1969’dan 2009’a Dolmabahçe:
40 y›ld›r anti-emperyalizmin
bayra¤›y›z!

Güler Zere’ye Özgürlük!
Kanser Hastas› Zere’nin Tahliyesi ‹çin Açl›k Grevleri
EMPERYAL‹ZME VE
Haftal›k Dergi
Say›: 18
1 Kas›m 2009
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI

YÜRÜYÜŞ

OL‹GARﬁ‹K
D‹KTATÖRLÜK
‹ﬁTE BUDUR!
Gelip teslim olman›z da yetmez,
ayaklar›ma kapanacaks›n›z diyor

Gençlik Federasyonu
YÖK’e, Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤ine
Tecrite Karﬂ›
6 KASIM’da ANKARA’da!

Kürt halk› teslim olmay›,
boyun e¤meyi kabul etmeyecek!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

YÜRÜYÜﬁ’ten
YÜRÜYÜﬁ tüm bask›lara, toplatmalara karﬂ›,
gerçe¤in sesi olmaya, ülke ve halk gerçeklerini
yazmaya devam ediyor...
Bu say›dan itibaren dergimizin içeri¤inde ve
mizanpaj›nda baz› de¤iﬂiklikler yapt›k. Ayr›ca
dergimizin sayfa say›s›n› da art›rd›k.
Mücadelenin ihtiyaçlar›, öne ç›kan tart›ﬂma,
konulara dönemsel koﬂullara göre farkl›laﬂ›r; dergimize baz›
yeni bölümler ve köﬂeler eklerken, bu farkl›laﬂmay› gözönünde bulundurduk. Mücadelenin ihtiyaçlar›na daha yetkin
bir biçimde cevap verebilmek amac›yla yeni bölümler oluﬂturduk. “Ülkemizde Gençlik”, “Avrupa Yürüyüﬂ”, “Devrimci Okul”, “Kelimelerin Savaﬂ›”, “Adalet ‹çin”, bunlardan
baz›lar›d›r.
Halk›m›z›n yüre¤indeki özlem, devrimcilerin dilindeki
sözüz. O özlemi daha iyi yans›tmak, o sözü daha güçlendirmek istiyoruz. Çabam›z budur.
Bilinir ki devrimci bir dergi ancak okuyucular›yla, do¤al
muhabirleriyle, da¤›t›mc›lar›yla birlikte bir güçtür. YÜRÜYÜﬁ, Enginler’le, Ferhatlar’la, her hafta yaz›n s›ca¤›nda, k›ﬂ›n so¤u¤unda, polis takibi ve tehditleri
alt›nda kap› kap› sokak sokak dolaﬂ›p en ücra yerlere sesimizi taﬂ›yanlarla, do¤al muhabirlerimiz
ve da¤›t›mc›lar›m›zla bu gücü hergün biraz daha
büyütüyor.
Her Yürüyüﬂ’le gerçe¤i
taﬂ›yoruz, meﬂruluk bilincini
taﬂ›yoruz. Sesimizi halk›m›z›n
daha geniﬂ kesimlerine taﬂ›mal›y›z Yoksul gecekondular›, fabrikalar›, okullar›,
evleri, iﬂyerlerini, köyleri
dolaﬂmal› YÜRÜYÜﬁ...
Dergimizdeki
de¤iﬂimleri, iﬂte bu coﬂku
ve kararl›l›k ile sunuyoruz okurlar›m›za.
“Amerika Defol” diyen
vatanseverlerin, “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz” diyen
gençli¤in, iﬂsizlerin, iﬂçilerin, emekçi kad›nlar›n,
tutsaklar›n, tüm halk›n sesi
olmaya devam edece¤iz.

Yaﬂ›yorlar

Fiyat›: 1 YTL
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Dersim’in Çemiﬂgezek ilçesine
ba¤l› Paﬂac›k Köyü yak›nlar›nda
12 Kas›m 1996’da çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtüler.

6 Kas›m - 12 Kas›m

Meﬂruluk b udur!
Sahiplenmek b udur!
DERS‹M’de 26 Ekim günü YÜRÜYÜﬁ okurlar›
"Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüﬂ"
dergisinin 195. say›s›n› almak için ﬂehir garaj›na gittiklerinde polislerle karﬂ›laﬂt›lar.
Dergilerini al›p ç›kmak isteyen Yürüyüﬂ okurlar›n›n önü polis taraf›ndan kesildi. Düpedüz eﬂkiyal›kt›
bu! “‹nceleme” gerekçesiyle dergileri almak istiyorlard›. Ellerinde Yürüyüﬂ Dergisi’nin toplat›ld›¤›na dair bir mahkeme karar› yoktu.
Tümüyle keyfi bir kararla onlarca polisi oraya y›¤m›ﬂ ve dergileri almaya çal›ﬂ›yorlard›. Elbette Yürüyüﬂ
okurlar›, dergilerini sahiplendiler. Tart›ﬂma, bekletmeler, almak isteyip de alamama tam 2 saat sürdü.
Keyfi ve yasad›ﬂ› davrand›klar› o kadar aç›kt› ki
Yürüyüﬂ okurlar›, dergilerini sahiplendikçe, garaj›n giriﬂi kalabal›klaﬂt›kça tedirgin olmaya baﬂlad›lar. Sorulan
sorulara cevap veremiyor, geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Meﬂruluk bilinci ile hareket eden Yürüyüﬂ okurlar›, dergilerini vermemekte kararl›yd›. ﬁehir zorbalar›n›n çeﬂitli ﬂekillerde dergiyi alma çabalar›na karﬂ›n
Yürüyüﬂ okurlar›, dergilerini alarak toplu olarak ﬂehir
merkezine geldiler.
Ve y›rt›lan ambalaj ka¤›tlar› içindeki Yürüyüﬂ Dergisi’ni esnafa, halka da¤›tarak sald›r›lar›n kendilerini
engelleyemeyece¤ini gösterdiler. Karanl›¤›n cellatlar›
Yürüyüﬂ Dergisi’nin Güler ZERELER’in, ba¤›ms›zl›k isteyen vatanseverlerin, ezilen Kürt halk›n›n sesi
olmas›na bir kez daha tahammül edememiﬂlerdi.
Yürüyüﬂ okurlar›, Güler ZERELER’in sesi olaca¤›z diyerek, dergilerine sahip ç›km›ﬂ ve ﬂehir zorbalar›n›n gözü önünde halka ulaﬂt›rm›ﬂlard›r.

Tel: (0-212) 241 26 41
Haftal›k siyasi dergi

"E¤er devrimcilik yaﬂam biçimimiz olacaksa bu iﬂi en do¤ru,
en ciddi yapanlar›n saflar›nda yer almal›y›z." H amiyet Y›ld›z
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1977 Dersim do¤umlu. ﬁehit Kenan
Gürz'ün kardeﬂiydi.
96’dan 97 bahar›na
kadar Kurtuluﬂ muhabirli¤i yapt›. 97’de
Dersim da¤lar›nda
Cihan GÜRZ
gerillayd›. 9 Kas›m
1997’de Dersim Pertek’te, ﬂehit düﬂtü.

1959 do¤umlu. Liseli DEVGENÇ kadrolar›ndand›.
10 Kas›m
1978’de ‹stanbul Bak›rTurgut ‹PÇ‹O⁄LU
köy’de Ayd›nl›kç› hainler taraf›ndan katledildi.

Oligarﬂi, 1994’te 13 cephe gerillas›n›n
katledildi¤i Emirgan çat›ﬂmas›n›n ard›ndan Cephe’nin iliﬂkilerine yöneldi. Köyler
boﬂalt›l›yor ve yak›l›yordu. Hasan Çiçek
ve Müslüm Ayd›n, oligarﬂinin dayatmalar› karﬂ›s›nda köylerini terketmeyi reddettiler ve gözalt›na al›n›p katledildiler.
Müslüm AYDIN
Hasan Ç‹ÇEK
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat
do¤umluydu. Derviﬂ Cemal aﬂiretindendir. 1938 isyan›nda 13 yaﬂ›ndad›r ve cesetler alt›nda kalarak sa¤ kurtulmuﬂtur. Cephe taraftar›, gerillan›n iliﬂkisiydi. Hozat’›n
ﬁamaﬂi (Beytaﬂ) köyüne ba¤l› Dereko mezras›nda 9 Kas›m’da gözalt›na al›nd›, 12
Kas›m’da a¤aca ba¤lan›p yak›larak katledilmiﬂ halde bulundu.
Müslüm Ayd›n da, cephe taraftar› ve gerillan›n iliﬂkilerindendi. Oligarﬂinin bask›lar›na boyun e¤medi, Hasan Çiçek gibi askerler taraf›ndan gözalt›na al›nan köylülerden biriydi, Kas›m 1994’te Hozat’›n Dürüt deresinde yak›larak katledildi.

Onlar
Vard›
Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde
Eyüp S amur, 17 yaﬂ›ndayken Gazi
barikatlar›ndayd›. Üç sene sonra, Gazi
Halk Meclisi’nde kültür komisyonundayd›... Bir savaﬂç›l›kla, gecekondular›n militan delikanl›l›¤›yla “kültür komisyonu”
üyeli¤ini ba¤daﬂt›ramaz belki kimileri.
Ama bu hareketin saflar›nda öyle “ba¤daﬂmazl›k” örnekleri vard›r ki. Mesela, kitapla, okumayla aras› pek de iyi olmayan birini, alt› ay sonra,
bir birimde e¤itim sorumlusu olarak görebilirsiniz. Veya
hayat›nda bir çekici bir çiviye vurmam›ﬂ biri, bir tünelin
mimar› olabilir. Bu, örgütün, devrimin gücüdür.
Cihan G ürz, genç yaﬂta mücadeleye kat›ld›.
A¤abeyi Kenan Gürz gerillada ﬂehit düﬂtü¤ünde 18 yaﬂ›ndayd›. A¤abeyinin ﬂehitli¤i onu mücadeleye daha çok ba¤lad›. Cihan’›n devrimci mücadeleye kat›lmas›n›n elbette
çok çeﬂitli nedenleri vard›. Mücadelenin gerçe¤i de bu de¤il midir? Her birimiz mücadeleye ad›m atarken, bizi etkileyen çok çeﬂitli nedenlerimiz vard›r. “Niçin mücadele ediyorum?” sorusuna herkes bir baﬂka cevap verebilir. Ama
hepsi, gelir bir noktada birleﬂir. Kendisini mücadeleye iten
nedenlere, mücadele içinde edindi¤i ideolojiye ba¤l› kalanlar, kavgada kal›c› olur; 18 yaﬂ›nda kardeﬂini ﬂehit verip,

Kadir GÜVEN

Kadir GÜVEN 1958 Malatya
do¤umlu. 1980 öncesi mücadeleDevrim Aslan GÜLER ye kat›ld›. 12 Eylül sonras›n Devrimci ‹ﬂçi Hareketi içinde çal›ﬂt›.
Tutsak düﬂtü, tahliye olduktan sonra yine mücadeleye
koﬂtu. 1993 ﬁubat›'nda Dersim da¤lar›nda gerillayd›.
Devrim Aslan GÜLER 77 Hozat do¤umlu. gerillaya
kat›lmadan önce demokratik alanda çeﬂitli faaliyetlerde
bulundu.

Erkan D‹LS‹Z

1981, Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Faﬂizm onu da katletti¤inde 15 yaﬂ›nda
bir cephe gerillas›yd›.

1981, Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen çocuklar›m›zdand›. Faﬂizm
onu da katletti¤inde 15 yaﬂ›nda bir cephe gerillas›yd›.

Muharrem ÇET‹NKAYA

1972 Malatya do¤umlu. 1991’de kat›ld›¤› mücadelenin çeﬂitli alanlar›nda yer ald›. Aral›k 93'te Dersim
da¤lar›nda gerillaya kat›ld›. 1996 sonlar›nda tutsak
düﬂtü. Büyük Direniﬂte 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer
ald›. 5 Kas›m’da Küçükarmutlu’da gerçekleﬂtirilen
katliama, bedenini tutuﬂturarak cevap verdi, 12
Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.
19 yaﬂ›nda Kurtuluﬂ muhabiri,
20 yaﬂ›nda gerilla olan ve o yaﬂta
ölümsüzleﬂen Cihan gibi...

Nail Çavuﬂ, mücadelenin
de¤iﬂik alanlar›nda yer alm›ﬂt›;
ﬂehit düﬂtü¤ünde 16 y›ll›k
devrimci yaﬂam› olan bir devrimciydi.
Bas›n cephesinde bir
savaﬂç›yd›; 1987 y›l›nda
çal›ﬂmaya baﬂlad›¤› Yeni
Çözüm’ün yay›n yönetmeniydi
bir süre. Yeni Çözüm dergisi o dönem geçmiﬂi yok sayan,
devrimci de¤erlerin içini boﬂaltan, sa¤a savrulan bir çok
sapmaya karﬂ› yürütülen ideolojik mücadelenin mevzisiydi; o gün o mevzideydi Nail.
Sonra bir baﬂka zaman, 1 May›s mevzisindedir. Elde
taﬂ... Tutuklan›r; mahkemede 1 May›s tutsaklar›n›n temsilcisi olarak savunmay› okur. Elindeki ka¤›tlar, taﬂtan da
a¤›rd›r oligarﬂi karﬂ›s›nda.
Tutsakl›klar, tahliyeler, her devrimci gibi onun da
yaﬂam›n›n bir parças›d›r. Bir tahliyesinde, iﬂte gördü¤ünüz
zaferi iﬂaret eden foto¤raf›yla bir not düﬂer tarihe. Sonra,
yine bir foto¤raf karesinde bir not daha düﬂecektir
Eskiﬂehir hücrelerinden. Hücrenin mazgal›ndan zafer
iﬂareti yapan eli, hapishanelerdeki direniﬂin simgeleriden
biri olacakt›r. Tarih yazan hareketin bir insan› olarak tarihe
notlar düﬂecektir...

‹çindekiler
4 Oligarﬂik diktatörlükte
6

çözüm yoktur
Teslim olman›z yetmez
Yaln›z silahlar›n›z› de¤il,
herﬂeyinizi b›rakarak
geleceksiniz!

9 MHP’den linç tehditi
Güler Zere Haberleri

10 Zulmün arts›n
12
14

ki tez
y›k›las›n
Güler Zere
için açl›k
grevleri...
Çözün Güler’in
kelepçelerini...

23 Mahallemizin uyuﬂturucuyla kirletilmesine izin
vermeyece¤iz!
25 Adalet için:
Adalet yerine para
26 Devrimci okul:
Propoganda

46 Tek yol
47 De¤inmeler
48 Avrupa’da ›rkç›l›¤›n

Amerika Defol... Bu Vatan
Bizim Kampanyas›

19 Dev-Genç
21

bu ülkenin
anti-emper...
1969’dan
2009’a Dolmabahçe... 40
y›ld›r anti-emperyalizm
bayra¤›n› ayn› kararl›l›k ve
ayn› coﬂkuyla taﬂ›yoruz

yükseliﬂi
50 Avrupa Yürüyüﬂ
Fransa: Ferhat’›n tiﬂörtü
nerede?
52 Emperyalistler için
güvenli yer yok!
54 Kelimelerin savaﬂ›m›

Ülkemizde Gençlik

30 Kendi saflar›ndakilere
bunu yapanlar, devrimcilere
karﬂ› neler yapmaz ki?
31 Ekim devrimi: “‹lk kez
burjuva olmayan bir
devlet keﬂfedildi”
33 Tarih yazan olaylar /
kiﬂiler: Ömer Muhtar
37 Ö¤retmenimiz:
Meﬂruluk devrimciliktir
43 Faﬂist sald›r›lara karﬂ›
Kent Aﬁ iﬂçileriyle omuz
omuza...
44 TMMOB’dan keyfi
yönetime son!

35 Ba¤›ms›zl›k
Demokrasi
mücadelesinde
biz var›z

36 Sorunlar›m›z
çözümlerimiz

39 Ba¤›ms›zl›k isteyen
gençlik yarg›lanamaz

41 6 Kas›m’da YÖK’e,
Amerikan iﬂbirlikçili¤ine
ve tecrite hay›r demek
için sen de mücadeleye
kat›l!

Ça¤r› / ‹lan
Karikatür sergisi
açt›klar› için
tutuklanan ö¤renciler
serbest b›rak›ls›n
Tarih:
5 Kas›m 2009
Saat: 10.00

Yer: E rzurum
Adliyesi
2. A CM

TÜYAP Kitap Fuar›
(31 Ekim-8 Kas›m)

Son kat›lma tarihi: 1 Aralık 2009
Adres: Mahmut Şevket Paşa Mah. Mektep Sok. Çoban Apt.
No: 4-8 Okmeydanı/Şişli/İSTANBUL Tel: (0-212) 238 81 46

Ziyaret saatleri:
Boran
31 Ekim - 7 Kas›m Yay›nc›l›k
11.00 - 20.00
Kitap Stand›
2. SALON
8 Kas›m
605-C
11.00 - 19.00

Sergi Tarihi: 01-08
Kas›m 2009
Aç›l›ﬂ tarihi:
1 Kas›m 2009 12.00
TAYADLI A‹LELER

Oligarﬂik
Diktatörlükte
Çözüm Yoktur
mperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin, çeﬂitli milliyetlerden
ve inançlardan halk›m›z›n hiçbir sorununu çözemeyece¤i bir kez daha
görülüyor. Marksist-Leninistler aç›s›ndan bu sonucun görülmesi için
bu süreçlerin yaﬂanmas› ﬂart de¤il;
bu sonuç, bizim baﬂtan söyledi¤imizdir. Fakat elbette çeﬂitli siyasal
güçler ve halk›m›z aç›s›ndan bu sonucun görülmesi için bu süreçlerin
yaﬂanmas› gerekebiliyor.
ny›llar, yüzy›llar boyu sömürerek, haklar› ve özgürlükleri gasbederek yönetmek, elbette kolay de¤ildir. Emperyalistler ve
iﬂbirlikçileri iﬂte bu yüzden durmaks›z›n politik manevralar yaparlar. ‹deolojik, demagojik sald›r›lar›yla ideolojik politik bulan›kl›klar
yaratmak isterler. Bu koﬂullarda bütün bu manevralar›n kuyru¤una tak›lmamak, ideolojik demagojik sald›r›lar›n etkisi alt›nda kalmamak
için, sa¤lam bir ideolojiye, kararl›
bir politikaya sahip olunmal›d›r.
Buna sahip olanlar, karﬂ› devrimin
durmaks›z›n baﬂvurdu¤u manevralar karﬂ›s›nda, esen rüzgarlar karﬂ›s›nda e¤ilip bükülmez, yerlerinden
savrulmazlar; yel kayaya ne yapabilir ki?
ncak e¤er, ideolojik kökleriniz yerinden sökülmüﬂse,
politik anlamda ayaklar›n›z bir yere
sa¤lam ve kararl› ﬂekilde basm›yorsa, sürüklenmeniz, savrulman›z kaç›n›lmazd›r. Ülkemiz s›n›flar mücadelesinin en karakteristik göstergelerinden biri de iﬂte bu sürüklenmeler, savrulmalard›r. Bunlar o kadar
ﬂiddetli, o kadar keskin ve o kadar
ani olur ki ayn› siyasal güçlerin k›sa
süreler içinde birbirinden bambaﬂka
ﬂeyler söyleyip, baﬂka ﬂeyler yapt›¤›na tan›k olunur.
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iilen Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün “önümüzde büyük
bir f›rsat var... iyi ﬂeyler olacak”
sözleriyle baﬂlayan “Kürt aç›l›m›”n›n birkaç ay içinde geçirdi¤i
evrime bak›n. Ayd›nlar›n bir bölümünün, reformist solun, çeﬂitli düzen içi güçlerin bu süreç boyunca
geliﬂmelerin önünde adeta kuru bir
yaprak gibi sürüklendiklerine tan›k
olduk. Bir gün umutland›lar, ertesi
gün derin umutsuzluklara sürüklendiler. Bir gün art›k sürecin geri döndürülemeyece¤i teorisi yapt›lar, aradan fazla bir zaman geçmeden sistemin ayn› politikay› sürdürdü¤üne
hükmettiler.
u savruluﬂlar, sürüklenmeler, günü birlik teori ve politikalar, bir sonuçtur. Emperyalizm
ve oligarﬂi konusunda yan›lg›lar›n
kayna¤›, s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›ndan
uzaklaﬂ›lmas›d›r.
arlamenter mücadele biçimlerinden devrim tercihine geçiﬂ, kimsenin keyfi, subjektif niyet
ve istekleriyle gerçekleﬂmemiﬂtir.
Bu geçiﬂ, parlamenter yoldan, Türkiye halklar›n›n sorunlar›n›n çözülemeyece¤inin tesbit edildi¤i noktada ortaya ç›km›ﬂt›r. Mahir Çayanlar’›n 1960’lar›n sonunda parlamentoculukla, cuntac›l›kla, reformist
yollarla ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizmin gerçekleﬂtirilemeyece¤i sonucuna varmalar›, ülkemizdeki
mevcut sosyo-ekonomik yap›ya
iliﬂkin tespitlerinin sonucudur. Bu
tespitten hareketle “tek yol devrim”
sonucu ç›km›ﬂt›r.
0 y›l sonra, “Kürt aç›l›m›” ad›
alt›nda yaﬂanan sürecin bize
gösterdi¤i, Mahir Çayanlar’›n o gün
gösterdi¤inden farkl› bir ﬂey de¤ildir. O l i g a r ﬂ i k d i k t a t ö r l ü k t e ç ö z ü m
y o k t u r ; dikta tö rlük sorun de mek-
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t i r. Gerçek ﬂudur ki yaklaﬂ›k 65 y›ll›k oligarﬂik diktatörlük, halk kitleleri için sadece sorun üretmiﬂtir.
Ekonomide, siyasette sürekli sorun
üretmiﬂtir. Kendi üretti¤i sorunlar›n
çözümünü vadederek de kitleleri
düzene ba¤layarak yönetmiﬂtir. Aç,
iﬂsiz, yoksul b›rakan kendileridir;
enflasyonun bozuk gelir da¤›l›m›n›n sorumlular› kendileridir, “500
günde refaha kavuﬂturaca¤›z”,
“herkesin iki anahtar› -bir ev bir
otomobil- olacak”, “enflasyonu
durduraca¤›z”, “gelir da¤›l›m›n›
düzeltece¤iz” vaatleriyle oyalayan
da kendileridir.
aﬂizmle yöneten, haklar ve
özgürlükleri gasbeden kendileridir, sanki bunlar› baﬂka güçler
yapm›ﬂ gibi, ikide bir “demokratikleﬂme paketleri” haz›rlayanlar da yine kendileridir. Yüzy›ld›r Kürt halk›na karﬂ› inkar, imha, asimilasyon
siyasetini uygulayan da kendileridir,
“Güneydo¤u paketleri” haz›rlayan,
“Kürt aç›l›m›” ilan eden de.
ﬂte bu noktada, devrimcilerin,
vatanseverlerin, ilericilerin
görevi, bu oyunu aç›¤a ç›kar›p, kitlelere sistemin çözümsüzlü¤ünü ve
alternatif çözümü göstermektir. Bunu göstermek, devrimcilik, sistemle
uzlaﬂ›p, hala sistemi çözüm olarak
göstermek, reformizmdir.
mperyalistlerden ve oligarﬂiden “çözüm!” beklentileri
içinde olanlar, bu beklentilerini hakl› ve mazur göstermek için, ony›llard›r “emperyalizm de¤iﬂti” veya
“AKP de¤iﬂti”, “genelkurmay de¤iﬂti” gibi tezlere sar›l›yorlar.
m p e r y a l i s t l e r ve oligarﬂ iler
“ D E ⁄ ‹ ﬁ M E Z ! ” Bu siyasal
olarak son derece kesindir ve zaten
yaﬂad›¤›m›z tüm süreçler, olaylar da
bunun kan›t›d›r. Oligarﬂik bir diktatörlükte demokrasi ve özgürlüklere
“aç›l›m” olamaz; diktatörlük bask›,
tehdit, ﬂantaj, linç demektir. Oligarﬂik diktatörlükler temel olarak faﬂizmle yönetirler. Fakat demokrasicilik oyununun gere¤i olarak k›smi
hak ve özgürlükler tan›r, sömürü düzeninin uzun vadeli istikrar› için çeﬂitli “reformlar” yapabilirler. Ama
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bu, hiçbir zaman, hiçbir ﬂekilde faﬂizmin tasfiye edilip yerine burjuva
demokrasisinin hakim olabilece¤i
anlam›na gelmez. Faﬂizmle yönetilen bir ülkede, devrimsiz demokrasiye geçilemez. Oligarﬂik diktatörlü¤ün de¤iﬂmezli¤i buradad›r.
yn› ﬂey emperyalizm için de
geçerlidir. Emperyalizmde
çözüm yoktur, emperyalizm sorun
demektir, sorunlar›n ana kayna¤›d›r.
Bu siyasal gerçek bir yana b›rak›l›p,
bunlar›n de¤iﬂti¤i tespiti ve beklentisi üzerine inﬂa edilen TÜM POL‹T‹KALAR, nesnel gerçekle çeliﬂti¤i
için ‹FLAS ETMEK ZORUNDADIR. Nitekim de böyle olmaktad›r.
1990’lar›n baﬂlar›ndan bu yana, yani “emperyalizm de¤iﬂti!” tespitinin
adeta moda oldu¤u, emperyalizmin
art›k tüm dünyada faﬂist diktatörlükleri de¤il, demokrasi ve insan
haklar›n› destekledi¤i ve buna ba¤l›
olarak da art›k emperyalizm iﬂbirlikçisi yönetimler arac›l›¤›yla demokratikleﬂmenin mümkün olabilece¤i teorilerinin yap›ld›¤› döneme
bir bak›n; bu dönemin hangi politikas› do¤ruland›?
¤er tarihin bir teori çöplü¤ü
varsa, ﬂu anda hepsi orada
olmal›. Gerçek ﬂudur ki bir; emperyalizm de¤iﬂti teorisinin as›l sahipleri olan burjuvazi, emperyalizmin
de¤iﬂmedi¤ini en iyi bilendir. ‹kincisi, emperyalizm de¤iﬂti teorisini
sahiplenen, benimseyen reformistler de esas olarak olan bitenin fark›ndad›rlar; fakat “de¤iﬂti” tespiti
onlar için “mecburi” bir sonuçtur;
düzen içileﬂmeye karar vermelerinin sonucu.
eformistler, düzen içileﬂmenin teorisini yaparak, kendini hakl› ve mazur gösterebilmek
için, s›¤›nd›¤› düzenin art›k eskisi
gibi olmad›¤›n› kan›tlamaya çal›ﬂ›r.
Denilir ki asl›nda eskiden bu düzen
faﬂistti, onun için bu düzene karﬂ›
savaﬂ›yorduk, ama art›k faﬂist de¤il,
demokratik... Denilir ki emperyalizm eskiden sömürgeciydi, faﬂist
diktatörlüklerin hamisiydi, ama bugün demokrasi ihraç ediyor... Bunlar› demek zorundad›rlar; b a ﬂ k a
türlü kendilerini, düzen içileﬂme -
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AKP’nin “Kürt aç›l›m›”,
ABD operasyonudur.
Bu aç›l›m› ﬂu veya bu
biçimde desteklemek,
meﬂru görmek, ABD
operasyonunu
destekleyip meﬂru
görmektir.

l e r i n i “ a k l a y a m a z ” l a r.
ma aç›klayamad›klar› nokta
ﬂudur ki s›n›flar mücadelesinde temel s›n›fsal nitelikleri ortadan kald›racak de¤iﬂimler mümkün
de¤ildir. Hiçbir s›n›f, hiçbir siyasal
güç, kendili¤inden böyle büyük de¤iﬂimler yaﬂamaz. ‹leriye veya geriye do¤ru her de¤iﬂiklik belli toplumsal geliﬂmelere ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Toplumsal geliﬂmenin niteli¤ine ve ﬂiddetine göre bu de¤iﬂiklik k›smi veya genel nitelikte
olur. Niteliksel de¤iﬂme ise ancak
devrimlerle, büyük alt üst oluﬂlarla
ortaya ç›kar.
ukar›da belirtti¤imiz gibi,
emperyalizmden ve oligarﬂiden çözüm beklentileri, nesnel nedenlere de¤il, subjektif tercihlere
dayanmaktad›r. Böyle oldu¤u için
de, bazen gerçe¤i görmelerine ra¤men, düzenden beklentilerden vazgeçilemiyor. AKP’nin “Kürt aç›l›m›” karﬂ›s›nda Kürt milliyetçi hareketinin tutumu buna somut bir örnektir.
KP’nin “Kürt aç›l›m›” konusunda Öcalan ﬂöyle diyor
örne¤in: “AKP’nin yapt›¤› kesinlikle bir hiledir. Bu yol fiziki imhadan
daha kötüdür. AKP Güneyle iliﬂkileri temelinde bütün Kürtleri Güney
üzerinden kontrol etmek istiyor. ...
Bu demokratik aç›l›m da devletin
bir projesidir. ” (Online Gündem, 23
Ekim 2009)
enzer bir tespiti de, Kürt
milliyetçi hareketin önder
kadrolar›ndan Mustafa Karasu yap›yor: “Türk devlet ve hükümetinin
inﬂa etmek istedi¤i yeni politika da
çözümü hedeflemiyordu. Bu sorunu
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çözmeliyiz gibi bir zihniyet de¤iﬂimi
yaﬂanmam›ﬂt›. ... Bu temelde iç ve
d›ﬂ kamuoyunun deste¤i al›n›p inkar ve imha politikas› yeni koﬂullarda sürdürülmek amaçlan›yor. ...
aç›l›m dedikleri ﬂeyin esas› budur. ”
(Online Gündem, 26 Ekim 2009)
urada akla gelen ilk soru ﬂudur; madem böyledir, bu
“aç›l›m” niye desteklenmiﬂtir, niye
hala desteklenmekte ve siyaset bu
“aç›l›mdan” beklentiler üzerinde ﬂekillenmektedir?.. ‹ﬂte bu sorunun
cevab›, Kürt milliyetçi hareketin
yönetiminin gerçekleri görememesi
de¤il, düzen içi bir tercihte bulunulmas›ndad›r.
KP’nin “Kürt aç›l›m›”,
ABD operasyonudur. Bu
aç›l›m› ﬂu veya bu biçimde desteklemek, meﬂru görmek, ABD operasyonunu destekleyip meﬂru görmektir. Ancak yukar›da açt›¤›m›z nedenlerden dolay›, emperyalizmin de
halklar›n sorunlar›na çözümü yoktur. Çözüm bekleyenler, sürüklenip
savrulduklar› politikalarda, tarihi
yan›lg›lar›ndan birini daha yaﬂayacaklard›r.
mperyalizm, çözümsüz oldu¤u kadar güçsüz bir sistemdir. Bu noktada sözümüzün sonunda, ezilenler için zafer günlerinden biri olan ve bugünlerde y›ldönümünü kutlayaca¤›m›z Ekim Devrimi’ni hat›rlatmak istiyoruz. Sovyetler, sömürücü egemen s›n›flar›n
ve emperyalistlerin devrilip proleter
bir devletin kurulabilece¤inin ilk örne¤i olurken, dünya halklar›na sorunlar›n›n çözümünün nerede oldu¤unu da gösterdi. Emperyalizmin
say›s›z zay›f halkalar› vard›r ve sistem, niteli¤i gere¤i, bu zay›fl›klar›
kapatamaz. O zay›f halkalardan biri
de Türkiye’dir. Sovyetlerin yapt›¤›
gibi, sonraki ony›llarda birçok halk›n yapt›¤› gibi, o zay›f halkay› k›r›p, dünyay› bir kez de Türkiye’den
sarsaca¤›z ve halklar ulusal, sosyal,
kültürel, ekonomik, tüm sorunlar›n›
çözülebilecekleri bir deryada bulacaklar kendilerini. Son söz: Emperyalist sistem ve oligarﬂik diktatörlük
çözümsüzlü¤ün, sosyalizm çözümün ad›d›r.
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ABD OPERASYONUNDA GEL‹NEN N OKTA

Teslim Olman›z Yetmez,
Yaln›z silahlar›n›z› de¤il,
HER ﬁEY‹N‹Z‹ b›rakarak geleceksiniz!..

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

6

‹KT‹DAR ALDATIYOR!
“Aç›l›m”›n kendisi büyük bir
aldatmacad›r... Herﬂey bizim istedi¤imiz gibi olacak diyor emperyalizm ve oligarﬂi.
Kürt halk›n›n ulusal haklar›
ve adalet istemi yok onlar›n
gündeminde. Tek amaçlar› var:
Teslim alma ve tasfiye!
***
Ahmet Türk yan›l›yor ve yan›lt›yor. “Ya hep birlikte kazanaca¤›z, ya hep birlikte kaybedece¤iz” derken, yan›l›yor. Kürt
halk›yla AKP iktidar› ve oligarﬂi, birlikte kazanmayacak. Ya
biri k azanacak y a d i¤eri!
Günlerdir egemen s›n›f›n tüm
temsilcileri, tek bir a¤›zdan DTP’lilere yükleniyorlar.
Kandil’den ve Mahmur’dan gelerek Habur kap›s›nda teslim olan
grubu karﬂ›lamak için, Kürt halk›n›n kitlesel bir biçimde ulusal kimli¤iyle meydanlara ç›kmas›, oligarﬂinin ﬂovenist damar›n›n aya¤a
kalkmas›na yetti. Kürt sorununa bak›ﬂ aç›s›n›, bir kez daha aç›¤a ç›kard›... “Aç›l›m”›n maskesi düﬂtü.
Maskenin alt›ndan oligarﬂinin 85
y›ll›k inkar, imha ve asimilasyon
politikalar› ç›kt›...
Habur Kap›s›’nda toplanan kitlenin coﬂkusu, bizce yanl›ﬂ bir zeminde yanl›ﬂ bir yöne kanalize edilmiﬂti; ama bu farkl› bir ﬂeydi elbette.
Oligarﬂinin orada gördü¤ü yaln›zca
“ulusal kimlik”ti ve o kimli¤e tahammülsüzdü. “Aç›l›m” demekle,
TRT ﬁeﬂ’i yay›na sokmakla, o tahammülsüzlük yok olmuyordu.
Kandilden gelen gerillalar, silahlar›n› b›rak›p inmiﬂlerdi da¤dan.

Ama oligarﬂi “yok” diyor. “Bu ﬂekilde olmaz!”. Üzerindeki gerilla elbisesiyle olmaz, “bir daha buna
müsamaha
etmeyece¤iz” diyor
AKP iktidar›.
“O kap›dan girmek için silah›n›
b›rak›p, gelip teslim oldun mu? O
zaman aya¤›ndaki ayakkab›ya kadar her ﬂeyini b›rakacaks›n” diyor.
‹ﬂte, oligarﬂik diktatörlü¤ün “bar›ﬂ”› bu. “Silah›n› b›rakman yet mez” diyor. Ulusal kimli¤ini de b›rakacaks›n. Onurunu, gururunu da
b›rakacaks›n. Davulunu, zurnan›,
halay›n›, z›lg›tlar›n› b›rakacaks›n.
Habur s›n›r kap›s›nda toplanan
onbinlerde oligarﬂinin gördü¤ü;
ulusal kimli¤iyle bir araya gelmiﬂ,
“Kürt”tür. Halaylarda, türkülerde,
z›lg›tlarda öylesine bir sevinci, coﬂkuyu, e¤lenceyi de¤il, Kürt halk›n›n
ulusal de¤erlerini görüyor.Ve diyorlar ki; “bir daha böyle olmaz, buna
müsade etmem...”
Gelecekseniz, teslim olacaksan›z, benim koﬂullar›mda olacak!
‹ktidar›yla, muhalefetiyle, Genelkurmay›yla yapt›klar› aç›klamalara bak›n. Bunlar ayn› günlerde
birbirlerinin gözünü oyuyorlard›.
Ama bu meseleye –Kürt meselesine– gelince, hem de ayn› günlerde,
hem de aralar›nda yorum fark› bile
olmadan ayn› sözleri sarfediyorlar.
Tüm bu aç›l›m safsatalar› aras›nda bilindi¤i gibi, Genelkurmay›n iste¤i üzerine, TBMM’den Kuzey
Irak’a yani Kandil’e katliam operasyonlar›n› sürdürmek için tezkere
ç›kar›lm›ﬂt›.
Aç›l›m ve k a t l i a m yanyana olacakt›.
Kandil ve Mahmur’dan gelen
grubun teslim olmas›ndan bir gün
sonra toplanan MGK, uzun süren
toplant› sonucunda yapt›¤› aç›klamada, hala “terörle mücadelede ka-

rarl›l›ktan” sözediyor; TBMM tezkeresinin süresinin uzat›ld›¤›na dikkat çekilerek, “ E l i m d e h â l â v u r m a
yetkisi var” aç›klamas›yla Kandil
alenen tehdit ediliyordu.

ABD’den “aç›l›m”a tam
destek. ‹ﬂbirlikçiler de
pervas›zca sald›r›yor
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'nda 22
Ekim’de düzenlenen bas›n toplant›s›nda, bir grup PKK'l›n›n Türkiye'ye gelip teslim olmas›yla ilgili
bir soru üzerine, PKK'y› terörist örgüt olarak gördüklerini tekrarlayan
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Sözcüsü
Ian Kelly,"Türk müttefiklerimizin,
PKK sorunuyla baﬂa ç›kmada gösterdi¤i çabalar› destekliyoruz" dedi.
MHP Genel Baﬂkan› Devlet
Bahçeli ilk günden ﬂovenist hezeyan içinde höykürmeye baﬂlad›. Avrupa’dan gelip teslim olacak grup
için DTP’nin Habur’dakine benzer
karﬂ›lama haz›rl›klar› yapmalar›
üzerine " ‹ s t a n b u l H a b u r ' a b e n z e mez" tehditleri savurdu.
22 Ekim’de bas›na aç›klama yapan Tayyip Erdo¤an; “Gerekirse bu
iﬂi tamamen sil baﬂtan yapar›z.” diyor.
Oligarﬂi sürecin baﬂ›nda “aç›l›m”›n ad›n› “PKK’yi tasfiye” diye
koymuﬂtu. Ama oligarﬂi sadece
PKK’nin tasfiyesiyle de yetinmiyor.
Kürt halk›n›n tüm dinamiklerini
yok etmek istiyor. Teslim olacaksan
da benim istedi¤im gibi olacaks›n
diyor. Oligarﬂinin “aç›l›m”›n›n ﬂimdiki ad› “Milli Birlik Projesi”.
PKK’nin silah b›rak›p teslim olmas› oligarﬂinin “Milli Birlik Projesi”ne hizmet etmiyorsa, “sil baﬂtan
yapar›z” diyor.
Tayyip Erdo¤an, Avrupa grubunun geliﬂine iliﬂkin, “ilk kafiledeki

görüntülere tekrar ﬂahit olmak istemiyoruz” diyor.
Beﬂir Atalay, üstenci ve aﬂa¤›lay›c› bir üslupla, DTP’yi tehdit ediyor ve Habur’daki görüntülerin bir
daha yaﬂanmas›n› “kimse akl›ndan
bile geçirmesin...” diyor.
‹stanbul Valisi Muammer Güler:
“Benzeri bir gösteriye ‹stanbul’da
asla izin vermeyece¤iz” diyor. Nitekim ilerleyen günlerde DTP’nin düzenlemek istedi¤i mitinglere de izin
vermeyece¤ini aç›klad›.
Oligarﬂinin temsilcilerinden burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar›na kadar
hepsi, DTP’yi “süreci iyi yönetememek”le suçluyor. Her zaman oldu¤u
gibi yine ölen asker aileleri kullan›larak ﬂovenizm k›ﬂk›rt›l›yor.
Oligarﬂi her alandan Kürt halk›n› kuﬂatmaya al›yor.

