evrak eksikli¤i bahanesini

sürdürürken bu eksikli¤in gideril-

mesine iliflkin bir yaz›flmas›n›n ol-

mad›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n› belirtti.

Eyleme ESP’de destek verdi. 

““MMeerrhhaammeett DDee¤¤iill AAddaalleett

‹‹ssttiiyyoorruuzz””

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, ME-

SOP, TKP ve Halkevleri’nin kat›l›-

m›yla Güler Zere için yürüyüfl dü-

zenlendi. Kapal› yol giriflindeki Halk

Bankas› önünden K›flla Han önünde-

ki havuza kadar yüründükten sonra

bas›na bir aç›klama yap›ld›. Aç›kla-

mada; “Biz Güler ve di¤er hasta tut-

saklar için merhamet de¤il, adalet is-

tiyoruz! Onlar merhamet dilenecek

bir fley yapmad›lar” denildi.

‹‹nnöönnüü PPaarrkk››nnddaa OOttuurrmmaa

EEyylleemmii DDeevvaamm EEddiiyyoorr

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 kelepçelenmesiy-

le ilgili; “Ölümcül bir hastal›¤a yaka-

lanan bir tutsa¤›n ranzaya kelepçe-

lenmesi 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 As-

lan’da; bugüne kadar hukuki anlam-

da her yolu denediklerini ama Güler

Zere’nin sa¤l›k durumunun kötülefl-

mifl olmas›na ra¤men tahliye edil-

medi¤ini anlatt›. 

GGüülleerr’’iinn ÖÖzzggüürrllüü¤¤üünnüü

MMuuttllaakkaa KKaazzaannaaccaa¤¤››zz

‹zmir Halk Cephesi temsilcili¤i

16 Ekim günü Güler Zere’nin ser-

best b›rak›lmas› için Alsancak K›b-

r›s fiehitleri Caddesi’nde meflaleli

yürüyüfl yapt›.

Eylemde;  “Do¤al ve Kültürel

Çevre Giriflimi Sözcüsü Ahmet

Tuncay Karaçorlu bas›na bir aç›kla-

ma yapt›. “Tüm dünyan›n gözü

önünde bir insan katlediliyor. Buna

izin vermeyece¤iz” diyen Karaçor-

lu; Güler Zere’nin 3. ameliyat› ge-

çirdi¤ini ve ameliyat sonras›nda

ayaklar›ndan “kaçabilme” ihtima-

line karfl› kelepçelendi¤ini belirtti.

Kendi ihtiyaçlar›n› bile karfl›laya-

mayan biri için “kaçabilme ihtima-

li” gibi bir fleyin utanmazca bir ne-

den oldu¤unu söyledi. Eyleme 43

kifli kat›ld›. 

HHeerrkkeessee AAnnllaatt››nn

GGüülleerr ZZeerree''yyee ÖÖzzggüürrllüükk

Elaz›¤ Halk Cephesi kanser has-

tas› Güler Zere’nin serbest b›rak›l-

mas› için 17 Ekim günü Hozat Ga-

raj›’nda bir eylem yapt›. “Bu Ülke-

nin Hapishanelerinde Tutsaklar Öl-

dürülüyor Herkese Anlat›n Güler

Zere'ye Özgürlük” pankart› aç›lan

eylemde; “Cumhurbaflkan›; “Gere-

ken Ne ‹se Yap›lacakt›r”, Adli T›p

Kurumu Baflkan›, “Serbest B›rak›l-

mas› 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›. 

BBuurrssaa AAKKPP BBiinnaass›› ÖÖnnüünnddee

GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk

‹‹sstteennddii

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 soru-

yoruz: Kendisinin sahip oldu¤u üç

k›z›ndan hangisinin günden güne

eriyerek ölmesini kay›ts›zca seyret-

mifltir?” denildi.

22 Ekim’de de Bursa AKP il bi-

nas› önünde Halk Cepheliler mefla-

leli bir eylem yapt›lar. 

Eylemde aç›klama yapan Yalç›n

Do¤ru; “Buradan birkez daha , ikti-

dara ve onun kurumlar›na sesleni-

Say›: 195 15GÜLER ZERE

BBUURRSSAA

EELLAAZZII⁄⁄



yoruz, uygulad›¤›n›z politikalarla

Güler Zere ve hasta tutsaklar›n ya-

flamlar›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. 

PPaarriiss''ttee GGüülleerr ‹‹ççiinn AAççll››kk

GG rreevvii

Güler Zere'nin serbest b›rak›l-

mas› için Fransa'n›n baflkenti Pa-

ris'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 Sa-

int Denis, Sentier, Sebastopaul, Les

halles semtlerinde frans›zca bildiri-

ler da¤›t›ld›. 

GGüülleerr SSeerrbbeesstt BB››rraakk››ll››nnccaayyaa

KKaaddaarr

Kanser hastas› 14 y›ll›k devrim-

ci tutsak Güler Zere’nin özgürlü¤ü-

ne kavuflmas› için sürdürülen kam-

panya çerçevesinde Avusturya’n›n

baflkenti Viyana’da bir eylem dü-

zenlendi. 

16 Ekim günü 13. Viyana’da bu-

lunan Türkiye Baflkonsoloslu¤u

önünde biraraya gelen Özgürlük

Komitesi üyeleri megafonla Güler

Zere’nin son durumu hakk›nda ko-

nuflmalar yaparak "Devrimci Tut-

saklar Onurumuzdur, Hasta Tutsak-

larara Özgürlük, Güler'e Özgürlük"

sloganlar›n› att›lar. 

BBrrüükksseell''ddee GGüülleerr ZZeerree

EEyylleemmii 1100.. HHaaffttaaddaa

Her Cuma oldu¤u gibi, 16 Ekim

günü Belçika'n›n baflkenti Brük-

sel'de, Güler Zere'ye Özgürlük Ko-

mitesi 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 Gü-

ler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için,

Brüksel'deki Avrupa'l› kurumlar›n

önünde yap›lan 10. eylem oldu. 
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Havaya ss›k›lan

kurflunlar...

merdivenden ddüflmeler...

‹ntihar için ppolis

binalar›n› sseçmeler...

Ranzadan ddüflüp öölenler...

Hücrelerde kkendini

kemeriyle, ççarflafla

asanlar...

Bunlar› duymufl, okumufl olma

ihtimaliniz yüksektir. Polis tuta-

naklar›nda, mahkeme kay›tlar›nda

yüzlerce benzer örne¤i vard›r. 

Nedense devrimciler intihar et-

mek için, karakolun hücresini se-

çerler. Ya da sorgu esnas›nda polis-

lerin bofl bir an›n› yakalay›p kara-

kolun cam›ndan atlay›verirler. 

Bunun son örneklerinden birisi

de Ferhat Gerçek’in davas›ndaki

polis ifadeleridir. 

7 Ekim 2007’de ‹stanbul Yeni-

bosna’da Yürüyüfl Dergisi satarken

polis taraf›ndan vurularak felç ol-

mufltu Ferhat. 

Bak›rköy 9. Asliye Ceza Mah-
kemesi'nde 2 Ekim’de Ferhat’›n

duruflmas› vard›. Duruflmaya kat›l-

mayan polislerden daha önce mah-

kemeye ifade veren polis Hasan

Bayraktar’›n ifadesi okundu. fiöyle

ifade vermiflti. “Ferhat Gerçek'in

içinde bulundu¤u grup, bizi taflla-

maya bafllad›. Kim oldu¤unu gör-

medi¤im bir arkadafl›m, havaya

atefl açt›. Ben de havaya 2 el atefl

ettim”... 

Buna benzer ifadeler y›llard›r

hemen tüm iflkence, infaz davala-

r›nda tekrarlan›r... Ve olay›n polisin

anlatt›¤› gibi olmad›¤›n› söyleyen

onlarca tan›k da olsa polisler hak-

k›nda ya hiç dava aç›lmaz ya da

aç›lan dava, polislerin “beraatlar›y-

la” sonuçland›r›l›r. Polisler kendi-

lerinden o kadar emindirler ki inan-

d›r›c›(!) bir yalan uydurma zahme-

tine bile katlamaz, yukar›daki gibi

“yerseniz” havas›nda yalanlar söy-

lerler. 

Devlettir bu ifadeleri veren.

Devletin hukuku da ço¤u kez bu

ifadeleri ““mmaakkuull”” bulur.

Devrimcileri sorgularken bir ifl-

kenceciden daha iflkenceci kesilen

savc›lar›n, hakimlerin akl›na flu so-

ruyu sormak bile gelmez: Devrim-

ciler intihar etmek için bula bula

karakolun hücresini mi bulmufllar,

ya da karakolun penceresinden bafl-

ka kendini atacak bir yer bulama-

m›fl m›? Boyundan daha alçak bir

yere insan kendini nas›l asarak inti-

har edebilir? Ya Ferhat Gerçek’in

durumu? Havaya atefl edilen bir si-

lah›n mermisi nas›l bir insan›n beli-

ne saplanabilir? Böyle bir ifadenin

do¤ru kabul edilebilmesi için Fer-

hat havada uçuyor muydu diye sor-

mas› gerekirdi savc›lar›n. AAmmaa

ssoorrmmuuyyoorrllaarr.. Zaten polisler, bu

konuda çok da rahatlar. Akla ziyan

ifadeler, saçma sapan tutanaklar,

bile geçerli kabul ediliyor. Adeta

hukukla alay ediyorlar. ““BBiizz iiffaaddee--

mmiizzii bbööyyllee vveerriiyyoorruuzz,, ssiizz kkiittaabb››nnaa

uuyydduurruunn”” diyorlar. 

Ferhat’› vuran tabancan›n kime

ait oldu¤u belli, havaya aç›lan atefl-

le, 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. ‹fa-

delerinin yalan oldu¤u aç›kça belli.

17 yafl›nda bir genç, yasal bir dergi-

yi satt›¤› için insanlar›n gözleri

önünde kurflunlan›p felç ediliyor.

Avukatlar›n tüm ›srarlar›na ra¤men

Ferhat’› vuran polisler, 2 Ekim’de-

ki 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 ya-

yarak zaman afl›m›ndan polislerin

aklanmas›.

Düzenin Hukukla Alay›



YYüürrüüyyüüflfl:: Hrant Dink davas› s›-

ras›nda Zafer Üskül'le aran›zda bir

konuflma geçmifl, anlat›r m›s›n›z? 

AAvv.. TTaannaayy: 12 Ekimde ki durufl-

ma 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 be-

lirtince; 

“Sizin organize etti¤inizi düflün-

müyorum. Hapishanelerden, yurtd›-

fl›ndan ölüm tehditleri al›yorum.

ZERE hakk›nda yapt›¤›m aç›klama-

dan sonra, siz de bir aç›klama yap-

t›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. 

YYaapptt››¤¤›› aaçç››kkllaammaayyllaa GGüülleerr ZZee--

rree’’nniinn ööllüümm yyoollccuulluu¤¤uunnuu hh››zzllaann--

dd››rrdd››¤¤››nn››,, kendisinin aç›klamalar›n›

ifade özgürlü¤ü kapsam›nda de¤er-

lendirirken bizim aç›klamam›z› ise

“hedef gösterme” olarak de¤erlen-

dirmesinin çifte standart oldu¤unu

belirttim. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Balcal›’da Güler Ze-

re’yle ilgili baflvurunuzu dahi oku-

mam›fl, çarflafla u¤rafl›p aç›klamalar

yap›yor, çarp›tm›yor mu?

AAvv.. TTaannaayy:: ‹stanbul’dan bir

grup, Güler Zere ile ilgili Meclise

gitmifllerdi. Meclis ‹nsan Haklar›

‹nceleme Komisyonu’na mail ve

posta yolu ile günlerce öncesinden

gönderdi¤imiz baflvurumuzdan ha-

berleri bile yok. Güler ZERE ülkede

herkesin gündeminde ama Meclis

‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyo-

nu’nun gündeminde de¤il. B›rak›-

n›z kendili¤inden harekete geçmeyi

baflvuruyu dahi kaybediyorlar.

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Zere'nin tahliye

edilmemesinde bafl sorumlulardan

birisi olan Zafer Üskül kendini ak-

lamaya m› çal›fl›yor?

AAvv.. TTaannaayy:: Zafer Üskül, kendi-

sini ziyarete gelmifl TAYAD'l›lara

bas›n›n yan›nda randevu vermedi¤i

halde, "benden randevu talep etme-

diler" diye aç›klama yapt›. Bizim

baflvurumuz üzerine gitti¤i Balca-

l›’da, çocuklar›n›n ölümünü engel-

lemeye çal›flan ailelere; bodrum-ze-

min fark›n› anlatt›.

Temiz çarflaf periyodunu denet-

leyen bir uzman edas›nda, dama¤›n-

dan tükürük bezlerine kadar kaybet-

mifl terminal durumdaki kanser has-

tas›n›n yüzüne "maflallah iyi gör-

düm, sen yat burada, hapishaneden

gelip gitmen zor olur" diyebilecek

kadar kendisinden geçti. 

GGüülleerr bbuuggüünn hhaallaa kkaannsseerr hhaass--

ttaall››¤¤›› iillee vvee tteeccrriitt iillee bboo¤¤uuflfluuyyoorrssaa

ZZaaffeerr ÜÜSSKKÜÜLL bbuunnuunn ssoorruummlluullaa--

rr››nnddaann bbiirriiddiirr.. Vicdan ve ahlak sa-

hibi bir kimlikten dahi yoksun bir

flekilde yapt›¤› aç›klamalarla Gü-

ler’in ölüme mahkûm edilmesinde

az›msanmayacak pay› vard›r. 

Düflünün, bir in-

san›n (Hrant Dink)

katledilmesine ilifl-

kin davay› izlemeye

gelmifl, ama baflka

bir insan›n katledil-

mesine seyirci kal›-

yor, dahas› buna kat-

k› sunuyor. Yaflam

hakk›na sayg› ve de-

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.

YYüürrüüyyüüflfl:: Üskül, Balcal›'da has-

ta adli tutuklunun durumunu da çar-

p›tm›flt›. Ne yapmak istiyordu?

AAvv.. TTaannaayy:: 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 pay-

laflt›¤›m›z aç›klamalar› okuma zah-

metini gösterseydi bu sözleri söyle-

yemezdi. Her aç›klamam›zda bu ül-

kedeki a¤›r sa¤l›k sorunlar› yaflayan

tutuklu ve hükümlülerin listelerini

aç›kl›yoruz ve serbest b›rak›lmalar›-

n› talep ediyoruz. 

BBiizziimm ssüürrddüürrddüü¤¤üümmüüzz kkaamm--

ppaannyyaann››nn mmuuhhaattaabb›› ssiiyyaassaall iikkttii--

ddaarrdd››rr.. 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 tutul-

mas›d›r.

Üskül, AKP milletvekili oldu¤u-

nu, Adli T›p Kurumu’nun ve Hapis-

hanelerin kendilerine ba¤l› oldu¤u-

nu unutuyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Eklemek istedi¤iniz

bir fley var m›? 

AAvv.. TTaannaayy: Güler ZERE mesele-

si bu ülkede siyasal, toplumsal, ah-

laki ve vicdani bir turnusol haline

gelmifltir. Kimin neyi savundu¤u-

nun ve nerede durdu¤unun ölçütü

Güler ZERE’dir.

Güler Zere ve hasta tutsaklar›n

özgürlü¤ü için mücadele edenler

hakl› bir onurun sahibi olarak gele-

ce¤i kazanm›flken, Zafer Üskül ve

di¤erleri ise kaybetmifllerdir.

ÇÇHHDD ‹‹ssttaannbbuull fifiuubbeessii BBaaflflkkaann›› AAvv.. TTaayyllaann TTAANNAAYY::

““KKiimmiinn nneeyyii ssaavvuunndduu¤¤uunnuunn vvee nneerreeddee 

dduurrdduu¤¤uunnuunn ööllççüüttüü GGüülleerr ZZEERREE’’ddiirr..””

GGüülleerr ZZeerree,, bbuuggüünn

hhaallaa kkaannsseerr hhaassttaall››¤¤›› iillee

vvee tteeccrriitt iillee bboo¤¤uuflfluuyyoorrssaa

ZZaaffeerr ÜÜSSKKÜÜLL bbuunnuunn

ssoorruummlluullaarr››nnddaann bbiirriiddiirr.. 

GGeerrççeekklleerrii ççaarrpp››ttmmaass››--

nnaa iizziinn vveerrmmeeddii¤¤iimmiizz iiççiinn

bbiizzee ssaalldd››rr››yyoorr..

Say›: 195 17RÖPORTAJ
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Düflünce ve disiplin iki
önemli kavram. 

Birbirini var eden ve ancak
birlikte oldu¤unda sonuç alabi-
len iki yaflam ilkesi. 

Düflünce olmadan disiplin
olmaz. 

Disiplin olmadan da düflün-
ce var olmaz. 

Düflünce yaflam› program-
lar.

Devrimci olanla, olmayan›
ay›rt eder.

Bu düflünce-
leri hayata ge-
çirmek ve so-
nuç almak için
disiplin gerekli-
dir. 

Yani bir ddüü--
flflüünnccee ddiissiipplliinnii--
nnee sahip olma-
l›y›z.

Bir ççaall››flflmmaa
ddiissiipplliinniinnee sa-
hip olmal›y›z.

Bir yyaaflflaamm ddiissiipplliinniinnee sahip
olmay›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 kullanabil-

meyi ö¤retir. 
Ayr›nt›lar› yakalayabilmeyi

ö¤retir. 
Olabilecekleri öngörmeyi

ve önlem almay› ö¤retir. 
Her çal›flmay› de¤erlendire-

rek sonuçlar ç›karmay› ö¤retir. 
Disiplin, öönnggöörrüü ssaahhiibbii ol-

may› ö¤retir. 
Çal›flmalar›m›z›, insanlar›-

m›z›, kendi durumumuzu, di-
siplinli flekilde düflünür ve

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

riz. 
Savafl›m›za yarar› olan ve

olmayan düflünceler bir bir ay-
r›fl›r. 

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

Beynimizde, savafla yarar›
olmayan› atmak ve yarar› ola-
n› tutmak disiplinine ulaflt›r›r
bizi. 

Disiplin bize ssiisstteemmaattiikk ddüü--
flflüünnmmeeyyii ö¤retir. 

Disiplinsizlik, örgütsüzlü¤ü

savunmakt›r.
Disiplinsizlik, örgütsüzlü¤ü

yaymakt›r. 
Disiplinsizlik, bir tercihtir,

düzenden yana, düzene ait
olan al›flkanl›klar› tercih ediyo-
ruz demektir. 

Düflünürken, çal›fl›rken ve
yaflam›n tüm alanlar›nda düze-

ne kap›lar› açmakt›r. 
Yoldafllar›m›zla iliflkilerden,

kendi yaflam›m›za kadar bu te-
melde bakmal›y›z. 

Disiplinsizlik, kendimizden
bafllayarak, örgütlülü¤ümüze
düzenin kap›lar›n› aralamakt›r. 

Mücadeleyi ciddiye alma-
mak, devrimcili¤i çarp›k anla-
makt›r.

D‹S‹PL‹NL‹ OLARAK; COfi-
KULU, CÜRETL‹, GÜÇLÜ B‹R
‹RADE YARATAB‹L‹R, GELE-
CE⁄E DA‹R BÜYÜK HEDEF-
LER‹N YARATICISI, ÖRGÜT-
LEY‹C‹S‹ OLAB‹L‹R‹Z. 

Disiplinsizlik çürütür. 
Disiplin; h›zl› düflünmeyi

ö¤retir. 
Öz düflünmeyi

ve yapmay› ö¤retir. 
Ay›rt edici dü-

flünmeyi ö¤retir. 
Ancak böyle

düflünür ve yaflar-
sak anl›k durum-
larda, do¤ru karar-
lar verebiliriz. 

Öncelikle disip-
lini d›flar›dan, yabanc›, dayat-
ma gibi bir olgu olarak alg›la-
maktan, kurtulabilmeliyiz. 

Emir-talimat oldu¤undan
de¤il, ggeerreekklliillii¤¤iinnee inanarak,
yapmal›y›z. 

Disiplin; bizim deneyleri-
mizden, bedeller u¤runa ö¤-
rendi¤imiz do¤rulardan ç›kan
sonuçlard›r. 

‹‹çç ddiissiipplliinniimmiizzii,, öörrggüüttsseell ddii--
ssiipplliinnllee bbiirrlleeflflttiirrmmeellii; yarat›c›,
üretken bir devrimcilik yapa-
bilmeliyiz.

Disiplin, kendini çok çabuk
üretir. 

Çok k›sa sürede karmafl›kl›-
¤› sona erdirir. 

Disiplin bize d›flar›dan da-
yat›lan de¤il, bizim olan kural-
lard›r. 

D‹S‹PL‹NS‹ZL‹K; ÖRGÜTSÜZLÜGÜ
SAVUNMAKTIR 

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

Disiplin zaman› vverimli
kullanabilmeyi öö¤retir. 
Disiplin öngörü ssahibi
olmay› öö¤retir. 
Disiplin bize ssistematik
düflünmeyi öö¤retir. 
Disiplin bize dd›flar›dan
dayat›lan dde¤il, bbizim
olan kkurallard›r. 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz



Kanser hastas›

devrimci tutsak Gü-

ler Zere, 12 Ekim

günü üçüncü kez

ameliyat oldu. Art›k

durumu daha a¤›r,

ölüme daha yak›n. 

Dört duvar aras›-

na hapsedilmifl, eli

kolu ba¤l› bir insa-

n›n tedavisini engel-

leyerek gün gün,

parça parça öldürmek, ‹‹fifiKKEENN--

CCEE’den baflka nedir?

7 ayd›r, böyle bir iflkence sürü-

yor Adana’daki Balcal› Hastane-

si’nin “mahkum hücresi”nde. 

Tedavisinin gerekti¤i gibi yap›-

labilmesi için infaz›n›n bir süreli¤i-

ne ertelenmesi talebi, AKP iktidar›

taraf›ndan reddedildi ve reddedil-

meye devam ediliyor. 

Neden böyle? 

Bir oyalama m› var? Bürokratik

mekanizmalardaki t›kan›kl›klardan

m› kaynaklan›yor?

Hay›r! Bu, apaç›k bir imha poli-

tikas›d›r. 

19 Temmuz tarihli 5 No’lu aç›k-

lamam›zda flunu söylemifltik: ““AAKKPP

vvee AAddllii TT››pp,, HHuukkuukkaa,, BBiilliimmee GGöörree

DDee¤¤iill;; DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ DDÜÜfifiMMAANNLLII--

⁄⁄IIYYLLAA KKaarraarr VVeerriiyyoorrllaarr..””