Oligarﬂi,
ﬁovenizmi
K›ﬂk›rt›p
Sokaklara
Sal›yor
PKK’lilerin karﬂ›lanmas›n› gerekçe yaparak baﬂta CHP ve faﬂist
MHP’nin baﬂ›n› çekti¤i gerici-faﬂist güçler, halk› Kürt halk›na karﬂ›
k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›lar.
ﬁovenizm öylesine k›ﬂk›rt›ld› ki,
‹stanbul’da yap›lan bir gösteride
“Hepsini asaca¤›z” dövizleri taﬂ›nd›.
Ankara’da Abdi ‹pekçi park›nda
Kent A.ﬁ. iﬂçilerine BBP’li faﬂistler
polis gözetiminde linç sald›r›s›nda
bulundular. ‹ﬂçilerin çad›rlar›, sergileri sald›r›ya u¤rad›.
ﬁanl›Urfa’da faﬂist Alperen
Ocaklar› üyesi 15 kiﬂi, protesto için
da¤’a ç›kt›.
Elaz›¤’da bas›n aç›klamas› ya-

“Gerekirse bu iﬂi tamamen sil
baﬂtan yapar›z.”
Tayyip Erdo¤an
*
“E f en di g ib i ge l i p t e s l i m ol s un lar”
Abdullah Gül;
*
“ D T P bu s› nav› kaybe tt i”
Abdulkadir Aksu
*
“DTP etik s›n›rlar› zorluyor. ”
Ali Babacan
*
“Eve dönüﬂl er e ar a ver iyor uz...
Ge li ﬂl eri e rte li yoruz . Ç ünkü bu nun istismar› oldu...”
Beﬂir Atalay

pan DTP’lilere polis gözetiminde
sald›r›ld›. Güler Zere için aç›klama
yapacak olan Halk Cepheliler’de
sald›r›y› püskürtmek için DTP’liler
ile birlikte faﬂistlere tav›r ald›lar.
25 Ekim günü ‹stanbul Taksim’e yürüyen gerici ve faﬂistlerin
yönlendirdi¤i grup, ›rkç› sloganlarla yürüyüﬂünü tamamlad›.
26 Ekim günü aralar›nda lüks
otomobil ve motorsikletlerin de oldu¤u 300 araç Çeçenistan ve Azerbaycan bayraklar›n›n da taﬂ›nd›¤›
bir konvoyla Edirnekap›’daki mezarl›¤a giderek ›rkç› sloganlar›n›
oraya taﬂ›d›lar.
Adapazar› merkezinde toplanan
2 bin kiﬂiye konuﬂan ordu’nun eski
katil generallerinden Osman Pamuko¤lu halk› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›.
DTP Ankara Keçiören ilçe binas› 7. kez sald›r›ya u¤rad›. Yine ‹stanbul, Ankara, Konya, Malatya’da
DTP’lilere ve parti binalar›na yönelik sald›r›lar yap›ld›.
28.10.2009 tarihinde Abdullah
Öcalan› ziyarete giden Öcalan›n
avukatlar› ve ablas›n› gerekçe gösteren bir grup, ›rkç› sloganlarla
Gemlik’te yürüyüﬂ yapt›. Avukat-

S‹Z K‹MS‹N‹Z?
Hangi hakla, kime ders veriyor,
ahlak ö¤retiyorsunuz?
S‹Z K‹MS‹N‹Z K‹: böylesine yukar›dan konuﬂuyorsunuz?
U L U SA L H A K L A R I N I ‹ S T E YEN KÜRT HALKI S‹ZE ASLA
KULAK VERMEYECEK?!

Kürt Milliyetçileri
oligarﬂiye güven verme
çabas›nda...
Burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar›ndan Hasan Cemal, 24 Ekim tarihli
Milliyet’teki köﬂesinden oligarﬂi
ad›na “DTP frene basmal›, ortam›
yumuﬂatmal›” diye ak›l veriyordu.
Peki DTP mi k›ﬂk›rt›yor ortam›
gerçekten? DTP’nin a¤z›ndan “bar›ﬂ”tan baﬂka bir kelime ç›k›yor

lar›n oldu¤u bölgeye gelmeye çal›ﬂan grup izin verilmeyince da¤›ld›.
Irkç› ve ﬂovenist gösterilere lise ö¤rencileri de kat›ld›. Lise ö¤rencileri Sefaköy’de E-5 üzerinde
yürüyüﬂ yapt›.
Kuﬂkusuz gösteriler ve sald›r›lar
bunlarla s›n›rl› de¤ildi. ﬁovenist ve
›rkç› sald›r›lar bir süre devam ettirildi. AKP bu güruhlar› “yat›ﬂt›rmak” amac›yla Meclis’te kabuller
düzenledi. DTP’yi suçlayan aç›klamalar yapt›.
Irkç›, ﬂovenist tehditi, hala
halk›n üzerinde salland›r›l›yor...
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mu? Hay›r!
‹ﬂte, Kürt halk›n›n görmesi gereken gerçek budur. Oligarﬂinin bar›ﬂtan anlad›¤› tam teslimiyettir. Tüm
de¤erlerin inkar›d›r. Kelimenin gerçek anlam›yla di z ç ökm ek ti r.
Abdullah Öcalan; “Bu demokratik aç›l›m da devletin bir projesidir”
diyor. Kürt milliyetçi hareketi bugün politik olarak oligarﬂinin politikalar›na angaje olmuﬂ durumda.
Abdullah Öcalan, hem aç›l›m›n
devlet politikas› oldu¤unu söylüyor,
hem de o politikalar›n önünü açmaktan bahsediyor. Devlet politikas›n›n ne oldu¤u aç›kça ortada.
DTP yöneticileri oligarﬂiye güven vermek için aç›klama üstüne
aç›klama yapt›lar bu sald›rganl›k
karﬂ›s›nda. Aç›klamalar›nda oligarﬂiye güven vermeye çal›ﬂt›lar. AKP
iktidar›na seslenerek diyor ki Ahmet Türk; “Ya hep birlikte kazanaca¤›z ya hep birlikte kaybedece¤iz.
Üçüncü bir seçenek yoktur, olmayacakt›r.”
Ahmet Türk yan›l›yor ve yan›lt›yor. Söyledi¤i do¤ru de¤il herﬂey
den önce. Kürt halk›yla AKP iktidar› ve oligarﬂi, birlikte kazanmayacak. Ya b i ri k a z a n a c a k y a d i ¤ e r i !
Ahmet Türk ayr›ca art›k görmüﬂ
olmal›d›r ki bu tür aç›klamalarla oligarﬂiye ne güven verebilir, ne de oligarﬂiyi inand›rabilir. Oligarﬂi kendi
program›n› hayata geçiriyor. Ahmet
Türk, Kürt halk›n› yan›lt›yor.
Ahmet Türk’ün iddia etti¤i gibi
baﬂka bir seçene¤in olmad›¤› da
do¤ru de¤ildir.
Ahmet Türk, yukar›daki konuﬂman›n ard›ndan sald›r›lar›n sürmesi karﬂ›s›nda yeni bir aç›klama yaparak “yeni gelecekleri hep berab er büyü k bir hassasiyet için de
karﬂ›layaca¤›z” diyerek oligarﬂiye
verdi¤i güvenceyi tazeledi. (27
Ekim 2009, yeni özgür politika)
Fakat oligarﬂiye güven vermek
için yetmiyor bunlar.
Tayyip Erdo¤an, “DTP bunu siyasi ranta dönüﬂtürmek istiyor. Biz
buna eyvallah diyemeyiz. Bizim
amac›m›z terör örgütü ile millet

AMER‹KA Deyince;

aras›na duvar örmek. Terör örgütü onlar›n temsilcisi olamaz” diyor. “Terör
örgütü”ne tan›nan tek hak,
gelip teslim olmas›. Onun da zaman›n›, biçimini ben belirleyece¤im
diyor.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül;
“ e fen di gi bi ge li p t e sl i m o ls unl a r”
diyor. Teslim olanlar için “gidip ailelerinin yan›nda otursunlar” diyor.
Abdulkadir Aksu, “DTP bu s› nav› kaybetti” diyor.
Beﬂir Atalay, “Özellikle DTP kesimini uyar›yorum; burada büyük
zorluklarla mesafe al›nan kardeﬂlik
atmosferi oluﬂturuluyor. Bunu sabote etmesinler, bir fayda, katk› sa¤lamaz.'' diyor. Beﬂir Atalay kardeﬂlikten bahsediyor. Atalay’›n kardeﬂli¤inin ne anlama geldi¤i ortada. Herﬂeye boyun e¤en, teslim olmuﬂ bir
kardeﬂ...
Kürt milliyetçi hareketini daha
da geriletmek için tehditlerin arkas›
kesilmiyor. Milliyetçilik, ﬂovenizm
k›ﬂk›rt›l›yor.

“Teslim olma gruplar›n›
durduruyorum”
Recep Tayip Erdo¤an, yükselen
ﬂovenizmi karﬂ›s›na almak yerine
Kürt milliyetçi hareketi daha da geriletmenin arac› olarak kullan›yor.
Erdo¤an, 28 Ekim’de Avrupa’dan
gelecek olan PKK’li grubun geliﬂine iliﬂkin olarak “Güven bunal›m›
nedeniyle Almanya’dan beklenen
PKK’l›lar›n geliﬂinin ertelendi¤ini...” aç›klad›.
AKP, “da¤dan iniﬂler sürecek”
diyor. Ama “ﬂimdi durdurdum” diyor. Ben ne zaman istersem o zaman ineceksin, ben istemezsem, inmeyeceksin diyor. Teslim olman bile bana ba¤l› tavr›n› sergiliyor. Bu
kuﬂkusuz kabul edilemez bir dayatma ve hakarettir. Fakat düzen içi
politika yapma karar› alanlar, emperyalizmin ve oligarﬂinin icazetinden ç›kmamay› esas alanlar, bu dayatmay› tersine çeviremiyorlar.

akl›n›za ne geliyor?
Sihirbaz. ‹nsanlar›n gözüne tatl›
g ö r ü n ü p h i l e y a p a n , t o p l a ma b i r
ülke.
Taylan Ceylan (Serbest meslek,
34 yaﬂ›nda)
Vampir.
Turan ﬁentürk (ﬁoför, 34 yaﬂ›nda)
Emper yalizm, kapitalizm, faﬂizm
geliyor.
Hasan Yüksek (Emlakç›,
51 yaﬂ›nda)
‹m pa rato rl uk .
‹nan Ekiz (Esnaf, 31 yaﬂ›nda)
Amerika , halklar›n düﬂman›,
dü nya ya p is l i¤ ini s aç m ak t an ge ri d u r m a ya n t ü m i n s a n l› ¤ › n b aﬂ
d ü ﬂm an ›. Halk k at ili, ü lk el eri ç › ka r l a r › i ç i n e li n de n g e l di ¤ i nc e s ö mürüp ve bunu dünyaya masumi y e t ma s ke s i ç e v r e s i n d e s u n a n
bir cehennem köpe¤i.
NECEF (Ö¤renci, 16 yaﬂ›nda)
A m e r i k a ke n d i ç › ka r l a r › i ç i n ka r deﬂ uluslar› birbirine düﬂüren alçaklar sürüsü. Tabi Amerikan
halklar›n› katamam bahsetti¤i m
A me rikan siyas et i.
Birkan Yalç›n(Üniversite haz›rlan›yor, 18 yaﬂ›nda)
Dünyaya hükmeden bir yap›
ÖzcanAteﬂ (matbaac›,
20 yaﬂ›nda)
S ömürge
Ozan Göl (Ö¤renci, 17 yaﬂ›nda)
Emper yalist ülke
U¤ur Hasçelik (Ö¤renci,
19 yaﬂ›nda )
Yapt›¤› katliamlar
O¤uz Bulut (Serbest meslek, 19
yaﬂ›nda)

MHP’den Linç Tehdidi
“ K ü r t y o k T ü r k v a r ” d i y e n “ Te r ö r i s t l e r i i m h a e d i n ”
d i y e h ö y k ü re n f a ﬂ i s t l e r l i n ç s a l d › r › l a r › n a h a z › r l a n › y o r
Y›llarca tekelci
sermayenin kiral›k
katilli¤ini yapan
faﬂist MHP, “Kürt
Aç›l›m›” tart›ﬂmalar› ile birlikte,
tehditlerine yeniden baﬂlad›.
Y›llard›r “Kürt yok, herkes
Türk’tür” diyen faﬂist MHP , bugün
de ayn› ﬂeyleri söylemeye devam
ediyor.
Faﬂist ﬁef Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeﬂ’in ﬂu sözleriyle ﬂovenist
sald›rganl›¤›n iﬂaretini veriyordu adeta: “Buras› Türkiye'dir; bu kutsal vatan›n ad›, köyümüz, bölgemiz ne olursa olsun Türkiye'dir. Türkiye'de yaﬂayan herkesin, ailesi, sülalesi, aﬂireti,
kabilesi, etnik kökeni ne olursa olsun,
müﬂterek ad› Türk'tür." (Cumhuriyet,
21 Ekim 2009)
Faﬂist hareket Kürt halk›n›n ulusal
kurtuluﬂ mücadelesine karﬂ› katliamlar› savunmaya devam ediyor.
Sivil faﬂist hareket Türk halk›n›
›rkç›l›¤› kullanarak, ﬂovenizmi k›ﬂk›rtarak, zehirlemeye devam ediyor.
Halka verecek hiçbir ﬂeyi olmayan faﬂist parti, linç sald›r›lar› içinde yer
alarak, her ﬂovenist histeride en baﬂta
yürüyerek, güç toparlamaya çal›ﬂyor.
MHP Genel Baﬂkan› Devlet
Bahçeli’nin Kürt sorunundaki çözümü basittir(!): “Teröristleri imha
edip, silahlar› devlete teslim etmeli.
Mücadele böyle olmal›.” (Gündem
Online 20 Ekim 2009)

MHP, AKP iktidar›n› Kürt halk›n›n kan›n› daha fazla dökmedi¤i
için suçlamakta, daha fazla katliam
istemektedir. Katletmek için “da¤a
ç›kmaktan” sözetmekte faﬂist hareket.
O nedenle Kürt halk›n›n mücadelesini pasifize edip, düzen içine
çekmeye çal›ﬂan AKP’nin “Kürtçe
TV” gibi ad›mlar›n› bile “bölücülü¤e taviz” olarak nitelemektedir.
Faﬂist MHP’ye göre “Kürt halk›n›n haklar›n›n” olmas› kabul edilemez. Kürtçe yay›n yapan resmi devlet TV’sini bile lüks ve gereksiz olarak gören faﬂist parti, y›llard›r sürdürülen imha ve asimilasyonu sürdürmeyi savunmaktad›r.
Faﬂist parti, “devletin bölündü¤ü” yalanlar› ile halk› korkutup, ﬂovenizmi k›ﬂk›rtmaktad›r. Kitleleri
demagojilerle, ›rkç›l›kla etkileyerek
soka¤a ç›kmalar›n› sa¤layarak, linç
sald›r›lar›n›n önünü açmaktad›r.
K›sacas›, bu süreçte “öne geçmek”, kendi inisiyatif alan›n› geniﬂleterek, ﬂovenizmden etkilenen kesimleri yedeklemek istiyor faﬂist
MHP.
Ad›m ad›m linç sald›r›lar›n›
meﬂrulaﬂt›rmaya, kendilerine hakl›
zeminler yaratmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Nitekim, 8 Kas›m 2009’daki
MHP kongresi sonras› “soka¤a ineceklerini” aç›klamalar›, halka karﬂ›
aç›k bir tehdittir.

MHP’yi T ü r k i y e h a l k l a r ›
o n y › l l a r d › r iyi tan›yor.
M H P, herdönem oligarﬂinin
p o l i t i k a l a r › n › n p a r t i s i o l m u ﬂ t u r.
Oligarﬂi neye ihtiyaç duymuﬂsa
o görevi üstlenmiﬂtir.
16 Martlarda, özel timlerde,
kontrgerilla operasyonlar›nda
oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultus u n d a “ g ö revl er” üsl enmiﬂ le rdi r.
Oligarﬂinin “de¤iﬂmiﬂ” bir

MHP’ye ihtiyac› oldu¤unda,
de¤iﬂim demagojileri yapm›ﬂt›r.
O g e re k l i l i k o r t a d a n k a l k › n c a ,
“de¤iﬂmedik” diye ç›km›ﬂlard›r
ortaya ve linç sald›r›lar›nda
de¤iﬂmediklerini göstermiﬂlerdir.
M H P, bugün de ayn› ﬂeyi
y a p › y o r ; o n u n h e r p olitikas› ve
prati¤i, önünde sonunda empery alizm e ve o ligarﬂiye h izmet
e d e r..

Faﬂist tehdit:
‘‹stanbul
H a b u r kap›s›
de ¤ il ’

Faﬂist ﬂef Bahçeli, Avrupa’dan gelece¤i söylenen
“Bar›ﬂ Grubu” için yap›lacak karﬂ›lamay› gerekçe yaparak, “Soka¤a
inme” ﬂantaj›yla, AKP’yi “uyard›”,
DTP’lileri tehdit etti:
“ Hükümetin buna müsaade etmemesi gerekti¤i inanc›nday›z.
Çünkü ‹stanbul'da yap›lacak olan
benzer gösteri çok derin izler b›rak›r. Bunun alt›ndan da AKP yönetimi kalkamaz."
“Aç›l›m” tart›ﬂmalar›nda baﬂ›ndan itibaren, tehditleri, sald›rganl›¤›yla, provakatif ç›k›ﬂlar›yla Faﬂist
MHP önümüzdeki sürece iliﬂkin haz›rl›k yap›yor bir yandan da...
MHP bugün, AKP’yi “bozkurt’un nefesi ensenizde” deyip tehdit edecek, CHP’yi “uzlaﬂ›yor” diye
suçlay›p,”“CHP kendine art›k çeki
düzen versin’’ diyecek kadar sald›rgan bir politika izlemektedir. Yani
hedefinde sadece halk, devrimciler,
yurtsevserler de¤il düzen güçleri de
var.
Y›llard›r, halk›n tek sorununa
merhem olmayan, halk›n yaﬂad›¤›
tek bir sorunu dile getirmeyen faﬂist
hareket, Türk halk›n› Kürt halk›na
karﬂ› k›ﬂk›rtmakta en öndedir.
O nedenle Kürt halk›na karﬂ› çeﬂitli ﬂehirlerde gündeme gelen sald›r›larda, yarat›lan “Kürt düﬂmanl›¤›”nda, faﬂist MHP’nin rolü tart›ﬂ›lmazd›r.
Aylard›r Mecliste her kürsüye
ç›k›ﬂ›nda, Kürt halk›n› hedef gösteren, Kürt düﬂmanl›¤› yapan faﬂist
ﬂef, halk›n as›l sorunlar›n› unutturmak için elinden geleni yapm›ﬂt›r.
“Soka¤a inmekten” söz ediyor
faﬂist ﬂef. Bu demektir ki, halka ve
devrimcilere, yurtseverlere karﬂ›
linç sald›r›lar› artacakt›r. Devrimciler, ilerici tüm güçler ve halk›m›z,
bu oyunu bozmak, sald›r›lar› püskürtmek için haz›r olmal›d›r.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

9

Güler Zeremizin
gözleri görmüyor art›k
kulaklar› duymuyor
Ve hala tutsak
Ve elleri hala yata¤a
kelepçeli
Ve hala zulmün hükmü
geçmekte
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Zulmün arts›n
ki tez y›k›las›n
Güler Zere hastanenin mahkum
ko¤uﬂunda kansere ve AKP iktadar›n›n katletme politikalar›na karﬂ›
direnirken, ‹stanbul ve Adana’da
oturma eylemleri devam ediyor.

H a y d a r Z e re: “K ›z› m› Biz e
Ve r s i n l e r ”
Güler Zere’nin babas› Haydar
Zere, k›z›n›n hastanede olmas›na
karﬂ›l›k istenilen ﬂekilde tedavi görmedi¤ini söyledi. Güler Zere’nin
durumuyla ilgili bilgi veren Haydar
Zere, “K›z›m 40 kiloya kadar düﬂtü.
Periﬂan bir durumda, gözleri görmüyor, elleri kelepçeli. Bu hastal›kla savaﬂta moral önemli ama k›z›m›n elleri kelepçeli. Versinler biz
tedavi edelim” dedi.
K›z›n›n hastal›¤› nedeniyle a¤z›nda kapanmayacak yaralar oluﬂtu¤unu, halsiz düﬂtü¤ünü, 40 kiloya
kadar zay›flad›¤›n›, görme ve duyma özelliklerini kaybetti¤ini söyleyen baba Zere, “Buna ra¤men bileklerinden ranzaya kelepçeli halde.
Annesi de k›z›n› o halde görünce
bayg›nl›k geçirdi. Yasalar ve hukuk
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gürlük, Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
yaz›l› pankart ve
Güler Zere’nin
resmi
taﬂ›nan
eylemde
Güler’in sevdi¤i
türküler söylendi
ve s›k s›k sloganlar at›ld›. Bas›n aç›klamas›n›
okuyan Güler
Zere’nin day›s›
Yetkin
Zariç,
AKP iktidar›na
seslenerek “Sizin adaletinizden
vazgeçtik, ancak
insan›n bir vicdan› olur. Hapishanelerde bulunan
tüm hasta tututsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz”
dedi.
Oturma eylemi,
3 Kas›m’da AKP ‹l Baﬂkanl›¤›’n›n
önünde yap›lacak oturma eyleminin duyurusu yap›larak bitirildi.
*

bir an önce gere¤ini yaps›n” diye
tepki gösterdi.
Balcal› Hastanesi önünde olan
Av. Taylan Tanay ise adaletin bir
önce yerini bulmas›n›n gerekti¤ini,
bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
*

“ P a r t i n i z i n A d › n d a k i Adalet
‹sminden Geçtik Vicdan›n›za
Sesleniyor uz”
‹stanbul’da Adli T›p Kurumu
önünde her hafta yap›lan oturma eylemi 29 Ekim’de yine tekrarland›.
Eylemde önce bas›n aç›klamas›
okundu ard›ndan Güler Zere ve Hasta tutsaklar için yar›m saatlik oturma
eylemi baﬂlad› “Güler Zere’ye Öz-

G ü l e r, Dr. E r k i ﬂ i ' y e E m a n e t
Edildi
26 Ekim günü Balcal› hastanesi
mahkum ko¤uﬂunda yatmakta olan
Güler Zere’nin dönüﬂümlü olarak yan›nda kalan 4 kiﬂinin refakatçilikleri
iptal edildi. Güler doktorlar›n kendi
aralar›ndaki görüﬂmesinden sonra
bugün KBB’den al›narak Onkoloji
servisine yat›ﬂ› yap›ld›. Yani yeri yine
mahkum ko¤uﬂu, fakat sorumlu bölüm baﬂkanl›¤›n› Dr. Melek Erkiﬂi’nin yapt›¤› Onkoloji servisi oldu.
Güler ﬂimdi ona "d›ﬂar›da olsayd›n
Allah bilir kaç kiﬂinin can›na k›yacakt›n" diyen bir “doktora” emanet!
*

Bal c a l › H a s t a n e s i ' n d e n
R efa k a tç›lar › n An lat › mlar›...
Güler Abla ameliyat olduktan
sonra a¤›zdan pek birﬂey almad›, serum ile beslendi fakat ﬂimdi mama
ve su alabiliyor. 23 Ekim’de Güler

deyince yapacak bir ﬂey olablaya röntgen çekilece¤ini
mad›¤› için Seval di¤er resöylediler. Tekerlekli sanfakatçileri ar›yor. Bunun
dalye ile gelen hasta bak›c›
üzerine Menekﬂe Tosun aksandalyeyi Güler ablan›n
ﬂam geç bir saatte geliyor
yan›na getirdi ve d›ﬂar› ç›hastaneye. Bu sefer komukarken müthiﬂ bir güvenlik
tan ﬂunu söylüyor, kararda
önlemi al›nd›. Komutansizin refakatçili¤inize son vegardiyan-askerler ve hastanenin
u Güler’in tedavisinin sorumlulu¤u
rilmiﬂ, savc›l›¤›n gönderdi¤i
özel güvenli¤i önlem alm›ﬂlard›.
Güler’e tedavi s›ras›nda "d›ﬂar›da olsay- kararda Seval’in ismi olmad›Güler ablan›n geçece¤i koridorlar› boydan boya boﬂalt›yorlar- d›n Allah bilir kaç kiﬂinin can›na k›yacak- ¤› için o refakatçilik yapabilir
d›. Biz normal h›zda giderken t›n" diyen Dr. Melek ERK‹ﬁ‹’ye devredil- diyor. Menekﬂe ise "ben buraya
Seval’in ça¤›rmas› ile geldim,
özel güvenlik etraf›m›zda f›ld›r di.
Seval’e refakatçilik yapamaz
f›ld›r dönüyordu. ‹nsanlar›n ﬂaﬂdedi¤iniz için memleketi Hau
Tecrit
alt›ndaki
Güler’in
refakatç›lar›k›n bak›ﬂlar› aras›nda röntgene
tay’a gitti¤ini" söylüyor. Bunun
al›nd›. Röntgen çekildikten son- n›n refakatç› olma hakk› kald›r›ld›.
üzerine komutan hala sadece
ra ayn› ﬂekilde ko¤uﬂa al›nd›.
u Hastal›¤›n›n son günlerindeki Zere, Seval Arac› gelebilir o gelirse
Akﬂam hemﬂireler geldi. çeﬂitli tedavi ve tetkikler için servislere gö- hemen içeri alabilirim di¤erleriAntibiyotik verecekler fakat
türülüp getirilirken, keyfi uygulamalara ni alamam diyor. Yani tam bir
damardan verecekler, ama Gükeyfiyet var ortada, bir dediklemaruz b›rak›l›yor.
ler ablan›n kol ve bileklerinden
ri di¤erini tutmuyor. Biz de Sekan almaktan damar yolunu buval tekrar gelene kadar yan›nda
lamad›. Yaklaﬂ›k 1 saat kadar sürdü
kalan refakatçisinin kalmaya devam
du¤unu söyledi. Bu yüzden hastane
bu damar bulma iﬂlemi ve kollar›
etmesini istiyoruz. Güler abla yeni
personeli çok gerginmiﬂ. Çok ﬂaﬂ›rresmen delik deﬂik oldu. En sonunameliyat oldu ve kendisinin yard›ma
d›m. Doktor "ben böyle ﬂeylere inanda aya¤›ndan damar yolunu bulup
ihtiyac› oldu¤unu, tek baﬂ›na kalamamam, personelin inanmas› beni ﬂailac› oradan verdiler.
yaca¤›n› söylüyoruz. Aya¤a kalkt›¤›nﬂ›rtt›" dedi. Kendisi Güler’i gözlemda baﬂ›n›n döndü¤ünü, yürümekte
25.10.09
leyerek ne kadar insanc›l bir yap›da
zorluk çekti¤ini yere düﬂebilir, baﬂ›na
oldu¤unu çözmüﬂtü. Yast›¤› servise
Dünden beri Güler Abla’n›n dubir ﬂey gelirse sorumlusu sen olursun
götürdüm. Hemﬂire odas›na girer
rumu iyi de¤il, mama alam›yor, südedikten sonra Seval gelene kadar
girmez hemﬂire eylem ihbar›ndan
rekli ishal, belirli aral›klarla üç kez
içerdeki refakatçinin kalmas›n› kabul
bahsetti. Üzüldü¤ünü, hastalarla u¤kan örne¤i al›nd›. Ayr›ca idrar örneetmek zorunda kal›yor.
raﬂ›rken böyle dedikodular ç›kmas›¤i al›nd›. Kollar›ndan serum takman›n kendilerini üzdü¤ünü söyledi.
Bu tutumlar›n keyfi oldu¤u o kaya çal›ﬂ›yorlar ama damar bulamadar
aç›kt›r ki Sevda Yavuz’a, radyote*
d›klar› için her taraf›n› delik deﬂik
rapiden
kaynakl› Güler ablan›n saçlaettiler, çok ac› çekiyor. Dün akﬂam
27.10.2009
r›n›n
çok
döküldü¤ünü ve kendisini
midesi bulan›yordu. Birkaç defa
Dün akﬂama do¤ru Adana Cumrahats›z
etti¤i
için saçlar›n› kesmek
kustu. Uyuyam›yor, gözleri a¤r›yor.
huriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n göndermiﬂ
için izin veriliyor. Yani asl›nda refa*
oldu¤u tebligatta Menekﬂe Tosun,
katçi o de¤il, Seval Arac›. Ama savc›Balcal› Hastanesi Önündeki
Gina Özçelik, Sevda Yavuz ve Evn›n göndermiﬂ oldu¤u kararda refarim ﬁahin’in refakatçiliklerine son
Oturma Eylemi
katçi olarak görülüyor. Tam bir kar›verilmiﬂtir
diye
bir
karar
oldu¤u
ﬂ›kl›k, iﬂlerini nas›l yapt›klar›n›n bir
Günlüklerinden
söyleniyor, gerekçe olarak da bu kigöstergesi bu.
21.10.2009
ﬂilerin suç kay›tlar›n›n bu*
Bugün hastaneye geldi¤imde
lunmas›ym›ﬂ.
28.10.2009
tüm hastane personelinde bir tedirDün akﬂam Seval Arac›, refakatginlik gördüm. Özellikle beni görAmeliyattan sonra Güler’in duçi de¤iﬂimi için geldi. Orada bulumezden gelerek uzaklaﬂmalar› çok
rumu
hayli a¤›rlaﬂt›. Birkaç defa
nan komutan Seval Arac›’n›n içeri
can›m› s›kt›. Sabah erken saatlerde
kan
örnekleri
al›nd›. ‹drar tahlili yaal›namayaca¤›n›, savc›l›¤›n talimat›
jandarma ve polis eylem yerinde
p›ld›.
Sürekli
olarak uyku problemi
oldu¤unu söylüyor. Komutan, Seval
gözetleme yapm›ﬂlar.
yaﬂ›yor.
Vücudunun
her taraf›n›n
Arac›’ya "gidip di¤er refakatçilera¤r›d›¤›n› söylüyor. Mama yiyemiGüler Abla’ya ald›¤›m›z Ortopeden birini ça¤›r›n onlardan biri gireyor. Refakatçiler, asker ve gardiyandik yast›¤› teslim etmek üzere KBB
bilir sadece içeri" diyor. Seval Aralar›n keyfi uygulamalar›yla karﬂ›
bölümüne gittim. Sorumlu doktorla
c› kendisinin de refakatçi oldu¤unu
söylüyor ama komutan, giremezsin
sohbet ettik. Canl› bomba ihbar› olkarﬂ›ya kal›yorlar.

Alçakl›¤›n
S›n›r› Yok

Say›: 18
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Güler Zere ‹çin Açl›k Grevleri...
Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009
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Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için yap›lan eylemler ‹stanbul’da ve Anadolu’nun dört bir yan›nda büyüyerek sürüyor. ﬁimdiye
kadar yap›lan birçok eyleme açl›k
grevleri de eklendi. ‹stanbul’da, Antalya’da, Bursa’da yap›lan açl›k
grevleriyle Güler Zere için özgürlük
istendi.

duyurdular.

‹stanbul-Okmeydan›: Tecri-

te Karﬂ› Mücadele Platformu 24
Ekim günü ‹stanbul Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda Güler Zere’ye
özgürlük için 3 günlük açl›k grevine
baﬂlad›klar›n› duyurdu.
Park›n giriﬂine “Güler Zere ve
Hasta Tutsaklar ‹çin 3 Günlük Açl›k
Malatya’da Halk Cephesi 30
Grevindeyiz” yazan bir pankart
Ekim günü; Ankara’da Halk
asan platform üyeleri giriﬂte duvara
Cephesi, ODAK, DHF, ESP 31
bir de Güler Zere maketini yerleﬂtirEkim-1 Kas›m günleri; Adana’da
diler.
Halk Cephesi, ESP, DHF, BDSP,
“Keyfiyete Son Verin Güler ZeAl›nteri 31 Ekim-2 Kas›m tarihleri
re’yi Serbest B›rak›n” yazan bir
aras›nda açl›k grevi yapacaklar›n›
pankart›n aç›ld›¤› eylemde;
“AKP Bürokrasisi Güler Zere’yi Ölüme Terkediyor, Dr.
Melek Erkiﬂi Güler Zere’nin
Ölüme Terkedilmesinden Sorumludur” yazan dövizler taﬂ›nd›.
Platform ad›na bas›na bir
aç›klama yapan TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç Aﬂc›; “100 günü geçen zaman içinde insan›
hasta eden bürokrasiyi bile iﬂletmemiﬂler, bu konuda özel
bir irade ortaya koyarak yaz›ﬂmalar› dahi yapmam›ﬂlar, soOKMEYDANI ruldu¤unda ise bunu saklam›ﬂ-

lard›r. Bunu yapm›ﬂ olsalard› bile
herhangi bir engelin bulunmad›¤›
gerçe¤iyle yüz yüze geleceklerdi”
dedi.
“Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta
Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemden sonra
parka kurulan çad›rlar›n alt›na geçilerek açl›k grevine baﬂland›.
Eyleme destek vermek için gelen Grup Yorum üyeleri; “Bu direniﬂte beraberiz, burada türkülerimizi Güler Zere için söyleyelim” diyerek bir dinleti verdiler.
Eylemin ikinci gününde açl›k
grevini 40 kiﬂi sürdürürken, eyleme
sanatç› ve DKÖ’lerden destek ziyaretleri yap›ld›. Eylemin ilk iki günü
ﬁair Ruhan Mavruk, Nurettin Güleç, Grup Düﬂbaz, D‹SK Emekli
Sen Kad›köy ﬁubesi, DHF, Partizan, Yeni Dünya ‹çin Ça¤r› dergisi
ziyaret ederek desteklerini sundular.
Tiyatro Simurg’un eylemi ziyaret ederek bir oyun sergiledi¤i açl›k
grevinde, eyleme gelirken kaza geçirerek hastaneye kald›r›lan ‹rfan
Y›lmaz’a toplu olarak mektup gönderildi. Güler Zere için yap›lan eylem görüntülerinden oluﬂan bir si-

nevizyon gösteriminin yap›ld›¤› ve
Yasak Bölge filmi izlendi¤i ikinci
günde EMO ve EMO Genç üyeleri
kitlesel bir ﬂekilde “Güler Zere’ye
Özgürlük” sloganlar›yla parka girerek ziyaret ettiler.
‹kinci gün ayr›ca Erdal Bayrako¤lu ve gitaristi ziyarat ederek bir
dinleti sundular. Dido ve Çav Bella
ile baﬂlayan dinletide halay ve horon parçalar› söyleyen Erdal Bayrako¤lu; “Bizde Güler Zere’ye biran
önce özgürlük istiyoruz. Bunun için
direniﬂinize destek amac›yla buraday›z” dedi.
Açl›k grevinin son günü olan 26
Temmuz günü “Güler Zere ve Hasta Tutsaklar ‹çin 3 Günlük Açl›k
Grevindeyiz” yaz›l› pankart›n alt›nda bir aç›klama yapan TKMP açl›k
grevini bitirdi¤ini duyurdu.
“Keyfiyete Son Verin Güler Zere’yi Serbest B›rak›n” yazan bir
pankart› aç›l›rken TKMP ad›na Av.
Behiç Aﬂc› bas›na bir aç›klama yapt›.
“Cumhurbaﬂkanl›¤›, Baﬂbakanl›k, Adalet Bakanl›¤›, Adli T›p elele Güler Zere’nin idam ferman›n›
haz›rl›yor” diyen Aﬂc›; Güler Zere’yi hapishane koﬂullar› ve tecrit
politikas›n›n kanser yapt›¤›n› söyledi. Art›k kaybedecek zaman kalmad›¤›n› ve oyalanmak istemediklerini
söyleyen Aﬂc›; “Adli T›p Kurumu
ve AKP iktidar› sabr›m›z› s›namamal›d›r. Bizi aldatt›klar›n› düﬂünmemelidir. Biz Güler’i istiyoruz.
Biz hasta tutsaklar›m›z› istiyoruz.
Ve alaca¤›z. Yapt›¤›m›z üç günlük
açl›k grevi uyar›d›r. ‹ktidara, Adli
T›p Kurumu’na uyar›d›r” dedi.
Aﬂc› son olarak; Güler Zere’nin
sa¤l›¤›ndan ve yaﬂam›ndan Adli T›p

ANTALYA

Kurumu ve
AKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu
söyledi.
Ya p › l a n
aç›klaman›n
ard›ndan açl›k grevinde
olanlara toplu yemek da¤›t›ld›.

A n t a l ya :

BURSA

Antalya
Halk Cephesi, 25 Ekim günü Sosyalist Parti Antalya ‹l Örgütü’nde Güler Zere’ye özgürlük için açl›k grevi
baﬂlatt›. Üç gün süren açl›k grevinin
sonunda 27 Ekim günü K›ﬂlahan’da
yap›lan eylemle Güler Zere’ye özgürlük talebi tekrar dile getirildi.
Sosyalist Parti, D‹P Giriﬂimi ve
DHF’nin de destek verdi¤i eylemde
“Güler Zere Serbest B›rak›ls›n,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”
sloganlar›n›n at›ld›.
Eylemde bas›na yap›lan aç›klamada; “Aylard›r gün gün ölüme sürüklenen bir insan› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Sokaklarda yapmad›¤›m›z
eylem kalmad›. ‹nsanl›¤a hayk›rmak için 3 gündür Sosyalist Partide
açl›k grevindeydik. Çünkü Güler
Zere, devrimci bir kad›n idama
mahkum edilmiﬂ durumda. Evet,
devletin hapishanesinde elinin alt›ndaki bir insan, tecrit koﬂullar›ndan
kaynakl› kanser oluyor ve tedavisi
için yasalara göre serbest b›rak›lmas› gerekirken ama serbest b›rakm›yor” denildi.
Açl›k grevinin uyar›
amaçl› oldu¤u belirtilen
aç›kalamada son olarak; “Güler Zere ve
hasta tutsaklar serbest
b›rak›lana kadar sesimizi daha güçlü yükseltmeye devam edece¤iz” denilerek eylem
bitirildi.

Bursa: Bursa’da Halk Cephesi ve
ESP taraf›ndan, Güler Zere ve hasta
tutsaklar›n özgürlü¤ü için 2 günlük
açl›k grevine baﬂland›. 25 Ekim günü Heykel meydan› Belediye binas›
önünde eylem yap›larak Açl›k Grevi halka duyuruldu.
Daha sonra, Teleferik’in Akça¤layan Mahallesi giriﬂinden açl›k
grevinin yap›laca¤› Akça¤layan cemevi yan›na kadar bir yürüyüﬂ yap›ld› ve burada da bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada; “Güler Zere ve
hasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için 2
günlük açl›k grevi baﬂlat›yor, tüm
halk›m›z› bizimle birlikte olmaya,
sesimize ses, gücümüze güç katmalar› için yan›m›zda olmaya ça¤›r›yoruz.” denildi. Eyleme BDSP’de
destek verdi.
10 Halk Cepheli ve 1 ESP’li ile
yap›lan Güler Zere ve hasta tutsaklar için açl›k grevi eylemine mahalle halk› çay, ﬂeker, battaniye ve giyecek getirerek destek oldular.
Açl›k grevinin 2. gününde, tecrit
zulmüne karﬂ› ölüm orucunda ﬂehit
düﬂen 122 devrimciyi ve Güler Zere’yi anlatan sinevizyon gösterimi
yap›ld›. Güler için aç›lan mesaj defterine mahalle halk›ndan duygu ve
düﬂüncelerini yazanlar oldu.
Açl›k grevinin bitirildi¤inin duyuruldu¤u eylemde; “Bu güne kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda oldu¤u gibi merhamet de¤il anam›z›n ak
sütü, aln›m›z›n teri kadar helal olan
adaleti istiyoruz. Bu amaçla yapt›¤›m›z 2 günlük uyar› açl›k grevine
burada ara veriyoruz” denildi.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

13

‹ S TANBUL / TA K S ‹ M

ÇÖZÜN GÜLER’‹N KELEPÇELER‹N‹
Güler Zere eylemlerinin 16. haftas›nda olan Taksim yürüyüﬂü 30
ekim günü saat 19:30’da Taksim
Tramvay Dura¤›’nda yine yap›ld›.
Eyleme kat›lan bine yak›n kiﬂi ya¤murlu ve so¤uk havaya ra¤men coﬂkulu ve gür bir ﬂekilde Güler Zere’ye
Özgürlük sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Yürüyüﬂ sloganlar ve alk›ﬂlarla
Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar
TA K S ‹ M
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gelindi. Burada aç›klamay› Ça¤daﬂ
Hukukçular Derne¤i ad›na okuyan
Av Oya Aslan; “Kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere son günlerini
yaﬂ›yor. Serbest b›rak›lmas› talebiyle
eylemlere baﬂlad›¤›m›zda 4 ay öncesiydi. Ve hastal›¤›n›n son aﬂamaya,
yani geri dönülmez aﬂamaya evrildi¤ini daha o zaman aç›klam›ﬂt›k. Güler Zere’nin tahliye edilmemesi zamana yay›larak katledilmesi demektir. Güler’i bir devrimci oldu¤u için
sessizce katletmek isteyenlere, hasta
tutsaklar› tahliye etmeyerek ölümlerini seyredenlere sesleniyoruz: Güler’i sahiplenmek, özgürlüklerini istemek meﬂrudur. Kendi yasalar›n›za
uyun! Bilimin dedi¤ini yap›n!
Halk›n her kesiminden yükselen
talebi yerine getirin.
Çözün Güler’in kelepçelerini!
Hakl›l›¤›m›z›n verdi¤i güçle bugün bu talebi, bir kez daha , en yüksek talebimizle hayk›r›yoruz.
Güler’i istiyoruz!
Adalet ‹stiyoruz!” dedi.

Daha sonra söz alan Av Taylan
Tanay;
“Siyasal iktidar Adalet bakan›
Cumhurbaﬂkan› Adli T›p Kurumu
kay›ts›zl›klar›n› sürdürüyorlar.” diyerek Güler Zere’nin 40 kiloya düﬂtü¤ünü, a¤›zdan beslenemedi¤ini ve
art›k yürüyemedi¤ini aç›klad›. Av.
Tanay sözlerine ﬂöyle devam etti:
“TTB tam iki ay önce 26 A¤ustos’ta
bir rapor aç›klam›ﬂt›. O raporda Güler Zere’nin derhal serbest b›rak›lmas›n› istemiﬂti. Gerekçe olarak da
onun sa¤l›¤›na kavuﬂmas› için sal›verilmesi gerekir demiﬂlerdi. Oysa
bu sefer, iki ay sonra onun sa¤l›¤›na
kavuﬂmas› için de¤il sadece vedalaﬂma ve huzur hakk› için sal›verilmesini istiyorlar. Gelinen aﬂamada bu kay›ts›zl›kla bir devrimci tutsa¤›n daha
katledilmesine neden oluyorlar. Toplumsal, siyasal, sendikal muhalefet
olarak hakl› bir onuru paylaﬂ›yoruz.
Devrimci bir tutusa¤›n yaﬂam hakk›n› savunuyoruz.”
Eylemin sonunda 3 Kas›m günü her ilde yap›lacak olan AKP ‹l
binalar› önündeki bas›n aç›klamas›
ve kefenli oturma eyleminin duyurusu ile Güler’in durumunun Adli
T›pta görüﬂülece¤i gün olan 5 Ka-

s›m günü Adli T›p önündeki oturma
eyleminin duyurusu yap›ld›.

TAYA D ' l › l a r d a n
Suç Duyurusu
TAYAD'l› Aileler 28 Ekim günü
‹stanbul Sultanahmet Park›'nda bir
eylem yaparak Adana Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi'nde
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Uzman› Prof. Doktor Melek Erkiﬂi'nin
yarg›lanmas›n› istedi.
Melek Erkiﬂi, Güler Zere'den
doku örne¤i almaya gitti¤inde, Zere'yi azarlarcas›na "d›ﬂar›da olsan
kimbilir kaç kiﬂiyi öldürecektin?"
demiﬂti. Melek Erkiﬂi'nin söyledi¤i
bu sözle ilgili, TAYAD’l› Aileler 28
Ekim günü ‹stanbul Sultanahmet
Park›’nda bir eylem yaparak; "Bir
doktorun böyle bir ﬂey söylemiﬂ olmas› dehﬂet vericidir" dediler.
Eylemin ard›ndan TAYAD’l› Aileler Melek Erkiﬂi hakk›nda suçduyurunda bulundu.

“ G ü l e r Z e re K a t l e d i l i y o r !
Katletmelerine ‹zin
Vermeyece¤iz!”
24 Ekim’de, Halk Cephesi ‹stanbul Bahçelievler’de Güler Zere için
meﬂaleli yürüyüﬂ düzenledi. Güler
Zere'nin resimleri, dövizler, K›z›l
bayraklar taﬂ›yan ve meﬂaleler tutuﬂturarak kortej oluﬂturan Bahçelievler halk›, "Güler Zere'ye Özgürlük, Güler Zere Serbest B›rak›ls›n,
Katil Devlet Hesap Verecek, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar› atarak yürüyüﬂe geçti.
Yürüyüﬂ boyunca sloganlar›n
yan›s›ra sürekli Güler Zere ile ilgili
bilgi veren konuﬂmalar yap›ld›. Mahalle halk›n›n da evlerinin camlar›ndan alk›ﬂlarla destek verdi¤i yürüyüﬂte Gündo¤du marﬂ› hepbirlikte
söylendi. Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan aç›lamada; “Dört duvar aras›na
hapsedilmiﬂ, eli kolu ba¤l› bir insan›n tedavisini engelleyerek gün
gün, parça parça öldürmek, iﬂkence
de¤il midir?” denildi.

G ü l e r Z e re P a n k a r t › n a

Ta h a m m ü l s ü z l ü k
Polis, 23 Ekim günü Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i önünde as›l›
bulunan “Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart›n› zorla indirmeye
çal›ﬂt›. Polis pankart› indiremeyince
derne¤e para cezas› yazd›
24 Ekim günü ise dernek önünde yap›lan eylemle, “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” Ay›ﬂ›¤› Kültür Sanat
Derne¤i’ninde destek verdi¤i eylemle polis ve zab›talar›n Güler Zere için as›lan pankarta tahammülsüzlükleri teﬂhir edildi.

SULTA N A H M E T

“ G ü l e r ’ i n H a s t a l › ¤ › Ad li T › p
Kurumu’nun Karar›n›
Beklemiyor”
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için her Perﬂembe günü ‹stanbul
Adli T›p Kurumu önünde oturma yap›lmaya baﬂlayan oturma eylemlerinden ikincisi 22 Ekim günü yap›ld›.
Eyleme kat›lan 70 kiﬂi “Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük Hasta
Tutsaklara Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
resmi bulunan pankart ve dövizlerin
yan› s›ra Güler Zere’ye ait maket,
pankart›n yan›nda tutuldu.
Güler Zere Eylem Birli¤i ad›na
haz›rlanan aç›klamay› TAYAD’l›
Ahmet Kulaks›z ; “Güler’in hastal›¤› Adli T›p Kurumu’nun karar›n›
beklemiyor” diyerek, Güler Zere’yi
serbest b›rakmaman›n suç oldu¤unu
belirtti ve Adli T›p Kurumu ve Adalet Bakanl›¤›’n›n suç iﬂlemekten ve
suçlar›na bir yenisini eklemekten
vazgeçmesini istedi.
Aç›klaman›n ard›ndan 1 saatlik
oturma eylemi yap›ld›, Oturma eylemi süresince s›k s›k Güler Zere’ye
Özgürlük sloganlar› at›ld›.

SARIGAZ‹

BAHÇEL‹EVLER

TTB’den Aç›klama:
“ G ü l e r Z e re A r t › k T › b b i v e
Bilimsel Olarak Geri
Dönüﬂsüz Bir Yo l d a ”
26 Ekim’de ‹stanbul Tabip Odas›’nda, TTB Baﬂkan› Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Prof. Dr. P›nar , M. Sad›klar Sahip, TTB Kanser Dan›ﬂma
Kurulu Baﬂkan› Ali Çerkezo¤lu tara-

SAL‹HL‹

MERS‹N

f›ndan Güler Zere’nin son durumuna
iliﬂkin bas›n toplant›s› yap›ld›.
Toplant›da ilk sözü alan Gencay Gürsoy; Güler Zere’nin art›k
geri dönüﬂsüz bir yola girdi¤ini belirtti.
TTB Kanser Dan›ﬂma Kurulu
Baﬂkan› Ali Çerkezo¤lu da t›bben
geriye dönülmez bir sürecin içinde
bulunuldu¤unu belirterek; Güler
Zere için “vedalaﬂma ve huzur hakk›” verilmesi gerekti¤ini söyledi.

Güler'i Zulmünüzden
Al ac a¤›z

ANKARA

Manisa'n›n Salihli ilçesinde
Halk Cephesi, Al›nteri, DHF ve
EMEP 27 Ekim günü Finans Bank
önünde Güler Zere'nin ve hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için bir
eylem yapt›lar. "Güler Zere'ye Özgürlük Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›lan eylemde;
"H›zla kanserin yay›ld›¤› biline biline beklenen 4 ay›n anlam› öldürmek de¤il midir?” diye soruldu.
Güler Zereler’e sahip ç›kma
ça¤r›s› yap›lan eylemde; “Yar›n sizde F Tipine girebilirsiniz. Sizin de
baﬂ›n›za ayn› ﬂeyler gelebilir” denildi.

G ü l e r Z e re ’ n i n ‹ d a m › n a
K a r a Verildi

ADANA

MALATYA

Her hafta Sal› günü TAYAD’l›
Aileler taraf›ndan Mersin Taﬂ Bina’da yap›lan “Güler Zere’ye özgürlük” eylemi bu hafta 27 Ekim
günü yap›ld›.
Eylemde TAYAD ad›na Hasan
Biber bir aç›klama yaparak; Amerikanc› AKP iktidar› merhamet dilemeyen Güler Zere’yi katlediyor. …
istiyorlar ki kendileri hapishanelerde tecrit ederek, sokaklarda kurﬂunlayarak, iﬂkence yaparak insanlar›
katletsinler. Ve kimse buna ses ç›karmas›n” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan 10 dakikal›k oturma eylemi yap›ld›.

“ G ü l e r Z e re ’ n i n H a s t a l › ¤ ›
Dönülmez Noktada”

Ankara'daki demokratik kitle örgütleri, her hafta çarﬂamba günleri
oldu¤u gibi bu hafta da Adalet Bakanl›¤›n›n önünde bir araya gelerek,
Güler Zere'ye Özgürlük ça¤r›s›n›
yinelediler. 90 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde bir aç›klama yapan ÇHD
Baﬂkan› Av. Selçuk Koza¤açl› Güler Zere’nin hastal›¤›n›n dönülmez
aﬂamaya geldi¤i söylendi.
Koza¤açl› aç›klaman›n devam›nda Güler Zere'nin derhal tahliye
edilmesi gerekti¤ini, bunun Güler
Zere’nin hakk› oldu¤unu belirtti ve
bugün bu iste¤in hayati bir önem taﬂ›d›¤› vurgulad›.
Eyleme kat›lan ﬁair Mehmet
Özer Güler Zere’ye ithafen bir ﬂiir
okudu.

“ G ü l e r ’i Derhal Serbest
B›rak›n!
G ü l e r Art›k Uyuyam›yor!”
Hatay'da TAYAD'l› Aileler her
hafta oldu¤u gibi bu hafta da Güler
Zere için eylem yapt›lar. 26 Ekim
günü Ulus (köprübaﬂ›) Alan›’nda
yap›lan eylemde; Güler Zere’nin
a¤r›lar›ndan kaynakl› geceleri uyuyamaz hale geldi¤i belirtildi. Refakatç›lar›n da keyfi uygulamalarla
b›kt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› söylenerek;
“Amac›n›za ulaﬂamayacaks›n›z, her
ﬂekilde Güler'i sahiplenmeye devam
edece¤iz" denildi.

G ü l e r Serbest Kalana
K a d a r D i r enece¤ iz
Dersim'de 24 Ekim günü Güler
Zere ve Hasta Tutsaklar için kefenler giyilip AKP il binas›n›n önüne
tabutlu yürüyüﬂ yap›ld›. Sloganlar
eﬂli¤in yap›lan yürüyüﬂte bir süre
cadde trafi¤e kapat›larak oturma eylemi yap›ld›. Oturma eylemi s›ras›nda Çav Bella marﬂ› söylendi. Ard›ndan devam eden yürüyüﬂte AKP
önüne gelindi¤inde burada bas›na
bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada;
“Amerikanc› faﬂist AKP iktidar›
Güler Zere’yi katlediyor” denilerek;
“‹ktidar›n katletme politikas›na karﬂ› gücümüzü büyütelim, mücadelemizi yükseltelim” ça¤r›s› yap›ld›.

K e f e n l e r G i y i l e re k G ü l e r
Z e re ’ y e Ö z g ü r l ü k ‹ s t e n d i
Elaz›¤ Halk Cephesi bu hafta da
Hozat garaj›nda 24 Ekim günü “Güler Zere’ye Özgürlük” dedi.
Halk Cephesi’nin eyleminden
önce DTP’nin yapt›¤› eyleme polislerin yönlendirmesiyle 25 kiﬂilik faﬂist grup sald›rm›ﬂ ve püskürtülmüﬂtü. Yaﬂanan olaydan sonra da
Güler Zere için yap›lacak eylem
için ça¤r› yapan Önder Bozkurt, polisler taraf›ndan gözalt›na al›nmaya
çal›ﬂ›ld›. Halk›n sahiplenmesiyle
polis bunda baﬂar›l› olamad›. Sald›r›dan yar›m saat sonra Halk Cepheliler alana sloganlarla, üzerinde Güler Zere’nin resminin oldu¤u kefenlerle gelerek “Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Halk Cephesi ad›na yap›lan
aç›klamada; “Adli T›p ve AKP iktidar›n› uyar›yoruz; Güler Zere’nin
cezaevinin kötü ve sa¤l›¤a ayk›r›
koﬂullar› alt›nda tutularak ölümü
beklenerek suç iﬂliyorsunuz. Suç iﬂlemekten vazgeçin… Derhal Güler
Zere’yi serbest b›rak›n” denildi.

Yine Ayn› Sesi
Yükseltiyoruz: “Güler
Z e re ’ y e Ö z g ü r l ü k ”
Malatya’da 25 Ekim günü AKP
‹l Binas› önünde Halk Cepheliler taraf›ndan Güler Zere için kefenli eylem yap›ld›.
Herkese Güler Zere’yi daha fazla sahiplenme ça¤r›s› yap›lan eylemde; Güler Zere’yi sahiplenmenin yaﬂam hakk›n› sahiplenmek oldu¤u vurguland›.
Eylemin ard›ndan 3 kiﬂi AKP
önünde 1 saat Güler Zere’ye özgürlük nöbeti tuttu. Nöbet s›ras›nda bildiri da¤›t›larak Güler Zere’nin son
durumuyla ilgili bilgi verildi.

A K P ‹ k t i d a r › Yalanc›
Güler Zere ve hasta tutsaklar
için Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda
eylem yap›ld›. 24 Ekim’de K›ﬂlahan’›n giriﬂi olan Halk Bank’›n

önünde toplanan demokratik kitle
örgütleri; pankart ve sloganlarla
meydana kadar yürüdüler. “Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Analar›n
Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›lan eylemde K›ﬂlahan
Meydan›na gelindi¤inde bir aç›klama yap›ld›.
“Güler Zere ve hasta tutsaklar›n
durumlar›n› gerek Antalya’da gerekse Anadolu’nun onlarca ﬂehrinden hayk›r›yoruz” denilen aç›klamada; “AKP iktidar› ve bürokratlar›, kurumlar yalanc›d›r. Çünkü Güler Zere’nin gün gün öldürülmesine
karﬂ› yükselen halk›n tepkisini dindirmek için ortaya bir evrak eksikli¤i yalan› at›lm›ﬂt›r” denildi. Aç›klamada Güler Zere’nin son durumu
ile ilgili refakatç›s›n›n anlat›mlar›
okundu.

da bilgi verilirken "Güler Zere 12
Ekim 2009 günü üçüncü ameliyat›n› oldu. 7 ay içinde 3 kez a¤›r kanser ameliyat› oldu, bir buçuk ay süren bir radyoterapi tedavisi gördü.
Bir tecrit hücresinde, tek baﬂ›na 3
kez a¤›r kanser ameliyat›n› peﬂ peﬂe
yaﬂad›. H›zla kanserin yay›ld›¤› biline biline beklenen 4 ay›n anlam›
"ÖLDÜRMEK" de¤il midir? Güler
Zere gün gün eriyor. AKP ‹ktidar›
ve Adli T›p kurumu suç iﬂlemeye
devam ediyorlar” denildi.
Aç›klaman›n okunmas›n›n ard›ndan oturma eylemi yap›ld›. Oturma eylemi s›ras›nda Güler Zere’nin
refakatçisinin anlat›mlar› okundu.
"Özgür Tutsak” ve "Çav Bella”n›n
söylendi¤i eylem, sloganlar›n at›lmas›yla ve gelecek hafta AKP
önünde olunaca¤›n›n duyrulmas›yla
sona erdi. Eyleme 40 kiﬂi kat›ld›.

G ü l e r Z e re i ç i n O t u r m a
Eylemi

“ G ü l e r Z e re ’ y i S e r b e s t
B›rakmayarak AKP
Ya s a l a r › Ç i ¤ n i y o r ”

23 Ekim’de Adana ‹nönü Park›’nda Güler Zere için her hafta yap›lan oturma eylemine devam edildi. Al›nteri, Halk Cephesi, ESP,
‹HD, ÇHKM, BDSP, ve DHF düzenledi¤i ve 45 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde “Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” yazan bir pankart ile Güler Zere’nin foto¤raflar›
taﬂ›nd›.
Eylemde yap›lan aç›klamada Dr.
Melek Erkiﬂi’nin faﬂist yaklaﬂ›m›
anlat›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan
mumlar yak›larak pankart›n önüne
dizildi ve oturma eylemi yap›ld›.
Oturma eylemi s›ras›nda Adana Özgürlükler Derne¤i Müzik Grubu
Güler Zere için marﬂlar söyledi.

“ G ü l e r Z e re G ü n G ü n
Eriyor”
23 Ekim günü saat Halk Cepheliler ‹zmir Kemeralt›’da bir eylem
yaparak Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istediler.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
Güler Zere’nin son durumu hakk›n-

Halk Cepheliler, Bursa'da 22 ve
29 Ekim günlerinde AKP önünde
Güler Zere’ye özgürlük talebiyle
eylem yapt›lar. "Güler Zere'ye Özgürlük Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n" pankart› aç›lan eylemlerde
Güler'in resminin bulundu¤u dövizler taﬂ›nd›.
29 Ekim’de yap›lan eyleme polis
“art›k akﬂam eylemlere izin yok, yasalar böyle. Neden 29 Ekim’de eylem yap›yorsunuz” gibi gerekçelerle müdahale etmeye çal›ﬂt›. Halk
Cepheliler as›l Güler Zere’yi serbest b›rakmayarak AKP’nin yasalar› çi¤nedi¤ini söyleyip meﬂalelerini
yakarak eylemlerine devam ettiler.
Eylemde Halk Cephesi ad›na
Yalç›n Do¤ru bir aç›klama yapt›.
Do¤ru yapt›¤› aç›klamada; “‹ﬂkenceye s›f›r tolerans” nutuklar› atan
AKP iktidar›, iﬂkenceyi tüm kurumlar›na o kadar yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r ki,
iﬂkenceye art›k doktorlar bile kat›lmakta, ettikleri hipokrat yeminlerini bir kenara b›rakarak, devrimci
tutsaklara pervas›zca iﬂkence yapmaktan kaç›nmamaktad›rlar” dedi.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009
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G ü l e r ‹çin Eylemde 11.
Hafta
Her Cuma oldu¤u gibi, 23 Ekim
günü Belçika'n›n baﬂkenti Brüksel'de, Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi üyeleri Avrupa Komisyonu
Konsey binas› önünde K›z›l Yard›m
(Secours Rouge) Belçika seksiyonu
ile eylem yapt›lar.
Bir saat süren eylemde, Güler
Zere'nin serbest b›rak›lmas› için,
Frans›zca, Türkçe ve ‹ngilizce dillerinde toplam 3 pankart aç›ld› ve 480
bildiri da¤›t›ld›.
Bu gösteri, Brüksel'deki Avrupa'l› kurumlar›n önünde Güler Zere
için yap›lan 11. eylem oldu.

‹ n g i l t e re’de Açl›k Grevi
Baﬂlad›

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

‹ngiltere’de, Anadolu Halk Kültür Merkezi'nde; 29 günü, Güler Zere'nin resminin yer ald›¤› "Güler zere'ye Özgürlük” yaz›l› ‹ngilizce tiﬂörtler giyilerek 22 kiﬂiyle 3 günlük
açl›k grevine baﬂland›.
Ayn› gün, Özgürlük Komitesi
üyeleri taraf›ndan Uluslaras› Af Örgütü önünde bir eylem yap›ld› ve
dosya verilerek, Türkiye masas› çal›ﬂan›yla görüﬂüldü.
Yap›lan görüﬂmede Özgürlük
Komitesi üyeleri ise; Güler Zere'nin
avukatlar›yla iletiﬂimlerini kesmemeleri, Adalet Bakanl›¤›na yaz›lan
mektuplar›n cevaplar›n› almalar›nda ›srarc› olmalar› söylendi ve somut eylemler önerisinde bulunuldu.
Uluslararas› Af Örgütün'deki görüﬂmeden sona, Londra'daki Türkiye Büyükelçili¤i önünde AKP hükümeti protesto edildi.
Protesto gösterisinde; Güler Zere'nin resminin yer ald›¤› Türkçe ve
‹ngilizce "Kanser Hastas› Güler Zere'ye Özgürlük”yaz›l› pankart aç›ld›, ‹ngilizce bildiriler da¤›t›ld›.

O l l i R e h n ' e G ü l e r Z e re
Soruldu
Radikal Sol Koalisyonu (Synaspismos Rizospastikis Aristera) isimli Yunan partinin Avrupa Milletve-
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kili Nikolaos Chountis, geçti¤imiz
Eylül ay›nda Avrupa Komsiyonuna
ve özellikle Avrupa Birli¤i'nin (AB)
geniﬂlemeden sorumlu komiser Olli
Rehn'e Güler Zere'nin durumu hakk›nda soru sordu¤u ö¤renildi.
Chountis'in Komisyona sundu¤u
soru önergesininde Güler Zere ile
ilgili; "Güler Zere'nin derhal serbest
b›rak›lmas› için Komisyon acil olarak hangi ad›mlar atacakt›r?
Türkiye hapishanelerindeki kabul edilemez yaﬂam koﬂullar›n›n
iyileﬂmesi için, Komisyon ne gibi
önlemler alacakt›r?" sorular›n› yöneltti.

N ü r n b e r g ' d e G ü l e r Z e re ' y e
Destek Stand›
Almanya’n›n Nürnberg bölgesinde Halk kültür Evi üçüncü kez Güler Zere'ye Özgürlük destek stand›
açt›. Stantta imza toplanarak Almanca ve Türkçe bildiri da¤›t›m›
yap›l›yor.
Yaklaﬂ›k 2 saat aç›k kalan standa
Türkiyeli halk›n ilgisi yo¤undu. Bu
aç›lmas› planlanan 4 stanttan
3’üncüsü olan stand›n gelecek hafta
yeniden aç›laca¤› duyuruldu.

F r a n s a ’ d a G ü l e r ‹ ç i n Açl›k
G revi
Fransa Özgürlük Komitesi çal›ﬂan› 3 kiﬂi 24 Ekim günü Kanser
hastas› devrimci tutsak Güler Zere'nin daha sa¤l›kl› koﬂullarda tedavisinin sürdürülmesi için açl›k grevi
yaparak Paris'in Strasbourg Saint
Denis, Gar de Lest, Republique
semtlerinde 750 adet Frans›zca bildiri da¤›tt›.
Da¤›t›m› yap›lan bildirilerde
AKP hükümetinin hukuksuzlu¤u ve
Güler Zere'nin uygun olmayan sa¤l›ks›z koﬂullarda tutularak tedavisinin engellendi¤i; Güler Zere'nin her
gecen gün biraz daha ölüme yaklaﬂmas›n› sa¤lad›¤› belirtildi.

Berlin: “Nurhan Cengiz Ahmet’e Özgürlük.
G ü l e r Z e re " y e Ö z g ü r l ü k ”

BELÇ‹KA /
BRÜKSEL

LONDRA

ALMANYA /
NÜNBERG
Berlin"de 22-23 Ekim günleri
devrimci tutsaklara özgürlük talebi
hayk›r›l›rken, Güler Zere’nin raporunun zamana yay›larak, katledilmeye çal›ﬂ›lmas› teﬂhir edildi.
22 Ekim günü Krezuberg Kottbussertor’da geleneksel hale gelen
Almanya’daki devrimci tutsaklar
Ahmet ‹stanbullu, Cengiz Oban ve
Nurhan Erdem için eylem yap›ld›.
Eylemde yüzlerce Almanca ve
Türkçe bildiri da¤›t›l›rken, bildiriler
yüksek sesle okundu.
23 Ekim günü önce, cuma namaz›ndan ç›kan insanlara Güler Zere’yle ilgili bildiri da¤›t›ld›.
Ard›ndan cuma pazar›n›n giriﬂine, Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük yaz›l› Türkçe ve Almanca resimli pankart ve Güler Zere’nin,
Türkçe ve Almanca yaz›l› dövizi
as›larak, 1.5 saat boyunca bildiri da¤›t›ld›.

Dev-Genç Bu Ülkenin
Anti-Emperyalist ﬁiar›d›r
25 Ekim günü Halk Cepheliler
‹stanbul’da 6. Filo’nun denize döküldü¤ü Dolmabahçe’de “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” diye hayk›rd›lar.
Yaﬂl›s› genciyle ikiyüzden fazla
Dev-Gençli emperyalizme karﬂ›
mücadelenin ayn› kararl›l›k ve coﬂkuyla devam etti¤ini gösterdiler.
61 yaﬂ›ndaki Nevriye Ergün “21
yaﬂ›mdaykende buradayd›m, 6. Filo’ya karﬂ› Dev-Gençlilerle eylem
yapm›ﬂt›k, ﬂimdi burada çocuklar›m›n yan›nda olmaktan dolay› çok
mutluyum” diyerek gerçek DevGençliler’in yan›nda yerini alm›ﬂ.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
yazan Halk Cephesi imzal› bir pankart›n aç›ld›¤› eylemde TAYAD’l›
Aileler; “Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun Sohbet Hakk› Uygulans›n”
yazan bir parkart açt›lar.
“Anti-emperyalist ruh bu ülke
insan›n›n daima içindedir” diyen
Serhat Aç›kgöz orada, 40 y›l önce
Dev-Gençliler’in 6. Filo’yu döktükleri yerde bulunmalar›yla ilgili;
“Dev-Genç ve Dev-Gençliler’in ayn› ruhla ve ayn› mücadele azmiyle
dimdik ayakta oldu¤unun gösterge-

sidir” diyor.
Gündo¤du ve Dev-Genç marﬂlar›n›n hep birlikte söylendi¤i eylemde Dilan Balc› bas›na bir aç›klama
yapt›. “Amerika, Türkiye ordusunu
ucuz iﬂgalgücü askeri olarak kullan›yor” diyen Balc›; Türkiye’nin
NATO’ya girebilmek için Kore Savaﬂ›’na asker göndererek 1000’in
üzerindeki askeri katlettirdi¤ini,
Amerika’n›n iﬂgaline destek olmak
için Bar›ﬂ Gücü ad› alt›nda Somali,
Kosova gibi pek çok ülkeye asker
gönderdi¤ini belirtti.
Bugün Afganistan’daki iﬂgal gücünün komutanl›¤›n› Türkiye’nin
yapt›¤›n› söyleyen Balc›; “Yani, Afganistan halk›n› bugün Amerika’n›n
ç›karlar› için Türkiye ordusu katlediyor. Türkiye, kendi evlatlar›n›
Amerika’ya paral› asker olarak kiral›yor, ölüme gönderiyor” dedi.
Balc›; Türkiye’nin Amerika’ya daha fazla yard›m edebilmek için 800
askeri daha Afganistan’a yollamak
istedi¤ini, ayr›ca Irak’taki 142 bin
iﬂgalci Amerikan askerinin ‹ncirlik
Üssü’ne gelece¤ini ve burada a¤›rland›ktan sonra Amerika’ya gönderilece¤ini belirtti.

YÜRÜYÜﬁ: “40 y›l önce DevGençliler’in 6. Filo’yu denize
döktü¤ü yerde yine anti-emperyalist bir eylem yap›yorsunuz. Neler
hissediyorsunuz?
Berna Y›lmaz (20 Yaﬂ›nda):
Emperyalizme karﬂ› mücadelenin bizimle birlikte devam etti¤ini
gösteriyoruz. 40. y›l›m›zda da ayn›
kararl›l›kla, ayn› coﬂkuyla mücadele edecek, er geç Amerika’y› ülkemizden kovaca¤›z.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

Sad›k ﬁenbaba (20 Yaﬂ›nda):
40 y›l sonra yine ayn›
kararl›l›kla, ayn› coﬂkuyla antiemperyalist kavgay› büyütüyoruz.
Emperyalizmi kovana kadar bu
mücadelenin savaﬂças› olmaktan
onur duyuyorum.
“Bizler, Dev-Genç’in 40. y›l›ndan ald›¤›m›z güçle, ‘Amerika Defol Bu Vatan Bizim’ diyoruz” diyen
Balc› son olarak; “Dev-Gençliler bu
ülkedeki gerçek vatanseverlerdir.
Dev-Genç bu ülkenin anti-emperyalist ﬂiar›d›r” dedi.
“Kahrolsun Amerika Yaﬂas›n
Mücadelemiz, Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n
Dev-Gençliler” sloganlar› at›lan eylem; Sam Amca maketi ve ABD
bayra¤› yak›lmas›n›n ard›ndan son
buldu.
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ADANA'DA
YA Z I L A M A L A R
“Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas› kapsam›nda; Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde
yaz›lamalar yap›ld›.
Yaz›lamalar Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi ‹nﬂaat ve Jeoloji Bölümlerine yap›ld›.

ED‹RNE

KÜÇÜKARMUTLU’DA
“AMER‹KA DEFOL”
YA Z I L A M A L A R I

ADANA

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

ED‹RNE’DE
YA Z I L A M A L A R
Edirne'de 26 Ekim gecesi 7 noktaya yaz›lama yap›ld›. Anti emperyalist mücadele gelene¤ini sürdüren
Halk Cepheliler 3 farkl› noktaya
"Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z" ve "‹ncirlik Kapat›ls›n" yaz›lamalar›n› yaparak anti emperyalist
tav›rlar›n› gösterdiler.
Ayr›ca, yine farkl› 4 noktaya yaz›lan "Dev-Genç 40 yaﬂ›nda"
,"Dev-Genç'i 40. Y›l›nda Selaml›yoruz" , "Yaﬂas›n Dev-Genç Yaﬂas›n Dev-Gençliler" ve "Dev-Genç"
sloganlar›yla 40. Y›l›nda Dev-Genç
selamland›.

‹stanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde Halk Cephesi’nin “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›
çerçevesinde yaz›lamalar yap›ld›.
23 Ekim’de yap›lan Amerika karﬂ›t›
sloganlar ve Dev-Genç’in 40. y›l›n›
selamlayan yaz›lamalar sabah saatlerinden itibaren gecekondular›n
duvarlar›ndan sokaklar› ve mahalle
halk›n› selamlad›. Küçükarmutlu’da
kampanya boyunca birçok duvar
k›rm›z›yla boyanacak, mahalle halk›n›n, halklar›n katili emperyalist
Amerika’ya karﬂ› öfkesini görmeyen kalmayacak.

NURT E P E ’ D E
K A M PANYA
YA Z I L A M A L A R I
Emperyalizme karﬂ› mücadele
gelene¤ini sürdüren Halk Cephesi
taraf›ndan yürütülen "Amerika Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas›
kapsam›nda, ‹stanbul Nurtepe'de,
19 Ekim 2009 Pazartesi günü 3 ayr›
bölgede yaz›lamalar yap›ld›.
Çayan Mahallesi, Aﬂ›k Veysel ve
Kan Sokakta "Amerikanc› Natocu
AKP'nin Askeri Olmayaca¤›z, Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z,
142 Bin Amerikan Askeri Ülkemizden Defol" yaz›l› Halk Cephesi ‹mzal› yaz›lamalar yap›ld›.

ESK‹ﬁEH‹R’DE SEM‹NER
ARMUTLU
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KESK’in salonunda bir seminer düzenlendi. Dev-Genç'in 40 y›ld›r sürdürdü¤ü anti-emperyalist mücadelenin anlat›ld›¤› k›sa bir aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile seminere baﬂland›.
Ard›ndan Ümit ‹lter'in yazd›¤›
"GEÇ‹T YOK" adl› ﬂiir okundu.
Anti-emperyalist mücadele ve
Dev-Genç konulu seminer daha çok
soru cevap üzerinden yürüdü.
Seminerde, Dev-Genç'in 40.y›l›n›n
öneminden 40 y›ld›r sürdürdü¤ü anti-emperyalist mücadelen bahseden
Çi¤dem Yakﬂi Dev-Genç'in ve DevGençli olman›n önemine vurdu yapt›.
Daha sonra kampanyadan bahsedilerek yap›lacak olan ‹ncirlik
Üssü yürüyüﬂüne ve sempozyuma
ça¤r› yap›ld›.
Amerika kimdir? Niçin ülkemizden defolmal›d›r? Vatanseverlik niçin önemlidir?...gibi tart›ﬂmalar›n
yap›ld›¤› konuﬂman›n ard›ndan bugün vatan›m›z›n nas›l sat›ld›¤›n› anlatan k›sa bir skeç oynand›. Ard›ndan Grup Boran Halay›'n›n söyledi¤i türkü ve marﬂlarla 33 kiﬂininin
kat›l›p tart›ﬂt›¤› seminer son buldu.

Eskiﬂehir'de 24 Ekim tarihinde
"AMER‹KA DEFOL BU VATAN
B‹Z‹M" kampanyas› çerçevesinde

NURT E P E

ESK‹ﬁEH‹R

Dolmabahçe

2009

1969’dan 2009’a Dolmabahçe...
40 y›ld›r anti-emperyalizm
bayra¤›n› ayn› kararl›l›k ve
ayn› coﬂkuyla taﬂ›yoruz
u “ 2 1 y aﬂ›m d ay ken d e bu ra d ayd ›m , 6 . Filo 'y a kar ﬂ› De v- Genç l i le r 'l e e y l em y a p m › ﬂ t ›k , ”
u “ A nt i- empe ryal ist ruh bu ül ke insan›n›n daima içindedir ”
u “ 4 0 . y › l› m› zd a d a ay n › k ar ar l›l›kla, ayn› coﬂkuyla mücadele
edecek, er geç Amerika’y› ülkemizd e n ko va c a ¤ ›z . ”
Dolmabahçe denilince akla önce
Dev-Genç ve denize dökülen Amerikan askerleri gelir. Güle oynaya
geldikleri ‹stanbul’da onlar› denize
dökerek geri gönderen Dev-Gençliler, 40. y›l›nda anti-emperyalist mücadeleye örnek ve önder olmaya devam ediyor.
Dolmabahçe’de bir yan›yla antiemperyalist mücadelenin tarihi yaz›l›d›r. Dolmabahçe anti-emperyalist mücadelede, cüretin simgelerindendir.
Ülkemizi Amerikan emperyalistlerine açan, emperyalistleri k›rm›z› hal› sererek davul-zurna ile
karﬂ›layan 6. Filo’nun katil askerleri için genelevleri haz›rlayan iﬂbirlikçilerin karﬂ›s›nda, Türkiye halklar›n›n ulusal onurunun, anti-emperyalist öfkesinin temsilcisi DevGenç olmuﬂtur. “Ba¤›ms›z Türkiye”
sloganlar› ile “Yanki Go Home” diyen Dev-Gençliler Yankiler’i lay›k
olduklar› yere göndermiﬂlerdir.

Dev-Genç’in
anti-emperyalist bayra¤›
ellerimizdedir
Gençlik, Dolmabahçe’ye gelip
demirleyen 6. Filo’ya karﬂ› 1968’in
15 Temmuz’unda protestolara baﬂlam›ﬂt›. Amerikan askerlerinin Dolmabahçe’de denize dökülmesi üze-

rine polis gençli¤e
karﬂ› sald›r›ya geçip 17 Temmuz
sabah› ‹TÜ ö¤renci yurduna bask›n
düzenledi ve Vedat Demircio¤lu’nu
katletti. Demircio¤lu anti-emperyalist mücadelenin ilk ﬂehitlerindendir. Gençlik ba¤›ms›zl›k için bedeller ödüyor, “ a l k a n l a ra b o ya n › yor”du!..
Yankiler, bu ülkeye ne zaman
ayak bast›larsa karﬂ›lar›nda hep
Dev-Gençliler’i, vatansever gençli¤i buldular. T›pk› bugün oldu¤u gibi!..
10 ﬁubat 1969’da 6. Filo bir kez
daha ülkemizin limanlar›na demirledi¤inde de öyle olmuﬂtu. Devrimci, yurtsever gençlik, anti-emperyalist öfkesiyle aya¤a kalkt›.
16 ﬁubat günü, 6. Filo’yu protesto eden gençli¤in, vatanseverlerin
yürüyüﬂü Taksim’e ulaﬂt›¤›nda polis deste¤inde gerici-faﬂist güruh
sald›rd›. 2 ﬂehit verilen bu eylem tarihe “ k a n l › p a z a r ” olarak geçti.
Amerikan uﬂaklar› katletmek için
sald›rarak, gerçek kimliklerini gösterdi. Kanl› pazar›n yarat›c›lar›, vatanseverlere b›çaklarla sald›ranlar
MSP’den AKP’ye uzanan gerici
partilerin kurucular›, kurmaylar› oldular.
Bugün onlar yine Amerika’ya
uﬂakl›k yapmaya devam ederken,
Dev-Gençliler “Amerika defol!”
demeye, ba¤›ms›z bir vatan için
mücadele etmeye devam ediyor.