Bunlar› söylememizin üzerinden

3 ay geçti. AKP merhamet dileme-

yen Güler Zere’yi aç›kça ve perva-

s›zca gün gün katlediyor ve bunun

devrimcilere düflmanl›ktan bbaaflflkkaa

bbiirr aadd›› yyookkttuurr.. 

Güler Zere, 7 ay içinde 3 kez

ameliyat edildi. Doktorlar› kanserli

hücrelerin agresif (h›zla) yay›ld›¤›n›

belirttiler. ‹ktidar›n kendi yasalar›n›

çi¤neyerek, Güler Zere’nin tedavisi

için tahliyesini engellemesi, Ze-

re’nin durumunun bu kadar k›sa sü-

rede bu kadar a¤›rlaflmas›na neden

olmufltur. Bu, istedikleri, planl› ola-

rak yaratt›klar› bir sonuçtur; bu bir

katletme sürecidir.

AAflflaa¤¤››ddaakkii TTaabblloo,, SSaaddeeccee

BBüürrookkrraassiinniinn EEsseerrii

OOllaabbiilliirr mmii??

5 Temmuz 2009’dan bu yana ge-

çen 110055 günde, Adli T›p Kurumu

Genel Kurulu’nun Güler Zere hak-

k›nda karar vermesi bekleniyor. 

Adli T›p Kurumu, 27 A¤ustos

2009’da, karar vermek için topland›. 

Evraklar eksikti.

Ama bir eksik(!) da-

ha vard›: Kanser

hastas› Güler Ze-

re’yle ilgili karar ve-

ren kurulda bir kan-

ser uzman› (onko-

log) yoktu. 

27 A¤ustos’taki

toplant›s›n›n ard›n-

dan “Gerekli yaz›fl-

may› yaparak eksik

evraklar› tamamlama” karar› al›n-

d›¤›n› aç›klad› Adli T›p. 

10 Eylül 2009’da toplanan Adli

T›p Genel kurulunda Güler Zere’ye

iliflkin yine karar verilmedi. Çünkü,

““eevvrraakkllaarr eekkssiikk””ti yine. 

10 Eylül’ün üzerinden de yakla-

fl›k k›rk gün geçti. 

Geçen hafta aç›¤a ç›kt› ki Adli

T›p, ne Çukurova Üniversitesi Bal-

cal› Hastanesi’nden, ne Elbistan

Savc›l›¤›’ndan, ne Karatafl Savc›l›-

¤›’ndan herhangi bir evrak isteme-

miflti. 

Herfley çok aç›kt›r. 110055 ggüünn ge-

çiyor ve bir karar verilemiyor! Hiç-

bir bürokratik kurum, arkas›nda ik-

tidar›n aç›k deste¤i olmaks›z›n bu

pervas›zl›¤› sergileyemez. Adli

T›p’›n arkas›nda, AKP iktidar›n›n

devrimci düflmanl›¤› ve katletme

politikas› vard›r. 

Pervas›zl›k, oyalamaca, bürok-

rasi çarklar›n›n durdurulmas›, cüre-

tini buradan almaktad›r 

AAKKPP RRiiyyaakkaarrll››¤¤››,,

KKaattlliiaammcc››ll››¤¤››nn››nn ÖÖrrttüüssüüddüürr

ÖÖrrttüüyyüü kkaalldd››rr››nn,, aalltt››nnddaann

Say›: 195 19HALK CEPHES‹

hhttttpp::////wwwwww..bbaaggiimmssiizzlliikk--ddeemmookkrraassiiii--

cciinn--hhaallkkcceepphheessii..ccoommHHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

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!

Dört dduvar aras›na

hapsedilmifl, eeli kkolu

ba¤l› bbir insan›n

tedavisini eengelleyerek

gün ggün, pparça pparça

öldürmek,

‹fiKENCE’den bbaflka

nedir?

Aç›klama NNo: 88                TTarih: 117 EEkim 22009

Oyalama yok, ‘bürokratik ihmal’ yok; 

imha politikas› var!

Amerikanc› ffaflist AAKP iktidar›,

merhamet ddilemeyen GGüler

Zere’yi kkatlediyor!



ddookkuuzz yy››llddaa,, 330066 ttuuttssaakk

ööllüüssüü çç››kkaarr!!

ÖÖllüümmee tteerrkkeeddiilleenn oonnllaarrccaa

hhaassttaa ttuuttssaakk çç››kkaarr!!

Güler Zere’nin durumu gün gün

a¤›rlaflmaktad›r. Havas›z, günefl ›fl›-

¤› girmeyen, ›fl›klar›n 24 saat zorun-

lu olarak aç›k tutuldu¤u koflullarda,

ama en önemlisi TECR‹T alt›nda

sa¤l›¤› h›zla bozulmaktad›r. D›fliflle-

ri 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 Fi-

listinli çocuklar› sahiplenir gözü-

kürken, kendi ülkesinin çocuklar›n›

katletmesi, yüzlercesini tutuklay›p

hapsetmesindeki riyakarl›k gibidir...

Bu, t›pk›, ‹srail’deki Filistinli tut-

saklar› kendine dert ediniyor görü-

nen AKP’nin kendi ülkesinin hapis-

hanelerinden durmaks›z›n ttaabbuuttllaarr

çç››kkaarraann bir politika izlemesindeki

riyakarl›k gibidir... 

Güler Zere ile ilgili al›nan karar-

lar›n tümünde AKP ‹ktidar›n›n ira-

desi vard›r. Teslim alamad›klar›

devrimci tutsaklar›, hastane hücre-

lerinde katletmektedir. ‹flah olmaz

anti-komünizmleriyle, iflah olmaz

faflist devlet savunuculuklar›yla,

devrimcilere karfl› öylesine düfl-

mand›rlar ki, kendi yasalar›n› çi¤ni-

yorlar. Hastanede Güler Zere’den

doku örne¤i almaya gelen Onkoloji

Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof. Me-

lek Erkifli, Güler Zere’ye “Sen d›fla-

r›da olsayd›n kaç kifliyi öldürecek-

tin” diyor. Bu, AKP’nin zihniyeti-

dir. Oligarflik devletin zihniyetidir.

Devlette, AKP iktidar›nda, devletin

kurumlar›nda böyle bir zihniyet ha-

kim oldu¤u içindir ki, zalimler için

aciz ve zavall› bir politika olan hhaass--

ttaa ttuuttssaakkllaarr›› kkaattlleettmmee politikas›

uygulanmaktad›r. 

GGüülleerr ZZeerree BBaallccaall››’’ddaa bbuunnllaarr--

llaa kkuuflflaatt››llmm››flfltt››rr..

‹‹kkttiiddaarr››nn KKaattlleettmmee

PPoolliittiikkaass››nnaa KKaarrflfl››

GGüüccüümmüüzzüü BBüüyyüütteelliimm,, 

MMüüccaaddeelleemmiizzii YYüükksseelltteelliimm!!

Ortada tedavi yoktur. 

AKP iktidar›, Güler Zere ve dev-

rimci yurtsever hasta tutsaklar›,

“yok edilmesi gereken düflmanlar”

olarak görmektedir. Sald›r›lar›n›n

tümü planl›d›r. 105 gün boyunca ge-

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›k-

mal›y›z iktidar›n karfl›s›na. 

‹ktidar›n aç›k katletme politika-

s›na karfl›, Güler Zereler’i sahiplen-

meyi güçlendirmeliyiz. 

Baflta TTaabbiipp OOddaallaarr›› ve BBaarroo--

llaarr olmak üzere, tüm demokratik

kitle örgütleri, hasta tutsaklar›n kat-

ledilmesi 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›¤› mese-

lesi 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.

HHaallkk CCeepphheessii

20 HALK CEPHES‹ 25 EEkim 22009

Güler Zere’yi zulmün
eline b›rakmayaca¤›z

‹stanbul'da 1 May›s Mahalle-

si’nde  17 Ekim günü Güler Ze-

re’nin serbest b›rak›lmas› için yürü-

yüfl düzen-

lendi. Güler

Zere’nin re-

simleri, dö-

vizler, k›z›l

bayraklar ta-

fl›yarak ve

meflalelerin

tafl›nd›¤› ey-

lemde olufl-

turulan kor-

tejin önünde

"Bu Ülkenin

Hapisha-ne-

lerinde Tut-

saklar Öldürülüyor Kanser Has-tas›

Güler Zere’ye Özgürlük" pankart›

ve Güler Zere'nin resmi tafl›nd›.

Yürüyüfl boyunca s›k s›k "Devrim-

ci Tutsaklar Onurumuzdur, Güler

Zere Serbest B›rak›ls›n" sloganlar›

at›ld› ve marfllar söylendi. 

Yürüyüflün sonunda yap›lan

aç›klamada; Güler Zere’nin hasta-

nede ameliyattan sonra yata¤›na

kelepçelendi¤i belirtilerek, " Aya-

¤›ndan kelepçelerle yata¤a ba¤lan-

mas›; devletin hasta tutsaklara nas›l

bir kin güttü¤ünün somut halidir.

...

Devlet hasta paflalar›na, uyufltu-

rucu kaçakc›lar›na, kontrgerillac›-

lar›na sa¤lad›¤› olanaklar›n hiç biri-

ni devrimci tutsaklara, halk›n evlat-

lar›na sa¤lamam›flt›r. Sa¤layamaz-

da... Çünkü bu düzen devrimcileri

katletmeyi kendine görev say›yor"

denildi.

200 kiflinin kat›ld›¤› eyleme

DHF, ESP ve Partizan da destek

verdi.



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 ol-

du¤u için de, geçen 3 y›l boyunca tecrite

karfl› mücadele de aral›ks›z devam ettiril-

di.

Bu süre içinde 33 AAddaalleett BBaakkaann›› de¤ifl-

ti. 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¤er-

lendirmeleri netti. Genelge yeni ç›km›flken,

süreci de¤erlendiren devrimciler olas› ge-

liflmelere de dikkat çekiyordu.

“Adalet Bakanl›¤›’n›n uygulamalar›n›

dikkatle izleyece¤iz. Sürece katk›da bulu-

nan ve önümüzdeki sürece dair sorumluluk

üstlenen herkes, dikkatle izlemelidir. ‹zle-

meli ve gerekti¤inde her türlü mücadele bi-

çimiyle sürece müdahale etmeliyiz.” (Hak-

lar ve Özgürlükler Cephesi, 26 Ocak 2007,

Aç›klama No: 85) 

Genelge yay›nland›ktan sonra hapisha-

nelerde bir türlü uygulamaya geçilmedi.

Çok çeflitli bahaneler ileri sürülüyor ve du-

rum de¤iflmiyordu. Zaman ilerledikçe

AKP’nin bu konuda ad›m atmayaca¤› da

netleflmeye bafllad›. Genelgeyi uygulama-

malar› sadece iktidar›n iki yüzlülü¤ünden,

yalanc›l›¤›ndan ibaret de¤ildi. As›l olarak

AKP iktidar› direniflin zaferini hazmede-

miyor ve ““tteesslliimm aallmmaa”” politikalar›ndan

vazgeçmek istemiyordu. 

Tecrit ve tecrite karfl› mücadele, dire-

niflin bitirildi¤i andan itibaren devrimci

hareketin gündeminde oldu. Tecrit ve

genelgenin uygulanmas› 3 y›l boyunca

çeflitli eylemler ve giriflimlerle gün-

demde tutuldu. 

Tecriti bofla ç›karmak, bu konuda

sonuç almak, genelgeyi uygulatmak

için 3 y›l boyunca aral›ks›z mücade-

le sürdürüldü. Tecritin sürdü¤ü, ya-

ratt›¤› sa¤l›k sorunlar›, yaratt›¤›

di¤er sonuçlar ve tecrite karfl›

mücadelenin hheerrkkeessiinn ssoorruunnuu oolldduu¤¤uu an-

lat›ld› üç y›l boyunca. Üç y›l boyunca, on-

larca 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 bir-

lefltirdi¤imizde ortaya tecrite karfl› hiç ara

verilmeden sürdürülen 1100 yy››llll››kk bir müca-

dele ç›kmaktad›r.

TTeeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddee

kkaarraarrll››ll››kk vvee ddoo¤¤rruu bbaakk››flfl aaçç››ss›› 

Tecrite karfl› mücadele bir çok cephede

sürdürüldü. Devrimci hareket, bu mücade-

leyi ortak bir örgütlülük etraf›nda ve daha

güçlü bir biçimde sürdürmek amac›yla, çe-

flitli siyasi hareketlerin kat›l›m›yla, tecrite

karfl› mücadelede bir birlik oluflturmak

amac›yla bir öneride bulundu. Ancak bu bir-

li¤i oluflturmak o kadar kolay olmad›. Öne-

ri, yukar›da sözü edilen yabanc›laflma,

umutsuzlaflma duvar›yla karfl›laflt› önce.

122 flehidin verildi¤i Büyük Direnifl süre-

cinde bile, direnifle iliflkin “gündemimiz de-

¤il” diyen reformistler, sorunun tekrar gün-

deme gelmesinden rahats›zd›lar zaten. De-

mokratik kitle örgütlerinin bir ço¤u bu du-

rumdayd›. F Tipi hapishanelerdeki tutsak

kitlesini oluflturan siyasi hareketler ise, tec-

rite karfl› mücadeleyi, daha direnifl bitme-

den büyük ölçüde gündemlerinden ç›kar-

m›fllard›. Dahas› bundan dolay› da çeflitli

grupçu, rekabetçi, subjektif düflünceler için-

deydiler. 

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 tteeccrriittiinn ssoonnuuççllaarr››nnddaann baflka bir

fley olmayan sorunlarla u¤rafl›yor, tecriti

yok say›yorlard›. Tecrite karfl› mücadelenin

bir boyutu da bu noktada yürütülen ideolo-

Büyük DDirenifl SSonras›  

Tecrit vve TTecrite KKarfl› 

Mücadele DDevam EEtti
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jik mücadeledir. 

Genelge’nin ç›kt›¤› dönemde, o

sürece kkeeffiill olanlara bu konudaki

sorumluluklar› sürekli hat›rlat›ld›.

Sorunun özü fluydu; bir halk

için, halk›n mücadelesi için, dev-

rimci, ilerici, demokrat tüm güçler

için tutsaklar›na sahip ç›kmak, ahla-

ki oldu¤u karar siyasi bir sorumlu-

luktu. Ve solda giderek zay›flayan

da bu anlay›flt›. Hapishanelerde bir

çok tutsa¤› olan siyasi hareketlerin

önemli bir k›sm›, tecrite karfl› müca-

delede adeta yyoorruullmmuuflfl,, uummuuttssuuzz--

llaaflflmm››flfltt››,, reformizm ise, tek bir tut-

sak vermeden mücadele(!) edebil-

me özelli¤iyle giderek hapishanele-

re yyaabbaanncc››llaaflflmmaakkttaayydd››. Devrimci

hareketin hapishaneleri, tutsaklar›,

tecriti gündemde tutmas›, bu çar-

p›kl›klara karfl› da politik bir tav›rd›.

Nitekim, tutsaklar›n sorunlar› çer-

çevesinde solun çeflitli kesimlerini

bir araya getirebilen de yine sadece

devrimci hareket olmufltur.  

Devrimci hareket tecrite karfl›

mücadelede solu birlefltirmekte ›s-

rar etti. Ve nihayet, belli siyasi hare-

ketlerin kat›l›m›yla bu y›l›n Tem-

muzunda TTeeccrriittee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee

PPllaattffoorrmmuu kuruldu.

Yine tecrite karfl› mücadeleyi F

Tipi hapishanelerde de sürekli, ör-

gütlü ve iradi olarak sürdürebilmek,

örgütsüzlü¤e bir darbe de bu düzey-

de vurabilmek için, devrimci hare-

ketin önerileri ve yo¤un çabas›yla,

uzun tart›flmalar›n sonucunda A¤us-

tos 2009’da CCeezzaaeevvlleerrii MMeerrkkeezzii

PPllaattffoorrmmuu kuruldu. 

Devrimci hareket, d›flar›da TTeecc--

rriittee KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee 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 el-

bette bu emek ve zaman, tecrit ve

tutsaklar söz konusu oldu¤u için ge-

rekli ve zorunluydu. 

Tecrite karfl› bu ›srarl› çaba, tec-

rit ve tecrite karfl› mücadeleyi de

belli biçimlerle s›n›rl› da olsa, tekrar

solun gündemine yerlefltirdi. 

Direniflin 7 y›-

l›nda oldu¤u gibi,

direnifl sonras› üç

y›lda da sürecin

as›l yükünü yine

TAYAD’l›lar üst-

lendi. 3 y›l bo-

yunca genelgenin

uygulanmas› için

›srarla eylemleri-

ni sürdürdü. Ka-

zan›lm›fl haklara

sahip ç›kt›. Ra-

porlar›yla, aç›k-

lamalar›yla, 122 ölümün sorumlula-

r›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› ola-

rak, TAYAD'l› Aileler 5 Nisan 2007

günü Ankara'da Ceza ve Tevkif Ev-

leri Genel Müdürlü¤ü ile görüflmüfl-

lerdi. Görüflme sonras› TAYAD’l›lar

bir aç›klama yaparak, Adalet Ba-

kanl›¤›n›n “yeni personel” ald›ktan

sonra genelgeyi uuyygguullaayyaaccaakkllaarr››nn››

söyledi¤ini belirttiler. 

Adalet Bakanl›¤› sözünü yine

tutmad›. Bunun sonucu olarak ayn›

y›l›n, 20 Eylül’ünde TAYAD’l› aile-

ler bu kez ‹stanbul-Sultanahmet Ad-

liyesindeydiler; Adalet Bakan› M.

Ali fiahin için suç duyurusunda bu-

lunuyorlard›.

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” deme-

di. Uygulayacaklar›n› ama “yete-

rince personel olmad›¤›, mekanla-

r›n elveriflsiz oldu¤u” gerekçelerini

ileri sürerek oyalamaya devam etti.

AAddaalleett’’iinn bbaaflfl››nnddaa bbiirr

yyaallaanncc››!! 

Genelgenin uygulanmas› konu-

sunda 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› ol-

dular.

Dönemin Adalet Bakan› M. Ali

fiahin, 19 Nisan 2007’de Av. Behiç

Aflc› ve demokratik kitle örgütleri-

nin temsilcileriyle yapt›¤› görüflme-

de bir kez daha genelgenin uygulan-

mas› konusunda söz vermiflti.

Ancak, bakan bunun hemen ar-

d›ndan tam bir yüzsüzlük örne¤i

göstermifl ve bas›na yapt›¤› bir aç›k-

lamada “hapishanelerde genelge-

nin uyguland›¤›n›” söylemiflti.

AKP iktidar›n›n oyalama, soru-

nu yok sayma takti¤i karfl›s›nda “10

saatlik sohbet hakk›n›n uygulanma-

s› için” eylemler devam etti. 

122 flehidi hat›rlatmak için AKP

önlerine b›rak›lan tabutlara, tecriti

ve genelgenin uygulanmamas›n›

protesto edenlere karfl› AKP yöneti-

cileri ilgisizdi. Ya görüflme taleple-

rini kabul etmediler ya da zorunlu

olarak verilen dosyalar› ald›lar.

20 Ekim 2008’de AKP önünde

“Adalet Bakan› sözünü tutsun! Soh-

bet hakk› uygulans›n!” diyerek bir

araya gelenler, “10 saatlik sohbet

hakk›” ve tecritin yan› s›ra Engin

Çeber’in katledilmesini dile getirdi-

ler. AKP önüne temsili tabut b›ra-

kan tutsak yak›nlar›na karfl› AKP

polisi hedef gözeterek atefl açt›. Ya-

lanc› ve ikiyüzlü bir iktidar olan

AKP devrimci tutsaklara karfl› kini-

ni bir kez daha gösteriyor, genelge-

nin uygulanmas›n› isteyenlere atefl-

le karfl›l›k veriyordu.
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Genelgenin uygulanmas› için

eylemler devam ediyordu. Bunlar-

dan birisi de yine TAYAD’l›lar tara-

f›ndan, 1 Kas›m 2008 tarihinde ha-

pishanelerde hala devam eden tecrit

ve iflkenceyi anlatmak için ‹stanbul

Okmeydan›’nda gerçeklefltirildi.

Okmeydan›’nda tabutlu eylem yap›-

l›rken ayn› gün, ‹zmir’de, Antal-

ya’da, Bursa’da, Gemlik’te Ada-

na’da, Mersin’de bildiriler da¤›t›l›-

yor, gösteriler, seminerler, paneller,

halk toplant›lar› yap›l›yordu.

AAKKPP ssöözzüünnddee dduurrmmaazzkkeenn,,

TTAAYYAADD’’ll››llaarr yyiinnee

mmeeyyddaannllaarrddaayydd››

Devrimci hareket hapishanelerle

ilgili mücadelede tecriti merkeze

koyarken, çeflitli gruplar, tecriti de-

¤il tali sorunlar› öne ç›kard›lar. Oy-

sa tecrit meselesi çözülmeden, o ta-

li sorunlar›n çözülmesi de mümkün

de¤ildi. Bugün a¤›r hasta tutsaklar-

la ilgili karfl› karfl›ya oldu¤umuz du-

rum bunu net olarak gösteriyor za-

ten. Devrimci hareket, bu noktada

tecritin unutturulmas›na, önemsiz-

lefltirilmesine ve bu noktada müca-

delenin sekteye u¤ramas›na izin

vermedi.

TAYAD’l›lar, genelgenin uygu-

lanmas› için yine meydanlara ç›kt›-

lar. AKP iktidar›n›n verdi¤i sözü ye-

rine getirmesi için AAbbddii ‹‹ppeekkççii

ppaarrkk››nnddaa bbiirr kkeezz ddaahhaa oturma ey-

lemi 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. Ey-

lemin 6. gününde, Cezaevleri Genel

Müdürü Nizamettin KALAMAN

ile görüfltüler.

TAYAD’l›lar, 10 saatlik “Sohbet

Hakk›”n›n uygulanmad›¤›n› anlat›r-

ken, Hapishaneleri yöneten Genel

Müdür Kalaman;

“F Tipi hapishanelerin Türki-

ye’deki eenn iiyyii hhaappiisshhaanneelleerr oldu¤u-

nu, en az›ndan bu hapishanelerde

herkesin yatacak bir yata¤› oldu¤u-

nu” söylüyordu.

Hapishaneleri bu kafa ile yöne-

ten AKP, bir tutukluya bir yatak ver-

meyi bile bir llüüttuuff olarak görüyor-

du. 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 katledilmesi-

ne karfl› mücadeleyle birlefltirilerek

sürdürüldü. Çünkü, Engin Çeber’i

katleden ayn› zamanda tecrit politi-

kas›yd›. 