40 y›l sonra ayn› kararl›l›k
ayn› cüretle, ayn› yerdeyiz!
40 y›l sonra yine ayn› yerde, yine ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele ediyoruz. Yine emperyalizme karﬂ› savaﬂ›yoruz. T›pk› 40 y›l

önceki gibi “Emperyalizme karﬂ› “
yine uzlaﬂmaz, yine cüretliyiz.
25 Ekim’deki Dolmabahçe eylemi s›radan bir eylem de¤ildir. Devrimci, anti-emperyalist çizgimizin
40 y›ll›k kesintisizli¤idir.
40 y›l önce oldu¤u gibi 25
Ekim’de oradan bir kez daha emperyalizme “meydan okuduk”. Bu
vatan›n bizim oldu¤unu, Amerika’y› bu topraklardan kovuncaya
kadar savaﬂaca¤›m›z› bir kez daha
ilan ettik.
25 Ekim 2009 Pazar günü Halk
Cepheliler, 6. Filo'nun denize döküldü¤ü Dolmabahçe'de DevGenç’in anti-emperyalist gelene¤ini
sürdürdüklerini dostada, düﬂmana
bir kez daha gösterdiler
Yaﬂl›s›-genci, erke¤i-kad›n›, ö¤rencisi, ev kad›n›, memuru, iﬂçisi,
emeklisi ile 240 Dev-Gençli vard›
orada.
Eyleme kat›lan 61 yaﬂ›ndaki
Nevriye Ergün “21 yaﬂ›mdayken de
buradayd›m, 6. Filo'ya karﬂ› DevGençliler'le eylem yapm›ﬂt›k, ﬂimdi
burada çocuklar›m›n yan›nda olmaktan dolay› çok mutluyum" derken 40 y›ll›k tarihi özetler gibiydi.
“Anti-emperyalist ruh bu ülke
insan›n›n daima içindedir” diyen
Serhat Aç›kgöz 40 y›l önce DevGençliler'in 6. Filo'yu denize döktükleri yerde bulunmalar›n›; “DevGenç ve Dev-Gençliler'in ayn› ruhla ve ayn› mücadele azmiyle dimdik
ayakta oldu¤unun göstergesidir”
sözleriyle de¤erlendirirken, bu gelene¤in kesintisizli¤ine vurgu yap›yordu.
20 yaﬂ›ndaki Berna Y›lmaz ise,
anti-emperyalist mücadele bayra¤›-

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009
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n›n kendi ellerinde oldu¤unu
söylüyordu ﬂu sözleriyle:
“Emperyalizme karﬂ› mücadelenin bizimle birlikte devam
etti¤ini gösteriyoruz. 40. y›l›m›zda da ayn› kararl›l›kla, ayn›
coﬂkuyla mücadele edecek, er
geç Amerika’y› ülkemizden kovaca¤›z.”

12 M artlar’a,
12 Eylüller’e, 40
y›l boyunca halk›n ü zerinden
eksilmeyen bask›lara r a¤men,
ba¤›ms›z bir ülke için herkese
örnek o lacak b ir
mücadele gelene¤i b›rak›ld›.

Dev-Gençliler Yankiler’i denize döktükleri zaman henüz
do¤mam›ﬂ olanlar, onlar› kitaplardan tan›yanlar bugün o bayra¤›
taﬂ›yorlar.

Bunlardan biri de 20 yaﬂ›ndaki
Sad›k ﬁenbaba’yd›. ﬁenbaba; “40 y›l
sonra yine ayn› kararl›l›kla, ayn›
coﬂkuyla anti-emperyalist kavgay›
büyütüyoruz. Emperyalizmi kovana
kadar bu mücadelenin bir parças› olmaktan onur duyuyorum.” diyordu.

“Dev-Gençliler b u ü l k e d e k i
g e r ç e k v a t a n s e v e r l e r d i r.”
Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

Eyleme kat›lanlar ayn› duygular›
taﬂ›yordu. Hemen herkes DevGenç’in tarihinin bir parças› olmaktan, anti-emperyalist bayra¤› taﬂ›maktan dolay› onurlu, gururluydu.
“Amerika Defol Bu Va t a n B i zim” yazan Halk Cephesi imzal› bir

pankart›n aç›ld›¤› eylemde TAYAD'l› Aileler de; “Adalet Bakan›
Sözünü Tutsun Sohbet Hakk› Uygulans›n” yazan bir pankart açt›lar.
Ayr›ca onlarca Halk Cephesi imzal›
döviz de vard›.
Gündo¤du ve Dev-Genç marﬂlar› birlikte söylendi. O marﬂlar ki onlarca anti-emperyalist eylemde dillerde söz olmuﬂtur emperyalizme
karﬂ›.
“Ba¤›ms›zl›k u¤runa al kanlara
boyand›k” diyenlerin sesiydik o gün
Dolmabahçe’de. Oligarﬂi ne yaparsa yaps›n 40 y›ld›r süren anti-emperyalist mücadeleyi engelleyemiyor.
Araya 12 Mart ve 12 Eylül faﬂist
cuntalar› girmesine, 40 y›l boyunca

halk›n
üzerindeki
bask›lar artmas›na
karﬂ›n, ba¤›ms›z bir
ülke için hemen herkese örnek olacak bir
mücadele gelene¤i b›rak›ld›.
Halk Cephesi ad›na bas›n aç›klamas›n›
okuyan Dilan Balc›;
“Amerika, Türkiye ordusunu ucuziﬂgal gücü askeri olarak
kullan›yor” diyerek, “Türkiye'nin
NATO'ya girebilmek için Kore savaﬂ›na asker göndererek 1000'in
üzerindeki askeri katlettirdi¤ini,
Amerika'n›n iﬂgaline destek olmak
için Bar›ﬂ Gücü ad› alt›nda Somali,
Kosova gibi pek çok ülkeye asker
gönderildi¤ini” belirtti.
Oligarﬂinin Afganistan iﬂgaline
ortak olmas›na da de¤inilen aç›klamada, Afganistan’a yeni asker gönderilmesinin nedenleri de belirtildi.
“ Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z”, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”,
“Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n DevGençliler" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem; “Sam Amca” maketi ve ABD
bayra¤›n›n yak›lmas›n›n ard›ndan
bitirildi.

VATAN Deyince;
akl›n›za ne geliyor?

Bu ülkede hiçbir ﬂey gelmiyor.
Va t a n › m D e r s i m .
Taylan Ceylan (Serbest meslek, 34
yaﬂ›nda)
Anlams›z geliyor. H a n i d e r l e r ya
“Ben nas›l vatandaﬂ›m, vatan›md a y o k b ir taﬂ›m”.
Turan ﬁentürk (ﬁoför,
34 yaﬂ›nda)
B i r ul us, mil let.
Hasan Yüksek (Emlakç›,
51 yaﬂ›nda)
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Kendi memleketim, topraklar›m.
‹nan Ekiz (Esnaf, 31 yaﬂ›nda)
Va t a n b e n i m n a m u s u m d u r, onu
k o r u m a k b o y n u m u n b o rc u d u r.
H a n i s a d e c e a s k e re gidip gelmek ten bahsetmiyorum, her t ü r l ü k onuda.
NECEF (Lise 2. s›n›f ö¤rencisi,
16 yaﬂ›nda)
Özgürlü¤ümü doya doya yaﬂayabilece¤im toprak bütünü
Birkan Yalç›n (Üniversite
haz›rlan›yor, 18 yaﬂ›nda)
‹nsan›n bar›nd›¤› sahiplendi¤i
toprak

Özcan Ateﬂ (matbaac›,
20 yaﬂ›nda)
D e v r i m i n y a p › l m a s › g e re k e n y e r
Ozan Göl (Ö¤renci, 17 yaﬂ›nda)
To p r a k

U¤ur Hasçelik (Ö¤renci
19 yaﬂ›nda )
S›n›rlarla etraf› çevrilmiﬂ ba¤›ms›z bir ülke
O¤uz Bulut (Serbest meslek,
19 yaﬂ›nda)
D o¤up büyüdü¤üm, kendi s›n›rlar › m › z i ç i n d e y a ﬂ a d › ¤ › m › z b i r ü l k e.
Bektaﬂ Özceylan (Elektrikçi 27
yaﬂ›nda )

Gülsuyu’nda uyuﬂturucuya karﬂ› toplant› yap›ld›

Mahallemizin uyuﬂturucuyla
kirletilmesine izin vermeyece¤iz!

* Uyuﬂturucuyla uyuﬂturulan b eyinlerimizdir!
Karart›lan g elece¤imizdir! Ç ürütülen k ültürümüzdür.
* U yuﬂturucunun a ilemizi, mahallemizi, halk›m›z› çürütmesine izin vermeyelim!..
Gülsuyu Gülensu Haklar Derne¤i 22 Ekim’de Elisa Cem dü¤ün
salonunda uyuﬂturucu ve yozlaﬂmaya karﬂ› 500 kiﬂinin kat›ld›¤› geniﬂ
kat›l›ml› bir halk toplant›s› yapt›.

Toplant›, uyuﬂturucu kullanan
gençlerin düﬂürüldü¤ü durum
ve devrimcilerin uyuﬂturucuya
karﬂ› yürüttü¤ü mücadeleyi anlatan bir slayt gösterimi ile baﬂlad›. Daha sonra mahallede uyuﬂturucu kullanan gençlerle yap›lan röportajlar izlendi. Sinevizyon gösteriminin ard›ndan Halk›n Hukuk Bürosu’ndan Av. Oya Arslan, Maltepe
Bölge Hastanesinden Dr. Rezzan
Arpaz ve Gülsuyu Gülensu Haklar
Derne¤i’nden Cem Koyup›nar’›n
konuﬂmac› oldu¤u panel yap›ld›.
Panelde ‹lk konuﬂmay› Doktor
Rezzan Arpaz yapt›. Dr. Rezzan,
gençlerimizin hangi ﬂartlar alt›nda
uyuﬂturucuya baﬂlad›¤›n›, ne tür
psikolojik sorunlar yaﬂad›klar›n› ve
ailelerin uyuﬂturucu kullanan yak›nlar›na karﬂ› nas›l yaklaﬂmas› gerekti¤ini anlatt›.
Halk›n Hukuk Bürosu avukatla-

Sar›gazi: Ferhat ve Engin ‹çin
Adalet ‹stiyoruz
‹stanbul Sar›gazi’de 22 Ekim günü Demokrasi Caddasinde bir eylem yap›larak
Ferhat Gerçek ve Engin Çeber için adalet
istendi. “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” pankart› aç›lan eylemde, “Adalet ‹stiyoruz, Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” sloganlar› at›ld›. At›lan sloganlar›n ard›ndan
okunan bas› aç›klamas›nda adalet talebi dile getirildi. Aç›klaman›n ard›ndan Yürüyüﬂ
Dergisi da¤›t›m›na geçildi. Yürüyüﬂ’ün halka ulaﬂmas›n› sindiremeyen polis dergi da¤›t›mc›lar›na sessiz da¤›t›n, insanlar rahats›z oluyor demesi üzerine
çevredekiler rahats›z olmad›klar›n›, as›l onlardan rahats›z
oldular›n› söylediler. 15 kiﬂinin
kat›ld›¤›
aç›klamada 60
dergi da¤›t›ld›.

r›ndan Oya Arslan ise; uyuﬂturucu
satanlar›n gerekli cezalar› almazken
uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele edenlerin onlarca y›l caza
istemiyle yarg›land›¤›n›, hapse at›ld›¤›n›… ancak uyuﬂturucuya karﬂ›
mücadelenin hakl› ve meﬂru oldu¤unun, uyuﬂturucuya ve yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi mahalleli olarak kendilerinin vermesi gerekti¤ini
ve bu konuda kendilerine güvenmesi gerekti¤ini anlatt›.
Cem Koyup›nar ise konuﬂmas›nda uyuﬂturucu kullan›m›n›n bilinçli
bir politika olarak yayg›nlaﬂt›r›ld›¤›n›, halk›n demokratik hak alma
mücadelesinden bu yolla uzaklaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› anlatt›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan halka
söz verildi. Söz alan mahalle halk›
da Gülsuyu Haklar Derne¤i’ni
uyuﬂturucuya karﬂ› mücadelesinde
desteklediklerini söylediler.

Yürüyüﬂ Dergisini Her
Koﬂulda Da¤›tmaya
Devam Edece¤iz
24 Ekim günü ‹zmir’de Menemen – U¤ur Mumcu Mahallesi’nde Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yapan üç
dergi okuru polis taraf›ndan engellenmek istedi. Önce derginin toplatmas›na bakaca¤›n› söyleyen polis daha sonra dergi okurlar›ndan
Dursun Göktaﬂ’› gözalt›na almak
istediler. Bunun keyfi bir tutum oldu¤unu söyleyen ve arkadaﬂlar›n›
sahiplenen Selda Bulut, Emir Öztürk’le beraber Dursun Göktaﬂ dövülerek yaka paça gözalt›na al›nd›lar.
Göz alt›na al›nan Yürüyüﬂ
okurlar› götürdükleri Asarl›k Polis
Karakolu’dan akﬂam saatlerinde
serbest b›rak›ld›lar.
‹zmir`de Pazar günü Alt›nda¤’da devam eden tan›t›m ve sat›ﬂta toplam 37 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

TKM’de “Yaban O¤lak
Mist›r Co’ya Karﬂ›”

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

22 Ekim gecesi Trakya
Kültür Merkezi taraf›ndan
içinde TKM Çocuk Korosu ve
Çocuk Tiyatrosu Topluluklar›’n›n gösterimlerinin yer ald›¤›’’Güzel Günler Görece¤iz
Çocuklar’’ baﬂl›kl› bir gece düzenlendi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlayan gece çocuklar›m›z›n bugün ne ﬂartlarda büyüdü¤ünün
üstünde duruldu. Konuﬂman›n
ard›ndan TKM çocuk korosu
sahne ald›. Genç müzisyenlerin ve çocuk korosunun söyledi¤i parçalar ilgiyle dinlendi.
Ard›ndan çocuk tiyatrosu sahne ald›.Uzun süre yo¤un emek
veren çocuklar ÜM‹T ‹LTER’in yazd›¤› “Yaban O¤lak
Mr. Co’ya karﬂ›” masal kitab›ndan derlenen ayn› isimdeki
oyunu sahnelediler. Geceye
yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin kat›ld›.
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Adalet
‹çin!

Say›: 18

Yürüyüﬂ
20 Haziran
2009
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‹stanbul Ayamama’da meydana
gelen selde Pameks Tekstil’de çal›ﬂan 8 kad›n iﬂçi bir minübüs içinde
bo¤ularak “öldürülmüﬂtü”.
Pameks Tekstil’in 8 kad›n iﬂçinin her birine biçti¤i de¤er önce 60
bin lirayd›. Sonra bu miktar 105 bin
liraya ç›kar›ld›...
Ölen her kad›n iﬂçinin ailesine
“kan paras›” olarak 105 bin
lira!
Yaln›z, Pameks Tekstil
patronlar›, paray› ailelerin
“davalar›ndan vazgeçmeleri” koﬂuluyla verecekti.
Aileler, ölen çocuklar›,
yak›nlar› karﬂ›l›¤›nda 105
bin liray› al›p, adalet istemekten vazgeçtiler.
Bir yanda, yük taﬂ›ma
arac›nda katledilen k›zlar›,
eﬂleri, di¤er yanda ödenen
105 bin lira. Ve bunun karﬂ›l›¤›nda adalet istemekten
vazgeçmek! K›zlar›n›n, eﬂlerinin,
kardeﬂlerinin kan›n› ak›tanlardan
davac› olmamak, adalet istememek!..
Para ya da adalet!
Böyle bir ﬂeye zorlanmak da ahlaks›zca ve böyle bir ahlaks›zl›k,
kapitalistlere hiç ayk›r› de¤ildir.
Para ya da adalet!
Halk, böyle bir tercih karﬂ›s›nda
da tercihini adaletten yana yapmal›d›r; paray› tercih etmek de halka yak›ﬂan de¤ildir.
*
Karﬂ›m›za kökeni belki de yüzy›llar öncesine dayanan, günümüzde kapitalizm koﬂullar›nda da devam ettirilen bir egemen anlay›ﬂ,
“ k a n p a r a s › ” ç›k›yor.
Feodal dönemde feodal beylerin,
a¤alar›n zulmünün karﬂ›l›¤› ço¤unlukla parayla ödenirdi. Katlettikleri
insanlar›n yaﬂamlar› karﬂ›l›¤› “ k a n

Adalet Yerine Para
p a r a s › ” ödenir ve hiçbir sorumluluk taﬂ›nmazd›.
Bu anlay›ﬂ sonra da devam ettirildi. Zenginler, zulüm uygulad›klar›, katlettikleri halka “kan paras›”
ödeyip, adalet istemini sat›n ald›lar.
“Katlederim, eza ederim, paras›n› da öderim” anlay›ﬂ› ile as›rlard›r bu düzeni sürdürdüler.
“Kan paras›” diye geçen bu anlay›ﬂ “dökülen”, “ak›t›lan” kan karﬂ›l›¤›nda(!) ödenmektedir. Haliyle kan› dökülenler, kan› ak›t›lanlar hep

yoksullar olmuﬂtur. Yoksullar›n kan›n› ise hep zenginler ak›tm›ﬂt›r.
Ak›tt›klar› kan›n karﬂ›s›nda düzenin
yasalar› ve hukuku önünde göstermelik de olsa sorumlu olmamak
için, kan›n› ak›tt›¤› yoksullar› parayla “susturma” yoluna gitmiﬂlerdir. Ad›n›n kan paras› veya tazminat
olmas› özünü de¤iﬂtirmemiﬂtir.
Aç›kças›, bu parayla adalet istemini ve hukuku sat›n almakt›r.
Bundan k›sa bir süre önce
AKP’nin Adalet Bakan› Sadullah
Ergin, Türkiye’nin A‹HM’de kaybetti¤i binlerce dava için büyük paralar ödendi¤ini, s›rada daha binlerce dosya oldu¤unu söyleyerek,
Türkiye’yi para cezas› ödemekten
k u r t a r a c a k bir “formül” arad›klar›n› aç›klam›ﬂt›.
Görülüyordu ki AKP’nin tüm
derdi parad›r. AKP, para ödememek
için hileler aramaktad›r. ‹ﬂkencenin,
katledilen insanlar›n, yak›lan köyle-

rin oldu¤u bir ülkede bunlar› ortadan kald›rman›n yollar›n› bulmak
yerine, ödeyecekleri paray› düﬂünmektedirler.
Bir dönem hat›rlanacakt›r, “iﬂkenceden dolay› verilen para cezalar›n›n bizzat iﬂkencecilere ödetilmesi”, iﬂkenceyi önleyecek bir önlem gibi sunulmuﬂtu. Bu do¤rultuda
bir yasal düzenleme de yap›ld›.
Ama devlet, iﬂkencecisinin para cezas›n› ödemeye devam etti.
Dan›ﬂtay, geçen hafta ald›¤› bir
kararla, paran›n iﬂkencecilere ödetilmesini tekrar karara
ba¤lad›. Ancak bugüne kadar
iﬂkenceciler para cezas› ödemediler. Bundan sonra da
ödetilmeyecektir; o zaman
iﬂkence yapacak adam› nereden bulacaklar?!
AKP, hukuk ve adalet talepleri ile ilgili de¤ildir.
“Kan paras›”n›n sürdürülüyor olmas› onlar›n sorun olarak görece¤i bir konu de¤ildir. Kald› ki “kan paras›” onlar›n feodal, islamc› mant›klar›na da uygundur.
‹lginçtir, A‹H M de a yn› a nl a y › ﬂ t a d › r. Örne¤in iﬂkence davalar›nda, AH‹M de iﬂkence kan›tland›¤›nda, sadece para cezalar›na hükmetmekte, mesela iﬂkencede katledilen canlar›n karﬂ›l›¤› olarak 3-5
bin Euro’luk tazminat ödenmesi karalar› vermekte ama asla adaletin
gerçek tecellisi için zorlay›c› olmamaktad›r. Yani, A‹HM de para cezas› politikas›yla, adalet istemini karﬂ›lam›yor. Tersine bir tür “kan paras›” ödetiyor.
“Paray› öde ve sustur”;
Halk›n adalet istemini bast›rman›n biçimi bu.
Selde katledilen iﬂçilerin ailelerine ödenen paralara, AKP’nin anlay›ﬂ›na, A‹HM’in kararlar›na kadar
karﬂ›m›za ç›kan bu “kan paras›” anlay›ﬂ›, adaletsizlikten baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. “Kan paras›”de¤il, adalet
istiyoruz!

Ümraniye Katliam› Davas› Görüldü

Yeni Ça¤daﬂlar Ölmesin!
Ça¤daﬂ Gemik, katlediliﬂinin 1. y›l›nda ailesi, akrabalar› ve demokratik kitle örgütleri taraf›ndan vuruldu¤u yerde an›ld›.
Anmada; Antalya Gebizli Sa¤l›k Oca¤› önünde toplan›larak; “Yeni Ça¤daﬂlar Öldürülmesin, Polis Terörüne Son, Katiller Halka Hesap Verecek, Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Susma Sustukça S›ra Sana Gelecek” sloganlar›yla Ça¤daﬂ’›n vuruldu¤u Zeytinköy
Mahallesi’ne kadar yaklaﬂ›k yar›m saat yüründü. Ça¤daﬂ’›n vuruldu¤u yere karanfiller b›rak›ld›ktan sonra
bas›n metni okundu. ÇHD Antalya ﬁubesi Baﬂkan›
Nusret Gürgöz’ün yapt›¤› aç›klamada; Türkiye’nin tarihinin devrimci ilerecilere yönelik katliamlar tarihi
oldu¤u; Mustafa Suphi, Turan Emeksiz, K›z›ldere,
Ulucanlar, 19 Aral›k, Av. Fuat Erdo¤an gibi örneklerle
vurguland›.
Bunun bir utanç oldu¤unu söyleyen Gürgöz, bu utanc›n halklara de¤il, halk düﬂman› iktidarlara ait oldu¤unu belirtti.

Adalet ‹stemimiz Bitmeyecek!
23 Ekim günü ‹stanbul, Bak›rköy 5.ACM'de ‹smail Karaman’›n katledilmesi davas› görüldü.
Mahkeme öncesi bir araya gelen Halk Cephesi üyeleri "‹smail Karaman'›n Katilleri Cezaland›r›ls›n" yazan
bir pankart aç›p; katillerin peﬂini b›rakmayacaklar›n› ve
adalet isteklerinin bitmeyece¤ini dile getirdiler.
"‹smail Karaman'› Katledenler Cezaland›r›ls›n,
Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›lan eylemde bir aç›klamay› yapan Ali Taﬂ,
‹smail Karaman katledildi¤inden bugüne mahkemenin
katilleri cezaland›rmad›¤›n›, aksine koruyup kollad›¤›n› belirtti. Mahkeme 23 Aral›k'a ertelendi.

nanlar Serbest
B›rak›ls›n,
Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz,
Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Eylemde; demokrasi mücadelesinin, ba¤›ms›zl›k mücadelesinden
kopuk ele al›namayaca¤› ifade edilirken, gündemde olan demokratik
aç›l›m sürecinin de bunun somut
bir örne¤i oldu¤u belirtildi.
Devam›nda; ba¤›ms›zl›k mücadelesi verenlerin iktidar›n bask› politikalar›yla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
ifade edilerek, konser bileti satmak,
yasal dergileri okumak, cep telefo-

Samsun: “Arkadaﬂlar›m›z Serbest
B›rak›ls›n”
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyeleri 25 Ekim günü Grup Yorum’un Karadeniz turnesinin çal›ﬂmalar›n› yaparken hukuksuzca tutuklanan Trabzon Haklar Derne¤i
ve Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyelerinin serbest b›rak›lmas› için
her hafta gerçekleﬂtirdikleri eylemlere bu hafta da devam ettiler.
Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan eylemde “Grup Yorum Konseri
Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!” pankart› aç›larak, “Konser Nedeniyle Tutukla-

5 devrimci tutsa¤›n öldürüldü¤ü Ümraniye “Hayata Dönüﬂ” katliam›n›n jandarma görevlilerinin yarg›land›¤› davan›n duruﬂmas› 23 Ekim’de yap›ld›. 267
jandarman›n yarg›land›¤› davaya san›k jandarmalardan kimse kat›lmad›.
Davaya kat›lan müdahil avukatlar, dava dosyas›nda bulunan görüntülerdeki kiﬂilerin suretlerinin göründü¤ü foto¤raflar sundular. Foto¤raflardaki kiﬂilerin
kimliklerinin tespit edilmesini, görev ve s›fatlar›n›n ne
oldu¤unun sorulmas›n› istediler. Ayr›ca, görüntülerde
P-90 tipi silahlarla ilgili Jandarma Genel Komutanl›¤›'na bu silahlar›n özelli¤inin sorulmas› istediler
Müdahil avukatlar, operasyonun yaﬂand›¤› tarihlerde Y›ld›z Ercan adl› bir gardiyan›n oldu¤unu, bu kiﬂinin 2001 y›l›nda Yaﬂad›¤›m›z VATAN dergisine röportaj verdi¤ini ve olay› anlatt›¤›n› ifade ederek, Y›ld›z
Ercan'›n tan›k olarak dinlenmesini de istediler. 8 ﬁubat
2010 tarihine ertelenen duruﬂmada müdahil avukatlar›n talepleri yine reddedildi.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

nuyla görüﬂme yapmak, ‹srail devletinin gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar
karﬂ›s›nda Filistin halk›n›n arkas›nda olmak vb. gerekçelerle hala tutuklu bulunan 10 kiﬂinin serbest b›rak›lmas› istendi.
Tutuklu olan 10 kiﬂinin 12 Kas›m’da
Erzurum’da, 18 Kas›m’da Ankara’da
görülecek mahkemelerini sahiplenme ça¤r›s› yap›lan
eyleme Sosyalist
Parti, Bar›ﬂ Meclisi, ÖDP, 78’liler
Derne¤i
destek
verdi.
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DEVR‹MC‹ OKUL

Ders:

Dersimize
bir
tan›mla
baﬂlayal›m. Tan›mlar, ele al›nan olgunun
tüm yönlerini
içermezler genellikle, bazen
ﬂematiktirler, ama yine de tan›mlar
bir sorunun anlaﬂ›lmas›nda ve anlat›lmas›nda yararl›d›r. Dersimiz propaganda oldu¤una göre, bu noktada
ilk notumuzu da düﬂebiliriz: Propaganda yaparken, anlatt›¤›n›z olay›n,
olgunun ne oldu¤unu iki kelimeyle
de olsa mutlaka tan›mlay›n. Nas›l
olsa biliniyordur diye düﬂünmeyin.
Evet, propaganda tan›m olarak ﬂudur:
“Herhangi bir düﬂünceyi yay mak için gösterilen her türlü çaba,
gerçekleﬂt iri len he r türl ü faali ye t.”
Kelime, yap›s›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere, baﬂka dillerden gelmiﬂ
dilimize. Kavram da zaten ‘yay m a k ’ anlam›ndaki ‘ p r o p a g a r e’
sözcü¤ünden türetilmiﬂ. Bu anlamda propagandan›n en k›sa tan›m›
“ dü ﬂ ü n c e y i y a y ma k”t›r.

Propaganda
Sevgili yoldaﬂlar, sevgili okurlar›m›z, hepiniz okulumuza hoﬂ geldiniz.
Ö¤renmek, ö¤renmek, ö¤renmek hepimiz için bitmek bilmez bir ihtiyaç.
Ö¤renmenin onlarca biçimi ve arac›
var. Devrimci Okul da bunlardan biri
olmaya çal›ﬂacak. Bugünkü dersimizle Devrimci Okulumuzu aç›yoruz.
Buras›, devrimin ve devrimcili ¤in okulu olacak. Dolay›s›yla müfredat›m›za d e v r i m e d a i r h e r ﬂey giriyor. Okulumuzda, teorik, ideolojik
konular› da örgütsel, pratik sorunlar›
da ele alaca¤›z. Okulumuzun ö¤rencileri öncelikle kadrolar ve kadro aday›
arkadaﬂlar›m›z ve hayat›n içinde, pratik faaliyetleri omuzlayarak devrimi
Say›: 18
örgütleyen tüm yoldaﬂlar›m›zd›r. FaYürüyüﬂ kat elbette ﬂu anki konumu, durumu
1 Kas›m
ne olursa olsun, devrime umut ba¤la2009
m›ﬂ ve devrimcili¤e niyetli t ü m
o k u r l a r › m › z da bu okulun ö¤rencisidir.
Gördü¤ünüz gibi s›n›f›m›z bir
hayli kalabal›k. Bu okulda, tüm ö¤renci arkadaﬂlar›m›z›n, bizimle birlikte düﬂünmesini, birlikte sorular sormay›, birlikte tart›ﬂmay› amaçl›yoruz.
Arkadaﬂlar›m›z›n tüm derslerde kolektif ve dinamik bir kat›l›m göstermelerini bekliyoruz. ‹stiyoruz ki bu
yaz›lar, herhangi bir yaz› olarak okunup geçilmesin. Okulumuzun ö¤rencileri, her paragraf›n› kafas›nda tarts›n, tart›ﬂs›n, sonuçlar ç›kars›n. Böyle
olmas›n› istedi¤imiz için de okurlar›m›z›, kafalar›nda oluﬂabilecek s o r ular›yla s›k s›k sayfalar›m›zda konuk
edece¤iz. Yine istiyoruz ki bu çal›ﬂmam›zda, teoriye, prati¤e dair yerleﬂmiﬂ yanl›ﬂlar›, sola bir ﬂekilde s›zm›ﬂ
ç a r p › k l › k l a r › , ç a r p › t m a l a r › da aç›¤a
ç›kar›p do¤rular›m›z› hakim k›lal›m.
Bu k›sa giriﬂten sonra, tahtan›n baﬂ›na geçiyor ve ilk dersimizin konusunu yaz›yoruz: Propaganda.
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–

Peki nas›l yayaca¤›z?

Baﬂlayal›m düﬂüncelerimizi yaymaya. Mesela bir mahallede bir toplant›ya kat›laca¤›m›z› varsayal›m veya bir bildiri yazaca¤›m›z›. Ne anlataca¤›z?
Elbette ki GERÇE⁄‹!
Gerçek nedir?
Emperyalizm bir gerçektir. Oligarﬂi bir gerçektir. Yeni-sömürgecilik bir gerçektir. Emperyalizmin
gizli iﬂgali bir gerçektir. Faﬂizm bir
gerçektir.
Fakat sadece bunlar› soyut olarak anlatan bir propaganda, gerçe¤i
içermesine ra¤men istedi¤imiz sonuçlar› yaratmayacakt›r.

–

O halde ne yapaca¤›z?

Gerçe¤i, halka en yak›n, halk›n
içinde oldu¤u, yaﬂad›¤› somutluklardan hareketle anlataca¤›z.
Ço¤u kez, arkadaﬂlar›m›z ben
anlatamam, nas›l anlataca¤›m diye
kendilerine güvensizlik duyarlar.

Veya ben ﬂimdi devrimin, sosyalizmin tan›m›n› nas›l yapaca¤›m diye
kayg›lan›rlar. Elbette bu tan›mlar da
yap›lmal›d›r; ama asl›nda gerçe¤i
anlatmak, halk›, en az›ndan düﬂünce
düzeyinde ikna etmek o kadar zor
de¤ildir. Çünkü gerçek, ç›plak gerçek, güçlüdür.
Gerçek nedir?..
Gerçek açl›kt›r, iﬂsizliktir, yoksulluktur, adaletsizliktir, sa¤l›k, konut, e¤itim hakk›n›n gasbedilmesidir.
Soral›m halka: Bunlar gerçek
mi? Gerçek! Peki böyle olmas› do¤ru mu, hak m›? Kim evet diyebilir
bu soruya? Hiç kimse.
Burjuvazinin propagandas›nda
as›l amaç ﬂudur: Halk gerçe¤i ö¤renmemeli, varolan düzene raz›
edilmelidir.
Bizim içinse tam tersi geçerlidir.
Burjuvazi, bir gerçe¤i gizlemeye
çal›ﬂacakt›r. Biz ise tam tersini yapaca¤›z. Ki min iﬂi daha zor? Elbette burjuvazinin.
En iyi düzen bu düzen, baﬂkas›n›
boﬂuna aramay›n, elinizdekiyle yetinmesini bilin, ﬂükredin..”
Açl›¤› kabul edin, iﬂsizli¤i kabul
edin, yoksullu¤u kabul edin, adaletsizli¤i kabul edin, yozlu¤u kabul
edin, ahlaks›zlaﬂmay› kabul edin...
diye u¤raﬂ›yor burjuvazi. Düﬂünsenize, kabul edilmesi ne kadar zor
ﬂeyler istiyorlar halktan.
E¤er buna ra¤men, burjuvazinin
düﬂünceleri hakimse, bu onun düﬂüncelerinin do¤rulu¤undan veya
güçlülü¤ünden de¤il, propagandas›n›n güçlülü¤ünden, bizim propagandam›z›n yetersizli¤inden dolay›d›r.
Mesela ﬂu kadar aç›k ve ç›plakt›r: Açl›k, ﬂükretmekle giderilmez,
yemek yemekle giderilir.
Düzen halka “ﬂükredin” diyor.
O zaman bu iﬂ nas›l çözülecek?
Eﬂitlikle, adil paylaﬂ›mla.
Peki eﬂitlik, adil paylaﬂ›m nas›l
sa¤lanacak?
Propagandam›z› yapmaya devam etti¤imizde, halk bu soruyla ve
baﬂka itirazlarla ç›kar karﬂ›m›za.

–

Halk›n t emel i tirazlar›
nelerdir?

Hayat›nda en az bir kez olsun,
propaganda yapan, yani halka, gerçekleri, düﬂüncelerimizi anlatan hemen herkes, ﬂu itirazla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r:
“‹yi tamam hakl›s›n›z ama... Yapamazs›n›z, siz kaç kiﬂisiniz ki devlet çok güçlü”...
Onun o önyarg›s›n› aﬂmad›kça,
onu devrime kazanamay›z. O zaman ilk yapaca¤›m›z iﬂ budur.
Düﬂüncelerimizi, ideallerimizi
bir biçimde ulaﬂt›rd›¤›m›z insanlar,
“güzel ﬂeyler söyledi¤imizi”, “hakl›l›¤›m›z›” teslim eder genellikle.
Ama sonras›nda kat›lmazlar bize.
Bu, hemen olacak bir ﬂey de de¤ildir; yüzy›llar›n önyarg›lar› vard›r
onlar›n bu güvensizli¤inin temelinde. Yüzy›llar›n katliamlar› vard›r.
Fakat b›kmadan anlataca¤›z.
Çünkü dünya tarihi, onlar›n bu önyarg›lar›n›, güvensizliklerini y›kacak say›s›z örnek de sunuyor bize.
Dünya devrimleri var. Onlar›
belki kendilerine uzak görürlerse,
1920’lerin baﬂ›ndaki kurtuluﬂ savaﬂ›m›z var. Bunlar, halk›n, devasa
güçlere sahip emperyalistleri, iﬂbirlikçi iktidarlar› y›kabildi¤inin örnekleridir.
Siyasi hakl›l›k ve meﬂrulu¤umuz
en büyük gücümüzdür. Onlar yalan›n, biz gerçe¤in, onlar adaletsizli¤in, biz adaletin propagandas›n› yap›yoruz. Onlar›n tanklar›na, toplar›na karﬂ› siyasi üstünlü¤ümüz ve
meﬂrulu¤umuz var.
Meﬂruluk tank›n karﬂ›s›nda ne
iﬂe yarar diyen okurlar›m›z› duyuyorum. Yarar, bak›n tarihe.
E¤er o meﬂrulu¤un gücü olmasayd›, o siyasi güç olmasayd›, hiçbir
halk emperyalizme karﬂ› kurtuluﬂ
savaﬂ›n› zafere ulaﬂt›ramazd›. E¤er
o meﬂrulu¤un gücü olmasayd›, o siyasi güç olmasayd›, ﬂimdiye yeryüzünden tüm devrimci örgütleri çoktan yoketmiﬂ olurlard›.
Halk› ﬂu veya bu ölçüde, k›sa veya uzunca bir süre, kand›rabilseler

de, mutlak zafer bizimdir; yani gerçe¤indir.

–

Halk bizi anlam›yorsa, suç
kimde?
Zaman zaman umudu k›r›lan,

ler bir kurﬂunla, bir bombayla y›k›l›r m›? Yalandan örülü kalelerin büyüklü¤üne ba¤l› olarak onlar› y›kmak için gerçe¤i b›kmadan, usanmadan, defalarca, aylarca, y›llarca
götürece¤iz insanlara.

–
Do¤ru ve etkili bir ajitasyon
propaganda için cevaplanmas›
ve eksik, yanl›ﬂ varsa düzeltilmesi gereken sorular ﬂunlard›r.
Halka NE anlat›yoruz?
NE KADAR anlat›yoruz?
NASIL anlat›yoruz?

veya çabuk b›kan sab›rs›z arkadaﬂlar›m›z›n a¤z›ndan ﬂunu duyar›z:
“ Halk bizi anlam›yor” .
Bu, bir devrimcinin asla söylememesi gereken sözlerden biridir.
Devrimci ﬂöyle düﬂünmelidir;
anlam›yorsa, demek ki biz anlatam›yoruz. Halk›n anlamamas› m›?
Bizim anlatamamam›z m›? Eksikli¤i önce kendimizde bulmal›y›z.
Ben çok iyi anlat›yorum, halk
bizi anlam›yor düﬂüncesi küçükburjuvaziye aittir ve bir ad›m sonras›, “bu halk adam olmaz” düﬂüncesidir.
Onca bildiriye, dergiye ra¤men,
onca konuﬂmaya anlatmaya ra¤men
e¤er yeterince anlatam›yorsak, ajitasyon propagandam›z›n içeri¤ini,
yöntemlerini gözden geçirmeliyiz
öncelikle.
Propaganda ve ajitasyon da bir
savaﬂ oldu¤una göre, her kelime,
her cümle, her bildiri, her dergi, birer kurﬂundur, bombad›r. Ve e¤er
bunlar›n barutu iyiyse, patlay›c›
maddesi etkili ise, att›¤›m›z kurﬂunlar ve bombalar da etkili olacakt›r.
‹nsanlar›n beyinlerinde yalanlardan örtülü kaleler vard›r. Her gerçek, bu kaleleri y›kacak bir kurﬂun,
bir bombad›r. Öyle iﬂte gerçek bu
demeyle y›k›lmaz ony›llar›n, hatta
yüzy›llar›n kaleleri. Yüzy›ll›k kale-

P ropagandan›n temel
sorular›ndan b iri: Siz
anlatt›klar›n›za inan›yor
musunuz, önerdiklerinize siz
ikna m›s›n›z?

Kiﬂi anlatt›klar›na kendisi inanmal› ki karﬂ›s›ndakini de inand›rabilsin. E¤er anlatt›¤›n›za inanm›yorsan›z, emin olun ki karﬂ›n›zdaki
insan bunu bir ﬂekilde hisseder ve
asla anlatt›¤›n›za ikna olmaz.
Yapt›¤›n› savunmak, savundu¤unu yapmak, propaganda ve ajitasyonda en büyük güçtür. Ve biz bu
güce sahibiz.
Düﬂünün, sosyalizmi inanc› kalmam›ﬂ, devrim için en küçük bir bedeli ödeyebilmek cüretinden uzak
bir siyasi hareket, devrim, sosyalizm propagandas› yapt›¤›nda kimi
nas›l inand›rabilir? Veya s›radan eylemleri adeta ayaklanma gibi göstermeyi, üç beﬂ günlük açl›k grevlerini “ölüm orucu” diye ilan edip gere¤ini yerine getirmemeyi, abart›c›l›¤› tarz edinenler, kitleleri inand›ramazlar.
Yukar›da dedik ki propagandada
bizi güçlü k›lan, gerçe¤i savunuyor
ve anlat›yor olmam›zd›r. Hal böyleyken, kendisi hakk›nda gerçek olmayan ﬂeyler anlatanlar, bu güce sahip olamazlar elbette. Abart›c›l›k,
iﬂte bu yüzden, propagandada en
olumsuz, en yanl›ﬂ yöntemlerden
biridir ve de solun büyük kesiminin
en temel zaaflar›ndan biridir.
Bir direniﬂ tarihine, güçlü geleneklere, hali haz›rda sürdürdükleri
diﬂe diﬂ kavga örneklerine sahip olmayanlar, gerçe¤i bu aç›¤› abart›larla kapatmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ama
bu kesimlerin ça¤r›lar› boﬂlukta kalmaya mahkumdur.
Kitlelere önerdi¤ini kendileri
yapmayanlar›n propagandas›, suya
yaz›lan yaz› gibidir. Propaganda ve
ajitasyon, ayn› zamanda insanlar›n
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kendi muhasebelerini yapmalar›n›
sa¤lamakt›r.
Hitap etti¤imiz insanlar, bizi
dinledi¤inde, bizi okudu¤unda,
“gerçekten, ben ne yap›yorum? niye yaﬂ›yorum?” diyorsa,
Devrimcileri anlamak için “hakikaten bu devrimciler nas›l bu kadar cesur olabiliyor, nas›l bu kadar
büyük fedakarl›klar yapabiliyor, nas›l canlar›n› veriyorlar?” sorusunu
soruyorsa, o zaman propaganda bir
amac›na ulaﬂm›ﬂ demektir.
Buradan ç›kan sonucu da ﬂöyle
özetleyebiliriz: Propaganda ve ajitasyon, insanlara kendi muhasebelerini yapt›rabilmektir. Bu beynin
muhasebesi de olur, vi c da n m uhasebesi de... Ve her gerçek muhasebe, insanlar› gerçe¤e, yani bize
daha çok yaklaﬂt›r›r.

–

Çok bildiri da¤›tmakla, çok
dergi satmakla ne olacak?

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

28

‹ﬂte, propagandada bizi zay›flatan bir yanl›ﬂ düﬂünce. Silahl› mücadeleye herﬂeyi halledecek sihirli
de¤nek gözüyle bakan arkadaﬂlarda zaman zaman bildirileri, dergileri ve baﬂka araçlarla yürütülen
ajitasyon propaganday› küçümseyen yaklaﬂ›mlar olabilmektedir.
Veya tersine kaymalar da olabilir
elbette; temel mücadele biçimini
yok sayarak bu tür faaliyetlere aﬂ›r› bir anlam yükleyen de olabilir.
Bunlar›n her ikisi de “ s a p m a ” dedi¤imiz düﬂüncelerdir.
Devrimci hareketin en ay›rdedici
yanlar›ndan biri, bu tür sa¤ ve sol uç
noktalara savrulmamas›d›r. Do¤ru
politika dedi¤imiz ﬂey, herﬂeyi yerli
yerine oturtmak, temel ve tali, as›l
ve ye d ek , m er k ez i v e y ere l , s t r a t e jik ve taktik olan›, do¤ru bir anlay›ﬂla ele al›p bütünleﬂtirmektir.
Kimse, çok bildiri da¤›tt›, çok
dergi satt› diye reformist olmaz.
Mesele, bu çal›ﬂmay› hangi bütün
içinde yapt›¤›n›zd›r.
Daha önce bir yaz›m›zda ﬂöyle
deniyordu: “Stratejik çizgimize hizmet etti¤i ölçüde –ki bu da bize ba¤l›d›r, do¤ru biçimlendirdi¤imizde
edecektir– derginin, bildirinin, afi-

ﬂin herkesten "en fazlas›n›" yapmal›y›z.”
Ne anlatt›¤›m›z, ne kadar anlatt›¤›m›z ve nas›l anlatt›¤›m›z propagandan›n temel unsurlar›d›r. Prati¤i
örgütleyen her devrimci militan,
bunlar›n birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›n› bilmelidir.
ﬁöyle örnekleyelim:
Diyelim ki çarp›k çurpuk bir düﬂünce anlat›yorsunuz, 5 milyon bildiri da¤›tsan›z ne olur? Veya çok etkili, çok do¤ru düﬂüncelerin sahibi-

Her siyasi çizgi, kendine uygun
bir propaganda tarz› yarat›r.
Bizim tarz›m›z nedir?
1) üslubumuz, araç seçimimiz,
meﬂrulu¤u ve hakl›l›¤› esas al›r.
2) tarz›m›z, uzlaﬂmay›, icazeti,
yalvarmay› de¤il, direnmeyi,
savaﬂmay›, savaﬂarak kazanmay›
esas al›r.
3) tarz›m›z, abart›c›, üstenci,
seçkinci de¤il, mütevaz›, halkç›,
devrimcidir.

siniz. Ama bildirileriniz, dergileriniz bir kaç binlik say›lar›n ötesine
geçemiyorsa, o düﬂünceler sizle
kalmaya mahkum olur.

–

P ropagandan›n b içimi
aç›s›ndan t emel n oktalar
nelerdir?

Propagandan›n dili, ç a ¤ r › ﬂeklinde olabilir, s o r u ﬂeklinde olabilir,
öneri ﬂeklinde olabilir, üstenci olmayan ama zorunluluk bildiren biçimlerde olur, önemli olan hangi biçimin hangi zamanda ve olayda uygun olaca¤›n› do¤ru tespit etmektir.
Propaganda ve ajitasyonu “kitlelere talimatlar” ﬂeklinde anlayan
oportünist ve revizyonist anlay›ﬂlar,
propaganda ve ajitasyonun “nas›l
olmamas›” gerekti¤ine örnektirler.

Keskin, üstenci, abart›c›, inand›r›c› ve güven verici olmaktan uzak
tarz, devrimci de¤ildir. Örgütleyici
de¤ildir.
‹ster yaz›l›, ister sözlü olsun,
propagandada ﬂu üç unsuru akl›m›zdan ç›karmamal›y›z: sadelik, anla ﬂ›l›rl›k ve somutluk !
Bunlar yoksa, o propagandadan
elde edilecek sonuç çok s›n›rl› kalmaya mahkumdur.
ﬁunu da ekleyelim: Propaganda,
emektir, özendir, iddiad›r. Konular
ne kadar farkl› olursa olsun, bildirileri ayn› basma kal›p cümleler ve
sistematiklerle yazmak, olaylar›,
üzerinde düﬂünüp taﬂ›nmadan burjuva gündemde hakim kavramlarla
adland›rmak, ayn› pankart›, birbirinden farkl› konulardaki eylemlerde kullanmak, halka gitmeyi ve anlatmay› de¤il, “medyada” yer almay› esas almak, bütün bunlar, devrimci bir propagandan›n kaç›nmas›
gereken yanl›ﬂlard›r.
Yöntemlerimizi, eylem biçimlerimizi mutlaka sürekli yenilemeli,
zenginleﬂtirmeliyiz. Ama bu noktada hiçbir yoldaﬂ›m›z baﬂkalar›n›
taklit etmeye kalk›ﬂmamal›, ﬂu veyu
bu kesimin yöntemlerine özentiyle
hareket etmemelidir. ﬁu bir kere kesindir; bizim mevcut yöntemlerimiz, bu konudaki anlay›ﬂ›m›z, en
yetersiz halleriyle bile, reformizmin, oportünizmin fersah fersah ilerisindedir. “Z›plamakla”, “z›r›lt›larla”, “düdükler”le, “keyifli eylemler”le, gittikleri ve gidebilecekleri bir yer yoktur; onlardan al›nabilecek hiçbir ﬂey yoktur. Bizim tarihimiz bu konuda yeterince zengin
oldu¤u gibi, esas olarak da devrimcilik anlay›ﬂ›m›z ve tarz›m›z, çok
daha fazlas›n›, güçlüsünü, etkilisini
üretecektir. Kendimize güvenelim.

–

P ropagandan›n ö zü
aç›s›ndan t emel n oktalar
nelerdir?

Propagandan›n özü nedir: kitlelere gerçe¤i göstermek ve onlar›n
varolan geri düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek. O geri düﬂüncelerin en simgesel ifadesi, kitlelerin kadercili¤idir;

ki bunun kelimelere dökülmüﬂ hali
de “Böyle gelmiﬂ böyle gider” deyiﬂidir. ‹ﬂte propagandada as›l mesele, “Böyle gelmiﬂ böyle gider”
düﬂüncesini de¤iﬂtirmektir.
Halk Savaﬂ›, bilindi¤i gibi, askeri olarak güçlü bir düﬂmana karﬂ›
halk›n yürüttü¤ü bir savaﬂt›r. Oligarﬂi askeri olarak güçlü, siyasi olarak güçsüzdür. Halk, askeri olarak
güçsüz, siyasi olarak güçlüdür. Halk
savaﬂ›, halk›n siyasi güçlülü¤ünü
askeri güçlülü¤e dönüﬂtürme sürecidir ayn› zamanda.
Propaganda da benzer bir durum
vard›r. Oligarﬂi, propaganda araçlar›nda alabildi¤ine güçlüdür, ama
propagandan›n içeri¤i aç›s›ndan
haks›z, güçsüzdür. Devrimciler ise,
siyasi olarak hakl› ve güçlüdürler
ancak propaganda araçlar› bak›m›ndan düzene göre güçsüzdürler. Bu
böyledir diye vaz m› geçece¤iz?
Hay›r! Bir yandan araçlar›m›z› ço¤altmaya, yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂaca¤›z elbette. Ama iﬂin özü ﬂudur;
Hakl›l›k ve meﬂruluk öyle bir güçtür ki çok az araçla, oligarﬂinin bütün o devasa iletiﬂim ayg›t›yla boy
ölçüﬂebiliriz. Nitekim, böyle oldu¤u
içindir ki, devrimci propaganday›
engellemek için bu kadar bask›ya,
yasa¤a keyfili¤e baﬂvuruyorlar.
Bak›n ﬂimdi, oligarﬂi her gün,
yaklaﬂ›k üç milyon gazete sat›yor.
Ve buna ra¤men, bizim haftada 1520 bin satan dergilerimizden korkup, onlar› susturmaya çal›ﬂ›yor.
Buna bak›p, hakl›l›¤›n, meﬂrulu¤un, gerçe¤i anlat›yor olmam›z›n
bize verdi¤i gücü daha iyi anlayabilirsiniz.
Son olarak, bir yaz›m›zda daha
önce yer alm›ﬂ ﬂu sözlere dikkat
çekmek istiyorum. Diyordu ki orada; “Devrimcinin bizzat kendisi, yaﬂam› bir propaganda arac›d›r; yaﬂam›n› devrimcileﬂtirmiﬂse, hareketin propagandas›na, tersi durumda
ise anti-propagandas›na hizmet
eder..” Neticede zaten her devrimci,
ayakl› ve hiç susmayan bir propaganda arac›d›r. Devrimci nerede bulunursa bulunsun, devrimci düﬂüncelerini anlat›r, gerçe¤i anlat›r, de-

Nas›l Yaﬂamal›?
Okuyun Çocuklar, Okuyun Yoldaﬂlar
Tüm Halk Okuyal›m!
ﬁöy le d üﬂ ün e ce k s in, ﬂ öy le y o r u m l a y a c a k s › n . . . Bilgili olmana
gerek yok.. araﬂt›rmana gerek yok,
soruﬂturmana gerek yok. Biz senin
yerine araﬂt›r›r, soruﬂturur, düﬂünürüz...
Böyle diyor düzenin sahipleri.
Hatta, böylesini dayat›yor.
Düﬂünmemizi, sormam›z›, soruﬂturmam›z› engellemek için görünür ve görünmez barikatlar örüyor önümüze.
Bir olay oluyor; olay nas›l olmuﬂ, neden olmuﬂ, henüz hemen
hiçbir ﬂey belli de¤il. Ama an›nda
bütün ekranlara uzmanlar hücum
ediyor ve baﬂl›yorlar daha ilk andan itibaren halk› yönlendirmeye:
Bu olay mutlaka ﬂöyledir; olay
hakk›nda ﬂöyle düﬂünmelisin!
Kendi kavramlar›n›, kendi kelimelerini, kendi de¤er yarg›lar›n›
dayat›yorlar. Bunlar›n bir ço¤u,
fark›nda bile olunmaks›z›n gençli¤imizin, halk›n diline yerleﬂiyor.
Fark›nda bile olunmaks›z›n düzenin istedi¤i gibi düﬂünülmeye ve
yorumlanmaya baﬂlan›yor.
Tek yönlü be slenen beynin,
tek yönlü düﬂünmeye baﬂlamas›
kaç›n›lmazd›r.
Tüm “haber” ve “bilgi” kayna¤›, düzenin ders kitaplar›ndan, d üzenin gazetelerinden, düzenin radyo ve televizyonlar›ndan, d ü z e n i n
yönlendirdi¤i internet sitelerinden
¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Her birim, her
alan için de geçerlidir bu. Unutmayal›m ki propaganda, sistemli yürütüldü¤ünde sonuç al›nan bir faaliyettir. Bu istikrarla, “Evden eve kiﬂiden kiﬂiye kulaktan kula¤a” yayaca¤›z düﬂüncelerimizi. Birken iki

ibaret olan insanlar›n, sonuçta d üzenin her türlü ideolojik yönlendirmesine, dejenerasyonuna aç›k
hale gelmesi kaç›n›lmazd›r.
‹ﬂte bu yüzden okumak ﬂartt›r.
Bizden gizleneni aç›¤a ç›karmak için okumak; çarp›t›lan›n do¤rusunu görmek için okumak; dayat›lan›n d›ﬂ›ndaki alternatifleri ö¤renmek için okumak...
Bunlar için ve daha fazlas› için
okumal›y›z.
Burada önemli sorulardan biri
de ﬂu elbette: Ne okumal›y›z? Ne
izlemeliyiz?
Her kitap iyidir, her kitap ayd›nlat›r diye bir ﬂey yok. Yukar›daki sorular›n cevaplar›n› nerede bulacaksak, onlar› okumal›, onlar› izlemeliyiz.
Düzenin d›ﬂ›nda yaﬂayanlar›n,
düzene tabi olmadan bakmas›n› bilenlerin yazd›klar›n› okumaktan,
onlar›n söylediklerini dinlemekten,
onlar›n internet sitelerini izlemekten söz ediyoruz elbette.
De¤ilse, okumak ad›na abur cubur okumaktan sözetmiyoruz. ‹nsan abur cubur yerse ne olur; mi desi bozulur. Ayn› ﬂey okuma için
de geçerlidir. Seçerek okumal›y›z.
Midemizi bozacak yiyeceklerden
kaç›nd›¤›m›z gibi, beynimizi bozacak kitaplardan, dergilerden, filmlerden, dizilerden de kaç›nmal›y›z.
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olaca¤›z. ‹kiyken dört. Dörtken sekiz... Ve daha daha fazlas›...
Yoldaﬂlar›m›z ve okurlar›m›z,
okulumuzun ilk dersini burada bitiriyoruz. Gelecek derste görüﬂmek
üzere.
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Kendi Saflar›ndakilere Bunu Yapanlar,
Devrimcilere Karﬂ› Neler Yapmaz ki?
Taraf Gazetesi, derme çatma bilgilerle, NTV’yi zan alt›nda b›rakan
bir komplo teorisi uydurdu... Teoriye göre Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Baﬂkan› faﬂist Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun cep telefonu, helikopter
düﬂmeden önce NTV’nin telefon
santralinden 295 kez aranm›ﬂ. Bu
aramalardan dolay› helikopter de
oluﬂan manyetik alan helikopterin
düﬂmesine neden olmuﬂ.
Daha sonra bu teorinin yalan
yanl›ﬂ oldu¤u ortaya ç›kt›; Taraf
sanki yapt›¤› çok s›radan bir ﬂeymiﬂ
gibi “özür diledi”... Bir anda, araﬂt›r›p soruﬂturmadan kendi meslektaﬂlar›n›, kendi saflar›ndaki gazetecileri bile iki dakikada “ajan” ilan ettiler.
Kafa bir kez kirli düﬂünmeye
baﬂlad› m› her ﬂeyi komplo teorileriyle aç›klamaya çal›ﬂ›r. Taraf gaze-

tesi de öyle, gazetecili¤i b›rak›p polisli¤e, o da yetmemiﬂ komplo teorisyenli¤ine soyunmuﬂ.
Kendi meslektaﬂlar›na, kendi
saflar›ndakilere böyle yapanlar,
devrimcilere karﬂ› neler yapmazlar
ki?..
Taraf’›n demokratl›¤›, objektifli¤i de bu kadar. Yeter ki Ergenekon
davas›na, AKP’ye hizmet etsin, her
türlü komplo teorisi mübah.. Demokratl›km›ﬂ, objektiflikmiﬂ, taraflar›n söz hakk›na riayetmiﬂ...
Bunlar Taraf’›n iﬂine gelince savundu¤u “Kopenhag Kriterleri”dir.
Devrimciler hakk›nda, devrimci
eylemler hakk›nda gazetelerde tefrika edilen komplo teorilerini bir de
bu örnekten hareketle düﬂünün...
Mesela Sabanc›’n›n cezaland›r›lmas› eylemini düﬂünün; uydurulan komplo teorilerini gözünüzün
önüne getirin. Sabanc›’n›n iﬂbirlikçi

tekelci burjuvalardan birisi oldu¤undan, halk›n eme¤ini, kan›n›, ili¤ini sömürdü¤ünden hareketle böyle bir eylemin yap›lm›ﬂ olmas›na ihtimal bile vermeden olay› çözüverdiler. Sabanc›’ya gerçek kimli¤inin
d›ﬂ›nda olmad›k misyonlar yüklediler. Kürt Raporu’ndan dolay› “derin
devlet”in iﬂi olmas›ndan uluslararas› tekellerin öldürtmüﬂ olabilece¤ine kadar ipe sapa gelmez olmad›k
komplo teorileri ürettiler.
Bir çok devrimci eylemde ya da
polisin devrimcilere karﬂ› sald›r›lar›nda polis nas›l haber sunmuﬂsa hiç
do¤rulu¤unu araﬂt›rmadan haberi
manﬂetlerine taﬂ›yabilmiﬂlerdir. Bu
durum sadece Taraf’la da s›n›rl› de¤il. Konu devrimciler olunca burjuva bas›n›n hiçbiri di¤erinden geri
durmuyor.
AKP aras›ndaki çat›ﬂma çeﬂitli biçimlerde sürüyordu.
Plana iliﬂkin belgelerin orjinali ortal›kta yoktu ve ‹lker Baﬂbu¤ buna güvenerek yalan
söylemeye devam etti. Düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda “ b i r k a ¤ › t p a rças›”yla TSK’n›n y›prat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› söyleyerek tart›ﬂmalar›n
önünü kesti.
O dönem CHP Genel Baﬂkan›
Deniz Baykal, olay› bir skandal olarak de¤erlendirip belgeler e¤er gerçek ise ‹lker Baﬂbu¤’un istifa etmesi gerekti¤ini, sahte ise, komployu
düzenleyenler hakk›nda gere¤inin
yap›lmas› gerekti¤i ﬂeklinde aç›klama yapm›ﬂt›.
Geçen hafta içinde bir subay›n
söz konusu belgelerin orjinali oldu¤u söylenen belgeleri bir mektupla
savc›l›¤a gönderdi¤i aç›kland›.
Mektuba göre plan›n, Genelkurmay
taraf›ndan haz›rland›¤› ortaya ç›kt›.
Peki ﬂimdi ne yapacaks›n›z? Genelkurmay baﬂkan›n› görevden alabilecek misiniz?

“En Güvenilir Kurum”
durmadan yalan söylüyor...

Devletin en güvenli kurumuna
bak›n. Ortal›kta bir “eylem plan›”
belgesi dolaﬂ›yor. Belgenin alt›nda
Albay Dursun Çiçek’in imzas› var.
Belgeye göre, Genelkurmayda “‹rtica ile Mücadele Eylem Plan›” ad›nda bir plan haz›rlanm›ﬂ. Bu plan, ordu içinden birileri taraf›ndan bas›na
s›zd›r›ld›. 12 Haziran 2009’da Taraf
Gazetesi plana iliﬂkin belgelerin fotokopisini yay›nlad›. Plan, ordunun
daha önce de onlarca benzerini haz›rlad›¤› kontrgerilla planlar›ndan,
“and›ç”lardan biriydi. Bu defakinin
hedefinde Fethullah Gülenciler ve
AKP vard›.
“Ordu nas›l böyle bir plan haz›rlayabilirdi? Bu aç›kça darbe plan› demekti.” diye ﬂaﬂk›nl›k ifade
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eden yorumlar yapanlar oldu. Oysa
bunlar ordunun ilk kez yapt›¤› ﬂeyler de¤ildi. Onlar da çok iyi bilmektedirler ki bu ülkede siyaset her dönem ordunun en üst kademelerinde
yap›lmaktad›r. Ülkeyi yönetmek
için 12 Eylül Anayasas› bile yetersiz kal›r ve geçerli olan “k›rm›z› kitap”t›r. Sald›r›lacak kesimler, hizaya getirilecekler ordunun tepesinde
belirlenir.
Ordu, olay› kendi içinde ört-bas
etmeye çal›ﬂt›. Askeri savc›l›k tart›ﬂmalar›n önünü kesmek için Dursun Çiçek hakk›nda soruﬂturma açt›
ve Çiçek, gözalt›na al›narak tutukland›. Suç üstü yakalanan Genelkurmay, yalan ve inkara baﬂvurdu.
‹lker Baﬂbu¤ belgenin TSK’y› y›pratmak ad›na düzenlenmiﬂ oldu¤unu söyleyerek Dursun Çiçek’i en
üst düzeyde sahiplendi. Tutuklanan
Dursun Çiçek serbest b›rak›ld›.
TSK’n›n kendi içinde ve TSK ile

Ekim d evrimi:

“ilk kez burjuva olmayan
bir devlet keﬂfedildi”
Burjuvalara göre onlar; “bald›r›
ç›plak”t›lar. Yönetmeyi ne bilirdi
onlar, Yönetmek burjuvalar›n iﬂiydi. Onlar burjuvazinin için çal›ﬂ›p,
burjuvalar için üretmeliydiler.
7 Kas›m (eski takvime göre 24
Ekim) 1917’de bunun böyle olmad›¤›na tan›k oldu tüm dünya. Üreten
ve yaratan bald›r› ç›plaklar devrimle iktidar› alaﬂa¤› edip “biz yönetece¤iz” diyerek burjuvalar›n, kulaklar›n saltanat›na son verdiler.
Öyle ya bakt›¤›nda ﬂu yeryüzünde sonradan yap›lan neyi görüyorsan, o emekçi ellerin ürünü de¤il
miydi? Kim yap›yor devasa yap›lar›, yollar›, köprüleri, saraylar›?..
Kim çal›ﬂ›yor tarlada, kim sürüyor
topra¤›? Makineleri kim yap›yor?
Kim dokuyor o kumaﬂlar›. Madenleri kim ç›kart›yor yüzlerce metre
yerin alt›ndan?
Üreten ve yaratan onlard›r! Neden yönetemesinlerdi.
Ekim devrimi bu sorular›n ve
daha yüzlerce sorunun tek bilimsel
cevab›d›r.
***
Lenin, “tarihin en büyük buluﬂu
yap›lm›ﬂ, proleter tip bir devlet yarat›lm›ﬂt›r. ” diyor Ekim devrimi ertesinde. Ve bu buluﬂu ﬂöyle anlat›yor; “Yeryüzünde hiçbir güç Sovyet
devletinin yarat›lm›ﬂ oldu¤u gerçe¤ini yok edemez. Bu tarihsel bir zaferdir. Yüzlerce y›ld›r devletler burjuva modele göre yarat›ld› ve ilk
kez burj uva olmayan bi r devlet
keﬂfedildi. Yönetim ayg›t›m›z bozuk
olabilir; ama icat edilen ilk buharl›
makinenin de bozuk oldu¤u söyleniyor. Hatta hiç kimse bu buharl› makinenin çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› bilmiyor; ama önemli olan bu de¤il;
önemli olan buharl› makinenin bulunmuﬂ olmas›d›r. ‹lk buharl› makinenin hiçbir iﬂe yaramad›¤›n› varsaysak bile, somut gerçek, bugün
art›k buharl› makinelere sahip oldu-

¤umuz gerçe¤idir. Yönetim ayg›t›m›z çok bozuk olsa bile, onun yarat›lm›ﬂ oldu¤u gerçe¤i de¤iﬂmez...” (Lenin)
Bir ilkti, Ekim devrimi. Burjuvalar gibi, yüzy›llar›n yönetim
tecrübesi yoktu halk›n. Ama Bolﬂevik partileri vard›. Bolﬂevik patinin öncülü¤ünde iktidar› alm›ﬂlar, yönetmeyi de ö¤reneceklerdi.
Yönetmek, örgütlenmek demekti. Ve devrimin say›s›z sorunlar›
vard›. Hepsinin üstesinden bir bir
gelmeliydiler. Çünkü dünya halklar›n›n umuduydu onlar. Halklar›n
kalbi orada at›yordu. Ve elbette ki
devrimin düﬂmanlar› vard›. ‹ktidar›
kendili¤inden teslim etmemiﬂlerdi
Sovyetlere. ‹ktidar›na son verilen
sadece Rus burjuvazisi ve egemenleri de de¤ildi. Bütün dünya burjuvalar›n›n iktidar›yd› y›k›lan. ‘Bald›r› ç›plaklar yönetmesini bilmez’ diye Sovyetlerin kendili¤inden y›k›lmas›n› beklemediler,. Sald›rd›lar.
Eski çarl›k rejiminin kal›nt›l›rdan
burjuvalara, kulaklar›ndan kendini
sol-sosyalist olarak tan›mlayan revizyonist, reformist, oportünist kesimlere kadar devrimin tüm düﬂmanlar› hepsi bir yerden sald›rd›.
Emperyalistler de gerek iç savaﬂ›
destekleyip k›ﬂk›rtarak, gerekse
do¤rudan sald›rarak Sovyet iktidar›n› y›kmak için ellerinden geleni
yapt›lar.
Fakat baﬂaramad›lar. Sovyetler
tüm tecrübesizli¤ine ra¤men emperyalist ülkeler baﬂta olmak üzere
devrimin düﬂmanlar›na karﬂ› savaﬂt›. Ekim devriminden hemen sonra
baﬂlayan ve dört y›l süren iç savaﬂta
burjuvaziye karﬂ› ikinci büyük zaferlerini kazand›lar. ‹ktidarlar›na sahip ç›kt›lar. Örgütlü halk›n gücünü
gösterdiler.
Makine icat edilmiﬂti ve makine
çal›ﬂ›yordu art›k.
Sosyalizm, kapitalizmin o güne

kadar çözümsüz gösterdi¤i, baﬂka
türlü olamayaca¤›n›n teorisini yapt›¤› bir çok sorunun asl›nda çözülebilir oldu¤unu gösterdi.
Sovyetler, devrimden hemen
sonra düﬂmanlar›yla savaﬂ›rken bir
taraftan da eski düzenin yaratt›¤›
sorunlar›n çözümüne giriﬂti. Hiçbir
sistem sosyalizm dünyas›nda oldu¤u kadar temel sorunlar› kal›c›, h›z l›, köklü ve güvenilir bir biçimde
çözüme kavuﬂturamazd›. Emperyalist kapitalist sistemin büyüttü¤ü cehaleti, iﬂsizli¤i, açl›¤›, sefaleti, s›n›fsal ayr›cal›klar›, ulusal bask›y›
Rusya gibi çok geniﬂ bir co¤rafyaya
yay›lm›ﬂ ve çok farkl› milliyetlerin
yaﬂad›¤› bir ülkede, daha devrimin
ilk y›llar›nda büyük oranda ortadan
kald›rmay› baﬂarm›ﬂt›r.
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Kapitalizmin, 200 y›ll›k geçmiﬂine ra¤men çözmedi¤i, daha do¤rusu yap›s› gere¤i çözemedi¤i sorunlar, sosyalizmle birlikte çözüme
kavuﬂuyordu.
Lenin, emperyalistlerin halklar
için cehenneme dönüﬂtürdükleri
dünyadan Bolﬂevik devrimden baﬂka kurtuluﬂun olmad›¤›n› söylüyor
ve ekliyor: "Bu ilk zafer, nihai zafer de¤il henüz. Ekim devrimimiz bu zaferi emsalsiz cefalar ve
güçlükler, iﬂitilmemiﬂ ac›lar içinde
ve kendi pay›m›za büyük baﬂar›s›zl›klar ve hatalarla gerçekleﬂtirdik.
Fakat olgu ﬂudur ki: yüzlerce, binlerce y›ld›r ... kölelerin, bütün köle
sahiplerine karﬂ› bir devrimle "cevap vermek" için verilen söz tam›
tam›na yerine getirildi ve tüm güç-

31

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

32

lüklere ra¤men yerine getirilecek.
Biz baﬂlang›ç yapt›k. Ne kadar
zamanda, ne zaman, hangi ulusun
proleterleri bu eseri sonuna kadar
vard›r›rlar, bunun önemi yok.
Önemli olan, buzun k›r›lm›ﬂ, yolun
aç›lm›ﬂ ve gösterilmiﬂ olmas›d›r. "
Lenin’in “ça¤›m›z emperyalizm ve p roleter d e v r i m l e r ça¤› d›r” tespiti somut olarak hayat
b u l u y o r.
Buz k›r›lm›ﬂt› Lenin’in deyimiyle. Devrim düﬂmanlar›n›n tüm sald›r›lar›na ra¤men proletaryan›n iktidar› ayaktayd›. Umut çok daha somut,
çok daha güçlüydü art›k dünya proletaryas› için. Dünyan›n dört bir yan›nda yaﬂayan halklar› etkiledi devrim. Halklar›n mücadelesi h›zla yay›ld›. Emperyalizmin birçok sömürgesinde ulusal sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri geliﬂti.
Halklar›n mücadelesiyle birlikte
tekellerin krizi de büyüdü. 1930’lu
y›llarda Almanya’da, ‹talya’da, ‹spanya’da faﬂizm iktidara geldi. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesi faﬂist diktatörlüklerle bast›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
1939’da emperyalistler yeni bir paylaﬂ›m savaﬂ›na giriﬂtiler. Faﬂizmi iﬂbaﬂ›na getiren emperyalistler için
as›l hedef tüm dünya proletaryas›na
“kötü örnek” olan Sovyetler Birli¤i’ydi. Faﬂizmin Sovyetler’i yoketme hedefini, öteki emperyalistlerde
destekliyordu elbette..
Sovyet halk› dünyada eﬂine rastlanmayacak bir fedakarl›k ve kahramanl›k örne¤i göstererek sosyalizme sahip ç›kt›. ‹kinci paylaﬂ›m savaﬂ›nda emperyalizm karﬂ›s›nda ikinci
büyük zaferlerini kazand›lar. Ezilen
halklar, 2. emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonra geliﬂen ulusal ve
sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri sonucunda Do¤u Avrupa, Vietnam, Çin,
Kore, Küba, Yemen, Angola, Mozambik, Gine-Bissau, Laos, Kamboçya, Zimbabve zaferleriyle dünyan›n üçte birinde egemen oldular.
Lenin elbette “ça¤›m›z emperyalizm ve proleter devrimler ça¤›d›r”
derken kahinlik yapm›yordu ama
bir kehanette bulundu¤u kesindi.
Lenin’in tespitinin bilimsel temelle-

ri vard›. Ve 20. yüzy›l Lenin’in tespitleri do¤rultusunda geliﬂti.

Sosyalizmin
sorunlar›n›n ç özümü
sosyalizmdedir
Baﬂta Sovyetler birli¤i olmak
üzere halk iktidarlar›n›n oldu¤u ülkelerde sistemin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› sorunlara sosyalizmin içinde çözüm arayacaklar› yerde çareyi sosyalizmden uzaklaﬂmakta arad›lar.
Emperyalist sistemle sürekli bir savaﬂ içinde olmas› gerekirken, Lenin’in “bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂama” tezini revizyonist bir yorumla,
emperyalizmle uzlaﬂmaya dönüﬂtürdüler. Halktan kopmuﬂ, bürokratlaﬂm›ﬂ reformist, revizyonist yöneticiler sosyalizmden ad›m ad›m
uzaklaﬂt›lar. ‘90’l› y›llara gelindi¤inde Sovyetler Birli¤i devlet Baﬂkan› Mihail Gorbaçov’un öncülü¤ünde Ekim devrimine, devrimin
kazan›mlar› ve tüm dünya emekçilerine en büyük ihaneti yapt›lar.
Emperyalistler 1917 Ekim devriminden sonra ilk kez sosyalizm karﬂ›s›nda zafer kazand›¤›n› ilan etti.
Burjuva ideologlara göre “tarihin
sonu” gelmiﬂti. Burjuvaziden etkilenen küçük-burjuva milliyetçi hareketler ve düzeniçileﬂen sola göre
de art›k devrimler dönemi kapanm›ﬂ, proletaryan›n tarihsel rolü bitmiﬂti. Yeni Ekimler art›k olamazd›.
Öcalan ‹mral› savunmas›nda faﬂizmle sosyalizmi ayn› kefeye koyarak ﬂöyle “eleﬂtiriyor”du: “ G ü nümüz demokrasileri... 20’inci

Emperyalizm yeryüzünden silinmeden devrimler
ça¤› da kapanmayacakt›r.
Çünkü emperyalizmin
neden oldu¤u topulumdaki
uzlaﬂmaz çeliﬂkiler emperyalizm durdu¤u sürece
olacakt›r. Bu çeliﬂkilerin
çözümü ise sosyalist
devrimler d›ﬂ›nda mümkün
de¤ildir.

yü z y › l da . . . f a ﬂ i z m i n t o t a l a m a n s › z
di k t a t ö r l ü ¤ üy l e , z › t y ön d e k i r e e l sosyalizmin, totaliter rejimlerine
karﬂ › diren erek, yüzy›l›n so nunda
kesin zaferini ilan etmiﬂtir.” Öcalan’›n zaferini ilan etti¤i emperyalizmin “demokrasisi”ydi. Reformist
cephede, tarihin sonunu ilan eden
burjuva teorilere paralel olarak
“devrimsel geliﬂme” döneminin kapand›¤›, “evrimsel geliﬂmenin” esas
oldu¤u söyleniyordu.
Oysa, sosyalist ülkelerde, revizyonizmin çöküﬂü, devrimlerin sonunu de¤il, tarihsel olarak devrimlerin daha güçlü bir ﬂekilde devam›n› zorunlu k›l›yordu.

Devrimler ça¤›
kapanm›ﬂ m ›d›r?
Emperyalizm yeryüzünden silinmeden devrimler ça¤› da kapanmayacakt›r. Çünkü emperyalizmin neden oldu¤u topulumdaki uzlaﬂmaz
çeliﬂkiler emperyalizm durdu¤u sürece olacakt›r. Bu çeliﬂkilerin çözümü ise sosyalist devrimler d›ﬂ›nda
mümkün de¤ildir.
Sosyalist sistemin y›k›ld›¤›
‘90’lardan bugüne geçen süreç bunun, devrimler ça¤›n›n kapanmad›¤›n›n kan›t›d›r. ‘90’lardan beri dünyaya tek baﬂ›na hakim olan emperyalizmdir. Fakat emperyalizm dünya halklar›na açl›k, yoksulluk ve
katliamlardan baﬂka bir ﬂey sa¤lamad›. Hiçbir halka özgürlü¤ünü getirmedi. Sosyalist iktidarlar varken
birçok milliyetten halklar bir arada
yaﬂarlarken, sosyalist sistemin y›k›lmas›yla birlikte birbirini bo¤azlamaya baﬂlad›lar. Sosyalizmin y›k›ld›¤› ülkelerde halklar h›zla yoksullaﬂt›. Geçmiﬂte çözülmüﬂ olan
e¤itim, sa¤l›k, bar›nma gibi en temel ihtiyaçlar› tekrar sorun olmaya
baﬂlad›. Halklar› bu hale getiren kapitalizmdir. Halklar›n nihai kurtuluﬂunu sa¤layacak olan da sosyalizmdir.
Sosyalizme ise yine Ekim devriminin bize gösterdi¤i yoldan gidilecektir. O yol ihtilalin, devrimin yoludur.

Tarih Yazan
Olaylar / Kiﬂiler

zaman yaz ortas›nda
da olsan, so¤uk bast›r›r. Çöldesin unutma!
Çöl konuﬂur insanlarla. Emperyalistler

Ömer Muhtar
1911 y›l›nda, Osmanl› Devleti’nin elinde bulunan Libya topraklar› ‹t al yan emperyal i zmi taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂti. Libya, iﬂgalin
üzerinden bir y›l geçmeden de ‹talya taraf›ndan ilhak edildi. Ama Libya topraklar›nda yaﬂayan Arap halk›, iﬂgali de ilhak› da kabul etmedi.
‹ﬂgalin hemen ard›ndan direniﬂ baﬂlad› ve k›sa sürede de tüm ülkeyi ve
tüm halk› kucaklad›.
‹talyanlar Akdeniz k›y›s›ndaki
ﬂehirlere s›k›ﬂ›p kalm›ﬂlard›. Libya’n›n güneyindeki k›rsal ve çöllük
bölgeye girememiﬂlerdi. Direniﬂ sonucunda belli bölgeleri kapsayan
Trablus Cumhuriyeti kuruldu, iﬂgal
güçleri bu cumhuriyeti tan›mak zorunda kald›lar; ta ki ‹talya’daki faﬂist Mussolini iktidar›na kadar.
1922’de ‹talya’da faﬂizm iktidar
olunca iﬂgalci ‹talyan ordusu, tekrar
Libya’n›n tümünü iﬂgal etmeye giriﬂti. Libya’n›n tümünü iﬂgal ve ilhak etmek, giremedikleri o çöllere
girmek demekti.

a
“Ne vard› ki ﬂu çöllerde? Libya
dedi¤in üç-beﬂ da¤dan, çölden ibaret, yobaz bir memleket”ti. Bingazi’den Küfra’ya giderken böyle düﬂünüyordu ‹talyan general.
Gözünü emperyalist emeller kör
etmiﬂti. Oysa yay›larak oturdu¤u
koltuktan etrafa kulak verse, çöl ona
neler anlat›rd› bütün s›cakl›¤›yla.

a
Çöl serttir. Sevgisi sert, kini
sert... Rüzgar› sert eser. S›ca¤› serttir. Tedari¤ini haz›rlamam›ﬂsan piﬂman eder seni içine ad›m att›¤›na.
Gece bast›r›nca, “s›caktan kurtuldum” dedirtmez insana; çünkü o

tah, bu emperyalist generale ve
onun efendilerine sesini duyuracakt›. “Libya’n›n çölü de vahas› da
Arap halk›n›nd›r” diyordu kumullar›n üzerinde yank›lanan ses.

a
Bir ihtiyar›n sesiydi asl›nda o.
Yaﬂ› yetmiﬂe çoktan dayanm›ﬂt›.
Da¤dan da¤a, vahadan vahaya dolaﬂ›yordu. Evlatlar›na tek tek ö¤retmekteydi vatan›n› ve vatan u¤runa
savaﬂ›: Libya’n›n cesur ve cahil evlatlar›na anlat›yordu: “Art›k özgürlü¤ünüze sahip ç›kma zaman›d›r.
Art›k bu küstaha, çölün ve Arap’›n
özgürlük tutkusunu anlatma zaman›d›r. ”
Art›k koltu¤una rahatça kurulamayacakt› o general. ﬁimdi “Çöl
Aslan›” konuﬂacakt›.
En güçlü emperyalist ordulardan
biriyle boy ölçüﬂecekti. Çöl Aslan›’yla evlatlar›n›n pençesindeydi art›k.
*
‹ﬂgalci emperyalist ordunun
sald›r›lar› karﬂ›s›nda Ömer Muhtar önderli¤indeki direniﬂ vard›.
‹talyan Ordusu,
bir iﬂgalciye, bir emperyaliste yaraﬂ›r ne varsa yap›yordu. Su kuyular›
kumla doldurulup, halk susuzlukla
teslim al›nmak isteniyordu. Gerilla
tarz›nda savaﬂan direniﬂ güçlerini
tecritt etmek için köylüler zorla topraklar›ndan sürülüp toplama kamplar›na topland›.
Ömer Muhtar ilerlemiﬂ yaﬂ›na
ra¤men, silahl› direniﬂ güçlerinin
baﬂ›ndayd›. Emperyalistler, bölgeleri insans›zlaﬂt›rmalar›na ra¤men
direniﬂ güçlerinin iradesini k›ramay›nca, M›s›r-Libya s›n›r›na 200 kilometre boyunca kesintisiz dikenli
tel çekerek, direniﬂ güçlerinin hareket alanlar›n› daralt›p direniﬂçilerin
bulundu¤u bölgelere do¤ru çok büyük güçlerle operasyonlara baﬂlad›lar. Ve 11 Eylül 1931’de direniﬂin
önderi Ömer Muhtar tutsak düﬂtü.