Tecrite karfl› mücadele, bugün de

Güler Zere nezdinde, hasta tutsakla-

r›n katledilmesine karfl› mücadele

ile birleflmifl durumdad›r. Çünkü,

Yürüyüfl’ün önceki say›s›nda da

izah edildi¤i üzere, oligarflinin has-

ta tutsaklar üzerindeki keyfili¤inin

ve “sessiz imha” politikas›n›n teme-

lini yine tecrit oluflturmaktad›r. So-

runun özü fludur ki, tutsaklar›n bu-

gün karfl› karfl›ya oldu¤u tüm sorun-

lar için mücadele, tecrite karfl› mü-

cadeleyle bütünleflmek zorundad›r;

çünkü tecriti ortadan kald›rmadan

tutsaklar›n sorunlar›n› ciddi ve az

çok kal›c› anlamda çözmek müm-

kün 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›¤›n-

dan daha önemli olan, AKP iktidar›-

n›n tecritte ›srar ve oyalama politi-

kas›na karfl›, tecrite karfl› mücadele-

nin sürekli k›l›nmas› ve tecriti k›ra-

cak temel ad›m olan 10 Saatlik Soh-

bet Hakk›’n›n uygulat›lmas› konu-

sundaki kararl›l›k ve ›srard›r. 

Tecrit varsa, tecrite karfl› müca-

dele de hep olacakt›r. Ve tecritin

karfl›s›nda her zaman, her koflulda

özgür tutsaklar ve TAYAD’l›lar ola-

cakt›r. Bugüne kadar oldu¤u gibi... 

AKP ‹KT‹DARININ
TAHAMMÜLSÜZLÜ⁄Ü

15 Ekim gecesi, Yenibosna’n›n

Zafer Mahallesi’nde Güler Zere’nin

serbest b›rak›lmas› talebiyle yap›la-

cak 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 durdurul-

mufl, yapt›klar›n›n yasad›fl› oldu¤u

gerekçesiyle 75. Y›l Karakolu’na

götürülmek istenmifllerdir. 

Yar›m saat süren tart›flman›n ar-

d›ndan karakola götürülen 5 kifli

hakk›nda, kabahatler kanunundan

ifllem yap›larak 125’er TL para ce-

zas› verildikten sonra, saat 23.00’de

serbest b›rak›lm›fllard›r.

Adalet Bakan›na Soruldu
CHP Mersin Milletvekili Ali R›-

za Öztürk, kanser hastas› devrimci

tutsak Güler Zere'yi meclis günde-

mine tafl›d›. Tutuklu ve hükümlüle-

rin sa¤l›kl› yaflama haklar›na iliflkin

soru önergesinde Öztürk, Adalet

Bakan› Sadullah Ergin'e flu sorular›

yöneltti:

- Bir insan özgür olarak yafla-

makta iken herhangi bir suçtan tu-

tuklan›p cezaevine girince insanl›k

özelliklerini kaybediyor mu?

- Bu kiflilerin özgürce tedavi ol-

ma, hastanesini ve doktorunu seçme

hakk› yok mudur?

- Kanser hastas› olan Güler Ze-

re'nin, tedavi edilebilece¤i koflulla-

r›n sa¤lanmamas›, sa¤l›¤›na iliflkin

tehlikeli sürecin ilerlemesine engel

olunmamas› aç›k bir insan hakk› ih-

lali de¤il midir? Bu hakk› kullan-

abilmesinin koflullar›n›n sa¤lanmas›

devletin görevi de¤il midir?

- Hükümlü Güler Zere'nin yeni-

den yaflama döndürecek tedavinin

mutlaka yap›lmas›, tedavi edilecek

koflullar›n oluflturulmas› ad›na Ada-

let Bakanl›¤› olarak herhangi bir gi-

riflimde bulunacak m›s›n›z?

- Yoksa kiflinin ad›m ad›m ölüme

gitmesine seyirci mi kalacaks›n›z? 
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AKP, sat›yor. ‹ktidara geldi¤i

günden beri bir mirasyedi gibi sat›-

yor. Bugüne kadar Hazine’ye ait, 

662288 mmiillyyoonn mmeettrreekkaarree toprak satt›. 

9944 bbiinn 771144 aaddeett tafl›nmaz› satt›. 

AKP, bu sat›fllardan 2 milyar

136 milyon 772 bin TL para eellddee eett--

ttii.. (Bu bilgiler Maliye Bakan› Meh-

met fiimflek’in bir soru önergesine

verdi¤i cevaptan al›nm›flt›r.)

Bu sat›fllardan kazanan emper-

yalist tekeller ve AKP’nin çevresi-

dir. Kaybeden ise halkt›r. Çünkü sa-

t›lan halk›n de¤erleridir. Halk›n

eme¤i, halk›n al›nteridir. Y›llard›r

K‹T’lerin (Kamu ‹ktisadi Teflebbü-

sü) “zarar etti¤i” propagandas› ya-

p›ld›. Bu propaganda, “batan gemi-

nin mallar›” misali en ucuza satma-

n›n gerekçesi oldu. Özal’dan

AKP’ye bütün iktidarlar ayn› takti-

¤i baflvurdular. Ancak AKP hepsin-

den pervas›z. “Babalar gibi sata-

r›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› sonu-

cunda iflsizler ordusuna yeni iflsizler

kat›l›p halk yoksullafl›yor, AKP’nin

kendi çevresi büyüyor. AKP’nin  bü-

yüttü¤ü holdingler “en zenginler” s›-

ralamas›nda üst s›ralara ç›kmaya de-

vam ediyor.

AKP, 2010 y›l›nda sat›fla ç›karta-

ca¤› yeni mallar›n listesini haz›rla-

d›. Listenin bafl›nda limanlar var.

‹zzmmiirr LLiimmaann››,, DDeerriinnccee LLiimmaann››,,

SSaammssuunn LLiimmaann››,, BBaanndd››rrmmaa LLiimmaa--

nn›› ssaatt››llaaccaakk.. KKaarraayyoollllaarr››,, MMiillllii

EEmmllaakk 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

ttaammaamm›› ssaatt››llaaccaakk..  

AKP, bu sat›fllardan toplan 10.4

milyar liral›k bir gelir elde etmeyi

hedefliyor. Bunlar›n sat›fl›ndan

sonra ise s›rada elektrik ssaannttrraall--

lleerrii vvaarr.. 

Ya¤ma ve talan bunlarla da s›-

n›rl› de¤il. Ülkenin asl›nda tamam›

ya¤ma ve talana aç›lm›fl durumda. 

BBiirr flfleehhrriinn ttoopprraa¤¤››nn››nn 

yyüüzzddee 5522''ssiinnddee mmaaddeenn 

aarraammaa iizznnii

AKP iktidar›, Marmaris'in yüz

ölçümünün yüzde 52'sine maden

arama izni vermifl. fiu anda 41 böl-

gede özel flirketler taraf›ndan didik

didik manganez aramas› yap›l›yor

ve bunlara bir de kk rroomm mmaaddeennii ara-

ma izni eklenmifl durumda. Özel

flirketler maden oca¤› açma çal›fl-

malar›na bafllam›fl.

Marmaris, deniziyle, orman›yla

do¤al güzelli¤iyle ülkemizin güzel

yerlerinden birisidir. Ve hemen be-

lirtmek gerekir ki bu arama izinle-

rinden, özellefltirmelerden önce de

ülkemizin bu güzellikleri halktan

çal›nm›fl, halka yasaklanm›flt›. Fa-

kat buna ra¤men, ülkemizin do¤as›-

n›n zenginliklerinin tahrip edilmesi-

ne karfl› mücadele bizim görevimiz-

dir. Birgün tüm güzelli¤iyle, yeralt›

ve yerüstü zenginli¤iyle o topraklar

bizim olacak zaten. 

Ya¤ma ve talan, hep bir kkaattllii--

aammllaa tamamlan›yor; ister insan kat-

liam›, ister do¤a katliam›... 

Marmaris’in yüzölçümünün ya-

r›s›ndan fazlas›nda maden aranmas›

ve maden ocaklar›n›n aç›lmas› de-

mek, Marmaris’in havas›n›n, suyu-

nun, ormanlar›n›n, bitki örtüsünün

k›sacas› do¤al yap›s›n›n tamamen

bozulmas› demektir. Do¤an›n katle-

dilmesi demektir. Kald› ki Marma-

ris, 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 uymu-

yorlar.  Y›llard›r emperyalist flirket-

ler ülkemizde ya¤ma ve talan›n ya-

n›nda tam bir çevre katliam› yap›yor. 

Emperyalist ülkeler, yeni-sö-

mürge ülkeleri çöplükleri gibi kul-

lan›yorlar. Kimyasal, biyolojik at›k-

lar›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 ken-

dini ““ççeevvrreecciinniinn ddaanniisskkaass››”” ilan et-

miflti. Oysa, çeflitli raporlara göre

“Son10 y›lda AAvvrruuppaa’’ddaa ddoo¤¤aall

kkaayynnaakkllaarr››nn›› eenn hh››zzll›› ttüükkeetteenn üüll--

kkee” Türkiye. Baflka söze gerek yok.

Köprü deniliyor, maden aramas› de-

niliyor, termik santral, baraj, otoyol,

deniliyor ya¤malan›yor, talan edili-

yor, katlediliyor do¤a. Derelerimiz,

da¤lar›m›z, ormanlar›m›z, ›rmakla-

r›m›z, koylar›m›z tüketiliyor.

Talan ve ya¤ma sürüyor. Ve en

önemlisi AKP satt›kça kendi büyüt-

tü¤ü holdingler “en zenginler” s›ra-

lamas›nda üst s›ralara ç›kmaya de-

vam ediyor.

Talanda s›n›r yok; S›rada limanlar
ve fleker fabrikalar› var!

‹‹flflttee zzaatteenn hhaallkk››nn

yyaarraarrllaannmmaass››nnaa eennggeell oolldduukkllaarr››

bbuu ggüüzzeelllliikklleerrii,, flfliimmddii ttüümmddeenn

yyookkeeddeecceekklleerr.... 

NNeeddeenn?? ÇÇüünnkküü;; SSaa¤¤ll››kkll›› bbiirr yyaaflflaamm,,

SSaa¤¤ll››kkll›› ççeevvrree kkooflfluullllaarr››nn››nn vvaarrll››¤¤››yyllaa

mmüümmkküünnddüürr.. HHeerr flfleeyyiinn tteekkeelllleerriinn

çç››kkaarrllaarr››nnaa ggöörree ddüüzzeennlleennddii¤¤ii,, yyaa¤¤--

mmaacc››ll››¤¤››nn,, ttaallaanncc››ll››¤¤››nn iiflflbbaaflfl››nnddaa

oolldduu¤¤uu bbiirr üüllkkeeddee ddoo¤¤aall ççeevvrreenniinn

kkoorruunnaammaayyaaccaa¤¤››nn›› yyaaflflaayyaarraakk

ggöörrddüükk.. DDeemmookkrraattiikk HHaallkk

CCuummhhuurriiyyeettii,, bbuu ddoo¤¤aall ççeevvrreenniinn vvee

ggüüzzeelllliikklleerriinn hhaallkkaa aaiitt oolldduu¤¤uu,, hhiiççbbiirr

üürreettiimm vvee yyaatt››rr››mm››nn hhaallkk ssaa¤¤ll››¤¤››nnaa

kkaarrflfl›› oollaammaayyaaccaa¤¤›› bbiilliinncciiyyllee,, bbuu

kkoonnuuddaa kkeessiinn hhüükküümmlleerr yyüürrüürrllüü¤¤ee

kkooyymmaakkllaa,, ççeevvrree ssuuççllaarr››nnaa kkaarrflfl›› sseerrtt

öönnlleemmlleerr aallmmaakkllaa yyüükküümmllüüddüürr..
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- EEflde¤er ilaç uuygulamas› iile

tedavi eetmeyen, uucuz iilaç

verilecek. BBu iistenmiyorsa

fark› öödenecek.

- KKatk› ppay› öödenecek, bbu

oran bbugün yyüzde 330’dur.

Yani iilaç pparalar›n›n 33’te

birini hhasta kkarfl›layacak!

AKP iktidar›, IMF talimatlar›

gere¤i, Sosyal Güvenlik Kuru-

mu’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 uygulan-

maya bafllanan ve halk›n sa¤l›¤›n›

hiçe sayan, ölümlerin, sakat kalma-

lar›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 ““öönneemmssiizz”” yani

asl›nda halk›n da ““ddee¤¤eerrssiizz”” oldu-

¤u düflüncesidir. Mevcut haliyle efl-

de¤er ilaç uygulamas›na t›bbi, tek-

nik, ekonomik hangi gerekçe göste-

rilirse gösterilsin özü budur. Bu uy-

gulamaya göre, AKP tüm doktorla-

ra; “HHaallkkaa eenn uuccuuzz iillaaççllaarr›› yyaazz››nn!!””

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›¤› iiyyiilleeflflttiirriipp--iiyyiilleeflflttiirrmmeemmee--

ssiinnee bbaakkmmaakkss››zz››nn,, içinde farkl› et-

ken maddeleri içermifl olsa da yaz›-

lan ilaçlar “eflde¤er ilaç” olarak ka-

bul 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

sa¤l›¤›ndan k›s›yor, sa¤l›¤› paral›

hale getiriyor ve en önemlisi hhaallkk››nn

ssaa¤¤ll››¤¤›› iillee ooyynnuuyyoorr..

Halk›n sa¤l›¤› ile oynuyor. Teda-

vi edip-etmemesine, yan etkilerinin

olup-olmamas›na bakmaks›z›n, o

hastal›k üzerinde etkili olup olma-

yaca¤› belirsiz en ucuz ilaçlar› has-

taya vermek, ““tteeddaavvii oollmmaa,, ööll,, ssaa--

kkaatt kkaall”” 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 yaz-

ma 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 %% 1155’’ee,, % 20’den %% 3300''aa

yükseltildi. 

AKP iktidar›, sa¤l›¤› ticarilefltir-

me 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 tica-

rilefltirildi. Kuflkusuz AKP’nin sa¤-

l›k alan›ndaki uygulamalar› IMF’-

nin talimatlar›yd›.

“ AAKKPP,, IIMMFF’’yyee ssöözz vveerrddii: 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 uy-

gulamalara öncelik verdi. 

Bunlar›n en önemlisi, devlet

hastanelerinin, SSK hastanelerinin

birlefltirilmesi, hastanelerdeki kuy-

ruklar›n azalt›lmas› ve her kesime

“özel hastanelere” de gitme imkan›

sa¤lanmas›yd›. 

O yan›yla AKP sa¤l›k sorunu ya-

flayan milyonlarca yoksul insan›n ta-

leplerini, özlemlerini aç›kça kullan-

m›flt›r. AKP kitlelere “Sa¤l›kta re-

form”u bunlardan ibaret bir uygula-

ma gibi sunmufl ama halka sa¤lanan

bu k›smi “rahatlatma”n›n arkas›na

gizlenerek, emperyalist planlar› ha-

yata geçirmifl ve buna devam etmek-

tedir. Eflde¤er ilaçtaki yeni uygula-

ma, hastanelerin özellefltirilmesine

devam edilmesi, “Kamu Hastane

Birlikleri Yasas›” ile yap›lacak dü-

zenlemeler, sa¤l›k hizmetlerinin her

alan›na yay›lan tafleronlaflt›rma, em-

peryalist tekellerin ihtiyaçlar› do¤-

rultusundaki uygulamalard›r. 

“AKP, IMF’nin talimat›yla ha-

z›rlad›¤› Sosyal Güvenlik hak gasb›

yasa tasar›s›n› halka kabul ettirme-

nin 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 fo-

yas› ortaya ç›km›flt›r. Ortada reform

yoktur. Ortada bu alan› ttüümmüüyyllee ttee--

kkeelllleerree aaççaann, sa¤l›¤› ticarilefltiren

“emperyalist reformlar” vard›r.

(*) Eflde¤er ilaç uygulamas›n›n

tek “ddoo¤¤rruu” yan› vard›r. O da flu-

dur. Emperyalist ilaç tekelleri, as-

l›nda daha farkl› maddelerle daha

ucuzu gelifltirilebilecek olan ilaçla-

r›, 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 emper-

yalist ülkelerde olsun, bizim gibi

kapitalist ülkelerde olsun gündeme

getirilen eflde¤er ilaç uygulamas›n›n

bununla benzerli¤i ve ilgisi yoktur. 

AKP’nin ‘‘Sa¤l›k RReformu’nun FFoyas› AAç›¤a ÇÇ›k›yor

Reform dedikleri emperyalist
tekellerin ya¤mas›d›r
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29 Ekim, “milli bayram”lardan

biridir. Cumhuriyet bayram›d›r.

Emperyalizmin bir yeni-sömürgesi

ve faflizmle yönetilen bir ülke ola-

rak, cumhuriyetin hiçbir anlam›n›n

b›rak›lmad›¤› bir ülkede, hala kutla-

n›yor. Cumhuriyetin tarihsel olarak

ifade etti¤i anlamdan -padiflahlar›n,

flahlar›n, sultanlar›n, krallar›n de¤il,

halk›n egemenli¤i- hiç hofllanmasa-

lar da “kutlama”y› sürdürmek zo-

rundalar.

Emperyalist tekellerin ve iflbir-

likçisi oligarflilerin yönetimlerinin

padiflahlar›n, flahlar›n, sultanlar›n,

krallar›n yönetiminden asl›nda hiç

de farkl› olmad›¤›n› gizlemeye de-

vam edebilmek için “kutlama” yap-

mak zorundalar.

Kutlanan ve asl›nda içi boflalt›l-

m›fl olan Cumhuriyet, nereden gel-

di, nereye gidiyor, k›saca da olsa

hat›rlatal›m istedik. 

‹‹flflggaallddeenn BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa

1920’lerin bafllar›nda, Anado-

lu’da emperyalizme karfl› ulusal

kurtulufl savafl› verilip yeni bir dev-

let kurulurken, içte de kurulacak

devletin biçimi üzerine tart›flmalar,

aray›fllar sürüyordu. 

Bu tart›flmadan Mustafa Ke-

mal’in önderlik etti¤i Cumhuriyet-

çiler galip ç›kt›. Savafl›n askeri, si-

yasi önderleri, kurulacak devletin

biçimini belirlemede de son sözü

söyleyeceklerdi do¤al olarak. Nite-

kim bu do¤rultuda Mustafa Kemal

ve ekibi, bu tart›flmalara son nokta-

y› koyarak, Meclis’ten ç›kard›klar›

yasayla 29 Ekim 1923’te Cumhuri-

yeti ilan ettiler.

Cumhuriyet’in ilan edilmesin-

den bugüne 86 y›l geçti. Emperya-

lizme karfl› savafl içinde do¤mufl

olan Türkiye, bugün art›k emperya-

lizmin bir yeni-sömürgesidir.

Emperyalistlere karfl› kurtulufl

savafl› vererek kurulan bu devlet, 86

y›l sonra iradesini emperyalizme

teslim edip, kendi kendisini yönet-

mekten aciz hale gelen bir devlet

haline gelmifltir.

Nitekim bu iki dönem birbirle-

riyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, temel far-

k›n en baflta bbaa¤¤››mmss››zzll››kk oldu¤u gö-

rülecektir.

Kemalistler, yeni devlet ile bir

çok alanda ileri ad›mlar att›larsa,

bunu ba¤›ms›z bir ülke olmaya

borçludurlar. Bugün ise emperyaliz-

min 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 tüketiyor-

sa, geçmiflin “IMF”cileri de Os-

manl› ‹mparatorlu¤u’nu y›llarca

borç bata¤› içinde tutarak, istedikle-

ri herfleyi yapt›rd›lar.

Osmanl›’y› ssöömmüürrggeelleeflflttiirreerreekk,

ülkeyi talan ettiler. Osmanl› maliye-

sine el koydular. Ülkenin gelir kay-

naklar›n› kontrol alt›na al›p topla-

d›klar› paralar› “borç ödemesi” ge-

rekçesiyle y›llarca kendi ülkelerine

ak›tt›lar. Birinci emperyalist payla-

fl›m savafl›ndan sonra, dayat›lan

MMoonnddrrooss 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›r-

ken, emperyalistler ülkeyi ya¤mala-

makla meflguldü. Emperyalistlerin

o zamanki iflbirlikçileri, Padiflah

Vahdettin’di, Damat Ferit Pafla-

lar’d›.

Osmanl›’n›n yar›-sömürge bir

ülke haline gelmesinden itibaren ül-

kenin kaderini belirleyen tüm

önemli kararlar emperyalistler tara-

f›ndan al›nd›, Osmanl›’n›n birinci

emperyalist savafla girifli bile em-

peryalistlerin karar› ile oldu.

Osmanl› egemen s›n›flar› ‹ngi-

lizci, Almanc› ve benzeri idiler.

Mandac›l›k yayg›nd›. 

‹ngilizler, ‹stanbul ‘u iflgal ettik-

lerinde Padiflah Vahdettin’e “do-

kunmad›lar”. Vahdettin, bir savafl

suçlusu olarak ‹stanbul’dan kaç›n-

caya kadar ‹ngiliz iflgalcileriyle ifl-

birli¤ini sürdürdü. Anadolu’da kur-

tulufl savafl› veren yurtseverleri

“düflman” ilan ederek halk› onlara

karfl› k›flk›rtmaya çal›flt›.

BBaa¤¤››mmss››zzll››kkllaa GGeelleenn

CCuummhhuurriiyyeett 

Kurtulufl savafl›yla emperyalist-

ler ülkeden kovuldu. Yeni devlet ba-

¤›ms›zl›¤›n› ilan ederken, son Padi-

flah 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¤› ara-

s›ndan ç›kan kararlarla yönetilen bir

ülke olmaktan ç›k›l›yordu.

Bu kararlar verilirken güç al›nan

yer, ülkenin bbaa¤¤››mmss››zz olmas›yd›.

Ancak ba¤›ms›zl›k koflullar›nda

Ba¤›ms›zl›¤› oolmayan bbir ülkenin, hhiçbir konuda iiradesi  yyoktur!

1923’ten 2009’a...
Ba¤›ms›zl›ktan, yeni-sömürge olmaya
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böyle bir ad›m at›labilirdi. 

Oysa bugün d›fl politikadan, iç

politikaya kadar her konuda emper-

yalistlerin 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 yöneti-

mi olman›n d›fl›nda bir egemenlik

tarifidir. Tarif edilen ise emperyaliz-

me karfl› savafl ile flekillenen yeni

devletin ba¤›ms›zl›¤›d›r. Yeni ba-

¤›ms›z devlet, kendi kararlar›n› al-

m›fl, cumhuriyeti ilan etmifltir.