O Yaﬂ›yor,
Cellatlar› Öldü!
duymaz ama halklar duyar. “Dikkat
et” der çöl, “burada benim hükmüm sürer.”
ﬁöyle uzaklara bak›ld›¤›nda bir
su görünür gibi. Deniz mi o görülen, yoksa mavi bir da¤ m›? Yoksa...
Çöl konuﬂuyordur asl›nda ve diyordur ki “Libya çölünün sahibi Libyal› Arapt›r.”
Ayn› sözü, iﬂgale gelen ‹talyan
generale de söylemiﬂti. ‹ﬂgalci generalin Roma’da oturan Duçe’sine,
Mussolini’ye de söylemiﬂti bunu.
Ama dinlemedi emperyalistler.
Ve sözünü dinlemeyen için bir
batakt› çöl. ‹talyan iﬂgalcileri için
de öyle oldu zaten.
‹talyan general dümdüz çöl sanm›ﬂt› bakt›¤› yeri. Oysa, oras› bir
bakm›ﬂs›n da¤d›, bir bakm›ﬂs›n deniz. Çöl, ﬂimdi bu aﬂa¤›l›k, bu küs-

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

a
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Tarihimizden
Çöl, belki çaresizlikten, önderini
vermiﬂti ama önderi çölü vermeyecekti. Çöl, kum da olsa, sel de olsa,
vatand›.

a
‹talyan faﬂistleri Muhtar’› tutsak
ettikleri gün, direniﬂ karﬂ›s›nda zaferlerini ilan ettiler. Ama erken davranm›ﬂlard›. Evet, Ömer Muhtar direniﬂin önderiydi ve tutsakl›k koﬂullar›nda da direniﬂe önderli¤ini sürdürüyordu.
Faﬂistlerin karﬂ›lar›nda onlar›n
ummad›klar› kadar dinç bir ihtiyar
vard›; 73 yaﬂ›ndaki Ömer Muhtar,
tüm bilgeli¤i ve savaﬂç›l›¤›yla emperyalistlerle her türlü uzlaﬂmay›
reddetti. Elleri, ayaklar› zincirli bir
önderdi o; ama beyni teslim al›namam›ﬂt›.

a

Say›: 18

Yürüyüﬂ
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2009

Ya kazanaca¤›z ya da ölece¤iz.
Ama iﬂ orada da bitmeyecek. Yeni
nesille savaﬂmaya mecbur k a l a caks›n›z. Sonra bir nesil daha, bir
daha. Bana gelince, cellatlar›m dan daha çok yaﬂayaca¤›m.”

a
Öyle de oldu.
Çoktan topra¤a kar›ﬂt› cellatlar›.
Adlar›, resmi belgelerin d›ﬂ›nda
kimsenin haf›zas›nda de¤il. Ama o,
Muhtar, halâ yaﬂ›yor iﬂte.
Halâ ö¤retiyor, örnek oluyor.
‹ﬂgalciyle, sömürücü egemenle
uzlaﬂanlara tarihin derinliklerinden
sesleniyor: “Asla” -diyor- “asla,
uzlaﬂmay›n iﬂgalcinizle!... Zincire
de vurulsan›z, ipe de çekilseniz, uzlaﬂmay›n. Siz ölün gerekirse, sonraki nesillelere devredin kavgan›z›..”

a

Muhtar’› tutsak eden iﬂgalcilerin
en önemli sorunu, çöldeki, çölün
da¤lar›ndaki ve derinlerindeki savaﬂç›lard›. Muhtar’dan onlar›n teslim olmas›n› isteyen bir ça¤r› yapmas›n› istediler. Karﬂ›l›¤›nda belki
can› ba¤›ﬂlanacakt› Ömer Muhtar’›n. Ö m e r M u h t a r, da¤daki di r en iﬂçilere teslim ol ça¤r›s› yap m a y › re d d e t t i !
Reddetti ve dedi ki:
“Biz hiç teslim olmayaca¤›z.

Kendisini yarg›layan iﬂgalciler
karﬂ›s›nda da onlar› asla meﬂru görmedi¤ini aç›klad›. Libya topraklar›
üzerindeki hükümet yasal ve meﬂru
de¤ildi ve onun hükümeti de¤ildi.
Muhtar, Libya topraklar› üzerinde, kendi topraklar› üzerinde kendisini yarg›lamaya kalk›ﬂan mahkemelerin de “oraya ait olmad›¤›n›”
söyledi. Verilecek cezan›n ise onun
için hiç ama hiçbir önemi yoktu.
Muhtar, o yarg›lamada toprakla-

Tarihin Bugüne Söyledi¤i

Muhtar’›n b ir sözü takiyyeci islamc›ya: “Uleman›n

alt tabakas›ndan yaﬂl› bir ö¤retmen”di o. Dini bütün müslümand›. Ama, emperyalizme “büyük ﬂeytan”
deyip de ﬂeytanla uzlaﬂan riyakar müslümanlar bir yerde, o baﬂka bir yerdeydi. Siyoniste “van Minut, van minut” deyip, “tatbikata ça¤›rmay›p”, tüm
ekonomik, siyasi, askeri anlaﬂmalar› sürdüren riyakardan farkl›d›r. ‹ﬂgalciyle
ﬂöyle veya böyle, uzlaﬂma olmaz der Ömer Muhtar.
*
Bir sözü, halklar›n ö nderlerine. Dimitrov’dan Castro’ya, Day›’ya
kadar daha sonra bir çok önderin yapaca¤› bir “savunma” tarz›n›n ilk örneklerindendir Muhtar. Can› karﬂ›l›¤› hiçbir pazarl›¤a girmeyendir. Yoldaﬂlar›na,
savaﬂç›lar›na, “ya ölün ya kazan›ncaya kadar devam edin” diyendir.
*
Muhtar, genç yaﬂl›, her vatansevere söylenmiﬂ bir sözdür: 70 yaﬂ›ndaki bir önderin tutsak edilinceye kadar da¤larda bizzat savaﬂç›larla birlikte kalmas›na da dikkat çekmek isteriz. Kavgada yaﬂ›n de¤il, beynin ve yüre¤in önemli oldu¤una dair, tarihi bir örnektir Ömer Muhtar.
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1 Kas›m 1968- Mahir Çayan’›n yazarlar›
aras›nda oldu¤u Ayd›nl›k Sosyalist
Dergi yay›n hayat›na baﬂlad›.
1 Kas›m 1991- 15 Mart 1982’de baﬂla-

yan 1243 kiﬂilik Devrimci Sol Ana
Davas›, karara ba¤land›. Yarg›tay
aﬂamas›ndaki dava, 27 y›ld›r sürüyor.
1-3 Kas›m 1997- Halk Meclisleri, Susurluk kazas›n›n 1. y›ldönümünde “gerçek suçlu ve katiller Ankara’dad›r” diyerek 1-3 Kas›m'da Ankara’ya yürüdü.
4 Kas›m 1995 - ‹nfazlar›n, kay›plar›n ve
Buca Hapishanesi katliam›n›n hesab›n›
sormak için Devrimci Hareket
taraf›ndan Alibeyköy Merkezinde
gerçekleﬂtirilen eylemlerde bir polis
karakolu, bir ekip otosu, Nizam-›
Alem Oca¤›, Ülkü Oca¤›, faﬂistlere ait
bir spor kulübü, CHP binas›, Emlak
Bank, Zab›ta Amirli¤i ve bir döviz bürosu bas›larak tahrip edildi.
7 Kas›m 1995- Buca katliam›n› protesto için 23 hapishanede baﬂlat›lan Genel Direniﬂ tutsaklar›n
zaferiyle sonuçland›.
r›n›n özgürlü¤ü için can›n› ortaya
koyarken, iﬂgalcileri de ebediyen
mahkum etmiﬂti.
Tavr›, tüm Arap halk›na emperyalizmle uzlaﬂmama ça¤r›s›yd›. Nitekim, Ömer Muhtar dara¤ac›na çekilirken, Libya’n›n Arap halk›, bu ça¤r›ya çok güçlü bir karﬂ›l›k verecekti.

a
“Çöl Aslan›”, Libyal› Ö m e r El
M u h t a r direnendi. Yarg›layand›.
Çöl Aslan›’n›n a¤z›yla dile gelmiﬂ
konuﬂuyor ve çölün iﬂgalciye yâr
olmayaca¤›n› ilan ediyordu.
20 bin Bedevi’nin önünde kuruldu dara¤ac›. Ömer Muhtar, çölün aslan›, dara¤ac›nda can verdi. Muhtar
son nefesini verirken, iﬂgalci iﬂte belki o an anlam›ﬂt› sonun baﬂlang›c›nda oldu¤unu. Son nefesi, Muhtar’›n
iﬂte o susturulamaz ça¤r›s›yd›...
Tarih, çok de¤il, sadece bir kaç
ay sonra iﬂgalcileri, çöl aslanlar›n›n
önünde, silahlar›n› geride b›rak›p
‹talya’ya kaçarken görecekti...

Ülkemizde Gençlik

Gençlik Federasyonu’ndan
Amerika’ya karﬂ› ç›kmak suç
de¤ildir! Ba¤›ms›z bir ülke isteyen
ve tüm dünya halklar›n›n açl›¤›n›n
yoksullu¤unun sorumlusu Amerika
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ç›kt›klar›
için tutuklanan arkadaﬂlar›m›z› sahiplenmek için 5 K a s › m ’ d a E r z ur u m ’ a gidiyoruz.
2008 May›s ay›nda, Sivas’ta
Amerikan emperyalizmine karﬂ› bir
karikatür sergisi açt›klar› için tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n 5 Kas›m'da
mahkemeleri var.
2008 May›s’›ndan bu güne yaﬂananlar hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in göstergesidir. Burjuvazi kendi
yasalar›na dahi uymam›ﬂt›r. B i r y›l›
a ﬂ k › n s ü re iddianameleri dahi haz›rlanmadan tutuklu kald› arkadaﬂlar›m›z. ‹ddianame tutukland›klar›ndan ancak 15 ay s o n r a haz›rlanabildi.
Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n 100
temel eseri aras›nda yer alan Montaigne'nin “Denemeler” adl› kitab› dahi örgüt üyeli¤inin delili olarak gösterildi! Yasal
dergi ve kitaplar, kültür sanat dergileri “ örgüt doküman›” say›l›p delil
yap›ld›. Bu hukuksuzlu¤a, adaletsizli¤e karﬂ› elbette ki sessiz kalamazd›k. Sessiz kalmad›k, arkadaﬂlar›m›z› yaln›z b›rakmad›k. 18
A¤ustos’taki ilk duruﬂmada arkadaﬂlar›m›z›n yan›ndayd›k.
Karikatürlere dahi tahammül
edemeyen oligarﬂi, bu ülkenin ba¤›ms›zl›k, demokrasi isteyen gençli¤ine karﬂ› tahammülsüzlü¤ünü
gösterdi. Önce sivil faﬂist bir güruhun sald›r›s›n› örgütleyerek linç giriﬂimiyle bizi y›ld›raca¤›n›, sindirece¤ini sand›. Sonra kendileri sald›rd›lar. Mahkemeye kat›lmak için gelen yaklaﬂ›k 70 kiﬂiyi gözalt›na ald›lar. Saatlerce kapal› otobüslere gaz
bombalar› at›p, iﬂkence yapt›lar.
Onursuz arama dayatt›lar. Deste¤e
gidenleri de gözalt›na alarak sindirmek, korkutmak istediler.
Duruﬂma salonu d›ﬂ›nda bunlar

olurken, dava
da 5 Kas›m’a
ertelendi.
‘Bu Vatan Bizim’ diyenlerden,
emperyalizmin zulmüne, sömürüsüne karﬂ› ç›kanlardan korkuyorlar.
Korkuyorlar ba¤›ms›zl›k isteyenlerden. Korkuyorlar devrimci gençlikten. Çünkü biz topraklar›m›z›n
Amerikan üssü olmas›n› istemiyoruz. “Amerika ülkemizden defol!”
diyoruz.

5 Kas›m’da Amerikan emperyalizmine karﬂ› ç›kan vatansever ö¤rencilerle dayan›ﬂmak için

Erzurum’day›z!
*

6 Kas›m’da

YÖK’e, Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤ine, Tecrite karﬂ›

Ankara’day›z!

y›ldönümlerinde "YÖK’e Hay›r" talebimizi bir kez daha ortaya koyuyor ve tüm gençli¤i "YÖK’e Hay›r"
demeye ça¤›r›yoruz.
Paras›z, bilimsel, demokratik
e¤itimin önündeki en büyük engellerden birisidir YÖK.
Görüﬂlerini be¤enmedi¤i ö¤retim görevlilerini görevden alan, en
demokratik haklar›n› kulland›klar›
için ö¤rencileri soruﬂturmalarla,
uzaklaﬂt›rma cezalar›yla, okuldan
atmalarla sindirmeye çal›ﬂan bu kurum, kuruldu¤u günden bu yana,
ö¤renci gençlik üzerinde bir bask›
mekanizmas› olarak çal›ﬂm›ﬂt›r.
6 Kas›m, YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümüdür. Kuruldu¤u günden bu yana devrimci ö¤rencilerin hedefindedir. Kimi zaman boykotlarla kimi
zaman yürüyüﬂlerle, mitinglerle,
afiﬂler, bildiriler ve imzalarla
YÖK’ün faﬂist,
gerici yüzünü
teﬂhir ettik ve etmekteyiz.
Bu sene de 6
K a s › m ’ d a
YÖK’e karﬂ› mücadelemiz sürecek.
YÖK kald›r›lana kadar YÖK’e karﬂ› mücadele etmeye devam edece¤iz. E¤er bugün kimse YÖK'ü savunamaz duruma gelmiﬂse bu y›llard›r
sürdürdü¤ümüz mücadelenin sonucudur.
Gençlik Federasyonu olarak
ça¤r›m›zd›r:

BA⁄IMSIZLIK DEMOKRAS‹
MÜCADE LE S‹NDE B‹Z VA R I Z !
Sivas’taki karikatür sergisini
“terör eylemi” olarak göstermekteki
amaçlar› da arkadaﬂlar›m›z›n sahiplenilmesini engellemeye yönelik
sald›r›lar› da bundand›r. Bir tarafta
ba¤›ms›zl›k isteyen gençlik, di¤er
tarafta ABD’nin uﬂa¤› iﬂbirlikçiler.
Bizler bu yüzden 5 Kas›m’da yine Erzurum’da, arkadaﬂlar›m›z›n
yan›nda olaca¤›z. Yine hayk›raca¤›z
yüzlerine: “ B a¤ › ms › z l › k ‹s t e me k
Suç De¤ildir” , "Amerika' ya Karﬂ›
Ç›kmak Suç De¤ildir". Mahallelerimizde, okullar›m›zda ast›¤›m›z afiﬂlerle, da¤›tt›¤›m›z bildirilerle nas›l
hayk›r›yorsak “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” diye, Erzurum’dan
da hayk›raca¤›z: Amerika Defol
Bu Vatan Bizim!
YÖK, 12 Eylül faﬂizminin kurumlar›ndand›r. Gençli¤i demokratik, akademik, ba¤›ms›zl›k mücadelesinden koparmaya çal›ﬂan oligarﬂinin temel önemdeki kurumlar›ndan birisidir.
‹ﬂte bunun için her y›l kuruluﬂ
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Amerikan karﬂ›t› karikatür sergisi açt›¤› için tutuklanan Sivas Gençlik Derne¤i üyesi arkadaﬂlar›m›za
sahip ç›kmak için, arkadaﬂlar›m›z›
1,5 y›ld›r hapishanede tutan Amerikan iﬂbirlikçilerini yarg›lamak için
5 Kas›m 2 0 0 9 ’ d a E r z u r u m ’ d a d a van›n görülece¤i m a h k e m e d e o l a l›m.
6 Kas›m’da, 12 Eylül’ün faﬂist
kurumlar›ndan YÖK’e karﬂ› bilimsel, demokratik, bir e¤itim istemek
için de tüm gençli¤i, ilerici demokrat güçleri, Ankara’ya ça¤›r›yoruz.

GENÇL‹K
FEDERASYONU
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Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Örgütlenme, S öz ve
Düﬂünce Ö zgürlü¤ü
Sorunu

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

Ülkemiz gençli¤inin en önemli
sorunlar›ndan biri en temel hakk›m›z
olan örgütlenme, söz ve düﬂünce özgürlü¤üdür. Gerek MEB (Milli E¤itim Bakanl›¤›), gerekse de YÖK
(Yüksek Ö¤renim Kurumu) liselerde
ve üniversitelerde uygulad›klar› yasa
ve yönetmeliklerle bu hakk›n kullan›lmas›n› engellemektedir.
Üniversitelerde, liselerde düﬂüncelerini ifade edebilecekleri, taleplerini dile getirebilecekleri demokratik
örgütlenmeler isteyen ö¤renciler,
bask› ve terörle sindirilmeye çal›ﬂ›l›yor. ‹dare ve polis iﬂbirli¤i içerisinde
soruﬂturmalar aç›l›yor, ö¤renciler
okullar›ndan at›l›yor.
Üniversitelerde ve liselerde sözüm ona “ ö r g ü t l e n m e h a k k › ” olarak
izin verilen kol veya kulüp faaliyetleri, s›n›f baﬂkanl›¤› ve Ö T K (Ö¤renci
Temsilcili¤i Kurulu) gibi uygulamalar›n ise demokratik örgütlenme aç›s›ndan hiçbir geçerlili¤i yoktur. Ö¤ r enci Temsilcileri Kurulu, s›n›rlar›
YÖK taraf›ndan belirlenmiﬂ ve görevi-rolü, en fazla bir talebi rektörlü¤e
iletmekle s›n›rland›rm›ﬂ bir kuruldur.
Bu kurullar, esas olarak ö¤rencilerin
gözünü boyamak ve ö¤rencilerin
kendi örgütlenmelerini kurmalar›n›
engellemek için kurulmuﬂtur.
Ö¤rencilerin kurdu¤u kulüpler ço¤unlukla kapat›lmakta, kurulmas›na
Ç
‹
Z
G
‹
Y
L
E
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izin verilmemekte veya kuruldu¤unda da faaliyeti çok çeﬂitli bask›larla
engellenmektedir. Üniversite idaresinin izni olmadan kulüplerde hiçbir
ﬂey yap›lamaz. Ki ço¤unlu¤u sadece
isim olarak vard›r. Faaliyet yürütebilmek için gerekli her türlü olanaktan
yoksundurlar. Bir odalar› dahi yoktur.
Hak olarak sunulan uygulamalarda
bile düﬂüncelerimizi ifade edebilece¤imiz imkânlar k›s›tlanmaktad›r.
As›l talep edilmesi gereken; demokratik, serbest örgütlenme, bu örgütlülükler arac›l›¤› ile yönetimde
söz ve temsil hakk› olmal›d›r. Okullarda her türlü bilimsel düﬂüncenin
hiçbir k›s›tlanma olmadan dile getirilebilmesi, gençli¤in demokratik tart›ﬂma ortam›nda kendini geliﬂtirmesi
sa¤lanmal›d›r. Gençlik, toplumun gelece¤i ise gerek okullar›nda, gerekse
de ülke sorunlar›nda, söz söyleme ve
k a r a r alma ve yönetime kat›lma
hakk›na sahip olmal›d›r.
Gerici, ﬂoven bir e¤itimle, demokratik haklar›n›n fark›nda olmayan cahil, kiﬂiliksiz gençler yaratmaya çal›ﬂan bu düzen elbette ki sorunlar›m›z›
çözemeyecektir. Kendimizi ifade edebilece¤imiz, taleplerimizi dile getirece¤imiz alanlar yaratmal›y›z. Bu taleplere ancak devrimciler sahip ç›kabilir.
Sorunlar›m›za çözüm bulabilmek
ve taleplerimizi dile getirebilmek için
düﬂüncelerimizi ifade edebilmeye,
demokratik örgütlenmelere ihtiyac›m›z var. Bunun yolu örgütlenmek ve
örgütlülüklerimizi büyütmektir...

Bu kadar çok oldu¤umuzu

B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
Ülkemizde
- ‹lkö¤retim Okullar›nda
10. 870. 570 ö¤renci
- Genel Liselerde
1. 980 . 452 ö¤renci
- Mesleki ve Teknik Liselerde
1. 264 . 870 ö¤renci
- Üniversitelerde
2. 291. 762 ö¤renci var.
Toplam say›m›z:
16. 507. 654
Türkiye nüfusunun yaklaﬂ›k
% 20'sini biz oluﬂturuyoruz.
H e r 5 kiﬂiden biri
ö ¤ re n c i d i r...

Gen
nçlik Üzerine

SÖZLER
“Biz yenilikçiler p a r t i siyiz v e yenilikçiler i en
isteklice izleyen her z a m a n g e n ç l i k t i r.”
(V. I. Lenin)

Ö¤retmeni olmayan
üniversite
Kütahya ve ilçelerindeki, fakülte ve yüksek okullar›nda 39
bin ö¤rencisi bulunan Dumlup›nar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yeni bir bölüm olarak t›p
fakültesi aç›ld›. Takvim Gazetesi’nin haberine göre resmi bir
törenle aç›lan fakülteye 26 ö¤renci al›nd›; fakat hiçbir ö¤retim görevlisi atanmad›.

Rektör emir verdi
Polis sald›rd›
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleﬂkesinde ö¤rencilerin
stant açmak istemesine Üniversite Rektörlü¤ü polisleri sald›rtarak engel olmaya çal›ﬂt›. Polislerin tazyikli su ve gaz bombas› kulland›¤› sald›rada 66 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Öğrendiklerimiz
Egemenler çok iyi biliyorlar.
Halklar› tek baﬂ›na bask› ve ﬂiddetle teslim alamazlar.
Bunu çok iyi bildiklerinden ideolojik, siyasi ve kültürel sald›r›lar›n› da buna paralel ﬂekilde yürütüyorlar.
Amaçlar›, halklar› sindirmek, yüreklerine korku ve
y›lg›nl›k tohumlar› ekmek, bir ömür boyu köle gibi
yaﬂamay› kabullendirmektir.
As›l önemlisi, birçok "devrimci", sol örgütün düﬂman karﬂ›s›nda meﬂruluklar›n› yitirmesi ve bunun
devrimci mücadele üzerindeki etkisidir.
Öyle bir hale gelinmiﬂtir ki emperyalizm ve iﬂbirlikçileri dünya halklar›na karﬂ› vahﬂice sald›r›rken,
dünya üzerinde bu sald›r›lara karﬂ› ciddi anlamda
hiçbir ses ç›kmamaktad›r.
Pek çok devrimci örgüt inançs›zlaﬂm›ﬂ ve emperyalizmin etkisi alt›na girmiﬂtir.

dan farkl› olur. Kim hangi s›n›f› temsil ediyorsa, meﬂruluk anlay›ﬂ› da ona göre biçimlenir. Oligarﬂinin de
oportünizmin de reformizmin de kendi s›n›fsal ç›karlar›na, amaçlar›na ve hedeflerine uygun meﬂruluk
anlay›ﬂlar› vard›r.
Oligarﬂinin meﬂruluk anlay›ﬂ› faﬂist yasalar› temel
al›rken, hatta bu yasalar› bile tan›mazken, reformizmin meﬂruluk anlay›ﬂ› da bu yasalar›n çizmiﬂ oldu¤u
s›n›rlar içerisinde hareket etmekte ifadesini bulur. Reformizme göre oligarﬂi taraf›ndan çizilmiﬂ olan yasal
s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kmak meﬂru de¤ildir.
Halklar›m›z›n ç›karlar›n› temel alan devrimcilerin
meﬂruluk anlay›ﬂ› di¤erleriyle tam bir z›tl›k içindedir.
Devrimciler için meﬂruluk en genel ifadeyle, do¤ru ve hakl› olan›n, halk›n ve devrimin ç›kar›na olan›n
savunulmas› ve yap›lmas›d›r. Her kesim kendi s›n›fsal
ç›karlar› gere¤i "do¤ru ve hakl› benim ve benim savunduklar›md›r" diyorsa da tarihsel ve bilimsel olarak
do¤ru ve hakl› olan tektir.
Yani do¤ru ve hakl› olan HALKLARIN VE DEVR‹M‹N ÇIKARLARIDIR.

MEﬁRULUK DEVR‹MC‹L‹KT‹R
MEﬁRULUK B‹L‹NC‹ VE CÜRET‹
DEVR‹MC‹L‹KLE ÖZDEﬁT‹R

Emper yalizmin
gücü, y›k›lmazl›¤›,
hatta do¤rulu¤u,
dünyada bar›ﬂ› ve özgürlü¤ü sa¤layabilece¤i keﬂfedilmiﬂtir.

Bugün emperyalizme karﬂ› silah kuﬂanan örgütler
bir elin parmaklar› kadar bile de¤ildir. Y›lg›nl›¤›n ve
karamsarl›¤›n, emperyalizmin gücünün abart›lmas›n›n ve ondan korkulup mücadele alan›n›n terkedilmesinin en önemli nedeni, meﬂr uluk bilincinin yara
almas›d›r.
Çünkü hakl› ve do¤ru oldu¤una inanc› tam olanlar›n emperyalizmden korkmas› ve karamsarl›¤a kap›lmas› mümkün de¤ildir.
Do¤ru ve hakl› olanlar "terörist", halklar›n baﬂ
düﬂman› olanlar ise "hakl› ve kurtar›c›" ilan edilerek
temel do¤rular bile tart›ﬂ›l›r hale getirilmiﬂtir.
Böylesi bir süreçte devrimcilik yapmak en baﬂta
inançl› ve cüretli, do¤rular›nda net ve tavizsiz olabilmeyi gerektirmektedir. ‹nançlar›na s›k› s›k›ya ba¤l›
olmayan ve yüreklerinde ve beyinlerinde korku tohumunu yeﬂertenlerin emperyalizm ve iﬂbirlikçilerin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda boyun e¤meden durabilmesi,
halklar›n kurtuluﬂ mücadelesini kararl›l›kla sürdürebilmesi mümkün de¤ildir.
NED‹R MEﬁRULUK?
Devrimciler meﬂruluk kavram›n› s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirirler. S›n›fsal olarak ele al›nd›¤›nda
meﬂruluk kavram›n›n ifade ediliﬂi her kesim aç›s›n-

MEﬁRULU⁄UMUZUN TEMEL‹
TAR‹HSEL HAKLILI⁄IMIZDIR.
Tarihsel hakl›l›¤›m›z›n iki önemli
aya¤› vard›r.

Birincisi, mevcut düzenin y›k›l›p yerine, yeni bir düzenin kurulmas›n›n tarihsel olarak zorunlu olmas›ndan; çünkü tarihte hep böyle olmuﬂtur. ilkel toplumdan köleci topluma, köleci toplumdan kapitalist topluma, nas›l tarihsel zorunluluk olarak geçilmiﬂse kapitalist toplumdan
sosyalizmede ayn› tarihsel zorunluluk içinde geçilecektir.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

‹kincisi, emekçi halklar›n her türlü haklar›n› elde
edebilmesi ve sömürülmeden, bask› ve zulüm görmeden, yaﬂayabilecekleri bir düzeni ancak eski düzeni y›kmakla kurabilecekleri, gerçe¤inden kaynakl›
devrim mücadelesi hakl› ve meﬂrudur.
Bir avuç burjuvan›n, sömürü saltanat› olan bugünkü düzen y›k›lmak zorundad›r. Bunun için de tek yol
vard›r; örgütlenmek ve mücadele etmek...
Halk›m›z›n iliklerine dek sömürülmesi, açl›k ve
yoksulluk içerisinde yaﬂamaya mahkum edilmesi, ülkemizin emperyalizme peﬂkeﬂ çekilmesi, kar›ﬂ kar›ﬂ
sat›lmas› meﬂru mudur?
Kabul edilebilir mi?
Faﬂizmin pervas›zca sald›rmas›, iﬂkenceler yapmas›, katliamlar düzenlemesi, kendine boyun e¤meyen tüm güçleri "terörist" ilan edip, yaﬂam hakk›n›
ortadan kald›rmas› meﬂru mudur? Kabul edilebilir
mi?
Meﬂru de¤ildir ve kabul edilemez.
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Emekçi halklar› sömüren, bask› ve terörle sindirmek isteyen faﬂist bir yönetim asla meﬂru de¤ildir, olamaz.
Meﬂru olan, faﬂizmin bu sald›r›lar›na karﬂ› direnmek ve
mücadele etmektir.
Meﬂru olan, faﬂist yönetimi yerle bir etmek, emperyalizmi
ülkemiz topraklar›ndan kovup ba¤›ms›z, demokratik, halklar›n özgür iradesini esas alan bir yönetim için mücadele etmektir.
Aç›kt›r ki bu sömürü düzeni y›k›l›p halk›n iktidar› kurulmad›¤› müddetçe halklar›m›z asla özgürlü¤üne kavuﬂamayacak, rahat ve huzur içinde yaﬂamayacakt›r.
Bu anlam›yla devrimciler için meﬂrulu¤un s›n›rlar› aç›k ve
nettir. Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›, halklar›m›z›n özgürlü¤ü ve
kurtuluﬂunu sa¤lamaya hizmet edenler ve bunun için mücadele edenler meﬂru, karﬂ›s›nda olanlar ise meﬂru de¤ildir. Bu
noktada meﬂru olan bu düzen ve yasalar› de¤il, halklar›m›z›n
kurtuluﬂunu sa¤layacak olan Devrim'dir, devrim mücadelesidir.
-Meﬂrulu¤una ‹nanmayan Geliﬂemez, Geliﬂtiremez:
-Meﬂrulu¤una ‹nanmayanlar Üretemez:
-Meﬂrulu¤una ‹nanmayanlar Sürekli Kuﬂku ‹çinde Yaﬂarlar: Kafas›nda sürekli "acaba" sorusuyla yaﬂayan bir devrimci hiçbir faaliyetinde olmas› gereken baﬂar›y› elde edemez
-Dava Adam› Olamaz: Dava Adam› olmak, kendini her
ﬂeyiyle devrime adamakt›r
Say›: 18
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-Meﬂrulu¤una ‹nanmayanlar Düﬂman Karﬂ›s›nda Direnemez, Çat›ﬂamaz:
Bu nedenle önce savr ulurlar...
Sonra düzene yaman›rlar...
Baﬂka yolu yoktur.
Biz meﬂrulu¤umuza inan›rsak, do¤rulu¤umuzu, hakl›l›¤›m›z› beynimize kaz›rsak yapamayaca¤›m›z ﬂey yoktur.
Tüm Cepheliler cüretle öne at›lmal›d›r.
Edilgenlik, pasiflik, y›lg›nl›k, karamsarl›k, korku, kayg›...
tüm bunlar› bize, emperyalizm ve oligarﬂi dayatmaktad›r.
Devrim mücadelesini engellemek, sömürü düzenlerini
sürdürebilmek için bize her türlü haks›zl›¤› dayat›yorlar.
Düzen halktan olan hiç kimseye bir ﬂey vermiyor, vermez. Ahlaks›zl›k, kiﬂiliksizlik verir. Bize kendi yasalar›n›,
kendi kurallar›n›, kendi yaﬂam tarz›n› dayat›r. Köle olmam›z›
ister. Tüm bunlar› neden kabul edelim? Düzen yaﬂam›n› düﬂünmek, i¤rençli¤i düﬂünmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Düzenin herhangi bir yan›n› bile do¤ru ve hakl› görmek, i¤rençli¤e pirim vermektir. Bu dünyada onurlu ve namuslu yaﬂamak istiyorsak devrimcili¤in erdemlerine s›k› s›k›ya ba¤lanmak zorunday›z. Hakl›l›¤›m›za ve do¤rulu¤umuza olan inanc›m›zdan ald›¤›m›z güçle bize i¤rençlikleri dayatan, halklar›m›za onursuz bir yaﬂam› reva gören emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin üzerine cüretle yürüyelim. Meﬂrulu¤umuza inand›¤›m›zda önümüzdeki engelleri bir bir aﬂacak, gücümüzü görece¤iz.
MEﬁRULUK B‹L‹NC‹NE ve CÜRETE SAH‹P OLUNMADAN
DEVR‹MC‹L‹K SÜRDÜRÜLEMEZ!..
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Nazi k amp›na
dönen
hapishanelerde
bir ölüm d aha
Hapishanelerde 9 y›lda 306 ölümün oldu¤unu yazm›ﬂt›k geçen say›m›zda.
Bir hafta sonra “yeni” bir ölümü daha
yaz›yoruz. Bundan sonra da 310... 311...
312’ nci ölümleri yazmamak için bir neden
yoktur. Zira durumu a¤›r olan çok say›da tutuklu ve hükümlü ölümle yüzyüze yaﬂat›l›yor.
Son olmayaca¤› belli olan son ölüm ‹skenderun E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde
yaﬂand›. Adli bir davadan 12 y›la hükümlü
Ekrem Bardakç›, kay›tlara son 9 y›lda ses siz imha’n›n katletti¤i bir ölüm olarak geçti...
Hapishanelerde bu politikayla katledilenlerin o r t a k n o k t a s › ﬂudur: Hastal›k zaman›nda teﬂhis edilmez, hastal›¤a zaman›nda müdahale yap›lamaz, bilinçli olarak tedavisi engellenir, hastal›k ilerler. Tutsak
ad›m ad›m ölüme götürülür.
11 ayd›r ‹skenderun Hapishanesi’nde
bulunan Ekrem Bardakç›’ya da ayn› ﬂeyler
yaﬂat›ld›. Beyninde ç›kan ura zaman›nda
müdahale edilmeyerek ve gereken tedavisi
yap›lmayarak katledildi Bardakç›.
19 Ekim 2009 günü Adana Numune
Hastahanesi’ne kald›r›lan Ekrem Bardakç›
burada yaﬂam›n› yitirdi. Ailesi, çocuklar›n›n
ölüm nedenini ö¤renmek istedi¤inde hiçbir
yetkili bulamad›. Düﬂünün, sapasa¤lam girdi¤i hapishaneden ölüsünü teslim ald›klar›
çocuklar›n›n ölümü hakk›nda bilgi almak
için bile, bir muhatap bulam›yorlar.
“Yeni”bir ölüm... Art›k say›s› tutulamayacak kadar ço¤alan ölümler... Katledilen
tutuklu ve hükümlülerin en sonuncular›; ‹s met A b l a k , M u s t a f a Elelçi, Gurbet Mete,
H a s a n K e r t , B e ﬂi r Ö z e r, Recep Çelik, Ali
Ç e t k i n , M u s t a f a D e m i r, Y › l m a z K e s k i n’di... Ve AKP iktidar› devrimci tutsak
Güler Zere’yi katletmek için de faﬂist dayatmalar›nda pervas›zca ›srar ediyor.
Hapishaneler toplumun aynas› ise e¤er,
hapishaneler bugünkü düzenin, katleden
devletin faﬂist kimli¤ini yans›tmaktad›r bize.

Gençlik, Kampanyalar›na
Devam Ediyor
Gençlik Dernekleri üniversitelerde ve liselerdeki kampanyalar›na
devam ediyor. Birçok okulda
sürdürülen Paras›z E¤itim ‹stiyoruz
kampanyas›yla birlikte yürütülen
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› çerçevesinde afiﬂler
as›l›yor, pullamalar yap›l›yor,
bildiriler da¤›t›l›yor. Ayr›ca ‹ncirlik
Üssü’nün kapat›lmas› için imza
kampanyas› baﬂlat›ld›. Ve bu imza
kampanyas›nda 5 milyon imza
hedefleniyor.

‹ s t a n b u l’da, ‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t Kampüsü’nde Fen
Edebiyat, ‹letiﬂim, ‹ktisat, Haz›rl›k
ve Merkez Kampüsteki Hukuk ve
Siyasal Bilgiler fakültelerine ve
yemekhanelere afiﬂler as›ld› ve
Amerika Defol bildirilerinden
da¤›t›ld›. Ayr›ca ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas› için çok say›da imza
topland›. Avc›lar Kampüsü’nde ise
26-27 Ekim tarihlerinde “ Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› kapsam›nda 60 pul ve 7 afiﬂ
yap›ld›. “Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas› dahilinde 25
pul, 10 afiﬂ, 50 adet bildiri
da¤›t›ld›.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Davutpaﬂa Kampüsü’ nde 26 ve 27

Ekim günlerinde “Paras›z E¤itim
‹stiyoruz
Alaca¤›z”
kampanyas›nda 15 tane afiﬂ, 40
adet pul , “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” kampanyas›nda ise 3
tane afiﬂ, 13 tane pul yap›ld›.
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ise
“Paras›z
E¤itim
‹stiyoruz
Alaca¤›z” kampanyas› kapsam›nda
25 adet afiﬂ, 15 adet pul,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› pullar›ndan ise 15 adet
yap›ld›.
Liselerde ise Füsun Yönder,
Yenibosna, ﬁair Abay Kunanbay
Liseleri’nde “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” ve “Paras›z E¤itim
‹stiyoruz” kampanyas›n›n afiﬂleri
as›ld›, bildiriler da¤›t›ld›, pullamalar yap›ld›. Ayr›ca Ba¤c›lar
meydana 70 tane kampanyalar›n
pullamalar›ndan yap›ld›. ‹ncirlik
üssünün kapat›lmas› için ise çok
say›da imza topland›.

E l a z › ¤ ’da, Elaz›¤ Gençlik
Derne¤i Giriﬂimli ö¤renciler, F›rat
Üniversitesi giriﬂinde, kampüs
içindeki bilbordlar ve duraklara,
Fen-Edebiyat, Mühendislik fakültesi içine ve s›n›flara Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z Gençlik Fe-

derasyonu imzal› afiﬂler ast›lar.

E s k i ﬂ e h i r'de Anadolu Üniversitesi'nde “Har(a)ca Yeme¤e Bar›nmaya Kitap K›rtasiyeye ve Ulaﬂ›ma
Harcanan Paralar›n ve "Senin
Paran Ne Kadar›na Yetiyor?" yaz›lar›n›n oldu¤u afiﬂler as›ld›.
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A n k a r a'da Ankara Üniverstesi DTCF, Hukuk Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi; Kurtuluﬂ Lisesi,
‹nönü Lisesi, Y›ld›r›m Beyaz›t Lisesi, Ege Lisesi, Tuzluçay›r Anadolu Lisesi, ‹ncirli Lisesi, Polatl› Lisesi, Polatl› K›z Meslek Lisesi'ne
afiﬂler as›ld›.
E d i r n e’de Trakya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarl›k Fakültesi, T›p Fakültesi ve Selimiye Ö¤renci Yurduna
afiﬂler as›ld›.
Paras›z E¤itim istiyoruz Platformu taraf›ndan Trakya Üniversitesi'nde al›nan zorunlu ba¤›ﬂlara karﬂ› baﬂlat›lan imza kampanyas› 2223 Ekim günleri Ahmet Karadeniz
Yerleﬂkesi, Sarayiçi Yerleﬂkesi ve
Ayﬂekad›n Yerleﬂkesi önünde aç›lan imza masalar› ile sürdü. 2 gün
aç›lan stantlar sonucunda 1300 ün
üzerinde imza topland›.
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Bursa’da Polis Tehditi
Bursa’da polis, her yerde oldu¤u gibi tehditlerinden, tacizlerinden geri durmuyor. Gençlik
Derne¤i giriﬂiminden olan Orkun Bayer, istibarattan
geldi¤ini söyleyen polisler taraf›ndan, oturduklar›
binadaki yöneticiye örgüt üyesi olarak anlat›ld›.
çevredekiler tedirgin edilmeye çal›ﬂ›ld›.
Yine polisler Orkun Bayer’in evine giderek annesine “yak›nda operasyon yapaca¤›z onu da al›r›z”
ﬂeklinde tehdit etti. biçim annesin, bir o¤luna sahip ç›kamad›n, operasyon yapaca¤›z, hepsini toplayaca¤›z
bak” diyerek tehdit etmiﬂlerdir.
Yaﬂananlar üzerine Bursa Gençlik Derne¤i
giriﬂimi yapt›¤› yaz›l› aç›klamada “bizler bu güçle ne
kadar bask›yla, tehditle karﬂ›laﬂ›rsak karﬂ›laﬂal›m mücadele etmeye devam edece¤iz.” dedi.

Ankara'da Keyfi Gözalt›
ve Tutuklama
Say›: 196
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Ankara Gençlik Dernekli Bilgehan Karpat ve
Ferhat Bulut, 23 Ekim günü Ankara terminalinde
(AﬁT‹) gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nanlardan
Ferhat b›rak›l›rken, Bilgehan tutuklanarak Sincan
F Tipi Hapishanesine konuldu. Bu keyfi gözalt› ve
tutuklamayla ilgili aç›klama yapa Gençlik
Federasyonu ve Kars Gençlik Derne¤i bunun bir
hukuksuzluk, adaletsizlik örne¤i oldu¤unu
belirterek,
her
türlü
bask›lara
ra¤men
mücadelelerini sürdüreceklerini belirttiler.

Elaz›¤ Ö¤renci
Yurdunda Faﬂist
Sald›r›
Elaz›¤ F›rat Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu ö¤renci yurdunda 21 Ekim gecesi faﬂistler taraf›ndan 3
ö¤renci sat›rlarla yaraland›.
Bir ö¤rencinin bilgisayar›nda Deniz Gezmiﬂ'in foto¤raf›n›n olmas› üzerine baﬂlayan tart›ﬂma sonras›nda,
gece faﬂistler ö¤rencilerin odalar›n› sat›rlarla basarak 3
ö¤renciyi yaralad›lar. Eli sat›rl› faﬂistlere müdahale etmeyen yurt güvenli¤i, sald›r›ya u¤rayan arkdaﬂlar›na
yard›ma gelen devrimci demokrat ö¤rencilerin ç›k›ﬂ›n›
engellemek için kap›y› kapatt›. Kap›lar› açt›ran yaklaﬂ›k 150 ö¤renci "faﬂizme karﬂ› omuz omuza" sloganlar›yla yurt giriﬂinde oturma eylemi yapt› ve gece
05.00'te yurda gelen bas›na bir aç›klama yaparak erte-
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Üniversitelerde Polis
Tacizi
Üniversitelerde polis bask›s› ve tacizi her geçen
gün artarak sürüyor. Bunun son örnekleri ise ‹stanbul
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde yaﬂand›.
‹stanbul Üniversitesi Avc›lar kampüsünde polis
Gençlik Federasyonlu ö¤rencileri taciz etmeye
çal›ﬂt›.
Yemekhane s›ras›nda bekleyen Gençlik Federasyonlu ö¤rencilerin foto¤raflar›n› çekerek taciz etmeye çal›ﬂan, Terörle Mücadelede Dernekler Masas› ﬂefi oldu¤u ö¤renilen ﬁükrü isimli polis bununla da yetinmedi. Ertesi günlerde yan›na korumalar›n› da alarak tekrar ö¤rencileri taciz etmeye çal›ﬂt›. Devrimci
ö¤rencilerin onun foto¤raf›n› çekmeleri üzerine ise
telaﬂ ve panik halinde güneﬂ gözlüklerini takarak oradan uzaklaﬂt›.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde
stand açmak isteyen ö¤rencilere polisin müdahale etmesi sonucu ö¤rencilerle polis aras›nda çat›ﬂma ç›kt›.
Ö¤rencilere tazyikli su ve gaz bombas› kullanan polis 66 ö¤renciyi gözalt›na ald›.

si gün yapacaklar› bir
eylemle faﬂist sald›r›y› protesto edeceklerini duyurdular.
Sabah yurt önünde
toplan›larak alk›ﬂ, slogan ve z›lg›tlarla rektörlü¤ün önüne kadar
yürüyen devrimci, demokrat, yurtsever yaklaﬂ›k 5oo ö¤renci rektörlük önünde arkadaﬂlar›n›n kanl› gömle¤ini açarak faﬂist sald›r›lar›n hesab›n› soracaklar›n› belirttiler. Oluﬂturulan bir heyetle rektörle görüﬂen ö¤renciler üniversitelerinde faﬂist istemediklerini belirterek "Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Susma Sustukça S›ra Sana Gelecek" sloganlar›yla toplu olarak üniversiteden ç›k›ﬂ yapt›lar.

6 Kas›m’da, YÖK’e, Amerikan
‹ﬂbirlikçili¤ine Ve Tecrite Hay›r!
Demek ‹çin, Sen de Mücadeleye Kat›l!
Üniversiteleri, hakl› talepleri tart›ﬂmak, karﬂ›lamak yerine, polis ve
özel güvenlik terörüne teslim eden,
en hakl› talebi soruﬂturmalarla karﬂ›layan faﬂist-gerici kafalar yönetmektedir.
Karﬂ›m›za iki seçenek ç›kmaktad›r. Birincisi; ya onlar›n istedi¤i gibi kiﬂiliksiz, boyun e¤dirilmiﬂ, sisteme tabi k›l›nm›ﬂ ö¤renciler olacak
ve haklar›m›za sahip ç›kmayaca¤›z... Ya da ikincisi, kiﬂiliksizli¤i,
boyun e¤meyi reddederek taleplerimize sahip ç›kacak ve bunun için
mücadele edece¤iz.
Oligarﬂi ve onun ad›na üniversiteleri yönetenler, bugüne kadar hep,
milyonlarca üniversite ö¤rencisinin
örgütsüz olmas›ndan yararland›lar.
Biz örgütlü olmay›nca, “iﬂleri” daha
kolay oldu.
Ö¤rencilerin, çal›ﬂanlar›n taleplerini, iradesini yok sayarak yönettiler üniversiteleri. Yolsuzluklar, faﬂist-gerici kadrolaﬂmalar, polis ve
ÖGB iﬂgali, üniversitelerin resmi
oldu.
Üniversiteler ve genel olarak
e¤itim bizsiz olamayaca¤›na göre
söz ve karar hakk›m›z için, haklar›m›z için, örgütlenmeli ve mücadele
etmeliyiz.
Gençli¤in yaln›z üniversiteler
için de¤il, ülkesinin her sorunu için
söyleyece¤i sözü vard›r: Bu sözümüzü söyleyebilmek için örgütlenmeli ve mücadele etmeliyiz.

Liseli, Ü niversiteli v eya
O k u l d a n At › l m› ﬂ, T ü m
Ö ¤ re n c i G e n ç l e r !
6 Kas›m, YÖK’ün 1981’deki kuruluﬂ günüdür ve o gün bugündür,
Devrimci Gençlik, bu y›ldönümünü, YÖK’e, faﬂizmin üniversite düzenine karﬂ› mücadele günü olarak
gelenekselleﬂtirmiﬂtir.

Gençli¤in söz hakk› için;
taleplerimiz için,
YÖK’e hay›r demek için,
Amerikan iﬂbirlikçili¤ine ve tecrite hay›r demek için, 6 Kas›m’da
tüm ö¤renci gençli¤i, meydanlarda,
caddelerde, eylemde olmaya ça¤›r›yoruz.

YÖK Kald›r›ls›n!..
YÖK ile üniversitelerde kurulan
düzen 28 y›ld›r sürüyor. Üniversiteler, YÖK düzeni alt›nda, ö¤renciler
için birer askeri k›ﬂlaya, bilimden
uzak düzenin ve tekellerin hizmetindeki kurumlara çevrilmiﬂtir.
YÖK düzeni ile birlikte gençli¤in umutlar› çal›nd›. Üniversitede
okumak, “sorunlar içinde bo¤ulmak” yaﬂama ve insana “yabanc›laﬂmak” haline getirildi.
YÖK düzeni her tür örgütlenmeyi, sosyal faaliyeti, bilimsel ve demokratik etkinlikleri, tart›ﬂmalar›,
“suç” saymakta ve cezaland›rmaktad›r.
Bireysel ve sorumsuz bir yaﬂam›, baﬂkas›n›n s›rt›na basarak “yükselmeyi” gençli¤e empoze eden
YÖK düzeni gençlik kendisine, halka yabanc›laﬂmaktad›r.
Gençlik, yoksullukla, polis bask›s›yla ve ders bask›s›yla “terbiye”
edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Üniversiteler gerici ve faﬂist örgütlenmelere aç›k, devrimci demokrat örgütlenmelere kapal›d›r.
Okullar, tarikatlar›n kadro kayna¤›
haline getirilmiﬂtir.

Harçlarla, u laﬂ›m v e b ar›nma g iderleri ile paras› o lmayan›n okuyamaz hale geldi¤i bir düzen k urdular. Bu
düzen k ald›r›lmal›d›r. E¤itim
paras›z ve bilimsel olmal›d›r.

YÖK yönetiminin 28 y›ld›r de¤iﬂmeyen misyonu, öz ve özet olarak, düzene uygun kafalar yetiﬂtirmek olmuﬂtur.

Düzeni Reddetti¤imiz ‹çin,
YÖK’ü De Reddediyoruz.
Bu nedenle “YÖK kald›r›ls›n!”
diyoruz. YÖK kald›r›lmal›d›r. Çünkü bu kurulu sistem devam ettikçe
binlerce, onbinlerce ö¤renci bu cendere içinde s›k›ﬂ›p, ezilmeye devam
edecektir.
Kald›r›lmal›d›r, çünkü okullar
birer k›ﬂla olmamal›d›r.
Kald›r›lmal›d›r, çünkü harçlarla,
ulaﬂ›m ve bar›nma giderleri ile paras› olmayan›n okuyamaz hale geldi¤i bir düzen kurdular. E ¤i t i m pa ras›z ve bilimsel olmal›d›r!
Örgütlenme önündeki engeller
kald›r›lmal›, haklar› ve özgürlükleri
için ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için
mücadele eden ö¤rencilere karﬂ› yürütülen soruﬂturma, okuldan uzaklaﬂt›rma, atma terörüne son verilmelidir.
Ceza ve bask› ile ö¤rencileri y›ld›rmak isteyen YÖK’ün köhne düzeni son bulmal›, bunun as›l kayna¤› olan YÖK kapat›lmal›d›r.
Hiç bir ö¤renci “bana ne “ ya da
“tek baﬂ›na ne yapabilirim ki” demeden, bir araya gelmeli ve bizi
dikkate almayan YÖK düzenine
karﬂ› ç›kmal›, haklar› için mücadele
etmelidir. Unutmamal›y›z ki bizler
YÖK’e karﬂ› ç›kmad›kça, kald›r›lmas› için mücadele etmedikçe 29.
y›l›na giren bu düzen, devam edecektir.
Bu ise daha çok gencimizin bu
cendere içinde ezilip düzene tabi
hale getirilmesi, gençli¤in gelece¤inin yani ülkemizin gelece¤inin ka-
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rart›lmas› demek olacakt›r.

Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤ine
Son Verilmelidir!

Say›: 18

Y›llarca bizlere “siz okul s›ralar›ndan baﬂ›n›z› kald›rmay›n” dediler. Ülkemizin emperyalistlere parça parça sat›lmas›, iﬂbirlikçili¤in
geçer hale getirilmesi karﬂ›s›nda sesimizi ç›karmayal›m, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele etmeyelim
diye her yola baﬂvurdular.
Bize biçilen bu rolü kabul etmemiz düﬂünülemez! Ba¤›ml›, tüm
kaynaklar›m›z›n emperyalistlere ak›t›ld›¤› bir düzene sessiz kalamay›z.
‹ﬂbirlikçilik öyle bir noktaya getirildi ki ülkemizin gençleri ki yar›n
bizler de olabiliriz, yar›n Afganistan
sokaklar›nda, köylerinde Kabil’de
iﬂgalci Yanki’ler yerine ölecekler.
T›pk› Kore’de oldu¤u gibi.
Peki ne için? Neden Afganistan’a götürülüyor gençlerimiz?
Gençlerimizin ölmesini istemiyor,
kardeﬂ Afgan halk›na kurﬂun s›k-

mak, ülkelerini iﬂgal etmek, iﬂgalin
parças› olmak istemiyoruz.
O nedenle iﬂbirlikçili¤e son verilmeli, Afganistan’dan ç›k›lmal›,
kardeﬂ halklara karﬂ› kullan›lan ‹ncirlik üssü kapat›lmal›d›r.
Genç olmam›z, ö¤renci olmam›z, ülkemizin sorunlar›yla ilgilenmeyece¤imiz anlam›na gelmez.
Tersine bizi y›llard›r apolitikleﬂtirmeye çal›ﬂanlara karﬂ› ülkemizin ve
halk›m›z›n yaﬂad›¤› her ﬂeyde taraf
olmal›y›z.
Taraf›m›z halktan, hakl›dan yanad›r. Taraf›m›z ülkemizin ba¤›ms›z ve
özgür olmas›ndan yanad›r. ‹ﬂbirlikçilere karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunuyor ve
bunun için mücadele ediyoruz.

Te c r i t H a l k a S a l d › r › d › r.
Tecrit’e Karﬂ› Ç›k ›yor,
Halk›n Birli¤ini
Savunuyoruz
Oligarﬂi halk›, çeﬂitli halk ke-

simlerini birbirinden tecrit etmeye,
herkesi kendi sorunlar›yla baﬂ baﬂa
b›rakmaya çal›ﬂ›yor. Oysa halk›n
her kesiminin sorunlar› ortakt›r.
Hem gençli¤in kendine özgü sorunlar›, hem di¤er kesimlerin sorunlar›
temelde ülkemizin emperyalizme
ba¤›ml›l›¤›na dayan›yor.
Bizi birbirimizden tecrit ederek,
birlikte mücadele etmemizin koﬂullar›n› ortadan kald›rmak istiyorlar.
Birlikte mücadele edersek, güçlü
olaca¤›m›z› düﬂünüyorlar. Bütün
korkular› budur. O nedenle tecrit’i
sadece hapishaneler ile s›n›rl› tutmay›p her alana yayd›lar.
Baﬂta F Tipi hapishanelerde uygulanmakta olan tecrit olmak üzere
her alanda tecrit politikas›na son verilmelidir. Halk› suni ayr›mlarla bölen, birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtan gericifaﬂist propagandalar ve sald›r›lar
durdurulmal›d›r.
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KIRIKLAR HAP‹SHANES‹NDE
‹ﬁKENCE DEVAM ED‹YOR
Halk›n Hukuk Bürosunca
27 Ekim tarihli yaz›l› aç›klama
ile K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde ‹ﬂkencenin sürdü¤üne
dikkat çekilerek:
“K›r›klar F Tipi Cezaevi’nde
tutuklu olarak bulunan müvekkillerimiz ‹leri K›z›laltun, Burak
Demirci ve Ümit Çobano¤lu’nun hücreleri, 19.10.2009 tarihinde, arama yap›laca¤› gerekçesiyle talan edilmiﬂtir(...) Her
üç müvekkillimiz de daha önceden defalarca sald›r›ya u¤ram›ﬂlard›. Hapishane idaresi ve gardiyanlar müvekkillerimizin sa¤l›k sorunlar›ndan haberdar olduklar› gibi yap›lan sald›r›lar›n
var olan sa¤l›k sorunlar›yla birleﬂti¤inde, telafi edilemeyecek
sonuçlar do¤- mas›na neden olaca¤› da bilmektedirler. Müvekkillerimizden Burak Demirci
tam da bu nedenle kasten bo¤az›ndan s›k›lmak suretiyle
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sald›r›ya u¤ram›ﬂ
ve sonras›nda ço¤unlukla baﬂ bölgesini hedefleyen darbeler alm›ﬂt›r. Ümit Çobano¤lu’nun
kafas› betona defalarca vurulmuﬂ, 4-5 gardiyan taraf›ndan
tekmelenmiﬂtir. Müvekkillerimizin üçü de yaralanmalar›na,
kafalar›ndan darp edilmelerine
karﬂ›n doktora ç›kart›lmam›ﬂ,
acil olmas›na ra¤men hastaneye
sevkleri yap›lmam›ﬂt›r(...) Aç›kt›r ki hapishane idaresi yaralar›n geçmesini ve suç delillerinin kaybolmas›n› beklemiﬂtir”
denildi.
‹ﬂkencenin münferit bir olay
olmad›¤›n›, her olay bir kez daha iﬂkencenin yerleﬂik bir uygulama oldu¤unu ve devlet politikas›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n›
belirttiklen aç›klamaya “Müvekkillerimizin baﬂ›na gelenlerden Adalet Bakan›, K›r›klar F tipi Cezaevi Savc›s› ve Hapishane ‹daresi sorumludur” denilerek son verildi.

‹ﬁKENCE ARTIK HER YERDE.
Dokto r Çakmak da ‹ﬂkenceye
Kat›ld›
TAYAD, 23 Ekim tarihinde yay›nlad›¤› yaz›l›
aç›klama ile Kand›ra 1
nolu F tipinde tutuklu
bulunan Özkan Y›lmaz'a hastanede yap›lan iﬂkenceyi duyurdu:
“Sürekli olarak iﬂkencenin iktidar politikas› oldu¤unu söyledik(...) ‹ﬂkence
iktidar politikas› oldu¤u içindir ki yapanlar korunur, yarg›lanmaz (...) ﬁimdi de
doktorlar iﬂkence yapmaya baﬂlad›.” denilen
aç›klamada TAYAD; Özkan Y›lmaz’›n muayeneye elleri kelepçeli halde al›nd›¤›n›, kelepçeli muayeneyi kabul etmeyince de jandarmalar taraf›ndan dövüldü¤ünü bu esnada
tedavi edecek doktorununda iﬂkeceye kat›ld›¤›n› belirtti.
TAYAD aç›klamada“ﬁimdi Özkan YILMAZ'› döven jandarmalar ve Doktor Engin
ÇAKMAK'da korunacak m›? ‹ﬂkenceye s›f›r tolerans söylemleri böyle mi hayata geçecek?” diye sordu.

FAﬁ‹ST SALDIRIYA KARﬁI
KENT A.ﬁ ‹ﬁÇ‹LER‹YLE OMUZ OMUZA!!
Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda eylem yapan
Kent Aﬁ iﬂçilerine 25 Ekim günü
Alperen Ocaklar›na ba¤l› faﬂistler
taraf›ndan yap›lan sald›r› bir eylem
ile protesto edildi.
26 Ekim günü Ankara'daki demokratik kitle örgütleri ve kurumlar
taraf›ndan yap›lan eylemde, Yüksel
Caddesi’nden Abdi ‹pekçi Park›’na
yüründü. 11 kurum taraf›ndan organize edilen yürüyüﬂe; Halk Cephesi, D‹SK, KESK, TMMOB, TTB ve
çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinden yönetici ve üyeler de kat›ld›.
Kent Aﬁ ‹ﬂçisi yaln›z De¤ildir pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde Halk
Cepheliler “Kent Aﬁ ‹ﬂçilerinin Talepleri Kabul Edilsin, Kent Aﬁ ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, ‹ﬂten At›lan
KENT Aﬁ ‹ﬂçileri Geri Al›ns›n”
dövizleri taﬂ›d›lar.

DMH Kent Aﬁ
‹ﬂçilerini
Ziyaret Etti
Cumartesi
17
Ekim'den bu yana
Abdi ‹pekçi park›nda oturma eylemi
yapan Kent Aﬁ iﬂçileri 22 Ekim günu Ankara'daki DMH'l›lar taraf›ndan ziyaret edildiler. DMH ad›na
Meryem Özsö¤üt, her alana ve her
kesime yönelik sald›r›lar›n artt›¤›
bir süreç yaﬂand›¤›n› belirtti. Bunun karﬂ›s›nda böyle fedakar, kararl›, coﬂkulu bir eylem yap›lmas›-

KENT A.ﬁ iﬂçileri direniﬂ çad›r›n›n yan›nda hep bir a¤›zdan, “Kent
A.ﬁ ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, Direne
Direne Kazanaca¤›z, Muhsin’in ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri” sloganlar›
at›ld›.
KENT A.ﬁ iﬂçilerinin örgütlü oldu¤u Genel-‹ﬂ ‹zmir 5 Nolu ﬁube
Baﬂkan› Mehmet Ç›nar, önce bu dayan›ﬂmadan dolay› teﬂekkür etti ve
devam›nda yaﬂad›klar›yla ilgili olarak; “Bu sald›r› iﬂçi s›n›f›na yönelik
planl› bir sald›r›d›r. Sald›r›da bir arkadaﬂ›m›z polis taraf›ndan ensesine
vurularak darp edildi. Polis sonradan bu durumu, 'Sald›rganlardan biri sand›m' diye gerekçelendirdi. Alperenli faﬂistlerin sald›r›s› bilinçli
bir sald›r›d›r. Bu kadar yer varken
polisin onlar› buradan yürütmesi de
tesadüf olamaz, düﬂündürücüdür”
diye konuﬂtu.
n›n çok önemli oldu¤unu söyledi.
Kendilerinin de mücadelelerinde
onlarla oldu¤unu, bu hakl› ve onurlu mücadeleyi desteklediklerini belirti.
Genel-‹ﬂ Sendikas› E¤itim Daire Baﬂkan› Hüseyin Yaman ise, ziyaretten çok memnun kald›klar›n›
belirtti. Her kesimin dayan›ﬂmas›
ile bu zorlu sürecin aﬂ›laca¤›n› sözlerine
ekledi.
Konuﬂmas›n›
DMH'ya teﬂekkür ederek bitirdi.
‹ﬂçilerin yürüyüﬂü boyunca çekilen foto¤raflardan oluﬂan foto¤raf sergisinin gezilmesinin ard›ndan ziyaret sona erdi.

Sa¤l›k emekçileri iﬂ b›rakma karar› ald›
‹stanbul Üniversitesi bünyesinde çal›ﬂan sa¤l›k emekçileri rektörün verdi¤i sözleri tutmamas› üzerine iﬂ b›rakma karar› ald›. Rektör,
birçok kez döner sermayenin adil
da¤›t›lmas› için eylem yapan ve iﬂ
b›rakan Çapa T›p Fakültesi çal›ﬂanlar›na taleplerini yerine getirece¤ine dair söz vermiﬂti. Verilen sözlerin üzerinden aylar geçmesine ra¤-

men sorunlar çözülmeyince SES
üyesi sa¤l›k emekçileri, Çapa T›p
Fakültesi’nde 4-5-6 Kas›m tarihlerinde 2’ﬂer saat iﬂ b›rakma karar› ald›. ‹ﬂ b›rakma karar›n› dün Monoblok önünde yapt›klar› eylemle aç›klayan SES üyeleri, sorunlar›n›n bir
an önce çözülmesini, çal›ﬂanlar aras›ndaki ayr›ma son verilmesini istediklerini dile getirdiler.

Direniﬂteki iﬂçilerden
ortak eylem
Sendika çal›ﬂmas› yürüttükleri
için iﬂten at›lan Sabiha Gökçen Havaalan›, Sinter Metal ve Esenyurt
Belediyesi iﬂçileri ortak 24 Ekim
günü Taksim tramvay dura¤›nda
eylem yapt›. “Yaﬂasan S›n›f Dayan›ﬂmas›”, “Sendika hakk›m›z engellemez” sloganlar› atan iﬂçiler
ad›na yap›lan aç›klamada, , “Bizler
anayasal hakk›m›z› kulland›¤›m›z
için iﬂten at›ld›k. Anayasal hakk›
kullanmak bu ülkede suç. Ama biz
iﬂimizi geri kazanaca¤›z, ekme¤imizi geri alaca¤›z” denildi. Bu eylemin bir ilk oldu¤unu belirten iﬂçiler, bundan sonra da ortak eylemler
yapacaklar›n› duyurdular.

Dev Sa¤l›k-‹ﬂ: “En güvencesiz
olan›m›z yaﬂam›n› yitirdi”
Dev Sa¤l›k-‹ﬂ üyeleri 27 Ekim
günü, taﬂeron bir firmada çal›ﬂan
sa¤l›k iﬂçisi Mustafa Güneﬂ’in
domuz gribinden ölmesi üzerine bir
eylem yapt›. Eylemde son yüz y›lda
gerçekleﬂen grip salg›nlar›nda
ölüme neden olan›n hep yoksulluk
ve kötü yönetim oldu¤unu dile
getirildi. Eylemde, “Sa¤l›kta
Taﬂeron
Ölüm
Demektir!”,
“Güvenceli ‹ﬂ Güvenceli Gelecek”,
“Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k”,
“Taﬂeron
‹ﬂçiyiz
Örgütlüyüz
Güçlüyüz” sloganlar› at›ld›.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

18 haftad›r adalet ar›yorlar
Davutpaﬂa’da yaﬂanan patlaman›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› isteyen Davutpaﬂa katliam› ma¤durlar›n›n ‹stanbul Taksim Tramvay dura¤›nda yapt›¤› eylemlere her hafta oldu¤u gibi bu Cumartesi günüde devam edildi. “Davutpaﬂa’y› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart› aç›lan eylemde adalet isteyen sloganlar
at›ld›. 18. Haftas›na giren adalet aray›ﬂ›nda aileler, belediye yetkililerinin 2 ay sonra ifadelerinin al›nmas›n
eleﬂtirerek, ‹stanbul Cumhuriyet
Savc›l›¤›n›n sorumluluklar›n› yerine
getirmedi¤ini belirttiler.
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TMMOB Dan›ﬂma Kurulu’nda devrimci demokrat mühendisler konuﬂturulmad›

T M M O B ’ d a K e y f i Yönetime Son!

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009
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Reformizm, karakteristik olarak
statükocudur. Düzen karﬂ›s›nda her
türlü militan, ihtilalci geliﬂmeden
korkup mevcut durumunu korumaya çal›ﬂ›r. Bu özelli¤i onu, ele geçirdi¤i kurumlar› elinde tutma konusunda da adeta uzmanlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Burjuva ayak oyunlar› dahil, koltuklar›n› korumak için her yönteme
baﬂvurmakta ustalaﬂm›ﬂlard›r. Bu
anlamda, bir kez herhangi bir örgütlenmenin yönetimini ele geçirdiler
mi, onlar› oradan uzaklaﬂt›rmak
zordur.
Statükocular genel olarak antidemokratiktirler. Çünkü demokratik
bir iﬂleyiﬂ, statükolar› bozan bir dinamizm yaratabilir. Bu düzen cephesinde de böyledir, solda da.
Statükoculu¤un anti-demokratiklikte ne kadar ileri gidebilece¤inin yeni bir örne¤i 10 Ekim’de
TMMOB’da bir kez daha görüldü.
TMMOB Dan›ﬂma Kurulu, 10
Ekim 2009 günü, Ankara’da
topland›. Kurula, bir süredir
“TMMOB’da demokrasi” talebiyle
eylemler yapan devrimci demokrat
mühendisler, ‹vme okurlar› da olmas› gerekti¤i gibi kat›ld›lar.
Fakat Dan›ﬂma Kurulu’nun “dan›ﬂma”yla ilgisi yoktu. TMMOB tarihinde demokratik bir gelene¤in
ürünü olarak ortaya ç›kan Dan›ﬂma
Kurulu’nda demokrasiden de eser
yoktu.
Konuﬂmalar, Kurula kat›lanlardan söz talebi al›nmadan baﬂlat›ld›.
Sadece yönetimin “uygun” bulduklar› konuﬂacakt› yani. Düzenin demokrasisinden bir ad›m bile ileride
de¤ildi divan yönetimi.
Konuﬂmalarda "TMMOB’da
Demokrasi ‹stiyoruz" kampanyas›na yönelik hakaretler edildi, Art› ‹vme dergisini “k›nad›” kimileri. Bunlar›n hepsi serbestti, ama ‹vmecilerin söz talebi, tam bir sald›rganl›kla
bast›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.

Devrimcilerin olmad›¤› bir
D
“oda” politikas›n› sadece ve
sadece sömürücü egemen s› n › f l a r a l k › ﬂ l a r.
Devrimcilerin olmad›¤› bir deD
mokratik kitle örgütü, ruhun u , d i n a m i z m i n i k a y b e d e r ve
yine s evinen yaln›z ve yaln›z
h a l k › n d ü ﬂ m a n l a r › o l u r.
Düzenin istedi¤i gibi bir O d a
D
m› olunacak, yoksa halk›n
mücadelesinin ihtiyaç duydu¤u bir Oda m›?
TMMOB’daki mücadele iﬂte
T
b u n u n müc a de l es i di r.
T M M O B ’ d a d e v r i m c i l e re
k a r ﬂ › h e r t ü r l ü a n t i - d e m o k r atik, keyfi yönteme baﬂvuranl a r, düzenin s›n›rlar› içinde
kal›p koltuklar›n› korumak
i s t e y e n s t a t ü k o c u l a r d › r.
Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu (YK) Baﬂkan›,kürsüden devrimci demokrat mühendislere yönelik hakaretlere baﬂlay›nca,
salondaki ‹vme dergisi okurlar› alk›ﬂl› protestoya baﬂlad›lar. Ard›ndan
kürsüye ﬁehir Planc›lar› Odas› YK
Baﬂkan› ç›kt›, o da konuﬂmas›nda
devrimci demokrat ‹vme okurlar›na
yönelik hakaretleri sürdürünce, alk›ﬂl› protestolar da sürdü.
Meydan boﬂ de¤ildi yani. Reformist oda a¤alar›, istedikleri gibi konuﬂmaya al›ﬂm›ﬂlard› anlaﬂ›lan.
Protestolar›n sürdü¤ünü gören
So¤anc›, toplant›ya ara vermek zorunda kald›.
Toplant› aradan sonra yeniden
baﬂlad›¤›nda Divan Baﬂkan› So¤anc›, hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi ve daha
önce ‹vme okurlar›na kürsüden hakaretlerde bulunan kiﬂilere yeniden
söz vererek toplant›y› sürdürmek istedi. Bunun üzerine devrimci demokrat mühendisler, tekrar “cevap
hakk› verilip verilmeyece¤ini” sordular. So¤anc› bu noktada “yaln›zca

resmi üyelere söz verece¤i” gerekçesiyle, “ h a k a r e t l e re ö z g ü r l ü k ,
de vri m c i l ere s a n s ü r ” diye özetlenebilecek yönetimini sürdürdü. Bu
keyfilik ve zorbal›k karﬂ›s›nda salonda tart›ﬂmalar büyüdü, devrimci
demokrat mühendisler protestolar›na devam ettiler. Reformist yönetimden kimileri, provokatif söz ve
davran›ﬂlarla So¤anc›’n›n yard›m›na koﬂtular ama hakl› olanlar, susmay› reddetti. Sonuçta So¤anc›, bu
anti-demokratik, bu keyfi Kurulu
iptal etmek zorunda kald›.

Reformist Yönetimin C ü ret
Ve K ararl›l›¤›, Yaln›zca
St a t ü k o U ¤ r u n a d › r !
Sorunun siyasal özüne vak›f olmayanlar, TMMOB’un ve ba¤l›
odalar›n, 300 binlik üye kitlesi içinde say›lar› henüz çok da olmayan
devrimciler karﬂ›s›nda neden böyle
sald›rgan ve ölçüsüz olduklar›n› anlamakta güçlük çekiyor olabilir. Nitekim, yukar›da anlat›lan Dan›ﬂma
Kurulu toplant›s› sonras›nda 21 oda
ba ﬂ ka n› , bir kez daha TMMOB yönetiminin, yani S TAT Ü K O N U N
yan›nda tav›r alarak tamamen subjektif bir aç›klama yapt›lar.
‹ptal edilen Dan›ﬂma Kurulu’nun ertesinde TMMOB ‹kinci
Baﬂkan› Nail Güler, devrimci mühendis mimarlardan birini ar›yor ve
ﬂöyle diyor:

"Bundan sonra dan›ﬂma kuruluna sizi almayaca¤›z!"
Devrimci mühendis soruyor:
“Sonucunu göze al›yor musunuz?”
TMMOB ‹kinci Baﬂkan› "evet"
diyor... Ne cüret, ne kararl›l›k!!!
Keﬂke bu “herﬂeyi göze alma”
tavr›n› baﬂka olaylarda, baﬂka yerlerde gösterseler; devrimcilere karﬂ›
de¤il.
Bu ne cüret, ne kararl›l›k ve ne de

rahatl›k; “sizi almayaca¤›z!" diyor. Sanki oras› bir demokratik
kitle örgütü de¤il, babalar›n›n
çiftli¤i.
TMMOB YK Baﬂkan› Mehmet So¤anc› da Kurulun sonlar›na do¤ru, bir devrimci mühendisin söz hakk› talebine " s e n i m uhatap alm›yorum can›m" diye cevap vermiﬂti.
Peki devrimcileri muhatap almayan Mehmet So¤anc› kimleri muhatap al›r?
Mesela, bugüne kadar çeﬂitli vesilelerle karﬂ› karﬂ›ya geldiklerinde,
bir bakana, müsteﬂara veya bir eylemde bir polis ﬂefine bu sözü söyledi mi acaba So¤anc›? Söyler mi?
Söylemez, söylemedi¤i gibi,
söyleyenleri de kuﬂku yok ki “sekterlikle” suçlar.
Oda’n›n yönetimini ele geçirmiﬂler, istedi¤ini muhatap al›yor, istedi¤ini alm›yor? Demokratik kitle
örgütü de¤il, birilerinin krall›¤› sanki!.. Sald›rganl›kla, tahammülsüzlükle, adeta devrimcilere karﬂ› düﬂmanl›kla korumaya çal›ﬂt›klar› iﬂte
budur.

Reformizm Mücadelenin
Ürünü Olan Gelenekleri
ve Kurumlar› Çi¤niyor
Dan›ﬂma Kurullar› Dem okrat i k B i r G e l e n e ¤ i n Ü r ü n ü d ü r. Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i, 1954 y›l›nda kuruldu. Ancak bir
demokratik kitle örgütü olarak ön
plana ç›kmas›, esas olarak 1970'li
y›llardad›r.
19 Eylül 1979'da onbinlerce mimar ve mühendisin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen iﬂ b›rakma eylemi, bu
tarihin önemli sayfalar›ndan biridir.
2008 itibar›yla 23 odas› ve 300
bine yak›n üyesi olan TMMOB, tarihine, örgütlenme düzeyine denk
düﬂecek bir etkinlik içinde de¤ildir.
Neden? Bugün devrimci, demokrat, ilerici mimar- mühendislerin as›l olarak bu soruyu tart›ﬂmalar› gerekirken, yönetimde, bu tart›ﬂmay› bast›rmay› adeta bir politika

27 Haziran - 10 Ekim aras›nda
s ü r d ü r ü l e n ‘T M M O B ’ da DEM O K R A S ‹ ‹ S T ‹ Y O R U Z ’ ey le m i
haline getirmiﬂ bir anlay›ﬂ bulunmaktad›r.
Bu anlay›ﬂ TMMOB’u ele geçirinceye kadar, TMMOB Dan›ﬂma
Kurulu toplant›lar›, t ü m T M M O B
ü y e l e ri n i n k a t › l › m › n a a ç › kt › r ve
zaten Dan›ﬂma Kurulu toplant›lar›n›n temel amaçlar›ndan biri de üye l e r i n k o n u ﬂ m a s › d › r.
TMMOB dan›ﬂma kurullar› 70’li
y›llarda, yani TMMOB’un toplumsal mücadele içinde ilerici anlamda
örgütlü olarak yer almaya baﬂlad›¤›
süreçte kurulmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Dan›ﬂma Kurullar›, mimar mühendislerin demokratik kat›l›mlar›na aç›kt›. 12 Eylül sonras›nda, dan›ﬂma kurullar›na resmi bir tan›m
getirilmek zorunda kal›nm›ﬂ ve resmi bir üye tarifi yap›lm›ﬂt›r. So¤anc›’n›n kürsüde “resmi üyelerin d›ﬂ›ndakileri söz vermeyece¤im” diyerek s›¤›nd›¤› düzenleme, bir 12
Eylül düzenlemesidir. Ne hazin!
Statükocular, statükoyu korumak için düzenin zorunlu k›ld›¤›
yasalardan medet umuyorlar.
Düzenin yasalar›ndan medet
umarken, TMMOB tarihine s›rt dönüyorlar. TMMOB’da üyelerin görüﬂlerinin, önerilerinin al›naca¤›,
eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmas›n›n
çal›ﬂt›r›laca¤› baﬂka herhangi bir
mekanizma yoktur. Dan›ﬂma Kurullar›’n› demokratik iﬂleyiﬂe kapatmak bu anlamda TMMOB’u demokratik iﬂleyiﬂe kapatmakt›r. Ve
zaten yapt›klar›, yapmak istedikleri
de budur.
Daha sonraki y›llarda, TMMOB
yönetiminde yeralanlar, 70’li y›llarda oluﬂan bu ilerici anlay›ﬂ› ad›m
ad›m terk etmiﬂler ve TMMOB’u
düzenin yasalar›nda tan›mlanan sist e m i n b ü ro k r a t i k b i r k u r u m u n a

dönüﬂtürmüﬂlerdir.
Mücadeleye paralel olarak
o lu ﬂ tu r u l a n Da n › ﬂ m a Ku r u l l ar›, T M M O B ’ u n m ü c a d e l e d e n
uzaklaﬂt›r›lmas›na paralel olarak üye kat›l›m›na kapat›lm›ﬂt › r.