Cumhuriyetin ilan› tart›fl›l›rken,

‹smet ‹nönü flunlar› söylüyordu:

“Bütün dünya, bizim bir hükü-

met 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 al-

m›flt›r. O halde bunu hukukî olarak

dile getirmekten neden çekiniyo-

ruz?” (Nutuk)

‹nönü, Avrupa’l› emperyalistle-

rin ülkenin yönetimi ile ilgili talep-

leri karfl›s›nda da, “ba¤›ms›z bir ül-

ke” olduklar›n› hat›rlatarak, “art›k

biz karar veririz” diyebilecek güçte-

dir. ‹nönü, bu gücü ekonomik ve as-

keri güçten de¤il, ba¤›ms›z bir ülke

olmaktan almaktayd›.

BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn KK››ssaa,,

BBaa¤¤››mmll››ll››¤¤››nn UUzzuunn OOlldduu¤¤uu

CCuummhhuurriiyyeett TTaarriihhii

Yukar›da anlat›ld›¤› gibi ba¤›m-

s›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 ba-

fl›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 yöneti-

min bafl›na gelen de budur. 

11993300’’llaarr››nn sonlar›na do¤ru em-

peryalistlerle çeflitli iliflkiler kurul-

du, 11994400’’llaarr››nn bafllar›nda yap›lan

çeflitli anlaflmalar ise, ba¤›ml›l›¤›n

yollar›n› aç›yordu art›k. 11994400’’llaarr››nn

ikinci yar›s›nda Türkiye, art›k, ba-

¤›ms›zl›¤›n “b”sinden sözedileme-

yecek bir ülke olmufltu. 

Sonra burjuva politikac›lar, ül-

kemizi emperyalizme peflkefl çek-

mekte adeta s›raya girdiler. MMeennddee--

rreess,, BBaayyaarr iktidar›, bunu en planl›,

cüretli yapan burjuva politikac›lar›n

bafl›nda geliyordu. Ülkemizin yyeennii--

ssöömmüürrggeelleeflflmmeessii aass››ll oollaarraakk oonnllaa--

rr››nn ddöönneemmiinnddee ttaammaammllaannmm››flfltt››rr

diyebiliriz. 

Ama asl›nda ba¤›ml›l›k, hiçbir

zaman ayn› düzeyde kalmaz. Em-

peryalizm onu sürekli derinlefltir-

mek ister. Boyunduru¤u sürekli s›k-

mak ister. Menderesleri takip eden

DDeemmiirreelllleerr,, EEcceevviittlleerr,, TTüürrkkeeflfllleerr,,

EErrbbaakkaannllaarr,, ÖÖzzaallllaarr,, ÇÇiilllleerrlleerr,,

BBaayykkaallllaarr,, BBaahhççeelliilleerr,, ba¤›ml›l›¤›

sürekli derinlefltiren iktidarlar oldu-

lar. fiimdi bunu TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann

iktidar› sürdürüyor.  

Her biri iktidar koltu¤una otur-

duklar›nda, emperyalizmle yeni an-

laflmalar imzalad›lar. Askeri, ekono-

mik, kültürel, sosyal, siyasal yeni

halkalar takt›lar bo¤az›m›za. ‹çle-

rinde bir tek kifli bile yoktur ““bbeenn

eemmppeerryyaalliissttlleerrllee hhiiççbbiirr aannllaaflflmmaa

iimmzzaallaammaadd››mm”” 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 ““BBiizz ddaahhaa BBaa--

kkaannllaarr KKuurruulluunnuu mmiilllliilleeflflttiirreemmee--

ddiikk” diyecekti. Bir Adalet Partili,

“CIA alt›m›z› oymufl” diye flikayet

edecekti. Ama emperyalistlere bun-

lar› yapt›rtan da kendileriydi. 

Bugün art›k emperyalizm, siste-

min alt›n› de¤il, her taraf›n› delik

deflik etmifl ve kendine tabi k›lm›fl-

t›r. Art›k aalleenneenn yönetmektedirler.

““HHaakkiimmiiyyeett””,, mmiilllleettttee ddee¤¤iillddiirr ve

milletin “mukeddarat›n›” da belirle-

yen millet de¤ildir. 

Faflizmle yönetilen bir ülkede,

cumhuriyet de cumhuriyet olmak-

tan ç›km›flt›r. fieklen cumhuriyettir

ama öz olarak, bbiirriinncciissii,, emperyali-

zim karfl›s›nda egemenli¤ini koru-

yan, egemenli¤ine sahip ç›kabilen

bir devlet yoktur ortada. ‹‹kkiinncciissii,,

bu devlet, egemenli¤i halka da kul-

land›rtmaz. 

Durum buyken; 29 Ekim’in y›l-

dönümünde bir kez daha cumhuri-

yetten, ba¤›ms›zl›ktan, kurtulufl sa-

vafl›ndan söz edilip, nutuklar at›la-

cak. Ama ondan ötesi yoktur. Çün-

kü ba¤›ms›zl›¤›n› yitireli, emperya-

lizmin yeni-sömürgesi olal› yyaarr››mm

aass››rr›› geçmifltir. Ba¤›ms›zl›¤› olma-

yan›n elbette iradesi ve gelece¤i be-

lirleme inisiyatifi de olmayacakt›r.

On y›llard›r iradesini emperya-

lizme teslim etmifl olan bir devlet

hangi konuda ba¤›ms›z bir politika

yürütebilir ki? Onun içindir ki dü-

zen partilerinin ba¤›ms›zl›k ve ege-

menlik 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›nma-

s› tek kelimeyle takiyedir. ‹srail kar-

fl›s›ndaki tutumu öyledir.

AKP, baflta IMF olmak üzere

hhiiççbbiirr eemmppeerryyaalliisstt kkuurruummaa mey-

dan okuyacak durumda de¤ildir.

Onlar›n derdi ba¤›ms›zl›k de¤ildir.

Çünkü onlar›n hiçbirinin vatanse-

verlik 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.

BBuuggüünn aarrtt››kk

eemmppeerryyaalliizzmm,, ssiisstteemmiinn

aalltt››nn›› ddee¤¤iill,, hheerr ttaarraaff››nn››

ddeelliikk ddeeflfliikk eettmmiiflfl vvee

kkeennddiinnee ttaabbii kk››llmm››flfltt››rr..

AArrtt››kk aalleenneenn

yyöönneettmmeekktteeddiirrlleerr..

““HHaakkiimmiiyyeett””,, mmiilllleettttee

ddee¤¤iillddiirr vvee mmiilllleettiinn

““mmuukkeeddddaarraatt››nn››”” ddaa

bbeelliirrlleeyyeenn mmiilllleett ddee¤¤iillddiirr..
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Riyakarl›k, AKP iktidar›n›n en

karakteristik özelliklerinden birisi-

dir. ‹ktidara geldikleri günden bu

yana hemen her politikalar›na riya-

karl›k damgas›n› vurmufltur. Tekel-

lerin ç›kar›na çal›fl›p “fakir-fukara,

garip-guraba” edebiyat› yapmak,

Amerika baflta olmak üzere emper-

yalizme tam uflakl›k yap›p “vatan

millet” demek, bask›da, terörde s›-

n›r tan›may›p “demokrasi”den bah-

setmek baflka türlü de olamaz zaten. 

AKP’nin Hamas lideri Halid

Meflal’i Türkiye’ye ça¤›rmas›, Er-

do¤an’›n Davos’ta ‹srail Eski Cum-

hurbaflkan› fiimon Peres’e ald›¤› ta-

v›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, “Tür-

kiye Makas m› de¤ifltiriyor?” diye

soruyor. Bu sorular, temelsizdir.

AKP’nin iflbirlikçili¤ini, riyakarl›-

¤›n›, politika yap›fl tarz›n› görme-

mektir. 

Birincisi, Türkiye emperyalizme

ba¤›ml› bir ülkedir. Emperyalizmin

yeni-sömürgesidir. ‹çte ya da d›flta

eemmppeerryyaalliizzmmiinn çç››kkaarrllaarr››nnaa tteerrss

ddüüflfleecceekk hhiiççbbiirr bbaa¤¤››mmss››zz ppoolliittiikkaa

gelifltiremez. 

‹kincisi, AKP, Amerika’ya karfl›

bir tav›r içinde de¤ildir. Emperya-

list kampta ise aslolan Amerika’n›n

ç›karlar›d›r. 

Ortado¤u’da müslüman ülke

halklar›n›n nefretini kazanan Ame-

rika, bölgede AKP’yi kullanmak is-

tiyor. AKP’nin bölgede hiç hakk› ve

gerçekli¤i olmadan sahip oldu¤u

“siyonizme, hatta ABD’ye karfl› ç›-

kabilen parti” imaj›n›, yine Ameri-

ka kullan›yor. AKP’nin Filistin’den,

Irak’a, Suriye’ye, Afganistan’dan,

Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar

sürdürdü¤ü iliflkilerin temelinde bü-

yük ço¤unlu¤u itibar›yla Ameri-

ka’n›n ç›karlar› vard›r. AKP Hükü-

metinin Baflbakan›, D›fliflleri Baka-

n›, Cumhurbaflkan› bir çok yerde

ABD tafleronu olarak dolafl›yorlar. 

AKP’nin ‹‹srail’e ““tav›r”

ald›¤› yyaland›r... AKP iktidar›

‹srail’e ilk kez böyle bir “tav›r” al-

m›yor. Daha önce de ‹srail’in katli-

amlar› vesilesiyle ‹srali’e a¤›r elefl-

tirilerde bulunmufl, hatta soyk›r›mla

suçlam›fllard›. Mesela Erdo¤an 22

Aral›k 2008’de ‹srail’in Gazze sal-

d›r›s›ndan sonra flunlar› söylemiflti:

“O bombalar›n alt›nda ölen çocuk-

lar›n ah› yerde kalmayacakt›r. Peki

dedi de ne yapt›? Nas›l bir tav›r al-

d›lar ‹srail’e? AAsskkeerrii ttiiccaarrii iilliiflflkkiillee--

rree ssoonn mmuu vveerriillddii?? 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 mikta-

r› 11..88 MM‹‹LLYYAARR DDOOLLAARR oolldduu..

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;

““BBiizz bbaakkkkaall ddüükkkkaann›› yyöönneettmmiiyyoo--

rruuzz,, ddeevvlleett yyöönneettiiyyoorruuzz..”” diye ce-

vap vermiflti. 

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek

de, “‹srail’le iliflkileri gözden ge-

çirme gündemde mi? Savunma pro-

jeleri ask›ya al›nacak m›?” sorusu-

na flu cevab› vermifltir:

“Konular› birbirine kar›flt›rma-

mak laz›m... ‹srail’le askeri iflbirli-

¤i, Türkiye’nin uulluussaall çç››kkaarrllaarr››nnaa

hizmet etmektedir.”

Cemil Çiçek’in “ulusal ç›kar”

dedi¤i tekellerin ç›kar›d›r. Çiçek’in

dedi¤inin özü fludur: Biz hem ‹sra-

il’i elefltiririz, hem de iflbirli¤ini sür-

dürürüz... Ki riyakarl›k iflte burada-

d›r. 

Tayyip Erdo¤an, ‘Anadolu Kar-

tal›' tatbikat›n›n ‹srail'in de kat›laca-

¤› uluslararas› bölümünün ertelen-

mesiyle ilgili yapt›¤› aç›klamada

flöyle diyor; “her siyasi iktidar›n

kendi ülkesindeki kamuoyunun yak-

lafl›mlar›n›, halk›n›n taleplerini göz

önünde bulundurma mecburiyeti

vard›r. ”

AKP’nin, halk›n taleplerini gö-

zönünde 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 Mec-

listen geçmemesi ve fiimon Peres’e

ald›¤› “tav›r”la yaratt›¤› havay› sür-

dürmek istemektedir. O havay› sür-

dürmek AKP’nin Amerikan iflbirlik-

çili¤ini gizlemekteki en büyük ko-

zudur. 

AKP biliyor ki ABD’nin ç›karla-

r› do¤rultusunda hareket etmemek

“ddeelliikktteenn ssüüppüürrüüllmmeekk”” demektir.

Onun için AKP’nin, iktidara geldi-

¤inden beri Amerika’n›n ç›karlar›na

ters düflecek hiçbir bir politikas› ol-

mam›flt›r. Olamaz.

Bu politikalar› hayata geçirirken

geliflmelerin her aflamas› emperya-

lizmin iste¤i do¤rultusunda olmaya-

bilir. Fakat AKP att›¤› her ad›m›

emperyalistlerin ç›karlar›n› gözete-

rek at›yor. 

Emperyalizm, her biçimde ikti-

‘Türkiye Makas m› de¤ifltiriyor?’ 
Hay›r! AKP iktidar› halk› aldat›yor!

AArriieell fifiaarroonn vvee 

TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann 

‹‹kkiissii ddee ööllddüürrmmeessiinnii iiyyii bbiilliirr

Ba¤›ml› bir ülkenin 

ba¤›ms›z politikas› olamaz
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dar› kullanmaya devam edecektir.

AKP’nin Ortado¤u’da yaratt›¤›

imaj, Amerikan emperyalizmi tara-

f›ndan “Il›ml› ‹slam” projesi için

kullan›lmaktad›r. 

“AKP’nin ‹srail’e tavr›” soru-

nunda esas olan, AKP’nin emperya-

lizmin iflbirlikçisi niteli¤idir. Bu ni-

telik esas oldu¤u sürece AKP’nin

her politikas›, her manevras› sonuç-

ta emperyalizme hizmet edecektir. 

Ayr›l›k ddizisi vve AAKP’nin

riyakarl›¤›... TRT’de yay›nla-

nan “Ayr›l›k” dizisi de AKP riya-

karl›¤›n›n en somut göstergelerin-

dendir. ‹srail’in diziyi elefltirmesi

üzerine, AKP yöneticileri ‹srail’in

Filistin halk›na zulmetti¤ini söyle-

yerek diziyi savunan aç›klamalar

yapt›lar. Dizi üzerinden aldatmaca-

lar›n› devam ettirdiler. 

Yapt›klar› tam bir riyakarl›k ör-

ne¤idir. D›fliflleri Bakan› Ahmet Da-

vuto¤lu, diyor ki: “Gazze’deki sal-

d›r›lar karfl›s›nda Türkiye sessiz ka-

lamaz. Her sabah çocu¤umu okula

gönderirken bu suçluluk duygusunu

hissediyorum.”

Ya Türkiye’de olanlar? Ceylan

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 mec-

huller, infazlar, gözalt›nda kay›plar,

iflkenceler, kulaklar› kesilen, ceset-

lerine iflkence yap›lan gerilla cena-

zeleri... bunlar›n hepsi bu ülkede

yaflanmad› m›? Ya hapishaneler?

Ebu Garip’ten, Guantanamo’dan,

‹srail hapishanelerinden farks›z m›-

d›r bizim ülkemiz hapishanelerinde-

ki zulüm... 

AKP riyakarl›¤›; ‹srail’le anlafl-

malar sözkonusu oldu¤unda “dev-

lette devaml›l›k esast›r” diyor, kat-

liamlar, iflkenceler, infazlar söz ko-

nusu 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 em-

rini verip 8 yafl›ndaki, 10 yafl›ndaki

çocuklar› katlettiren... 

Hapishanelerde tecrit iflkencesi-

ni sürdüren, sessiz imhayla tutsak-

lar› katleden AKP iktidar› de¤il mi?

DDaavvuuttoo¤¤lluu,, GGüülleerr ZZeerree’’yyii ggüünn ggüünn

ööllüümmee ggöönnddeerrddiikklleerrii iiççiinn ““ssuuççlluu--

lluukk dduuyygguussuu”” hhiisssseettmmiiyyoorr mmuu??

Riyakarl›k budur. ‹srail’in katli-

amlar›ndan bahsederek kendi katli-

amlar›n›z›n üstünü örtemezsiniz.

Kendi çocuklar›n›z› katledip, ‹sra-

il’e “bebek katili”, “siz adam öl-

dürmesini iyi bilirsiniz” diyemezsi-

niz. Daha geçen hafta Van’›n Kelê

köyünde bir lise ö¤rencisinin katle-

dildikten sonra vücuduna iflkence

yap›l›p gözleri oyulmad› m›?

Bütün bunlar olurken Erdo¤an

meydanlarda “Türkiye zalimlerin

yan›nda olamaz” diyor. ““AAmmeerriikkaa

ssttrraatteejjiikk mmüütttteeffiikkiimmiizzddiirr”” diyen siz

de¤il misiniz ve Amerika, dünyan›n

en büyük zzaalliimmii de¤il mi? 

‹kiyüzlülü¤ü kadar yalanc›d›r da

AKP. Erdo¤an’›n Davos’ta “siz öl-

dürmeyi 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›kar-

lar› do¤rultusunda manevra yap›yor

AKP. Bülent Ar›nç ‹srail’in “Ayr›-

l›k” dizisine tepkisi üzerine flu aç›k-

lamay› yapt›: '''BBiizziimm ‹‹ssrraaiill''ee yyöönnee--

lliikk ddeevvlleett oollaarraakk hhiiççbbiirr ttaavvrr››mm››zz ssöözz

kkoonnuussuu oollaammaazz.. TTüürrkkiiyyee iillee ‹‹ssrraaiill

aarraass››nnddaakkii iilliiflflkkiilleerr hheerr zzaammaann ggüüçç--

llüü oollmmuuflflttuurr.. [[AAyyrr››ll››kk ddiizziissiinniinn]] SSii--

yyaassii hhiiççbbiirr aammaacc›› yyookkttuurr..””

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül

de; “zaman zaman böyle bu tip fley-

ler olabilir, ama bunlar iliflkilerin

özüne zarar vermez.” diyor. 

Gerçek olan Ar›nç ve Gül’ün di-

le getirdikleridir. Halka dönük aç›k-

lamalar yalandan, demagojiden, al-

datmadan baflka bir fley de¤ildir. ‹s-

rail’le iliflkilerin özünde hiçbir de¤i-

fliklik olmaz, olamaz. Yap›lan ma-

nevralar›n hepsi emperyalizmin po-

litikalar›na hizmet eder.

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 ““ssaavvaaflfl ssuuççuu””

iflledi¤i  söyleniyor. ‹srail’in savafl

suçu iflledi¤ini tespit etmek için

uzun uzun araflt›rmalara ya da rapor-

lara gerek var m›? Hay›r! ‹srail bü-

tün dünyan›n gözleri önünde ulusla-

raras› sözleflmelere göre savafllarda

sald›r›lmamas› gereken sivil yerle-

flim yerleri, hastaneler ve okullar›n

üzerine günlerce bomba ya¤d›rd›.

Fosfor bombas›ndan misket bomba-

s›na yine kullan›lmas› yasaklanm›fl

bombalar› kulland›. Çoluk, çocuk,

yafll› demeden 1400 Filistinli’yi kat-

letti. Bunlar›n hepsi tüm dünyan›n

gözleri önünde oldu. ‹srail’in savafl

suçu iflledi¤ini söylemek için rapor-

lara gerek yok. 

Fakat BM gibi emperyalizm des-

tekli uluslararas› kurulufllar›n as›l

amac›, halklar›n direniflini mahkum

etmek. BM de öyle yap›yor. ‹srail’i

“hakl›” olarak suçlarken, bunun ar-

kas›na s›¤›n›p halklar›n mücadelesi-

nin 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› Filis-

tin halk›n›n her türlü direnifli meflru-

dur.

Direnen de¤il, katleden suçlu-

dur! ‹srail’i ve Hamas’› birlikte suç-

lu ilan etmek, katliama karfl› ç›kmak

de¤il; katliamc›ya destektir.
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Emperyalizmin “ekonomik” te-

tikçilerini iflbirlikçiler k›rm›z› hal›-

lar sererek karfl›lad›, biz emperya-

lizmi lanetleyen sloganlar›m›zla.

Bu aç›dan halk›m›z›n ve Türkiye

solunun anti-emperyalist mücadele

tarihine onurlu bir sayfa daha ekle-

dik. Dünya halklar›na ve tüm em-

peryalistlere, iflbirlikçilere, Türki-

ye’nin emperyalistler için “dikensiz

bir gül bahçesi” olmad›¤›n› ve ol-

mayaca¤›n› gösterdik. 

Gösterdik ki “emperyalizm de-

¤iflti”, “demokratik emperyalizm”

ve benzeri safsatalar, Türkiye halk-

lar›n›n ve devrimci hareketinin anti-

emperyalist mücadelesini bir milim

bile sapt›rmayacakt›r.

Tarihe bu kayd› düflerken, elbet-

te bu sürecin, sol aç›s›ndan belli za-

aflar ve zay›fl›klar tafl›d›¤›n› da gör-

mezden gelemeyiz. Solun bu konu-

daki grupçuluklar›, reklamc›l›klar›,

kaç›fllar› da tarihe not düflülecektir. 

Afla¤›da belirtece¤imiz eksiklik-

leri, kimileri öönneemmssiizz görebilir, bbii--

ççiimmsseell 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 DDevam

Ediyor

IMF’ye karfl› mücadelenin için-

de, bafl›nda, en önünde kitlesel ve

militan boyutlar›yla yeralmas› gere-

kenlerden biri de elbette sendikalar-

d›r. IMF’nin ve Dünya Bankas›’n›n

en büyük zarar›n› gören onlar›n

üyeleri de¤il midir? Bir çok ülkede

de IMF’ye karfl› eylemlerin, emper-

yalist tekellerin ekonomi politikala-

r›na karfl› direnifllerin temel güçle-

rinden biri sendikal› iflçiler de¤il

midir? Elbette öyledir ve ülkemizde

de öyle olmas› gerekir. 

Fakat, KESK ve D‹SK, bu sü-

reçte büyük ölçüde yasak savmac›

bir anlay›flla hareket ettiler.

TMMOB ve TTB de onlarla birlik-

teydi ve her zamanki “dörtlü grup”

olarak ç›kt›lar solun karfl›s›na. 

Devrimciler, bu konudaki politi-

ka ve önerilerini olufltururken bu ör-

gütlenmelerle de görüfl al›flveriflinde

bulundular. Ne var ki onlar bu öne-

rileri pek dikkate almazken, bir süre

sonra iddias›z, alabildi¤ine icazet

s›n›rlar›na hapsedilmifl bir program-

la geldiler. 

8 Eylül’de sendikalar›n ça¤r›s›

ile yap›lan IMF’ye karfl› mücadele

konulu toplant› KESK’in flu sözle-

riyle aç›ld›: “Hoflgeldiniz. IMF’nin

Türkiye’deki toplant›lar›na iliflkin

ddöörrtt öörrggüüttüünn ortaklafla oluflturdu¤u

program var. Sizlerin öneri ve dü-

flüncelerini almak için topland›k.

Güvenlik flubesi bir çok yeri göste-

rilere açm›fl durumda...”

Bu konuflma içinde geçen “Sizle-

rin öneri ve düflüncelerini almak

için topland›k.” bölümü tamamen

protokol gere¤i söylenmifl bir söz-

dü; çünkü onlar programlar›n› ha-

z›rlam›fllard› ve üstelik de tart›flma-

lar›n ileriki aflamalar›nda flöyle di-

yeceklerdi: “Daha fazlas›n› bizden

beklemeyin.”

Sorun, bizim onlardan daha faz-

las›n› bekleyip beklemememiz de-

¤ildi. Sorun iflçilerin, memurlar›n

onlardan bekledikleriydi ve KESK

de D‹SK de bu beklentilere cevap

vermekten uzak bir pratik sergiledi-

ler. Hatta ilk baflta, IMF toplant›la-

r›n›n yap›ld›¤› alan›n tamamen uza-

¤›nda -Kad›köy’de(!)- eylemler

yapma gibi düflünceler bile dolafl›-

yordu ortal›kta. 

Sonuçta, bu kesim, devrimciler-

den ayr› bürokratik, yasak savmac›

ve icazetci bir programla yerald› bu

süreçte. Emekçilerin bir bölümünü

temsil eden bir meslek örgütü olma-

n›n gere¤ini bile yerine getiremedi-

ler. Kendi d›fllar›ndaki güçleri de

sürekli daha geriye çekmeye çal›flt›-

lar.

Reformizm NNeden KKaç›yor?

Devrimcilerden mmi? MMilitanca

Mücadeleden mmi? ‹‹kisinden

Birden mmi? 

TKP, ÖDP ve EMEP bu süreçte,

IMF’ye karfl› mücadele sürecinde,

bu konudaki ça¤r›lara hiçbir biçim-

de kat›lmad›lar. Ço¤unlukla bu ko-

nuda olumlu veya olumsuz bir gö-

rüfl de aç›klamad›lar. Üçlü bir grup

olarak s›radan baz› eylemlerle on-

larda 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-

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›

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 ge-
tiremediler. Kendi d›fllar›ndaki
güçleri de sürekli daha geriye

çekmeye çal›flt›lar.
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delede flu veya bu biçimde solla bir-

likte olabilen örgütlerdi. Ancak o

mücadelede yeral›rken de üzerlerin-

de tafl›d›klar› ideolojik tutars›zl›k-

lar, onlar›n anti-emperyalist müca-

delede kararl› bir biçimde yeralma-

lar›n›n önünde as›l engeldir. 

Bu tutars›zl›¤›n özünde, emper-

yalizme karfl› kararl›, kesin bir tavra

sahip olunmamas› vard›r. Özellikle

ÖDP çevresi, Avrupa emperyaliz-

mini meflrulaflt›ran bir politik çizgi-

ye sahipken, EMEP’de özellikle

Irak’›n iflgali ve buna ba¤l› olarak

Kuzey Irak’ta geliflen durumu

“meflru” gören yaklafl›m›yla, em-

peryalizm karfl›s›nda eski teorik tes-

pitlerini de inkar eden bir noktaya

savrulmufltur. TKP görünürdeki

keskinli¤ine ra¤men, düzen güçle-

riyle 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 ol-

mas› 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. Mi-

litan çat›flmalar›, barikatlar›, sapan-

lar›, kendilerinin uza¤›nda görüyor-

lar elbette. Ama as›l görmeleri gere-

ken fludur ki bunlar› mücadelenin

içine sokan, karfl›-devrimin flidde-

tinden baflka bir fley de¤ildir. 

Bir ‘Öncülük’ F›rsatç›l›¤›

IMF toplant›s›n›n ülkemizde ya-

p›lmas›n›n yaklaflt›¤› günlerde, “an-

ti-emperyalist bir birlik” için siyasi

hareketlerle yapt›¤›m›z görüflmeler-

de, IMF toplant›s›yla ilgili bir

çç aa ¤¤ rr ›› mm ›› zz

o l a c a ¤ › n ›

belirttik. 

Bu gö-

r ü fl m e l e r i

s ü r d ü r ü r -

ken, De-

m o k r a s i

‹çin Birlik

H a r e k e t i

(DBH) bi-

leflenlerinden Toplumsal Özgürlük

Plaftormu (TÖP) temsilcisinin de

ayn› konuda bir öneri do¤rultusun-

da 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›. Me-

tin gecikiyordu. S›k s›k metnin bir

kaç sat›rdan ibaret olmas›n›n yeterli

olaca¤›, acele edilmesi gerekti¤i ha-

t›rlat›ld›. Ama metin ç›kmad› bir

türlü. Ve tam o günlerde DBH tteekk

bbaaflfl››nnaa bir ça¤r› yay›nlad›. 

Metnin gecikmesinin nedeni an-

lafl›lm›flt›. 

Bu tav›rlar›n›n ne anlama geldi-

¤inin sorulmas› üzerine "süreci h›z-

land›rmak" gibi bir bahaneyle grup-

çuluk gerekçelendirilmeye çal›fl›ld›. 

Düzenledikleri toplant›ya di¤er

siyasi hareketlerle birlikte gittik.

“Bir çok siyasi hareketin bizi bekle-

di¤i bir s›rada tek bafl›na yap›lan

bu ça¤r›n›n hem bize, hem di¤er ar-

kadafllara yap›lm›fl bir sayg›s›zl›k

oldu¤unu, gerekçenin kabul edile-

meyece¤ini” belirterek “bu toplan-

t›n›n yok say›lmas› gerekti¤ini” vur-

gulad›k. Özellikle Devrimci 1 Ma-

y›s Platformu üyesi siyasi hareket-

ler de ayn› elefltiriyi getirdiler. Bu-

nun üzerine, orada hemen yeni bir

ça¤r› metni oluflturuldu ve imzalar

alt›na eklendi. 

‹lk grupçuluk afl›lm›flt›. 

11 Eylül'de ‹stanbul’da IIMMFF vvee

DDüünnyyaa BBaannkkaass›› KKaarrflfl››tt›› BBiirrlliikk'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 GGrupçulu¤u vve

Reklamc›l›¤›, NNeredeyse HHer

Eylemde SSorun ÜÜretmifltir

13 Eylül'de Birli¤in Taksim’de

yapt›¤›m›z ortak eyleminde, bu kez

rreekkllaammcc›› anlay›fllar vard› karfl›m›z-

da. Bu eylemde özellikle MMüüccaaddeellee

BBiirrllii¤¤ii ve EEzziilleennlleerriinn SSoossyyaalliisstt

PPllaattffoorrmmuu ((EESSPP)),, uyar›lmalar›na

ra¤men kendilerine ait sloganlar› at-

t›rd›lar. ESP temsilcisi, kendisinin

de bulundu¤u toplant›da al›nan ka-

rarlar› çi¤neyerek, tüm kitlenin or-

tak pankart›n arkas›nda yeralmas›

karar›na uymay›p, kendini öne ç›-

karmak(!) ad›na kitlesini ortak pan-

kart›n yyaann››nnaa yerlefltirdi. Eylemin

yürütme komitesinin yapt›¤› uyar›y›

da dikkate almad›. 

*

17 Eylül'de Merkez Bankas›

önünde yap›lan eylem esnas›nda ‹s-

tanbul Ahali adl› grup, aksi yöndeki

karara ra¤men, kendi pankart›n› aç-

t›; uyar›ld›klar›nda "yanl›fl pankart›

getirmifliz" demifltir. Oysa grubun

oraya getirece¤i bir pankart yoktu

zaten.

Bu eylemde ortak sloganlar› at-

t›rmakla görevli olan Mücadele Bir-

li¤i, tespit edilen ortak sloganlar› s›-

rayla att›rmak yerine, kendilerine

“yak›n”(!) bulduklar›, kendi “öner-

dikleri”(!) 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

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. 
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Merkezi önünde yap›lan eylemde,

bas›n aç›klamas› metnini haz›rla-

makla görevli olan ESP, metni, di-

¤er gruplara gönderip görüfl ve öne-

rilerini almadan haz›rlad›. 

- 30 Eylül'de Hilton Oteli önün-

de 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 slo-

ganlardan 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 geç-

medi ve ayn› hizada, hatta bazen

iyice abart›p pankart›n da iilleerriissiinnddee

durdu. Platform üyeleriyle ESP ara-

s›nda sert tart›flmalar yafland›.

ESP’nin bu disiplinsizli¤i sonucun-

da eylem alan›nda tam bir kar›fl›kl›k

hakim oldu. Baflka baz› gruplar›n da

reklamc›l›¤a ortak olmas›yla, pan-

kart›n hemen arkas›na geçebilmek

için bir yar›fl bafllad› adeta. MMiizzaahhii

bbiirr ttaabbllooyydduu;; pankart›n nerede du-

raca¤› bir türlü sabitlenemiyordu. 

Grupçuluk alm›fl bafl›n› gidiyor-

du. Al›nan kararlara göre, IMF ve

Dünya Bankas› Karfl›t› Birlik üyele-

ri, sald›r› karfl›s›nda mümkün oldu-

¤unca bbiirrlliikkttee duracak, birlikte du-

rulabildi¤i sürece de ortak pankart

aç›l› olacak; bunun mümkün olama-

d›¤› noktada herkes kendi pankart›-

n› açabilecekti. Bir grup Halk Cep-

hesi üyesinin S›raselviler'de henüz

birlik üyeleri biraradayken Halk

Cephesi pankart›n› açmas› da bir

eksiklikti ve Halk Cephesi bu eksik-

li¤e de hemen kendi içinde müdaha-

le etmiflti.  

“Birlik NNiye VVar?” SSorusunu

Sordurtacak TTav›rlar

- 2 Ekim’de TMMOB'da yap›lan

Birlik toplant›s›nda, gündem olufl-

turulurken Demokratik Haklar Fe-

derasyonu (DHF) söz alarak; “Bir-

lik'ten çekilme karar› verdi¤ini ve

buna iliflkin bir metin kaleme ald›k-

lar›n›” aç›klad›. 

Ama DHF’nin o anda da¤›tt›¤›

metin, zaten çoktan internette (“ind-

ymedia”da) yay›nlanm›flt›. DHF, bir

parças› oldu¤u birli¤e sayg› duyma-

m›fl, ayr›ld›¤›n› birlik üyelerinden

önce baflka zeminlerde aç›klam›flt›.

DHF, platforma da, platformun mü-

cadelesine de gösterilmesi gereken

asgari sayg›y› göstermemiflti. 

DHF, bu konudaki elefltiriler

karfl›s›nda kendisini “BDSP'yi bil-

gilendirdiklerini”  söyleyerek sa-

vunmaya çal›fl›yordu ancak elbette

bunun geçerlili¤i yoktu; bu aç›kla-

man›n yap›laca¤› zemin belliydi. 

- 4 Ekim'de IMF ve Dünya Ban-

kas› Karfl›t› Birli¤in Eylem Komitesi

toplant›s›nda (toplant› yeri Baflka

Kültür Merkezi) ortak mücadelenin

biçimi konuflulurken ESP'nin ""kkaa--

rr aa rr aall››nnssaa ddaahhii hheerrkkeessiinn kkeennddii

pp rrooggrraamm›› oollaaccaa¤¤››""  söylemi tart›flma

yaratt›. Çeflitli siyasi hareketler tara-

f›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 ol-

mayaca¤›” belirtildi. ESP “farkl› ifl-

lerimiz.... ayr› programlar› oldu¤u-

nu” tekrarlay›p durdu. 

Öyleyse niye burada birlikte, or-

tak 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 ay-

n› yaklafl›m içindeydi.

Nitekim daha sonra da ortak ka-

rarlar›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 bir-

li¤i konusunda istekliysek, kararl›y-

sak ve baflta da belirtti¤imiz gibi,

varolanlar›n ötesinde bir birli¤i he-

defliyorsak, bu basitlik ve çi¤likle-

rin afl›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. 

Bu basitliklerin yaratt›¤› tablo

çok düflündürücüdür ve kküüççüükk ddüü--

flflüünnmmeenniinn bir ürünüdür. MMeettnnii eellee

ggeeççiirreenn,, ssllooggaann aatttt››rrmmaa ggöörreevviinnii

eellee ggeeççiirreenn ggrruuppççuulluu¤¤uunnaa ddiizzggiinn

vvuurraamm››yyoorr.. Bu ““yyeettkkiiyyii”” eline ge-

çiren adeta kendini “tek belirleyici”

yerine koyuyor. Bu tablo, solun de-

mokrasi anlay›fl› aç›s›ndan da dü-

flündürücüdür. 

Halk Cephesi anti-emperyalist

mücadelede, tecrite karfl› mücadele-

de, emekçilerin ekonomik demok-

ratik haklar› için mücadelede, ifl-

kencelere, infazlara karfl› tav›rda,

devrimci, demokrat, ilerici tüm ke-

simlerin en genifl birli¤ini hedefli-

yor. ‹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 is-

tiyorsak, bunlar› aflmal›y›z. Daha

büyük, daha güçlü birlikler, halk›n

mücadelesinin gelifltirilmesi de-

mektir. Devrimi gelifltirmek demek-

tir. Dolay›s›yla sözü edilen eksiklik-

leri, zaaflar› aflmak veya bunlar›

sürdürmek, devrimi gelifltirip gelifl-

tirmemekle özdefltir.   

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. 

32 ELEfiT‹R‹ 25 EEkim 22009



Dev-Genç’in 40. y›l›n› kutlad›¤›

bu günlerde, bu tarihin nas›l yarat›l-

d›¤›n›, hangi gelenekler ve de¤erler

yarat›larak bugüne gelindi¤ini “Ge-

lenekleriyle Kazan›mlar›yla 40 Y›l-

l›k Tarihiyle Bir Dev-Genç'imiz

Var” adl› yaz› dizimizde anlatmaya

çal›flm›flt›k. Kuflkusuz o dizide

yaz›lanlar, hayat›n içinde büyük be-

deller 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. Dev-

Genç’in 40 y›ll›k tarihinin her kesi-

tinde bunu görmek mümkündür.

‹flte bu tarihin içinde YÖK’e

(Yüksek Ö¤renim Kurumu) karfl›

sürdürülen mücadele, Dev-Genç ta-

rihinde ›srar ve istikrar›n simgele-

rinden biridir.

YÖK’e karfl› mücadelenin so-

mutland›¤› tarih olan 6 Kas›m, bu

gelene¤in nas›l sürdürüldü¤ünün

somut örneklerinden biridir.

BBeeddeelllleerrllee yyaarraatt››llaann bbiirr

ggeelleenneekk;; 66 KKaass››mm 

6 Kas›m gençli¤in mücadele ta-

rihi içinde s›radan bir gün de¤ildir.

Onu mücadele içinde özel bir tarih

haline getiren bugünün, birincisi,

düzenin gençli¤i denetim alt›nda

tutmak için kurdu¤u

YÖK’ün kurulufl günü

olmas›, ikincisi, genç-

lik cephesinden ise ›s-

rarl› bir mücadele gü-

nü 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 girmesin-

de,  üniversiteleri fa-

flistlefltiren bir kurum olarak teflhir

olmas›nda,  6 Kas›mlar’da somutla-

nan bu  mücadele vard›r.

Elbette bu gelenek kolay yarat›l-

mad›. Bunun için de büyük bedeller

ödendi. Bir politikada y›llara yay›-

lan bir ›srar ve istikrar gösterilmifl-

tir. Bunu ancak Dev-Genç ve Dev-

Gençliler baflarabilirdi. Zira gençli-

¤in mücadele tarihinde yarat›lan de-

¤erlerin yarat›c›s› hep Dev-Genç ve

Dev-Gençliler olmufltur.

IIssrraarr vvee iissttiikkrraarr aç›s›ndan Dev-

Genç’in anti-emperyalist gelene¤i

böyledir. Dev-Genç 1969’lu y›llar-

dan bafllayarak, bugüne kadar geçen

40 y›ll›k tarih içinde bu gelene¤i ›s-

rarla ve süreklilefltirerek sürdür-

müfltür.

Nereden bak›l›rsa bak›ls›n, tam

40 y›ld›r sürdürülen bir mücadele

vard›r ortada. Hiçbir dönem anti-

emperyalist mücadele “unutulma-

m›fl” ya da “bir kenara” b›rak›lma-

m›flt›r. Bu tav›r Dev-Genç’e özgü-

dür. Sol’da e¤er böyle bir gelenek

yoksa, bu mücadelenin yürütülme-

sinde ›srar ve istikrardan uzak ol-

malar›ndan kaynakl›d›r.

YÖK’e karfl› sürdürülen müca-

delede 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 dö-

kerek, faflistlefltirme program›n›n

ürünü olarak ortaya ç›km›flt›r. 6

Kas›m 1981’de  kurulan YÖK,  28

y›ld›r üniversiteleri tek tiplefltir-

mifltir.

O nedenle, YÖK’e karfl› müca-

dele düzenin kendisine karfl› müca-

deledir. YÖK’e karfl› mücadele fa-

flist-gerici e¤itime karfl› demokratik

üniversite mücadelesidir. 

YÖK’e karfl› mücadele, tekellere

sunulan, paral› hale getirilen siste-

me karfl› paras›z, bilimsel ve halk

için e¤itim mücadelesidir.

Dev-Genç, YÖK’e karfl› müca-

deleyi iflte bu bak›fl aç›s›yla sürdü-

rerek, bedeller pahas›na tarihe kaz›-

m›flt›r.

YYÖÖKK’’ee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee iillee

öözzddeeflfllleeflfleenn 2200 yy››llll››kk ttaarriihh::

66 KKaass››mm

YÖK’e karfl› Devrimci Gençli¤in

mücadelesi YÖK’ün kuruluflundan

itibaren bafllam›flt›r. Cunta koflulla-

r›nda çeflitli eylemler gerçeklefltiril-

mifltir. 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 kar-

fl› örgütlü, kitlesel ve yayg›n ç›k›fl›,

6 Kas›m 1989’da olmufltur. Bu ör-

gütlü karfl› koyufl, o tarihten baflla-

yarak günümüze kadar da tam 20

y›ld›r sürdürülmektedir. 

YÖK’e karfl›, tüm sald›r›lara

ra¤men 20 y›ld›r kesintisiz sürdürü-

len mücadelenin bu yan›, demokra-

tik 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 te-

mel nedenlerden biri, iflte mücade-

ledeki bu ›srar› ve istikrar›d›r. Bu

anlay›fla sahip olamayanlar, kuflku-

suz 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 ola-

rak ele al›nm›flt›r. 

Bu flekilde iradi ve kapsaml› ha-

Dev-Genç ggelene¤inde ››srar ve

istikrar›n ssimgelerinden bbiri:

6 KKas›m EEylemleri

Say›: 195 336 KASIM



z›rl›klar›n yap›ld›¤› ilk 6 Kas›m eyle-

mi, 1989’daki eylemdir. Bu, ayn› za-

manda ilk 6 Kas›m boykotunun ger-

çeklefltirilece¤i 1990 6 Kas›m boy-

kotunun da hhaazz››rrllaayy››cc››ss›› olmufltur.

1989’da gerçeklefltirilen “6-13

Kas›m YÖK’ü Protesto ve Demok-

ratik Üniversite ‹çin Mücadele Haf-

tas›” 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 Kar-

fl› Genel Boykota Evet” diyerek 6

Kas›m’da genel boykot ilan etti.

““99.. yy››ll››nnddaa YYÖÖKK’’üü GGeenneell BBooyy--

kkoottllaa BBoo¤¤aall››mm” pankartlar› as›ld›

okullara. Anadolu’daki üniversite-

lerde de genel boykot için çal›flma-

lar yürütüldü. 

Genel boykot için “Boykot Ko-

miteleri” 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 memurla-

r›n 6 Kas›m gününü “ifl b›rakma”

günü olarak ilan etmesi ile birlikte

iktidar da sald›r›lar›n› art›rd›. ‹kti-

dar›n tüm hesab› gençli¤in bu cüret-

li 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, ken-

dine güvensizli¤inin sonucu olarak

eyleme karfl› ç›kt›. Baz›lar› ise boy-

kot günü olarak 31 Ekim’i ilan ede-

rek, boykot k›r›c›l›¤› yapt›lar.

Tüm bunlara ra¤men boykot ba-

flar›ld›. Dev-Genç gençli¤e do¤ru

politikalar götürerek, do¤ru bir ön-

derlik yaparak bu süreci kazan›mla

noktalad›.

6 Kas›m boykotu bir yandan

gençli¤in taleplerinin genifl y›¤›nla-

ra mal olmas›n› getirmifl, di¤er yan-

dan ise bo¤ulmaya çal›fl›lan gençli-

¤in taleplerini herkese duyurmufltur.

Bu yan›yla ö¤renci gençli¤in so-

runlar›n› gündeme sokup, YÖK dü-

zeni ile bir cendereye sokulan üni-

versiteleri tart›flma konusu yapm›flt›r.

Süreç do¤ru de¤erlendirilmifl ve

günün somut görevleri ile birlefltiri-

lerek, “olmaz” denileni baflarm›flt›r.

GGeennççllii¤¤iinn ttaalleepplleerrii iillee üüllkkee

ggüünnddeemmiinnii bbiirrlleeflflttiirreenn

ggeelleenneekk;; 66 KKaass››mm

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 savuna-

rak, bu talepleri ülke gündemi ile

birlefltirerek 6 Kas›mlar’a daha ge-

nifl bir içerik katt›.

Örne¤in 6 Kas›m 1992’de;

YÖK’e, Paral› E¤itime, Üniversite-

lerde ve Halk Üzerindeki Devlet Te-

rörüne karfl› mücadeleyi içeren ta-

leplerle boykot örgütledi.

6 Kas›m 2008’de bu kez “Para-

s›z Bilimsel E¤itim Hakk›, Ücretsiz

Bar›nma, Ulafl›m, Sa¤l›k Hakk›, ”

talebiyle Ankara’da YÖK önündey-

di gençlik. 

Yine her 6 Kas›m’da YÖK’e

karfl› talepler dile getirilerek, müca-

dele bu do¤rultuda sürdürülerek

mücadelede yeni ad›mlar at›ld›. Ör-

ne¤in YÖK’ün 26. y›l›nda 2007 y›-

l›nda, YÖK önündeydi gençlik.

Görülece¤i gibi her geçen y›l ta-

lepleri zenginleflen, mücadeleyi ge-

lifltiren gençlik taleplerindeki ›srar›-

n› YÖK’e karfl› mücadeledeki sü-

reklilik ile göstermektedir.

16 Ekim günü, Marmara Üni-

versitesi Halkbilim Kulübü taraf›n-

dan okul idaresinin ve faflist ö¤ren-

cilerin tüm engelleme çabalar›na

ra¤men, Göztepe Kampüsü’nde

gerçeklefltirilen tan›flma çay›nda

ö¤rencilerle bulufluldu. 

Okulun ikinci haftas› tüm ku-

lüplere masa açma izni verilirken

Halkbilim Kulübü taraf›ndan iki

hafta öncesinde

baflvurusu ya-

p›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›lan-

lara ra¤men iki gün boyunca aç›lan

masaya ilgi yo¤undu. Masaya ge-

len birçok ö¤renciyle tan›fl›larak

kulübün, di¤er içi bofl ve yoz ku-

lüplere alternatif olmak ve halk

kültürünü yaflatmak amaçl› kurul-

du¤u anlat›ld›.

Tan›flma çay›na ÖGB ve sivil

polislerin yo¤unlu¤u nedeniyle gi-

remeyen ö¤renciler oldu. Tan›flma

çay›nda ilk olarak yap›lmas› düflü-

nülen kulüp faaliyetleri hakk›nda

bilgi verildi. Bu s›rada kap›n›n önü-

ne kadar gelen 15 kadar faflist ö¤-

renci rahats›zl›k vermeye çal›flt› an-

cak bu engellendi. Tan›flma çay›na

kat›lan 32 ö¤renci tekrar bir araya

gelmek üzere da¤›ld›.

MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
TANIfiMA ÇAYI
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Halk Cephesi’nin bafllatt›¤›

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”

kampanyas› çerçevesinde Türki-

ye’nin dörtbir yan›nda pankartlar

as›ld› ve yaz›lamalar yap›ld›.

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa YYaazz››llaammaa vvee

PPaannkkaarrttllaarr

Küçükarmutlu’da “Amerika De-

fol Bu Vatan Bizim” kampanyas›n›n

pankartlar› as›ld›. Mahallede üç

noktaya as›lan Halk Cephesi imzal›

pankartlar bir gün boyunca as›l› kal-

d›. Amerikan destekçesi olan polis-

ler vatanseverlere olan düflmanl›¤›-

n› üç pankart› da indirerek gösterdi. 

‹flgal ve katliamlarla dünya halk-

lar›n› açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum

eden emperyalizme ve iflbirlikçileri-

ne karfl› mücadele için “AMER‹KA

DEFOL BU VATAN B‹Z‹M” kam-

panyas› kapsam›nda Sar›gazi so-

kaklar›n› pankartlarla donatan Halk

Cepheliler, 13 Ekim Sal› sabah› da

Sar›gazi duvarlar›n›, “Amerika De-

fol Bu Vatan Bizim, Amerikanc›

NATO’cu AKP’nin Askeri Olmaya-

ca¤›z, 142 Bin Amerikal› Katil Ül-

kemizde ‹stemiyoruz” sloganlar›yla

süslediler.

12 Ekim Pazartesi günü, Gülsu-

yu Köprüsü, Gülsuyu Heykel,  Mal-

tepe Yetmiflevler Köprüsü ve Kartal

Karl›ktepe mahallesine Halk Cep-

heliler taraf›ndan "Amerika Defol

Bu Vatan Bizim-Halk Cephesi" ya-

z›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 Alibey-

köy’ün Akflemsettin ve Cengiztopel

duvarlar›na, Halk Cephesi imzal›,

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim,

Afganistan Halk›n›n Katili Olmaya-

ca¤›z, DEV-GENÇ 40 Yafl›nda ve

Yaflas›n DEV-GENÇ” sloganlar›

yaz›ld›. 

20 Ekim günü sabah saatlerinde

‹zmir Buca Çevik Bir Meydan› Üst-

geçite ''Amerika Defol Bu Vatan Bi-

zim''yazan Dev-Genç imzal› pan-

kart as›ld›. Pankart polis müdahale-

sine kadar 3 saat as›l› kald›. 

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” kam-

panyas› dahilinde "‹ncirlik Üssü

Kapat›ls›n” talebiyle yürütülen im-

za kampanyas›nda bir buçuk saat

boyunca toplam 54 imza topland›.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Davut-

pafla Kampüsü’nde 30 adet imza

topland›.

‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t

Kampüsü’nde 85 adet imza toplan-

d›. Okullarda yap›lan afifller ve im-

za kampanyas› ö¤rencilerin ilgisini

çekti.

Dev-Genç’in 40. Y›l›
Pankart ve Yaz›lamalarla
Selamland›

‹stanbul'da Dev-Genç'in kurulu-

flunun 40.y›l› dolay›s›yla ‹stan-

bul’da toplam 103 tane pankart as›l-

d›. Anadolu’da ise Ankara’da 3 ta-

ne, 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-

Amerika Defol
Bu Vatan Bizim!

Say›: 195 35AMER‹KA DEFOL
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lizm demektir.

40 y›ld›r anti-emperyalist müca-

delesini 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 DE-

FOL BU VATAN B‹Z‹M" yaz›l›

Halk Cephesi imzal› pankatlar as›ld›. 

ED‹RNE’DE “AMER‹KA
DEFOL!”

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” pan-

kart›n›n aç›ld›¤›  eylemde Halk

Cephesi ad›na bas›n metni okundu. 

Emperyalizmin suçlar›n›n anla-

t›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda Ameri-

kan’›n dünya halklar› üzerindeki

bask› ve sömürüsüne vurgu yap›ld›

ve 40 y›ld›r Amerika’ya ve emper-

yalizme karfl› mücadelenin simgesi

olan, iflçi, köylü ö¤renci; halk›n her

kesiminin sorunlar›yla ilgilenen,

çözüm arayan Dev-Gençliler anla-

t›ld›.

23 kiflinin kat›ld›¤› eylem, Ame-

rikan bayra¤›n›n yak›lmas›yla sona

erdi. 

Eylem boyunca “AMER‹KA

DEFOL BU VATAN B‹Z‹M”,

“KAHROLSUN AMER‹KAN EM-

PERYAL‹ZM‹”, “KAT‹L ABD ‹fi-

B‹RL‹KÇ‹ AKP”, “NE ABD NE

AB BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE” slo-

ganlar› at›ld› ve sloganlar›n yaz›l›

oldu¤u dövizler tafl›nd›.

TTüürrkkiiyyee

hhaallkkllaarr››

““AAmmeerriikkaa

DDeeffooll””

ddiiyyoorr......

VVaattaannsseevveerr--

lleerr,, vvaattaannaa

ssaahhiipp

çç››kk››yyoorr......

GGeennççlliikk,,

ttaarriihhsseell

öönnccüülleerriinniinn

iizziinnddee,,

aannttii--

eemmppeerryyaalliisstt

mmüüccaaddeellee

bbaayyrraa¤¤››nn››

yyüükkssee¤¤ee

kkaalldd››rr››yyoorr......
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Halk Cephesi, “Amerika Defol, Bu Va-

tan Bizim” kampanyas›n›n bir parças› ola-

rak “‹ncirlik Üssü’nün Kapat›lmas›” için

de bir imza kampanyas› bafllatt›. Bu kam-

panya, bugüne kadarki imza kampanyala-

r›n›n ötesinde bir kapsama ve iddiaya sa-

hip. ‹mza kampanyas›, sadece bir kaç fle-

hirde de¤il, üüllkkee ççaapp››nnddaa,, Halk Cepheli-

lerin oldu¤u her ilde, ilçede, beldede, köy-

de hayata geçirilecek. Halk Cephelilerin

olmad›¤› yerlere de gidilecek... Hedef, ra-

kamsal olarak da bbuuggüünnee kkaaddaarrkkii ttüümm

iimmzzaa kkaammppaannyyaallaarr››nn›› aaflflmmaakktt››rr.. Bunun

zemini de var. Çünkü:

BBiirr aavvuuçç iiflflbbiirrlliikkççii dd››flfl››nnddaa bbuu mmeettnnee

iimmzzaass››nn›› vveerrmmeeyyeecceekk kkiimmssee yyookkttuurr!!

HHiiçç kkiimmssee,, Irak’taki iiflflggaallcciilleerree,, iiflflkkeennccee--

cciilleerree,, tteeccaavvüüzzccüülleerree,, yyaa¤¤mmaacc››llaarraa bir ““kkaa--

rraarrggaahh”” görevi gören bir üssü savunmaz. 

HHiiçç kkiimmssee,, topraklar›nda, bir kontrge-

rilla üssü, bir yozlaflma üssü, komflular›na

karfl› bir düflmanl›k üssü olmas›n› istemez.  

Bir avuç d›fl›nda 7700 mmiillyyoonnuunn iimmzzaallaa--

yyaabbiilleeccee¤¤ii bir metindir bu. Tüm devrimciler, 70 milyo-

na bunun meflrulu¤u ve güveniyle gittiklerinde, yukar›-

daki hedeflere ulaflmak hiç de zor olmayacakt›r.  

Türkiye BBüyük MMillet MMeclisi’ne 

Ankara

11--)) BBaa¤¤››mmss››zz bbiirr üüllkkeeddee yyaaflflaammaakk iissttiiyyoorruumm..

Amerikan üsleriyle dolu bir ülke ba¤›ms›z de¤ildir. 

22--)) ÜÜllkkeemmiinn,, bbaaflflkkaa hhaallkkllaarraa kkaarrflfl›› bbiirr ssaalldd››rr›› üüssssüü oollaarraakk

kkuullllaann››llmmaass››nn›› iisstteemmiiyyoorruumm.. 

‹ncirlik Üssü’nden kalkan Amerikan uçaklar›, Irak’ta, Afga-

nistan’da kad›nlar›, erkekleri, çocuklar›, yafll›lar› öldürdü.

Öldürmeye devam ediyorlar. 

33--)) ‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü kkaattlliiaamm kkaarraarrggaahh››dd››rr.. KKaattiilllleerriinn iinniiddiirr..

KKaattiilllleerrii üüllkkeemmddee iisstteemmiiyyoorruumm.. 

Yüzbinlerce iflkenceci, katil Amerikan askeri, ‹ncirlik’i kul-

lan›yorlar.

SONUÇ:

-- ‹‹flflggaalllleerree,, kkaattlliiaammllaarraa oorrttaakk oollmmaammaakk iiççiinn,, 

-- ÜÜllkkeemmiinn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› iiççiinn

‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK ÜÜSSSSÜÜ’’NNÜÜNN KKAAPPAATTIILLMMAASSIINNII ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUMM!!

‹‹mmzzaa mmeettnnii‹‹mmzzaa mmeettnnii

Yürüyüfl ookurlar›, ee¤er ki ssize uulaflan bbir imza mmetni

yoksa, bbu mmetni çço¤alt›n, ssiz dde iimza ttoplay›n. 

‘‘‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü’’nnüünn

KKaappaatt››llmmaass›› ‹‹ççiinn’’

‹‹mmzzaa KKaammppaannyyaass››

BBaaflflllaatt››lldd››

‹‹nnssaannllaarr››nn yyookkssuulllluukk ççeekkmmeeddii¤¤ii,,

ookkuull ççaa¤¤››nnddaakkii ççooccuukkllaarr››nn ççaall››flfl--

mmaakk zzoorruunnddaa kkaallmmaadd››¤¤››,, iinnssaann

ggiibbii yyaaflflaayyaabbiillddii¤¤iimmiizz yyeerr.. OO zzaa--

mmaann vvaattaann,, vvaattaann oolluurr..

Hafize Aky›ld›z

(Ö¤renci, 19 yafl›nda)

SSuuyyuunnuu iiççttii¤¤iimm,, üürreettttii¤¤iimm,, ddooyy--
dduu¤¤uumm,, bbaarr››nndd››¤¤››mm yyeerr.. 

Ferhat Tüzer
(Ö¤renci, 20 yafl›nda)

HHeerr flfleeyyddeenn öönnccee bbeenniimm iiççiinn nnaa--

mmuussttuurr.. BBaannaa aaiitt
nnee vvaarrssaa bbuu vvaattaann--
ddaadd››rr.. KKeennddiimmii vvaa--
ttaannddaann,, vvaattaann››
kkeennddiimmddeenn aayy››rraa--

mmaamm.. 

Osman Beyazkaya (Tekstilde
makinac›, 19 yafl›nda)

VVaattaann hheerr flfleeyyddiirr.. 

Dilan Tekin (Ö¤renci,
15 yafl›nda) 

fifiuu aann yyaaflflaadd››¤¤››mm vvaattaann,, vvaattaann--
sseevveerrllii¤¤iimmee rraa¤¤mmeenn sseevveebbiilleeccee--
¤¤iimm bbiirr yyeerr ddee¤¤iill.. BBuu aacc›› vveerriiccii.. 

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

YYaaflflaamm,, nnaammuuss,, aarr,, hheerr flfleeyy..
Mehmet Arslan (Memur,

41 yafl›nda)

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, öözzggüürrllüükk,, aassllaa tteerr--
kkeeddiillmmeemmeessii ggeerreekkeenn bbiirr mmeevvzzii.. 

Arda Kaya (Ö¤renci,
21 yafl›nda)

YYöönneettiicciilleerriinnii nnee kkaaddaarr sseevvmmee--
sseekk ddee yyaaflflaammaayyaa mmeeccbbuurr oolldduu--
¤¤uummuuzz yyeerr.. 

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

HHaakk,, öözzggüürrllüükk,, eeflfliittlliikk ggeelliiyyoorr..
BBuunnllaarr oollmmaayy››nnccaa bbiirr aannllaamm›› kkaall--
mm››yyoorr..

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

VVAATTAANN DDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?
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Devrimci demokratik kurumla-

r›n kendi aralar›nda yaflad›¤› sorun-

lar›n fliddete dönüflmesini engelle-

mek, varolan sorunlar› devrimci bir

elefltiri ve yine devrimci- demokra-

tik birlik ve dayan›flma zeminine

yaslanan ortak bir hukuk çerçeve-

sinde ele almak amac›yla oluflturu-

lan 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 bil-

mesinden kaynakl› ayr›nt›land›rma-

dan 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›ldönümle-

rinde düzenlenen Festival’de K›z›l

Bayrak’ta M. Can Yüce imzal› ç›-

kan bir yaz›n›n DTP üyeleri taraf›n-

dan önderlerine hakaret olarak de-

¤erlendirilmesi gerekçesiyle BDSP

standlar›na ve faaliyetçilerine sopa-

larla sald›rm›fl, araya girenler de da-

hil, ald›klar› darbelerle yaralananlar

olmufltur. Sonras›nda da mevcut ya-

y›n standlarda yerald›¤› sürece flid-

detin devam edece¤i ifade edilmifl,

bu geliflmelerden sonra 1 May›s fes-

tivali iptal edilmifl, peflis›ra düzen-

lenecek olan Sar›gazi Festiva-

li’nden de bir çok kurumun geri çe-

kilmesiyle sonuçlanan bir durum

yaflanm›fl, baz› semtlerde ve eylem-

lerde de tehditlerin devam etti¤i gö-

rülmüfltür. DTP’nin mevcut tavr›n›n

yan›nda olay›n bafl›ndan itibaren

fliddeti durdurmaya çal›flan devrim-

ci- demokratik kurumlar›n ortak ça-

bas›ndan farkl› bir nitelikte ESP,

‘mevcut yay›n›n standlardan kald›-

r›lmas› ve kurumlar›n bu karar› or-

taklaflt›rmas›’biçiminde elefltirilere

neden olan bir çözüm önerisinde

bulunmufltur.

Bu geliflmeler üzerinden birara-

ya gelen platform, oluflturdu¤u he-

yetle DTP ‹l Merkezi ile bir görüfl-

me gerçeklefltirmifltir. Bu görüflme-

de, 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 durdurma-

ya yönelik önerilerinin “tarafl› bir

tutumun" ürünü oldu¤unu, K›z›l

Bayrak'ta yay›nlanan yaz›n›n önder-

liklerine küfür ve hakareti içerdi¤i-

ni", BDSP'nin bu yaz›y› yay›nlama-

ya devam etmelerini fliddet olarak

gördüklerini ve bu fliddet devam et-

ti¤i sürece kendi yönelimlerinin de

ayn› flekilde “devam edece¤ini”,

BDSP'nin devrimci kurumlar tara-

f›ndan elefltirilmedi¤ini ve yanl›fl

tutumlar›n›n devrimci kurumlar ta-

raf›ndan görmezden" gelindi¤i söy-

lenerek, bu tutumun devam ettirile-

ce¤i ifade edilmifltir. 

DTP ‹l Merkezi ile al›nan görüfl-

me sonras› durdurulmas›n› talep et-

ti¤imiz fliddetin devam edece¤inin

kurumun merkezi iradesince ifade

edilmesinden kaynakl› endifle duyu-

yor ve konuya iliflkin yaklafl›m tar-

z›na yönelik elefltirilerimizi ifade

etme sorumlulu¤u duyuyoruz.Biz-

ler, yaflanan soruna müdahil olma-

m›z›n gerekçesini flöyle tarif etmek-

teyiz:

Birincisi; devrimci-demokratik

güçlerin ideolojik- politik her türlü

faaliyeti, elefltirileri, ideolojik mü-

cadele esas al›narak de¤erlendiril-

melidir. 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 savu-

nulamaz, meflrulaflt›r›lamaz. Dev-

rimci- demokratik kurumlar aras›n-

daki her türlü sorunun, diyalog te-

melinde, di¤er dost kurumlar›n da

deste¤iyle çözülmesi do¤ru ve ge-

rekli oland›r.

‹kincisi; gerçeklefltirilen bu sal-

d›r› sadece BDSP’ye yönelik de¤il,

onun flahs›nda tüm devrimci müca-

deleye ve 1 May›s Mahallesi halk›-

na; onlar›n emekleriyle örgütledi¤i

ve hepimizin içerisinde yerald›¤›

ortak etkinli¤imiz olan festivale yö-

neliktir ve festivalin bu birlefltirici

niteli¤ine darbe vurmufl, her y›l bin

bir emekle gerçeklefltirilen bu etkin-

li¤in iptal edilmesine neden olmufl-

tur. Yaflanan bu sald›r›, devrimci-

demokratik kurumlara karfl› güven-

sizli¤in yayg›nlaflmas›na katk› sun-

mufltur. Sorunlar› fliddet ile çözüm-

leme yöntemi, sadece devrim ve de-

mokrasi güçlerine de¤il, genel an-

lamda genifl emekçi halk kitleleri-

nin bütününe bu yönüyle darbeler

vurmaktad›r.

Platformumuzun bu kapsamda,

var olan fiili sald›r›n›n sona erdiril-

mesine yönelik gösterdi¤i çabalar

ve yöneltti¤i elefltiriler, DTP ile ya-

p›lan görüflmede ‘taraf tutmak’ola-

rak de¤erlendirilmifltir. Platformu-

muz, devrimci- demokratik kurum-

lar 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 ira-

deleri do¤rultusunda dahil olan ya

da olmayan kurumlara “ayr› bir hu-

kuk" iflletmez, “tarafl› ve yanl›" bir

tutum gelifltirmez, gelifltiremez.

Platformumuzun varl›k gerekçesi

ve niteli¤i özetle budur. Elefltirileri-

mizin “d›fltalamaya" ve "taraf olma-

ya" , “taraflar oluflturarak, yine ta-

raflar aras›na keskin mesafeler kon-

mas›na" yönelik de¤il, tam tersine

uzun y›llard›r yürütmüfl oldu¤umuz

ve elbirli¤iyle kavgas›n› yürüttü¤ü-

müz ortak de¤erlerimizin korunma-

s›na dayal› sahiplenici bir tutum ol-

du¤u görülmelidir.

DTP, yaflanan sorunda çözüm-

den uzak bir yöntem olan fliddet uy-

gulamak yerine ideolojik- politik

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

DDeevvrriimmccii vvee DDeemmookkrraattiikk KKaammuuooyyuunnaa



bir zeminde tart›flarak diyalog

yoluyla, çözüme dayal› ad›m at-

mal›d›r. Do¤ru yöntem budur.

Devrimci kurumlar aras›nda

yaflanan sorunlara ‘fliddet’ ile

çözüm üretmeye çal›flmak sade-

ce platformumuzun de¤il, tüm

devrimci-demokratik kurumla-

r›n istisnas›z karfl› ç›kmas› gere-

ken bir yöntemdir. ‹flte bu nokta-

da platformun d›fl›nda, yaflanan

olaya müdahil olan devrimci ku-

rumlardan ESP de niyeti ne

olursa olsun fliddeti engelleyen

ve çözen de¤il, güçlendiren ve

meflrulaflt›ran bir tav›r sergile-

mifltir. Bu tutumu elefltiriyoruz.

Tekrar vurgu yapmak gere-

kirse, platformumuzun müdahil

oldu¤u konu, sorun ne olursa ol-

sun, “fliddetle çözüm" prati¤inin

mahkum edilmesi ve bu konuda

“tarafs›z ve tavizsiz bir durufl"

sergilemektir. Unutulmamal›d›r

ki devrimci ve demokratik ku-

rumlar aras›ndaki sorunlar›n çö-

zümünde diyalog yönteminin

benimsenmesi ve fliddet yöneli-

minin tümüyle reddedilerek

mahkum edilmesi, karfl› devrim-

ci bir prati¤e dönüflmeyen du-

rumlarda sebep ne olursa olsun

fliddetin meflrulaflt›r›lmamas›,

“ortak devrimci ç›kar›m›z" ge-

re¤idir. Bu devrimci ve demok-

ratik tutum tek tek kurumlar›n

ortak ç›kar›n›n gerisine düflürül-

memelidir.

Dolay›s›yla platformumuz

yaflanan bu sorunda da fliddeti

ve fliddetin meflrulaflt›r›lmas›na

hizmet eden hiçbir anlay›fl› ka-

bul etmemektedir. DTP, elefltiri-

ye tabi tuttu¤u yaz›n›n niteli¤ini

devrimci bir tarzda tart›flt›rmak

istiyorsa, izlemesi gereken yön-

tem, fiili fliddete son vererek di-

yalog zemininde, ideolojik- po-

litik 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 diya-

log zemininde çözmek için ad›m

atmaya ça¤›r›yoruz.

13 Ekim 2009
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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› pahaas›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 izleyicciiler “Mahir’’den

Day›’ya Sürüyor Bu Kavga” sloganlar› at›ld›. 

‹zmir Gençlik Derne¤i’nin “Amerika Defol

Bu Vatan Bizim” pankart› ast›¤› konserde Dev-

Genç’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›.



Mühendis, Mimarl›k ve Planla-

mada Art› ‹VME dergisi 19 Ekim

“21 Oda Baflkan› Niçin Yalan Söy-

lüyor?” diye sordu...

10 Ekim TMMOB Dan›flma Ku-

rulu’nda TMMOB bünyesindeki 21

oda baflkan›n›n yapt›¤› söylenen

aç›klamada; bu baflkanlardan kimi-

nin bu toplant›ya kat›lmad›¤›n› be-

lirttiler. 

"Oda Baflkanlar›n›n konuflmas›-

na ola¤an d›fl› yöntemler ve fliddet-

le müdahale edilmifl, salondan kür-

süye, divana do¤ru ve kimi Dan›fl-

ma Kurulu üyelerinin üzerine yü-

rünmüfl, Divana ve Dan›flma Kuru-

lu üyelerine sözlü hakaretlerle sal-

d›r›lm›flt›r. Divan taraf›ndan önce-

likli olarak Dan›flma Kurulu üyele-

ri olmak üzere tüm toplant› kat›l›m-

c›lar›na söz ve kürsü hakk›n›n veri-

lece¤inin belirtilmesine ra¤men ay-

n› çevrenin TMMOB kültürüne ya-

k›flmayacak düzeyde sald›rgan tu-

tumlar›n› devam ettirmesi üzerine

yaflanabilecek tats›z olaylar›n önü-

ne geçebilmek için toplant› ertelen-

mifltir" ifadeleri kullan›lan aç›kla-

mayla ilgili; “E¤er bu baflkanlar bi-

zim haberimiz olmayan bir baflka

toplant›dan söz etmiyorlarsa, bu

söylediklerinin tümü yaland›r” de-

nildi.

TMMOB’de son y›llarda art›k

ola¤an politika haline gelmifl bask›-

c› yönetimlerin yalana baflvurma-

dan savunulamad›¤› vurgulanan

aç›klama; “DK’da yaflananlar hem

TMMOB taraf›ndan hem de dergi-

miz  taraf›ndan kayda al›nm›flt›r.

Bu baflkanlar yalan söylemiyoruz

iddias›nda iseler, TMMOB yöneti-

minden, toplant›da çekilen videoyu

web sitesinde yay›mlamas›n› iste-

sinler. Ya da kendi kay›tlar›m›z› biz

yay›mlayal›m, imzalad›klar› metin-

le yüzleflsinler” dedi.

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›l-

d›. Anmada Hasan Bal›kç›’n›n ar-

kadafl›, art› ‹vme Dergisi yay›n ku-

rulu üyesi Mühendis Ayhan Tu¤cu

söz alarak “Hasan, devrimci mü-

hendis olarak h›rs›zl›¤a, yolsuzlu¤a

karfl› oldu¤u için katledildi” dedi. 

Adana Özgürlükler Derne¤i Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n jan-

darman›n kamera çekimi yaparak aile fertlerini taciz etmesi

üzerine söz alarak “anlafl›l›yor ki Hasan Bal›kç›’n›n sahiplenil-

mesini istemiyorlar, biz de tersine O’nun onurlu, ahlakl›, na-

muslu, devrimci kiflili¤ine sonsuza dek sahip ç›kaca¤›m›z› bir

kez daha yineliyoruz” dedi. Anma; “Hasan Bal›kç› Ölümsüz-

dür, Hasan Bal›kç› Onurumuzdur, Devrim fiehitleri Ölümsüz-

dür” 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” ya-

z›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 ser-

best b›rak›lmas› için eylem yapt›lar. 

Süleymaniye Geçidinde yap›lan eylemde,

“Adalet ‹stiyoruz, Konser Nedeniyle Tutukla-

nanlar Serbest B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Ka-

zanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

Eylemde Karadeniz Özgürlükler Derne¤i

ad›na okunan aç›klamada önce Dev-Genç se-

lamlanarak “K›rk y›ld›r onurla, gururla; y›lma-

dan, 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 mücadele-

sinin amfilerden sokaklara, fabrikalardan gece-

kondulara akan sesi oldu. Dev-Genç, bu ülke-

nin anti-emperyalist mücadele fliar›d›r” denildi. 

Aç›klaman›n devam›nda “Hakk›nda düzen-

lenmifl tüm t›bbi raporlara ve yürürlükte bulu-

nan yasalara göre serbest b›rak›lmas› gereken

Güler Zere, serbest b›rak›lmayarak katledili-

yor” denilerek Güler Zere’nin serbest b›rak›l-

mas› istendi.

“Konser nedeniyle

hala tutuklu olan 10 ar-

kadafl›m›z›n serbest

kalmas› için verdi¤imiz

mücadeleden vazgeç-

meyece¤iz” denilerek

hukuksuzlu¤un aylard›r

sürdü¤ü ifade edilen

eylem at›lan sloganla-

r›n ard›ndan sona erdi.

“21 Baflkan Niçin Yalan Söylüyor”

Adana’da Devrimci  Mühendis
Hasan Bal›kç› An›ld›
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‹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.

‹‹ssttaannbbuull’da Bo¤aziçi üniversi-

tesi Güney ve Kuzey kampüslerin-

de, Y›ld›z Teknik Üniversitesi  Da-

vutpafla Kampüsü’nde, ‹stanbul

Üniversitesi Avc›lar Kampüsü’nde,

Marmara Üniversitesi Göztepe

Kampüsü’nde, ‹stanbul Üniversitesi

Beyaz›t Kampüsü’nde “Paras›z E¤i-

tim ‹stiyoruz” kampanyas› ve

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”

kampanyas› afiflleri as›ld› ve Beya-

z›t Meydan›’nda yap›lacak olan ey-

leme ça¤r› afiflleri yap›ld›.  

Ayr›ca Marmara Üniversite-

si’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›. 

EEddiirrnnee’de 12 Ekim günü baflla-

yan “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Ala-

ca¤›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›.

KKaarrss '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 Platfor-

mu,  12 Ekim günü Trakya Üniver-

sitesi Ayflekad›n Yerleflkesi önünde

paras›z e¤itim talebini dile getirmek

için eylem yapt›. 

Eylemde okullar›n tamamen ti-

carethaneye dönüfltürüldü¤üne de-

¤inilerek, okullarda nereye gitti¤i

belli olmayan ve zorla al›nan ba¤›fl-

lara vurgu yap›ld›. 

Edirne Gençlik Dernekli Ö¤ren-

cilerinde destek verdi¤i eylemde;

“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Ö¤renci-

yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Müflteri

De¤il Ö¤renciyiz,”sloganlar›  at›ld›.

Ankara'da Liselere ve Üniversi-

telere 'Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,

Alaca¤›z' ozalitleri yap›ld›.

Hafta boyunca Ankara'da bulu-

nan Kurtulufl Lisesi, ‹nönü lisesi,

Ege Lisesi, Tuzluçay›r Anadolu Li-

sesi, Pursaklar Dede Korkut Lisesi,

Mobil Lisesi, Nermin Mehmet Çe-

kiç Lisesi'ne ve Ankara Üniversite-

si; DTCF, Siyasal Bilgiler Fakülte-

si, Hukuk Fakültesi, ‹letiflim Fakül-

tesi ile ODTÜ'ye paras›z e¤itim ko-

nulu ozalitler as›ld›.

Her okula bir polis uygulamas›

nedeniyle okullarda bulunan polis-

ler 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 taciri-

dir. Okullar›m›zda bizden milyar-

larca lira para al›n›yor. Paras›z e¤i-

tim istemek suç de¤ildir" denilerek

polis teflhir edildi. Okulun ö¤renci-

leride "arkan›zday›z" diyerek des-

tek verdiler.

Dev-Genç LLiselerden dde

Selamland›

‹stanbul’da 14 Ekim günü fiiflli

Endüstri Meslek lisesinin karfl›s›na,

fiiflli Lisesinin demirlerine, Kaptan-

pafla (Halil R›fatpafla) Lisesi önüne

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-

zim/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 Lise-

si 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 li-

sesinin yan›ndaki erkek yurdunun

cam›n›n demirlerine “Amerika De-

fol Bu Vatan Bizim/ DEV-GENÇ

yaz›l› pankart aç›ld›.

Erzincan’da Gençlik Dernekli ö¤renciler üzerindeki

bask›lar sürüyor. Erzincan’da ülkü ocaklar›ndan faflist-

ler, Gençlik Derne¤i üyesi ö¤rencileri telefonla araya-

rak 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 Der-

ne¤i üyesi ö¤rencinin  evine giden sivil polisler, “hak-

k›nda flikayet var, ifade alaca¤›z” diyerek  ailesini de te-

dirgin ettiler. 

Tüm bu olaylar›n üzerine 18 Ekim’de Liseli Genç-

lik, 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 hal-

k›n evlatlar›, bu vatan›n sahipleriyiz,  ayn› inanç ve ka-

rarl›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, Po-

lis-‹dare ‹flbirli¤ine Son, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z” sloganlar›yla son buldu. at›ld›. 

Gençlik Federasyonu çal›flmalar›n›
sürdürüyor...

Erzincan Liseli Gençlik
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”

Say›: 195 41GENÇL‹K



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

Emniyet müdürlü¤ünün geçti¤imiz y›llarda uygula-

maya koydu¤u “her okula bir polis” uygulamas› yetmi-

yormufl 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› pan-

kartlar› okullara asmas›ndan sonra okullarda polis alar-

ma 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 mü-

dürün yan›na gitti. Bu s›rada “Amerika Defol Bu Vatan

Bizim” kampanyas›n› yürüten Liseli Dev-Gençliler bu-

nu haber al›nca polislerin oldu¤u yere gittiler. Orada ö¤-

rencilere; “uyuflturucu satanlar› koruyan, yozlaflmay› ya-

yan ve her türlü pisli¤in korumalar› olan polis farkl› ba-

hanelerle okulumuza geliyor, bu flerefsizleri okulumuz-

da 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›z-

da 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 ol-

mak üzere vatan›m›zdaki tüm üsler kapat›ls›n ve Ameri-

ka 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›n-

l›¤›yla bilinen ‹smail Yüksek, kendini kan›tlama çabas›

içerisinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde ‹nsan ve Top-

lum Bilimleri Bölümü’nde bir süredir sözleflmeli perso-

nel statüsünde ders veren ö¤retim elemanlar›n›n tama-

m›na yak›n›n›n ifline geçti¤imiz hafta son verildi. Ge-

rekçe 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›fl-

yazan kifliler. Her YTÜ ö¤rencisinin mutlaka alaca¤›

derslerden en az birine bu yeni görevlilerin girmesi ih-

timali 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.

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 dosyalar-

daki uyar›larla ö¤rencileri ö¤rencilerden ‘korumaya ça-

l›flt›lar’. Da¤›t›lan dosyalarda "hayat›n›zda birden biri-

leri belirdiyse, size sevgi gösterdiyse dikkatli olun’ de-

nildi. Yine ayn› dosyada kültür sanat faaliyetleri de ya-

sad›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 flekil-

de 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 baflla-

d›¤›n› ifade etti. 

Liselerde Resim, Müzik ve Beden
E¤itimi “Seçmeli” Dersleri...

Ö¤rencilerin kafas›na ders kitaplar›ndan kald›rma-

yan 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 yap-

t›¤› düzenleme ile beden e¤itimi, müzik ve resim ders-

leri zorunlu ders olmaktan ç›kar›ld›. Seçmeli ders hali-

ne getirildi ve haftada 2 saaten bir saate indirildi. 

Lise ve Üniversitelerde Onbinlerce
Bofl Kontenjan Kald› 

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 lise-

lerinde 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 yükse-

lebilir. Üstelik bu kontenjanlardan 44 bini devlet üni-

versitelerine ait.

Do¤u Akdeniz, Yak›n Do¤u, Girne Amerikan, Ulus-

lararas› K›br›s ve Lefke Avrupa toplam 16 bin 450 kon-

tenjan›ndan sadece 5 bin 549’unu doldurabildi. Konten-

janlar›n›n üçte ikisi ise bofl kald›.

Düzeltme
Emperyalizme ve Oligarfliye Karfl› Yürüyüfl Dergi-

si’nin 18 Ekim 2009 tarihli say›s›nda Gençlik Federas-

yonu Baflkan› ile yap›lan röportajda,Gençlik Federas-

yonu Baflkan›'n›n ad› yanl›fll›kla "Ünal Çimen" olarak

ç›km›flt›r. Do¤rusu “Kaan Kurtulufl”tur.
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Yüksek Ö¤renim Kurumu

(YÖK) üniversitelerimizi “DDaann››flfl-

mmaa KKuurr uulluu” ad› alt›nda patronlara

açmaya ve e¤itimi onlar›n ihtiyaçla-

r›na göre flekillendirmeye haz›rlan›-

yor. Bunun için YÖK; üniversite,

enstitü ve meslek yüksek okulu yö-

neticilerine “DDaann››flflmmaa KKuurr uulluu” ku-

rulmas›na iliflkin bir yönetmelik tas-

la¤› gönderdi.

Rektörlüklere gönderilen yönet-

melik tasla¤›n›n, 17 Ekim 2009 tari-

hine kadar baflkanl›¤a bildirilmesini

istedi. Olay›n as›l önemli ve bizi il-

gilendiren yan› ise oluflturulacak

“DDaann››flflmmaa KKuurr uulluu”nun üyeleri.

Üyeleri flunlar olacak; dan›flma ku-

rulunun 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 belirle-

yece¤i iki kurum müdürü. O ildeki

düzene ba¤l› kurum veya dernekler-

den iki temsilci, ilin belediyesi ile

Büyükflehir belediye baflkan›...

Bir üniversite, bu üyelere neden

ihtiyaç duysun? Kendi ö¤rencileri-

ne bile okul yönetiminde, okulla il-

gili kararlarda söz hakk› tan›mayan,

onlara ihtiyaç duymayan bir üniver-

site yukar›da say›lanlar› neden yö-

netime kat›yor? Yoksa bu kurulun

üyelerinin mi üniversitelere ihtiyac›

var? Anlafl›laca¤› üzere tekeller üni-

versitelerdeki mevcut “kâr” potan-

siyeline yani ö¤rencilerin cebine

gözlerini dikmifl bulunuyorlar. 

Baflka bir ayr›nt› ise yönetmelik

tasla¤›na göre kurul üyelerinin gö-

rev süresinin üç y›l olmas› ve üni-

versite ile resmi anlamda ba¤lant›s›

olmayan Sanayi ve Ticaret Odalar›-

n›n, Belediyelerin, üniversite üze-

rinde tamamen söz sahibi olabilme-

leri öngörülüyor. TTÜÜSS‹‹AADD bunlar›n

bafl›n› çekecek. Bu demek oluyor ki

Sabanc›lar, Koçlar okullar›m›z› fii-

len ele geçirecekler.

“DDaann››flflmmaa KKuurr uulluu” üyelerinin

görevleri ise söz konusu taslakta

flöyle belirtilmifl; "Kendilerine gön-

derilen gündemin içeri¤ini (Üniver-

sitenin fiziksel ve yap›sal konular›,

e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma prog-

ram ve politikalar›, üniversitenin

geliflme stratejisi) incelemek, gün-

dem konular›na yönelik görüfllerini

belirlemek. Kurul amac›na uygun

olarak, konulan tart›flmaya, görüfl

ve önerilerini açmak ve kurul bafl-

kan›na yaz›l› olarak iletmek. Ayr›ca

kurul kararlar› tavsiye niteli¤inde-

dir. Ancak, kurul taraf›ndan belirti-

len hususlar gereken iyilefltirmeleri

yapabilmek amac›yla de¤erlendiri-

lir ve üniversitenin ilgili kurullar›na

sunulur."

Tüm bunlar asl›nda biz ö¤renci-

ler için flunu ifade ediyor; yöneti-

minde zaten söz sahibi olamad›¤›-

m›z üniversitelerimizi, özellefltir-

mek için büyük bir ad›m daha at›l-

m›flt›r. Oluflturulan kurulda ö¤renci-

ler hariç, içinde bulundu¤umuz sis-

temden memnun olan Sanayi ve Ti-

caret Odalar› Baflkanlar›’ndan, Vali-

lerin atayaca¤› memurlara kadar

herkes vard›r. Kurulun kararlar›n›n

tavsiye niteli¤inde oldu¤u belirtil-

mifl. Asl›nda bu göstermelik olarak

haz›rlanm›fl bir madde. Biz biliyo-

ruz 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› masraf-

lar, okullardaki anti-demokratik, an-

ti-bilimsel e¤itim anlay›fl›n›, her dö-

nem bafl›nda al›nan har(a)çlar› ve

ö¤rencilere ç›kar›lan zorluklar› he-

pimiz biliyoruz. “DDaann››flflmmaa KKuurruull-

llaarr››”, ayn› zamanda AAvvrr uuppaa BBiirrllii¤¤ii

eemmppeerryyaalliizzmmii taraf›ndan uygula-

nan program›n da bir parças›. Bu

program, 2010 y›l›na kadar “Avrupa

Yüksekö¤retim Alan›”n› yaratmay›

hedefliyor; bu “E¤itim Reformu

Süreci”, ““BBoollooggnnaa SSüürreeccii”” 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 planla-

r›na göre, okullar, patronlar›n kâr

elde edece¤i, sermaye biriktirebile-

ce¤i ve ayn› zamanda kendi fabrika-

lar›nda, sanayi kurulufllar›nda çal›fl-

t›racaklar› elemanlar› istedikleri do-

nan›mda yetifltirecekleri kurumlar

haline getiriliyor. Akademik araflt›r-

ma programlar›n› belirleyecek olan

patronlar, uyacak olan biz ö¤renci-

ler...

YÖK üniversiteleri ticarethane,

ö¤rencileri de müflteri olarak görü-

yor. Kendi seçtikleri ö¤rencilerle

oluflturduklar› “ö¤renci meclisle-

ri”ni öne sürüp, bize “söz hakk› ver-

diklerini” ileri sürseler de biz üni-

versite ö¤rencileri olarak “seçmece

ö¤rencilerin” bbiizzii tteemmssiill eeddeemmeeyyee-

ccee¤¤iinnii biliyoruz. Çünkü onlar›n seç-

mifl oldu¤u ö¤renciler, düzene ye-

deklenmifl ve onun ihtiyaçlar›na gö-

re yetifltirilmifl ö¤rencilerdir. E¤er

öyle olmasayd›, özerk olmas› gere-

ken üniversitelerimiz, patronlar›n

yönetimine aç›lmaz ve üniversitele-

rimize onlar›n ihtiyaçlar›na göre fle-

kil verilmezdi.

Üniversite aç›l›fl törenlerine bile

al›nmayan üniversite ö¤rencileri, ne

zaman okullar›nda söz sahibi olacak

peki? Biz ne zaman örgütlenir, kit-

leselli¤imizi artt›r›rsak o zaman.

Biz biliyoruz ki tarihte verilmifl

olan hiç bir hak yoktur. Biz de hak-

lar›m›z için, okullar›m›z için, ülke-

miz için, mücadele etmeliyiz.

Gençlik Federasyonu

Ö¤rencisine Söz Hakk› Vermeyen
YÖK, Patronlara Dan›fl›yor!



“Sa¤l›k Hakt›r
Sat›lamaz” 

18 Ekim günü Kad›köy’de

AKP’nin sa¤l›k alan›ndaki uy-

gulamalar›na karfl› bir miting ya-

p›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 Özellefltirme-

ye, 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 çeke-

rek, bu yasayla sa¤l›¤›n daha pa-

hal›  hale getirildi¤ini söyledi.

Katk› paylar›na da dikkat çeken

Demirdizen, sa¤l›k politikalar›

nedeniyle hastanelerde tafleron-

laflt›rma, bebek ölümleri, hasta-

ne çal›flanlar›na yönelik fliddet

gibi sorunlar›n artt›¤›na dikkat

çekti. 

‹stanbul’da Migros’ta organizas-

yon de¤iflikli¤i ve personel fazlal›¤›

gibi gerekçelerle depoda çal›flan 20

iflçi iflten ç›kar›ld›lar. 

‹flten ç›kar›lan iflçiler ve Nakli-

yat-‹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-

rekçelerinin uydurma

oldu¤u belirtilerek, as›l sorunun ifl-

çilerin 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›¤› hak-

s›zl›¤a karfl› ç›kmak oldu¤unu anlatt›.

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 kadrolafl-

ma ve sürgün politikalar›na karfl›

20 Ekim günü hastane bahçesin-

de bir eylem yap›ld›. Ça¤dafl Hu-

kukçular Derne¤i’ninde destek

verdi¤i eylemde ÇHD Genel

Baflkan› Selçuk Koza¤açl›, sa¤-

l›k alan›nda örgütlü emek müca-

delesinin 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.

� Temizlik ‹flçileri ‹fl
B›rakt› 

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, ücret-

leri ödenmezse ifl bafl› yapmaya-

caklar›n› duyurdular. Paralar›n›n

zaman›nda verilmemesi nedeniyle

ma¤dur olduklar›n› anlatan iflçiler,

ücretleri ödenene kadar eylemi

sürdüreceklerini bildirdi. 

� Üzer Makine ‹flçileri
Direniflte 

Kocaeli'de Üzer Makine ve Kal›p

Sanayii'nde çal›flan 9 kiflinin iflten

at›lmalar›ndan sonra bu iflçilere des-

tek veren 53 iflçi de iflten at›ld›. Sen-

dikaya üye olduklar› için iflten at›lan

iflçiler ifle dönmek için fabrika önün-

deki direnifle bafllad›lar. 19 Ekim gü-

nü, fabrika önünde eylem yapan iflçi-

leri ziyaret eden Türk-‹fl Baflkan›

Mustafa Kumlu, iflçilerin sonuna ka-

dar yanlar›nda olduklar›n› söyledi.

� BES “Adalet” ‹stedi 
Büro emekçileri Sendikas›

(BES), 20 Ekim günü ‹fiKUR Genel

Müdürlü¤ü önünde, kadrolaflma ve

misafirhanelerinin kapat›lmas›n›

protesto edip, talepleri yerine getiril-

mezse, 25 Kas›m’da bir günlük uya-

r› grevi yapaca¤›n› aç›klad›. Eylem-

de, AKP iktidar›n›n patronlara kay-

nak aktarmada oldukça cömert ol-

mas›, di¤er taraftan emekçilerin te-

mel tüketim maddelerine gün be gün

zam yap›lmas› protesto edilerek

“adalet” istendi.

� Emekli Sen ‹kitelli
fiubesine Mühür

‹stanbul ‹kitelli'de aç›lan Emekli-

Sen fiubesi’nin zab›talarca bask›n

yap›larak mühürlenmesi Küçükçek-

mece 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›ka-

caklar›n› belirtti.

Arçelik ‹flçilerinden Eylem
Sendikal› olduklar› için iflten at›-

lan, daha sonra ifle iade ve tazminat

davas›n› kazanan Nakliyat-‹fl üyele-

ri, karar› uygulamayan Koç Hol-

ding'e ba¤l› Arçelik’in Sütlüce’de

bulunan Genel Müdürlü¤ü önünde

topland›. E-5 üzerinden Bo¤az Köp-

rüsünden geçerek Koç Holding’in

Nakkafltepe’deki Merkezi’ne yürü-

mek isteyen iflçiler, polis taraf›ndan

engellendi. Burada aç›klama yapan

Nakliyat-‹fl Sendikas› Genel Baflka-

n› Ali R›za Küçükosmano¤lu, "Koç

Holding yasalar› ihlal ediyor, onlara

kimse engel olmuyor, biz yürümek

isteyince önümüze barikat dikiliyor"

dedi.

Daha sonra araçlara binerek Üs-

küdar Nakkafltepe'deki Arçelik bina-

s› önüne giden iflçiler burada da  ey-

lem yapt›. 

Migros’ta 20 ‹flçi ‹flten At›ld›
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‹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›lma-

s›yla sona erdi. 17 Ekim günü

Ulus’ta bulunan D‹SK Genel-‹fl bi-

nas›ndan tren gar›na kadar yürüyüfl

düzenlediler. ‹flçiler burada onlar›

bekleyen çeflitli kurumlardan yakla-

fl›k 200 kifli taraf›ndan dakikalarca

süren alk›fl ve “Yaflas›n Ankara yü-

rüyüflümüz, Zafer direnen Kent

Afi'nin olacak, Kent Afi iflçisi dire-

niflin simgesi, ‹flçiyiz Hakl›y›z Ka-

zanaca¤›z, Yaflas›n Örgütlü Müca-

delemiz” sloganlar›yla karfl›land›-

lar. Buluflman›n ard›ndan gardan

Abdi ‹pekçi Park›’na kadar  yürü-

yüfl devam etti. 

Halk Cepheliler “Kent Afi ‹flçile-

rinin Talepleri Kabul Edilsin” yazan

bir pankart ve k›z›l bayraklar›yla

destek verdikleri eylemde; “Kent Afi

‹flçisi Yaln›z De¤ildir, Kent Afi ‹flçi-

lerinin Talepleri Kabul Edilsin, ‹flten

At›lan Kent Afi iflçileri Geri Al›ns›n”

yazan dövizleri ile yürüdüler. 

Sloganlarla, marfllarla tüm kor-

tejler Abdi ‹pekçi park›na geldi. Bu

s›rada “Güler Zere'ye

Özgürlük” slogan› ile

alana giren Halk Cep-

hesi korteji uzun süre

alk›flland›. 

Kürsüden bir ko-

nuflma yapan Genel-‹fl

Baflkan› Erol Ekici; Kent Afi'de ya-

flanan 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 böyle-

si bir hak arama eylemini gerçeklefl-

tirmenin gururunu tafl›d›klar›n› söy-

leyen Ekici; Ankara programlar›na

iliflkin bilgi verdi. Ekici, iflçileri ifl-

ten 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›¤› “Kri-

zi 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 iflçi-

si olan Genel-‹fl ‹zmir fiube yöneti-

cisi Mehmet Ortac› söz ald› ve iflçi-

lerin tafleronlaflmaya ve özellefltir-

melere karfl› mücadelelerinin süre-

ce¤ine, kazanma kararl›l›¤›na, hak-

l›l›klar›na vurgu yapan coflkulu bir

konuflma yapt›. Konuflmalar›n ar-

d›ndan hep birlikte halaylar çekildi. 

Eylemin ard›ndan çad›r kuran ifl-

çiler, oturma eylemi de bafllam›fl ol-

du.

Ankara’ya var›lmas›n›n ard›n-

dan 17 Ekim'de CHP Genel Baflka-

n› Deniz Baykal ile görüflme tale-

biyle Abdi ‹pekçi Park›nda oturma

eylemine bafllad›lar. 

Çad›rlar›n› kurarak oturma eyle-

mine bafllayan iflçiler bas›na ve ge-

len ziyaretçelere taleplerini  anlata-

rak kararl›l›klar›n› vurgulad›lar. Ça-

d›rlar›n› kurarak oturma eylemine

bafllayan iflçiler bas›na ve gelen zi-

yaretçelere taleplerini  anlatarak ka-

rarl›l›klar›n› vurgulad›lar.

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 düflürm-

eye, 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›.

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 yan-

lar›nda olacaklar›n› belirtti. Direniflçi iflçilerle

dayan›flmac› hukukçular aras›nda geçen soh-

betin ard›ndan, Mehmet Özer, AFSAD

Toplumcu Gerçekçi Belgesel Atölyesi'nin Abdi

‹pekçi Park›'na tafl›nan foto¤raf sergisi izlendi.

Kent Afi ‹flçileri Ankara'da... 
Yürüyüfl bitti, oturma eylemi bafllad›...
D‹REN‹fi SÜRÜYOR...

Say›: 195 45EMEK



‹SMA‹L KA-

YAHAN, 34

yafl›nda, 13

y›ll›k Kent

Afi iflçisi.

1- ‹flimize geri dönmek

amac›m›z. Yani iflsiz kal-

mamak.

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. Çocukla-

r›n ekmek yemesinden, paras›z e¤itim talebine

kadar etrafta olup biten bir sürü fleye sahip ç›k-

may› ö¤retti. Slogan da ö¤rendim 'yaflas›n s›n›f

dayan›flmas›' diye. Sonra paylafl›m›, dayan›flma-

y›, 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 gör-

dük. Yoksulluk, fakirlik çok kifliyi vuruyor iflte.

Uflak taraf›nda yafll› kad›nlar bizi alk›fllad›.  Af-

yon giriflinde bir ihtiyar amca bizi görünce a¤la-

d›. Ben de çok duyguland›m. Destek aç›s›ndan

en somutlar› bunlar akl›ma gelenler. Durup kor-

na çalan, alk›fllayan, tokalaflan, elini kald›r›p se-

lam veren, çay getiren... bir de flu oldu bizim

zengin arabas› dedi¤imiz arabalar da selam ver-

di ama bazen daha fakir, köylülerin arabalar› se-

lam vermedi. Onlar bize bölücü, terörist, zararl›,

bir yeri y›kmaya gidermifliz gibi selam vermedi-

ler. Ama özellikle E¤itim-Sen'liler çok destek ol-

dular. 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 za-

man da çok sevindim. 

4- Buradan, baflarmadan gitmek gibi bir niyeti-

miz yok. Zaten bunca emekten sonra “bu ifl ol-

mad›”  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. Çün-

kü bir deste¤in insan› ne kadar mutlu etti¤ini ö¤-

rendim. Yaflas›n devrim!
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BÜLENT

ERMEfi,

35 yafl›n-

da, 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 yasa-

larda 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 ifl-

çi 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 bi-

le gerek yok, isteseler görürlerdi. ‹zmir milletvekillerinin Fran-

sa'dan, ‹talya'dan, Uruguay'dan her yerden haberi var ama ‹z-

mir'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 ba-

k›fllar› yok. Yürüyüfl bana bunu ö¤retti. Bizim sesimizin duyul-

mamas› karfl›s›nda ‹zmir'de Deniz Baykal'a f›rlat›lan 1 pet flifle-

yi namus sorunu yapm›fllar. Bence tüzü¤ünde 'tafleronlaflt›rma-

ya 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 ye-

meden orada oturuyorlard›. Yeme¤imi yiyemedim, d›flar›ya ç›k-

t›m a¤lad›m. (...) Bizi sevindirense yolda bizimle karfl›laflan

herkesin s›cakl›¤›yd›. Sosyalistlerin, devrimcilerin bizlerle ol-

mas› sevindirici ve ö¤retici oldu. Mesela Halk Cephesi ‹zmir'de

de gelmiflti. .... CHP bize güzel günler görece¤iz çocuklar mo-

torlar› maviliklere sürece¤iz diyordu. Motorlar› maviliklere sü-

remedi 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 alamaz-

sak 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 ira-

de 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, di-

reniflin simgesi” böyle bir onuru üzerimde tafl›maktan mutlu-

yum, bununla övünüyorum. 

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?   



Örnek olarak gösterilen Avrupa

“demokrasisi” aç›kça iflkenceyi sa-

vunuyor, haklar›n› istedi diye bin-

lerce iflçiyi kap› önüne koyarak,

grev k›r›c›lar› ifle al›yor. Haklar›

gaspetmeye, yabanc› düflmanl›¤›

yapmaya devam ediyor.

‹‹nnggiilliizz eemmppeerryyaalliissttlleerrii

iiflflkkeenncceeyyii ssaavvuunnuuyyoorr

‹flkence, keyfi ve aylar› bulan

gözalt›lar, gizli hapishaneler, dü-

flünce ve örgütlenme özgürlü¤üne

sald›r›lar, emperyalist ülkelerde ar-

tarak sürüyor.

‹ngiliz ‹ç ‹stihbarat Servisi’nin

(MI5) Baflkan› Jonathan Evans, ifl-

kenceyi savunup, yalanlarla meflru-

laflt›rmaya çal›fl›yor.

Evans “iflkencenin kullan›ld›¤›

sorgulamalar tepki çekse de 11 Ey-

lül sonras› birçok sald›r›n›n engel-

lenmesini 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 gö-

zalt›na ald›klar› onlarca insana em-

peryalist tekellerin ç›karlar› için ifl-

kence yap›p, onlar› gizli hapishane-

lerde tutanlar, pervas›zl›kla insanl›k

suçunu savunuyorlar.

‹‹nnggiilliizz eemmppeerryyaalliissttlleerrii

hhaakkllaarr››nn›› aarraayyaannllaarraa kkaarrflfl››

3300 bbiinn ggrreevv kk››rr››cc›› aalldd››

‹ngiltere’de Kraliyet Posta ‹da-

resi’nin özellefltirilmesine karfl›,

sendikalar›n grev karar› almas› kar-

fl›s›nda, Posta ‹daresi 30 bin grev k›-

r›c›y› ifle ald›.

180 bin emekçinin çal›flt›¤› Pos-

ta ‹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 emekçi-

lere uslu durmalar›n›, haklar›n› arar-

larsa iflsiz kalaca¤›n› söylüyor.

Haklar›n› isteyen emekçilere

karfl›, pervas›zl›kla sald›ran bir dü-

zen, emekçi düflman› yüzünü aç›kça

göstermektedir.

Tekeller sömürecek, talan ede-

cek, 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

tehlikede.

Emperyalist ülkeler emekçi

ve halk düflman› yüzlerini daha

aç›k gösteriyorlar. 

RReeffaahh ÜÜllkkeessii HHoollllaannddaa

““mmeezzaarrddaa eemmeekklliilliikk””

uuyygguullaammaass››nn›› ssaavvuunnuuyyoorr

Halklar›n kan›n› emen emperya-

list ülkeler, kendi halklar›na da sal-

d›r›yor, hak gasplar›n› sürdürüyor-

lar.

Emperyalist tekeller, sömürüye

ya¤maya, talana doymuyor. Bunun

için de emekçilerin kazan›lm›fl hak-

lar›n› birer ikifler gasp ediyorlar.

Hollanda’da bir y›ld›r emeklilik

yafl›n›n yükseltilmesi ile ilgili tart›fl-

malar yürütülüyordu. Bu tart›flmala-

ra bakanlar kurulu son noktay› koy-

du. 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 ka-

zanç sa¤layaca¤› hesab›n› yapmak-

tad›r.

Çal›flanlar›n, emekçilerin bir de-

¤erinin olmad›¤›, as›l sorunun em-

peryalist tekellere para ak›tmak ol-

du¤u ortadad›r. Emperyalist tekel-

ler, emekçilerin haklar›n› birer birer

gaspederek, onlar› “mezarda emek-

lili¤e” mahkum ediyorlar.

Avrupa “Demokrasisi”; iflkence,
grev k›r›c›l›¤›, hak gasplar›...

Berlin’de Yürüyüfl’ümüz Sürüyor 
Berlin Yürüyüfl okurlar›, Enginler’in, Gülerler’in, IMF’ye

karfl› direnenlerin ve “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” diyen-

lerin 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 kah-

veleri dolaflarak Yürüyüfl Dergisini ulaflt›rd›lar. 

Kruzberg semtinde evlere dergi sat›fl› yap›l›rken, Neuköln,

Söbenebrg ve Wedding semtlerinde ise iflyerleri ve kahveler do-

lafl›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  Ame-

rika’n›n politikalar›n›n tart›flmas›yla sürdü. Kahvelerde masala-

ra davet edilen Yürüyüfl okurlar› dergi hakk›nda sohbetler yap-

t›lar. Bu çal›flmalar s›ras›nda 50 dergi insanlara ulaflt›r›ld›. 

Say›: 1195 47EMPERYAL‹ZM

Bursa’da
Yürüyüfl
Sat›fllar›
Sürüyor...

Bursa’da 20-22

Ekim günleri, Telefe-

rik ve Kestel’in Kale

Mahallesi’nde Yürü-

yüfl dergisinin sat›fl›

yap›ld›.

Yürüyüfl okurlar› bu hafta halka; Amerika De-

fol Bu Vatan Bizim fliar›n› büyütmek gerekti¤ini,

açl›¤›m›z›n yoksullu¤umuzun sorumlular›n›n em-

peryalistler ve iflbirlikçi iktidarlar oldu¤unu anlat-

t›lar.Yap›lan dergi sat›fllar›nda 50 dergi halka ulafl-

t›r›ld›.



48 DE⁄‹NMELER 25 EEkim 22009

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 vu-

ranlardan birinin de efli oldu¤unu düflünse ve özel

harekatç› bir katilin efli olmaktan utanm›fl olsa o an...  

HHaaffttaann››nn ssöözzüü:: 

“A¤›r a¤›r gidiflten kkorkma, hhep

ayn› yyerde ddurmaktan kkork” 

(Bulgar Atasözü)

‹flgal alt›nda rüflvet...
ABD'li askerin itiraf›; “Türk ifladam›ndan rüflvet al-

d›m.” Irak'ta görev yapan bir ABD'li baflçavufl, Ameri-

kan ordusundaki ihaleleri Türk flirketlerine kazand›r-

mak için rüflvet ald›¤›n› itiraf etti...

Rüflvet, ya¤ma, müzelere kadar talan... ‹flte conile-

rin Irak’a getirdikleri “demokrasi”.

Baflka görev
bekliyor! 

RRaammaazzaann AAkkyyüürreekk

ggöörreevvddeenn aall››nndd››.. Onu

TAYAD’l›lara yönelik

linç giriflimleri,  Hrant 

Dink’in

katledilme-

si, say›s›z

provakas-

yonlar, din adamlar›na

sald›r›lar, bölgenin fa-

flistlefltirilmesindeki ro-

lüyle tan›yor herkes. Bu

kadar “de¤erli” bir ele-

man›n› harcamaz düzen.

Bak›n, yar›n baflka bir

görevle ç›kar karfl›m›za. 

değin elerm

“Anas›n›n nikah›n› istemeyin”
Baflbakan Yard›mc›s› Bülent Ar›nç, her zamanki gi-

bi o çok sevdi¤i kürsüden yine konufluyor. 

Bu kez a¤lam›yor! Bu kez hakk›n› isteyen köylüle-

re k›z›yor. Köylüler, zeytinliklerinin yol yap›m› nede-

niyle yola gitmesi karfl›s›nda hakl› taleplerde bulunup,

topraklar›n›n de¤erini istiyorlar: Ar›nç, “Anas›n›n nika-

h›n› istemeyin” diyor.

Halk, hakk› olan› isteyince “Anas›n›n nikah›n›” iste-

mifl oluyor. AKP’lilerin kendi çocuklar› ise emek harca-

madan, torpille fabrikalar, gemiler, g›da zincirleri sahibi

oldu¤unda “bile¤inin hakk›” ile sahip olmufl oluyorlar!  

Hay›rsever!
Koç Holding baflkan› Rahmi Koç’a ““HHaayy››rrsseevveerrlliikk

NNoobbeellii”” verilmifl. Ödülü de Koç’a, Amerikan tekelcilerin-

den David Rockefeller vermifl. “Soyguncular, asalaklar

birbirlerini a¤›rlarlar” fleklinde olmufl yani. De¤ilse, kim

bir soyguncuya ““HHaayy››rrsseevveerrlliikk NNoobbeellii”” verir?

David Rockefeller, Koç ailesinin yapt›klar›n›n çok

de¤erli oldu¤unu, Türkiye’nin gelece¤inde bu yard›m-

lar›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› hhaayy››rraa mmuuhh--

ttaaçç hhaallee ggeettiirrmmee ödülü verilmesi daha uygun olsa gerek. 

KKüürrtt ssoorruunnuu bbeenniimm ddee ssoorruunnuummdduurr

tteekk mmiilllleett,, tteekk ddeevvlleett,, tteekk bbaayyrraakk ddeemmeeyyeennlleerr ggiittssiinnlleerr!! 

GÖZ VE TOPRAK
Yok, hay›r, asla gözleri doymaz. 

Bofluna, gözünüz doysun demeyin, gözlerini ancak top-

rak 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 komi-

tede, 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. 



Avusturya Hükümeti
‹çin Yabanc› Yasas› 

Avusturya’da sa¤c› ÖVP ve

sosyal demokrat SPÖ hükümeti ta--

raf›ndan haz›rlanan ››rrkkçç›› iillttiiccaa vvee

yyaabbaanncc›› yyaassaallaarr››nnaa 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’in 40. Y›l›
Suriye’de Kutland› 

Suriye’de 18 Ekim günü  Filis--

tin yerleflim kamp›nda bulunan Jaf--

ra Kültür Merkezi'nde Dev-

Genç’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›.

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” etme-

di¤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, Avru-

pa’n›n hemen her ülkesinde bir politika olarak yükseltiliyor.

Emperyalistler, hak gasplar›n› uygulayabilmek, anti-demok-

ratik bask› yasalar›n› ç›kartabilmek için, göçmenleri  “gerek-

çe” olarak kullan›yorlar adeta. ‹ktidarlar taraf›ndan ›rkç›l›k

sürekli k›flk›rt›l›yor. K›flk›rtmayla da yetinilmeyip ›rkç› fa-

flist 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› ““‹‹llttiiccaa vvee YYaabbaanncc›› YYaassaallaarr››””,, ya-

banc› 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 sor-

du¤umuzda  flu cevab› vermiflti: “››rrkkçç››ll››kk vvee yyaabbaanncc›› ddüüflflmmaannll››¤¤››,, iiflflssiizzlliikk,,

uuyyuuflflttuurruuccuu vvee yyoozzllaaflflmmaa,, dd››flflllaannmmaa,, yyaabbaanncc››llaarr yyaassaass››nn››nn ddaayyaatt››llmmaass››,,

aannttii--tteerröörr yyaassaallaarr›› 112299 aa,,bb,,cc.... mmaaddddeelleerriiyyllee iinnssaannllaarr››nn öözzggüürrllüükklleerriinniinn

kk››ss››ttllaannmmaass››,, kkrriimmiinnaalliizzee eeddiillmmeessiiddiirr..”” 

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 ül-

kelerinde bir kampanya bafllatt›. Kampanya çerçevesinde Avrupa ülkele-

rinde, Irkç›l›¤› teflhir eden ve Türkiyeli göçmenleri mücadeleye ça¤›ran çe-

flitli eylemler gerçeklefltiriliyor.

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--

¤i dile getirildi. 

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›.

Irkç›l›¤a Sessiz Kalm›yoruz

Say›: 195 49YURTDIfiI

DDEEVV--GGEENNÇÇ

4400 YYAAfifiIINNDDAA
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‹lk olarak, 29 May›s 2009’da ‹s-

tanbul Küçükarmutlu’da aç›lan Yü-

rüyüfl 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 Üniversite-

si’nde, Bo¤aziçi Üniversitesi’nde aç›-

l›yordu sergi... Çünkü, Yürüyüfl sergi-

si aayynn›› aannddaa 4 ayr› yerde aç›lacak fle-

kilde ddöörrtt ttaakk››mmddaann olufluyordu. Her

bir tak›m, aç›k havada ve kapal› hava-

da 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 Karan-

filler Kültür Merkezi’nde, 11-13

Haziran’da Alibeyköy’de sergiler

aç›ld›¤›nda, di¤er gecekondu semt-

leri s›raya girmiflti bile. Ve s›rada

Anadolu da vard›. 

Kuflku yok ki Yürüyüfl sergileri,

“sergi” kavram›na da prati¤ine de

yeni bir anlam

getirmifl oldu.

“Sergi”ler daha

çok özel sergi sa-

lonlar›nda ya da

büyük otellerin

bu tür faaliyetler

için ayr›lan

bölümlerinde,

ço¤u kez hal-

k›n izleyeme-

di¤i bir bi-

çimde sergi-

lenmektedir. 

Bir çok sergiden do¤ru-düzgün

kimsenin haberi bile olmaz. Genel-

likle bu tür sergilerin izleyicileri

bellidir. Ve s›n›rl›d›r. Bu sadece bur-

juva, 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? ‹s-

tanbul’dan, Ankara’ya, Hatay’a, ‹s-

kenderun’a, Bursa’ya, Babaeski’ye,

Dersim’e, Malatya’ya... Anado-

lu’nun mahallelerini, sokaklar›n›,

meydanlar›n›, piknik alanlar›n›,

okullar›, dernekleri dolaflt›. Dergi-

mizin halka tan›t›lmas›nda, 5. y›l›-

n›n paylafl›lmas›nda, Yürüyüfl sergi-

leri ayr› bir soluk oldu.

Gitti¤i her yerde sergiyi Yürüyüfl

okurlar› aç›yor. Bilinen sabit bir

mekan› da olmuyor sergilerin. Kü-

çükarmutlu’da Cemevinin bahçe-

sinde 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 Kes-

tel’de bir sokakta, ‹skenderun’da

bir parkta, Ankara’da bir mahalle

içinde, Hatay’da Festivallerde, Üni-

versitesitelerde 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 Yü-

rüyüfl sergileri halkla bulufltu hep.

Yoksul semtlerin insanlar› içinde,

ilk kez bir sergi gören çok kifli var-

d› ve ne mutlu ki o sergi Yürü-

yüfl’tü. Yeri geldi ‹stanbul’da bin-

lerce kiflinin geldi¤i bir piknikte

aç›ld›. Yeri geldi gece bafl›nda nöbet

tutulan bir mahalle aras›nda... Hal-

ka tepeden bakanlar›n, “halk bir

fleyden anlamaz” diye ahkam ke-

senlerin halk›n bu sergileri sahip-

lenmelerini, yak›ndan son derece

büyük bir ilgi ve ciddiyetle izleme-

lerini görmeliydiler. Özellikle sergi

kurulurken, kurulmas›ndan bafllaya-

rak aç›l›fl›na, aç›k kald›¤› süre için-

de sahiplenilmesine kadar, herfley

okuyucular›m›z taraf›ndan yap›ld›.

Bir derginin halk›n sesi olmas›, on-

larla buluflmas› bu olsa gerekir. 

Sokaklar›n ortas›nda
bir sergi

Yürüyüfl Gülsuyu
Sokaklar›nda

Yürüyüfl dergisi Ferhatlar›’n Engin-

ler’in sesini emekçi semtlerine ulaflt›r-

maya 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 ar-

d›ndan yap›lan toplu dergi sat›fl›nda Gül-

suyu'da Emek Caddesi’ndeki halka 62

dergi ulaflt›r›ld›.

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›n-

mad›¤›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, sergi-

nin aç›ld›¤› soka¤›n belirli noktalar›nda durarak s›radan insanlar›

GBT’ye sokarak ortam› terörize etmeye çal›flt›. Polislere en iyi ceva-

b›, 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¤i-

ne davet etti.

BURSA