Devrimci, Demokrat,
‹lerici Mühendis ve
Mimarlar!
Bu tasfiyeci, dayatmac›, anti-demokratik tutumlar sonucu ortaya ç›kan bu sorunun, gericilerin, faﬂistlerin elini ovuﬂturmas›na yol açt›¤›na
hiç kuﬂku yoktur.
Bu sorunun, ilerici tarihi ve bugünkü demokratik muhalefeti nedeniyle TMMOB’a karﬂ› düﬂmanca
duygular besledi¤ine kuﬂku duymad›¤›m›z faﬂist iktidar› sevindirdi ¤ine de kuﬂku yoktur.
Oligarﬂi cephesinde, ﬂu veya bu
demokratik kurumdan devrimcilerin tasfiye edilmesini alk›ﬂlamayacak hiç kimse yoktur.
Öyleyse bu sorun, halk›n, devrimci, demokratik güçlerin ve bizzat bir DKÖ olarak TMMOB’un ç›karlar›, gelenekleri do¤rultusunda
çözülmelidir.
T M M O B ’ d a anti-demokratik
yönetim ve uygulamalara son verilmelidir.
D e v r i m c i l e r h a k k › n d a ‹nﬂaat
Mühendisleri Odas› yönetimi taraf›ndan oda üyesi devrimci demokrat
mühendisler hakk›nda aç›lan utanç
soruﬂturmalar›, derhal iptal edilmelidir.
“Mühendis, Mimarl›k ve Planlamada Art› ‹VME” okurlar›, Dan›ﬂma Kurulu’ndaki geliﬂmelere iliﬂkin
yapt›klar› aç›klamay› ﬂu sloganla
b i t i r m i ﬂ l e r d i : “ YA ﬁ A S I N
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜ⁄Ü”
Burada aç›k ki demokratik mücadelede belli bir yeri olan-olmas›
gereken bir demokratik kurumun
sahiplenilmesi vard›r. Bu sahiplenme, statükoculara karﬂ› T M M O B ’ u
d e v r i m c i l e ﬂ t i r m e do¤rultusunda
bir sahiplenmedir.

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009
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Benzine zam:
Dünya’n›n en pahal›
benzini Türkiye’de
Akaryak›t da¤›t›m ﬂirketleri kurﬂunsuz benzine
zam yapt›lar. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de ayr› fiyatlar belirleyen ﬂirketler, halk›n ﬂaﬂk›nl›¤› karﬂ›s›nda piﬂkinliklerini elden b›rakmad›lar.
Temmuz ay›nda 160.6 liraya doldurulan, 55 litrelik bir otomobil deposunun maliyeti, bugün 184.8 liraya
ulaﬂt›. Bu, yaz›n ortalar›ndan bu yana
benzine yaklaﬂ›k yüzde 15’lik zamd›r. Ve bir deponun maliyeti giderek
200 liray› bulmak üzeredir.
K›sacas› benzin zamm›n›n “d›ﬂar›”dan kaynakl› oldu¤unu söylemek
aymazl›kt›r. Zamlarla dünyan›n en
pahal› benzini Türkiye’de kullan›lmaktad›r.
Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009
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Kocaeli’nde Halk Toplant›s›
Kocaeli Halk Cephesi, Ö¤retmenler Mahallesi’nde kurulma çal›ﬂmalar›na uzun zaman önce baﬂlanan, halk›n tepkisi sonucu ara verilen baz istasyonlar›na karﬂ› ç›kmak için bir
halk toplant›s› düzenledi.
25 Ekim günü yap›lan, yaklaﬂ›k 60
kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da rastgele
ve düzensiz, yo¤un olarak halk›n yaﬂad›¤› yerlere kurulan baz istasyonlar›n›n, halk› sa¤l›k aç›s›ndan tehdit etti¤i, tekellerin ç›karlar› için halk›n hiçe say›ld›¤› söylendi. Baz istasyonlar›n›n sa¤l›k aç›s›ndan canl›lar üzreindeki etkisini ise Dr. Cem Coﬂkun
aç›klad›. Hukuk fakültesinden bir ö¤renci ise baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› için izlenecek yasal yollar›n ne
olaca¤›n› ve di¤er mahallelerde verilen hukuk mücadelesini anlatt›. Soruna s›n›fsal bak›lmas› gerekti¤inin
vurguland›¤› toplant›da sosyalizim
gelmedikçe bu sorunlar›n hep devam
edece¤i söyledi. Mahalle halk› da
kendi fikirlerini aç›klad›ktan sonra
halk›n önerisiyle gönüllülerle beraber
komite kuruldu ve sonuç alana kadar
eylemlerin sürece¤i karar› verildi.

Tek Yol
H e r s o r u n d a , h e r ﬂeyde “Tek yol” mu olurmuﬂ?..
Oligarﬂi ile savaﬂ, elbette her cephede sürmektedir. Bu savaﬂ›n izlerini ço¤u zaman yaﬂam içinde kimi küçük ayr›nt›larda görmek mümkündür. Belki ço¤u zaman dikkat edilmeyen kimi küçük ayr›nt›lard›r
bunlar.
Bir yan›yla bu durum savaﬂ›n ideolojik cephede sürmesinin de sonuçlar›d›r. O yan›yla k›yas›ya ve sürekli bir savaﬂt›r bu. Burjuvazi savaﬂ›n bu cephesinde beyinleri tutsak almaya çal›ﬂ›r. Yönlendirir, etkiler ve
istedi¤i gibi düﬂünülmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›r.
Bu durumu anlatan en iyi örneklerden biri de günlük sorunlara nas›l
bak›ld›¤›, o sorunlardan nas›l ve hangi sonuçlar›n ç›kar›ld›¤›d›r. Yaﬂad›¤›m›z düzen içinde halk›n yaﬂad›¤› onca sorunun kayna¤› bu düzendir.
Kimi sorunlar tart›ﬂ›ld›¤›nda ve “ ç öz ü m ne ? ” sorusu soruldu¤unda haliyle karﬂ›m›za “tek yol” sorusu ç›kmaktad›r.
Bilimsel ve tarihsel nedenlerden dolay›, düzenin halk›n en temel taleplerini karﬂ›layamamas›ndan dolay› sorunlar›n çözümünde “tek yol”
olarak “devrim”i gösteririz. Bu subjektif, temelsiz bir önerme de¤ildir.
Bizim bu de¤erlendirmelerimize, “her sorunda... her ﬂeyde... Tek
yol mu olurmuﬂ...” diye veya “siz de herﬂeyi devrime erteliyorsunuz”
diye, itiraz edenler ç›km›ﬂt›r. Bu itiraz bilimsel de¤ildir. Tarihsel gerçeklere de uygun de¤ildir. Sorun s›n›fsald›r. Belli bir s›n›f›n kendi iktidar›nda yapabilecekleri ve a s l a y a p m a y a c a k l a r › bellidir.
Peki ﬂöyle mi denilmeli; “kapitalizmde de çözülebilir, sosyalizmde
de çözülebilir”, “Reformla da olabilir, devrimle de olabilir”...
Böyle bir söylem, bilimsel de¤ildir. Bu bak›ﬂ aç›s› soruna s›n›fsal
bakmayan bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Bu tür de¤erlendirmeler aç›kça halk› yan›ltmakt›r. Bir sorun ya da halk›n taleplerinin karﬂ›lanmas› kapitalizmde
ve sosyalizmde ayn› biçimde ele al›nmaz. Ayn› biçimde çözülmez.
Örne¤in sa¤l›k sorununun kapitalizmde ele al›n›ﬂ› ile sosyalizmde
ele al›n›ﬂ› f a r k l › d › r. Kapitalizmde sa¤l›k para ile al›n›p sat›lan, zenginlerin yararlanaca¤›, paras› olmayanlar›n ise “ölüme terk edildi¤i” bir biçimde ele al›n›r. Sosyalizmde ise t a m t e r s i d i r. Sa¤l›k bir hakt›r ve paras›zd›r. Küba bu konuda örnektir. Sa¤l›k hakk›ndan herkes yararlan›r.
ﬁimdi bu gerçekler ortada dururken, kalk›p da sa¤l›k sorunu ile ilgili olarak, “kapitalizmde de çözülür” diyebilir miyiz? Dersek, gerçekleri çarp›tm›ﬂ olmaz m›y›z? Do¤rusu bu sorunun as›l çözümünün düzen
de¤iﬂikli¤inde oldu¤unu, özcesi “Tek yol”un, tek çözümün sosyalizmden geçti¤ini vurgulamak neden yanl›ﬂ olsun?
Düzen içinde hiçbir sorun tam manas›yla halledilemez. Halledilebilir olanlar› için ise zaten “tek yol devrim” demeyece¤imiz aç›kt›r. Hangi nedenlerle “Tek yol” dedi¤imiz ortadad›r. O nedenle bu “itirazlar›”
bilimsel bulmad›¤›m›z gibi, daha çok da bu de¤erlendirme ve itirazlar›n
ideolojik olarak burjuvazinin düﬂüncelerinden oluﬂtu¤unu görmekteyiz.
“Tek yol” demeye devam edece¤iz. Zira bugünkü yoz, çürümüﬂ düzenin halk›n hiçbir sorununu çözmedi¤ini, çözmeyece¤ini bilmek için
kahin olmaya gerek yoktur. Halk› boﬂ beklentilerle oyalayamay›z.
Çünkü “Tek yol”, ayn› zamanda halka hedef göstermek, kurtuluﬂun yolunu iﬂaret etmektir.

değinmeler
Kürtçe Serbest, Ama...
Ankara’n›n Alt›nda¤ ilçesinde yaﬂayan K›rkaya Ailesi,
yeni do¤an çocuklar›na “Hêvî
J i y a n ” ad›n› vermek istediler.
Ve hayret ki Çankaya Nüfus
Müdürlü¤ü de ailenin bu iste¤ini kabul etti.
Ama o kadar kolay de¤ildi
bu iﬂ.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› (hani ﬂu
“Kürt aç›l›m›n›n koordinatörü” denilen bakanl›k) derhal
talimat verdi; Ankara Valili¤i
Çankaya Nüfus Dairesi’nde bu
isme izin veren memur hakk›nda derhal inceleme baﬂlats›n!
Öyle her akl›na esen ‘aç›l›m’ yaparsa, ne olurdu memleketin hali?

Çizgiyle

Haramilerin
Medyas›

Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, kapitalist patron Remzi
Gür’ü telefonla ar›yor ve
Amerika’da yaﬂayan k›z›n›n maddi s› k›nt›s› oldu¤unu belirtip 20-25 binlik bir
k›yak talep ediyor.
Beklenece¤i gibi, sömürücü sülük,
“Tamam, olur efendim, siz merak etmeyin” diyor.
Bu telefon konuﬂmas›n›n kay›tlar› da
bu iﬂlere merakl› ‹P’liler taraf›ndan aç›kland›. Ama tek bir gazete, ne islamc›s›, ne
Do¤an Holding’i gazeteleri, ne de öteki
burjuvalar›n gazeteleri, yazmad›lar böyle
bir haberi.
Habercilikmiﬂ!
Halk›n haber alma hakk›ym›ﬂ!
Geçin efendim bunlar›.
Haramilerin medyas›nda bunlar›n laf›
m› olur.

Babacan Devlet
Hem devleti hem AKP’yi temsil
eden o riyakar yüz (Meclis Baﬂkan›
M.Ali ﬁahin),
ekranlardan 70
milyona devletin “ B a b a c a n
devlet” oldu¤unu söylüyor piﬂkinlikle.
Onun “Babacan” devleti,
kanser hastas›
Güler Zere’yi
ranzaya kelepçeliyor. Ad›m
ad›m katlediyor.
Hasta tutsaklar›
gün gün ölüme
taﬂ›yor. 142 bin
katil Amerikal›
askeri ülkemizde “kampa” al›yor. Onun “Babacan” devleti,
sokak ortas›nda
iﬂkenceyi, polis
infazlar›n› meﬂrulaﬂt›r›yor.
Onun babas›
“katleden” bir
baba anlaﬂ›lan.

Ö ¤ re t m e n ,
t a h t a y a k a lk a n ö ¤ re n cisine uzun
uzun bakar
ve ﬂöyle
d e r : “ B u ndan sonra
senin ad›n
Tayyip Erdo ¤ a n K e mal olsun
evl ad› m! ..”

(Tayyip Erdo¤an. kara tahta önünde
Atatürk gibi poz vermiﬂ ve Kocaeli ‹l Baﬂkanl›¤› da bunu kentteki billboardlara ast›rm›ﬂ. Biz de yukar›daki notu düﬂelim
dedik alt›na)

SÖZ / Baﬂkas›ndan üstün olmam›z önemli de¤ildir. As›l önemli olan ﬂey, dünkü halimizden üstün olmam›zd›r. / Hint atasözü
Rezil Gazeteci
Rezil Gazeteciler
Rezil Gazetecilik
Reziller
Fark›nday›z, baﬂl›k, biraz ilkokuldaki ismin halleri gibi oldu. Ama durum öyle... Akﬂam Gazetesi yazar›
Serdar Turgut y›llard›r sürdürdü¤ü
aﬂa¤›l›k hakaretlerden birini daha
yazd› geçenlerde sütunlar›nda.
Kimse bize “çürük elma” edebiyat›
yapmas›n. Böyle bir insan müsveddesini hala gazetesinde tutanlar›n, hatta
onun yapt›¤› bu soysuzlu¤u “ee s p r i”
olarak de¤erlendirenlerin kafaca Serdar Turgut’tan hiç ama hiçbir fark›
yoktur.
Serdar Turgut, 24 Ekim günkü köﬂesinde “PKK Teröristi Olmad›¤›ma
Piﬂman›m” baﬂl›kl› bir yaz› yazm›ﬂt›;
bizim burada aktarmay› bile zul görece¤imiz düﬂkünlükte sap›kl›klar›n›
yazd›ktan sonra, “sanatç› Rojin’i kaç›r›p da¤a kald›rabilece¤ini kendine
seks kölesi yapabilece¤ini” yaz›yordu.
Buna yaz› m› denir ﬂimdi? ﬁimdi
niye öyle bir baﬂl›k yazd›¤›m›z› anlad›n›z m›? Bu soysuzluk baﬂka türlü
anlat›lamaz da ondan!..
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Geçti¤imiz Haziran ay›nda yap›lan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde faﬂizmi aç›kça savunan
ve ›rkç› partilerin oylar›nda önemlibir art›ﬂ yaﬂand›. 736 sandalyeli parlamentoda 267 milletvekilli¤ini bu
nitelikteki partiler ald›. Asl›nda Avrupa'da sa¤c›l›k yabanc› düﬂmanl›¤›yla, göçmenlere karﬂ› olmakla,
›rkç›l›kla neredeyse eﬂ anlaml›. Fakat baz›lar› bunu henüz üstü örtülü,
yasalar›n arkas›na s›¤›narak yap›yor. Neo Naziler de bu koﬂullarda
daha pervas›zlaﬂ›yorlar. Son seçimlerde alenen ›rkç›l›¤› savunan partiler 32 milletvekilli¤i kazand›lar. Bu
partilerin seçim kampanyalar› yabanc› düﬂmanl›¤› ve ‹slam karﬂ›tl›¤›
üzerine ﬂekillendi.
H ol l a nd a’da yüzde 17 oy alan
Öz gürl ük Pa rt i si (P W) seçim propagandalar›nda yabanc› düﬂmanl›¤›n› iﬂledi aç›kça. Av u s t u r y a’da Özgü r l ü k P a rt i s i (F P Ö ) seçime “ T ü rkiye ve ‹srail’e hay›r!” slogan›yla
girdi ve yüzde 13 oy ald›. ‹ngilter e’deki ‹ n g i l i z M i l l i y e t ç i P a r t i
(BNP), “Avrupa’da Türkiye’ye kap›l ar› kapat›n”, “Türk iﬂçilere ha y›r” gibi el ilanlar› da¤›tarak yürüttü
seçim kampanyas›n›. Yüzde 6.2 oy
ald›. B ul g a r i s t a n’da mitinglerinde
“Aﬂa¤›l›k Türkler” slogan›n› att›ran
ATAKA P a r t i s i, Avrupa Parlamentosu’na 2 milletvekili soktu.
Belçika’da F l a m a n M e n f a a t i
Partisi (VB), ‹talya’da ›rkç› Kuzey
Birli¤i (KBP), Fransa’daki Milli
Cephe ve F r a n s a H a reketi, yine
›rkç› sloganlarla seçim kampanyas›
yürüttüler ve Avrupa Parlamentosu’na girecek ölçülerde oy ald›lar.
AP seçimleri bize esas olarak
Avrupa ›rkç› ve sa¤c› partilerin ciddi anlamda yükseldi¤ini göstermektedir. Bu seçim sonuçlar› Avrupa’da
yabanc›lara ve mültecilere karﬂ› ›rkç› politikalar›n da artaca¤›na iﬂaret
etmektedir.
Avrupa’da ›rkç›l›¤›n yükseliﬂi,
marjinal say›labilecek belli Neo Nazi örgütlenmelerle ya da sadece bel-

li ›rkç› partilerle s›n›rland›r›lamaz.
Elbette bunlar da önemlidir ancak
bunlar yaln›zca sonuçlar ve yans›malard›r.
Ama bunlardan daha önemli
olan, ›rkç›l›¤›n tüm Avrupa’da r es m i b i r devlet politikas› haline dönüﬂmüﬂ olmas›d›r. Emperyalist devletler, ›rkç›l›¤› geliﬂtirecek zemini
ç›kard›klar› yasalar ve yabanc› düﬂman› politikalar›yla yarat›yorlar.
Neo Nazileri do¤rudan veya dolayl›
olarak devlet eliyle örgütlüyorlar.
Sola sald›ran, hak ve özgürlükleri
s›n›rlayan, gaspeden devletler böyle
ce, siyasi arenay› faﬂistlere aç›yorlar.
Tekeller emperyalist ülkelerde
yaﬂanan iﬂsizlik ve sosyal harcamalar›n k›s›lmas› ile ekonomik s›k›nt›lar› artan ki t lel eri n memnuniye t s i z l i ¤ i n i y a b a n c › l a r a y ö n e l t e re k,
onlar› hedef gösteriyorlar. Avrupa’n›n emekçilerini hayali düﬂmanlarla savaﬂt›r›yorlar. Hem kendi
halklar›n›, iﬂçi s›n›f›n› zehirliyorlar,
hem de iﬂçilere, iﬂﬂiz lümpen proleteryaya, hayal k›r›kl›¤› yaﬂayan küçük burjuvaziye yanl›ﬂ hedef gösteriyorlar. Körükledikleri ›rkç›l›kla
halklar› birbirine düﬂürüyorlar.
Avrupa’da ›rkç›l›k bu zemin
üzerinde yükseliyor, yoksa tüm
bunlar kendili¤inden olmuyor. Bu
nedenle de ›rkç› sald›r›lardaki art›ﬂ
ya da ›rkç› partilerinin oylar›n› art›rmalar› tek baﬂ›na halk›n yabanc›lara
“alerjisi” ile aç›klanamaz.

Irkç›l›¤›n RESM‹ boyutu
Avrupa’da ›rkç›l›k bir devlet po litikas› olarak uygulanmaktad›r. Yabanc›lar aleyhine düzenenlenen yasalarla da r esmileﬂen bir a y r › m c › l›k söz konusudur. Düzenin yarg›,
bas›n gibi kurumlar› arac›l›¤›yla da
›rkç›l›k meﬂrulaﬂt›r›larak, geniﬂ kitlelere onaylatt›r›lmak istenmektedir.
Hemen tüm emperyalist ülkelerde yabanc›lara yönelik ekonomik,

kültürel, siyasi dayatmalar ve yasaU y u mlar uygulamaya konuldu. “U
e nt e gr a sy on” ad› alt›nda yabanc›lara karﬂ› her türlü bask›, ulusal ve s›n›fsal aﬂa¤›lama meﬂrulaﬂt›r›ld›. 11
Eylül’le birlikte resmi ve genel söylem haline getirilen terör demagojisi ile neredeyse bütün yabanc›lar
pota nsiye l te röri st ve d ü ﬂ m a n ilan
edildi.
Bu politikalar›n benzerleri Almanya’da Nazilerin iktidarda oldu¤u dönemde yaﬂanm›ﬂt›r. Bugün yabanc›lara, özel olarak Müslüman
yabanc›lara karﬂ› ç›kart›lan yasalar
asl›nda geçmiﬂin devam› niteli¤indedir. 1930’larda Almanya’da ortaya ç›kan “ Yahudi düﬂmanl›¤›” ya
da “anti-semitizm” olarak bilinen
politika, Alman tekellerinin isteklerine paralel olarak geliﬂtirilmiﬂti.
1935 Eylül’ünde ç›kart›lan N ü r n b e r g Ya s a l a r ›’yla Yahudiler’e yönelik düﬂmanl›k bir devlet politikas›na dönüﬂtürüldü, Yahudiler ikinci
s›n›f vatandaﬂ durumuna indirgendi.
“ S o y u K o r u m a ” kanunuyla Yahudiler ve Almanlar aras›ndaki resmi
ve gayri resmi evlilikler yasakland›.
‘90’l› y›llardan itibaren Avrupa’da daha yayg›n olarak yükselen
›rkç› politikalar, yasalar geçmiﬂte
Nazi Almanyas›’nda oldu¤u gibi
ad›m ad›m hayata geçirilmeye baﬂland›. 11 Eylül 2001’le birlikte
Amerika ve Avrupa’da yabanc›lar
aleyhine ç›kart›lan yasalar› ve yükselen ayr›mc›l›¤› düﬂünürsek, Avrupa’n›n faﬂist geçmiﬂi ve bugün yaﬂananlar aras›ndaki benzerli¤i görmek hiç de zor olmasa gerek!
1990'lar›n baﬂlar›ndan itibaren
tüm Avrupa genelinde faﬂist, ›rkç›
partiler yükseliﬂe geçtiler. Bu partilerin en temel politikalar› ise ya banc› düﬂmanl›¤› oldu. Irkç›l›k ve
yabanc› düﬂmanl›¤› teekellerin himayesinde yükseldi. Emperyalizmin sald›rgan ekonomik politikalar›yla sosyal haklar›n gasbedilmesi
sonucunda ortaya ç›kan iﬂsizlik ve
yoksullu¤un sorumlusu Y‹NE ya-
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banc›lar olarak gösterildi. Buna paralel olarakda ›rkç› partiler seçimlerde oy oranlar›n› art›rd›lar. Avrupa’da iﬂsizlik, yoksulluk artmaya
devam ettikçe de ›rkç› partilerin oylar› artmaya devam ediyor. Ancak
daha da önemlisi klasik sosyal demokrat partiler ve hükümetler de
yabanc› düﬂmanl›¤›n› benimseyen
ve k›ﬂk›rtan politikalar› benimsemeye baﬂlad›lar.
Avrupa emperyalistlerinin sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›ndan itibaren
izledikleri politika; emekçilerin
ekonomik, sosyal ve siyasal haklar›na sald›r› politikas› olmuﬂtur.
Bu politika 2000 y›l›nda AB baﬂA j a n d a 2 0 1 0'
kanlar›n›n Lizbon'da 'A
ad›yla ald›klar› kararlarda somutland›. Bu kararlarla kapitalizmin
bekas› için; maaﬂlar›n düﬂürülmesi,
çal›ﬂma saatlerinin art›r›l›p, esnek
çal›ﬂmaya geçilmesi, sa¤l›k, sigorta
gibi sosyal kurumlaﬂmalar›n özelleﬂtirilmesi ve bunlar›n bütün Avrupa ülkelerinde 2010 y›l›na kadar
t a m a m l a n m a s ›, kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bunu takiben ortak bir Avrupa
Anayasas›’n›n oluﬂturulmas›, Avrupa Ordusunun kurulmas› gündeme
getirildi. Anayasa ile askeri alanda
Avrupa’n›n askeri bir güç haline
gelmesi ve daha militarize olmas›
hedeflenmiﬂtir.
Tüm bunlar›n sonucunda da göçmenlere yönelik hak gasplar› gündeme getirilmiﬂtir. Pasaportlarda
yap›lan de¤iﬂikliklerden, dijital parmak izlerinin al›nmas›na, yabanc›lardan zorunlu olarak DNA al›nmas› ve bilgilerin saklanmas›na, ülkeler aras›nda suçlu de¤iﬂimi için iﬂbirli¤ine kadar pek çok bask› yöntemi yasallaﬂt›r›ld›. Göçmenlerin serbest dolaﬂ›m, yerleﬂim haklar› gibi
haklar› s›n›rland›r›ld›.
Avrupa’da özellikle 11 Eylül
2001 sonras›nda, “ t e r ö re k a r ﬂ › m ücadele” ad›na, do¤rudan yabanc›lar› hedef alan yasalar ç›kart›ld›. Almanya’daki anti-terör yasalar›n›n
kapsam› geniﬂletilerek, boyun e¤dirme yasas› olarak gündeme gelen
129 b yasas› yürürlü¤e konuldu.
Anti-terör yasalar› olmayan ülkeler-

de yeni yasal düzenlemelere gidildi. Böylece göç m e n l e re yönelik
polis tehditleri, tacizleri artt›. Yabanc›lar›n sorgusuz
sualsiz tutuklanmalar›n›, aylarca
tutuklu kalmalar›n›, evlerinin, iﬂyerlerinin bas›lmalar›n›, iﬂten ve okuldan at›lmalar›n›,
s›n›rd›ﬂ› edilmeleri
ni kolaylaﬂt›ran yeni yasalar ç›kart›ld›.
Ayr›ca “mültecili¤e” karﬂ› da
faﬂist önlemler al›nmaya baﬂland›.
Tüm Avrupa çap›nda mülteci kamplar›, adeta hapishanelere, hatta baz›lar› Nazi To p l a m a K a m p l a r › ’ n a
dönüﬂtürüldü. Göçmelerin Avrupa
s›n›rlar›na gelmelerini engellemek
için farkl› önlemler al›nmaya baﬂland›. Polisin yetkileri art›r›l›rken,
mültecileri taﬂ›yan gemilerin savaﬂ
uçaklar›yla bat›r›lmas› bile aç›kça
ve resmen tart›ﬂ›ld›.
‹ﬂte bu politikalar›n sonucunda
mesela Fransa'da, Cezayir yurtseverlerine iﬂkence yapmakla ünlenen
Le Pen’in Milli Cephesi, Avusturya'da Hitler hayranl›¤›n› gizlemeyen J. Heider’in Özgürlük partisi
yükseliﬂe geçti. Almanya’da NPD
kuruldu, neo-faﬂistler örgütlendirildi, bizzat devletin denetiminde yabanc›lara, devrimcilere karﬂ› sald›r›lar düzenletildi. Hollanda’da Van
Gogh adl› bir sanatç›n›n Fasl› bir
genç taraf›ndan öldürülmesinin ard›ndan ülke çap›nda müslüman
okullar›na, camilerine yönelik sald›r›lar gerçekleﬂtirildi.
Göçmenlere yönelik ekonomik,
sosyal politikalar, ›rkç›l›k ve yabanc› düﬂmanl›¤› tüm Avrupa’da t›rmand›r›ld›. Avrupa halklar›n›n yoksullu¤u, iﬂsizlik ve gelece¤e yönelik
güvensizli¤i art›kça; yabanc›lara
yönelik öfke, aﬂa¤›lama daha da t›rmanmaya baﬂlad›.
Irkç› sald›r›lar›n bir yan›n› da
yabanc›lara yönelik geliﬂtirilen asi -

milasyon politikalar› oluﬂturmaktad›r. Asimilasyonu meﬂrulaﬂt›rmak
için yabanc›lar› suçlayacak her vesile kullan›lmaktad›r. Neredeyse
Avrupa’da iﬂlenen bütün suçlar›n
sorumlusu yabanc›lar ilan edilmiﬂtir. Danimarka'da, “Hazreti Muhammed'i beline bombalar sar›lm›ﬂ bir
terörist olarak” gösteren karikatürlerin yay›nlanmas› da bu ›rkç› mant›¤›n bir yans›mas›d›r. Sald›r› emperyalist ülkelerin yöneticileri taraf›ndan “düﬂünce özgürlü¤ü” ad›na
savunulmuﬂtur.
Yine Almanya’da 129 a-b yasalar›yla terör demagojisi alt›nda devrimcilere yönelik gözalt›, soruﬂturma ve tutuklama furyas› baﬂlat›ld›.
Avrupa’da ›rkç›l›¤›n yükselmesi öyle hafife al›nacak, yaln›zca üç beﬂ
Neo-Nazi sald›r›s› olarak görülebilecek birﬂey de¤ildir. Sorun dün oldu¤u gibi bugün de ekonomik kriz
ve tekellerin pazar sorunudur. Emperyalizmin bunal›m› artt›kça veya
daha fazla kâr için cüretlendikçe, bu
emperyalist devletlerin ›rkç› politikalar›n›n artmas›n›, yabanc› düﬂmanl›¤›n›n körüklenmesini getirecektir.
Bugün geçmiﬂteki gibi bir Nazi
Almanyas›, Mussolini ‹talyas›,
Franco ‹spanyas› olmasa da karﬂ›m›zda, neredeyse benzer politikalar› hayata geçiren bir AB var. Yabanc› düﬂmanl›¤›, ›rkç›l›k Avrupa emperyalizminin Naziler’den devrald›¤› bir politikad›r. Ç›kar›lan yasalar
ve yap›lan düzenlemeler bu zihniyetin pek de¤iﬂmedi¤ini, yaln›zca
üzerinin örtüldü¤ünü göstermektedir.
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Avrupa

Fransa: “Ferhat'›n Tiﬂörtü Nerede?”

Say›: 18

Yürüyüﬂ
1 Kas›m
2009

Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te 27
Ekim günü 500 Af Örgütü üyesi, Af
Örgütü’nün Genel Kurul toplant›s›nda "Engin ve Ferhat için Adalet"
slogan›yla bir eylem yapt›.
Dünyan›n birçok ülkesinde
Uluslararas› Af Örgütü üyeleri Ferhat ve Engin için adalet istemiyle
gösteriler düzenliyor.
Ferhat'›n vuruldu¤unda üzerinde
olan ve kaybedilen kanl› tiﬂörtü ise
eylemlerin sembolü olmuﬂ durumda.
Ayr›ca Af Örgütü üyeleri Ferhat
ile dayan›ﬂmak ve Engin ve Ferhat'a
adalet istemek için bir de haz›rlad›klar› metni gönderiyorlar. Mesajda ﬂunlar yaz›yor:
“Sevgili Ferhat, vurularak yaralanmana neden olan olayla ilgili
olarak Türkiye'deki yetkililerden,
araﬂt›rmalar›n› eksiksiz ve usulüne
uygun yapmalar›n› istedim. Onlara,
uluslararas› hukuk nezdinde sorumluluklar›n› hat›rlatt›m ve senin yaralanmandan sorumlu olanlar›n adalete teslim edilmelerinin sa¤lanmas›n›
istedim”.
*

Dortmund'dan Güler
Zere'ye Selam
Almanya’da, Dortmund Anadolu Kültür Merkezi Kad›n Komisyonu üyeler› 23 Ekim günü devrimci
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tutsak,
kanser
hastas› Güler Zere için Dortmund
Postanesi’nden
10 adet mektup
g ö n d e r d i l e r.
Gönderilen mektuplarda kendisiyle tan›ﬂmasalar da, onun yan›nda olduklar›n›, ac›lar›n› paylaﬂt›klar›n› ve tedavisi için b›rak›lmas›n› engelleyenleri protesto ettiklerini ve
onunla dayan›ﬂma içinde olduklar›n› belirttiler.
*

Zürih'te Grup Yorum
Konseri
24 Ekim’de Grup Yorum konseri
düzenlendi. 400 kiﬂinin kat›ld›¤›
konserde salona "Güler Zere'ye Özgurluk, Engin Çeber'in Katilleri
Yarg›lans›n" pankartlar› as›ld›.
‹ki bölümden oluﬂan konserde
birinci bölümün ard›ndan Day›m›z›n mücadelesini anlatan video gösterimi yap›ld›. ‹kinci bölümde Engin Çeber ve Güler Zere ile ilgili bir
konuﬂma yapan Grup Yorum; demokrasi mücadelesinde bu konular›n bu süreçte birer mihenk taﬂ› oldu¤unu belirterek, herkesi duyarl›
olmaya ça¤›rd›.
*

Avusturya'da Ö¤renci
‹ﬂgalleri
Avusturya'da ç›kar›lmas› düﬂünülen yeni e¤itim yasas›na karﬂ› ö¤renciler okullar› iﬂgal etti.
Geçti¤imiz hafta Viyana Güzel
Sanatlar Akademisi ö¤rencilerinin
yeni ç›kacak yasay› protestosu s›ras›nda polisin müdahale etmesiyle
birlikte yak›nda bulunan Viyana
Üniversitesi'nin en büyük anfisi Aud›max iﬂgal edilmiﬂti. Bu iﬂgale di¤er üniversite ve ﬂehirlerdende deste¤in gelmesiyle hemen her üniversi-

tede iﬂgal edilmiﬂ bir anfi bulunuyor.
Ç›kar›lmas› düﬂünülen yasan›n
iptal edilmesini isteyen ö¤rencilerin
talepleri ﬂu ﬂekilde;
- Piyasa ekonomisi için de¤il, geliﬂmiﬂ toplum için e¤itim
- Herkese paras›z ve önkoﬂulsuz
e¤itim hakk›
- Üniversitelerin demokratikleﬂtirilmesi
- Üniversitelerin finanse edilmesi
- Engellilerin eﬂitlik hakk›n›n sa¤lanmas› ve önlerindeki engellerin
kald›r›lmas›
- Üniversitelerde güvencesiz iﬂ koﬂullar›n›n kald›r›lmas›
Bu taleplerle birlikte "Bankalar
ve Tekelller yerine E¤itim için Bütçe" slogan›yla 28 Ekim günü baﬂkent Viyana'da geniﬂ kat›l›ml› bir
eylem düzenlendi. 1. Viyana'da bulunan Merkez Üniversitesi’nin
önünde biraraya gelen ve say›lar›
onbinleri bulan protestocular buradan E¤itim Bakanl›¤›'n›n önüne ve
tekrar Merkez Üniversitesi'nin önüne yürüyüﬂ yapt›lar. Anadolu Fedarasyonuda destek verdi¤i yürüyüﬂe
Almanca "Bankalar Yerine E¤itime
Para" pankart›yla kat›ld›.
*

Berlin’de Binler Hayk›rd›;
“Hartz Iv Kald›r›ls›n!”
Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de,
Ajanda 2010 sosyal kesinti yasalar›n›n, ilk uygulamalar›ndan biri olan
Hartz Iv yasas› protesto edildi. Yasan›n ç›kt›¤› y›ldan bu yana geleneksel olarak her y›l merkezi olarak

AVRUPA
düzenlenen protesto yürüyüﬂüne;
parti, dernek, sendika vb. örgütlenmeler kat›l›yor.
24 Ekim günü düzenlenen protesto yürüyüﬂü Alexand›r platzda,
toplanan göstericilerin tamam›n›n
gelmesiyle baﬂlad›. Anadolu Federasyonu da yürüyüﬂte yerini ald›.
Konuﬂmac›lar, Türk, Kürt, Arap kat›l›mc›lar› selamlarken, Sarrazin’in
Türk ve Araplar’a yönelik ›rkç›
aç›klamalar› protesto edildi. Yap›lan
konuﬂmalarda; Almanya’da hayata
geçen bu y›k›m politikalar›na karﬂ›,

mücadelenin önemine vurgu yap›ld›.
Alexand›r Platz’da baﬂlayan yürüyüﬂün, bitiﬂ noktas› olan, Brendenburger Tor’a (Almanya Federal
Meclis binas›n›n oldu¤u bölge) giden yollar›, polis tutarak, yürüyüﬂe
izin vermedi. 2 saat süren yürüyüﬂ,
baﬂlad›¤› bölge olan Alexand›r
Platzdaki, Rote Rathaus (Berlin’in
ünlü, k›rm›z› belediye) binas› önünde, hartz iv kald›r›s›n talebini, binlerce insan hep beraber hayk›rarak,
bitirildi.

AVRUPA’daki B‹Z
Irkç›l›k, toplumsal yap› üzerinde her dönem derin izler b›rakan bir olgudur. Irkç›l›k sorununun bir yan›, egemenlerin bu politikaya neden ve nas›l baﬂvurdu¤unu ortaya koymakt›r kuﬂkusuz. Ancak bu politikan›n ›rkç›l›¤›n hedefi, ma¤duru durumundakiler üzerinde yaratt›¤› duygu ve düﬂünceler de önemli bir sorundur. Bu
sorunun baﬂ›nda da aﬂa¤›l›k duygusu gelmektedir.
Örne¤in Avrupa'da yaﬂayan yabanc› kökenlilerde s›k
s›k rastlanan aﬂa¤›l›k duygusu, ›rkç›lar›n ›rkç›l›klar›n›
mazur gören, hakl› gören ve bu nedenle de ›rkç›l›¤›n
kendine meﬂru zemin bulmas›na yard›mc› olan bir duygudur. Yeni-sömürge ülke insanlar›n›n kendilerini emperyalist ülke insanlar› karﬂ›s›nda küçük görmesi, ›rkç›l›k karﬂ›s›nda da ' a d a m l a r h a k l › l a r ' gibi çarp›k düﬂünceleri üretmektetdir.
Sömürge ve geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerden gelen göçmenlerin, Avrupa'daki en belirgin duygular›ndan biri
budur. Gümrüklerde aﬂa¤›lay›c› bir tutuma m› maruz
kal›nm›ﬂ, al›ﬂ-veriﬂ merkezlerinde aﬂa¤›lanm›ﬂlar m›
okul aile toplant›lar›nda küçük mü düﬂürülmüﬂler, devlet dairelerinde azar m› iﬂitmiﬂler... Hemen her durumda
'Sorunlar bizden kaynaklan›yor kardeﬂim, adamlar hakl›, bizim millet üç ka¤›tç›, bizim millette birçok insan
uyuﬂturucu kaçakç›l›¤› yap›yor onun için de adamlar
bizim köyden getirdi¤imiz m›s›r ununa bile gümrükte el
koyuyor' diyebiliyorlar. Ya da 'Yabanc›lar hiç çal›ﬂm›yor, biz tembeliz onun için bize iﬂ vermiyorlar, iﬂsizlik
paras›n› da biz asalak oldu¤umuz için k›s›yorlar... gibi
diyaloglar Avrupa'daki insanlar›m›z aras›nda s›kça yaﬂanmaktad›r.
Birincisi, kimsenin kendini baﬂka halklar karﬂ›s›nda
yüksek ya da küçük görmesi kabul edilemez.
‹kincisi, emperyalizm kimseye ahlakl›l›k, dürüstlük
dersi veremez.
E¤er göçmenlerde “suç oran›” fazlaysa, “uyuﬂturu-

cu” pisli¤ine bulaﬂanlar fazlaysa, bu o halklar›n sorunu
de¤ildir. Göçmenleri bu çaresizli¤e, bu yozlaﬂmaya iteleyen de emperyalizmden baﬂkas› de¤ildir. Göçmenleri
iﬂsiz yoksul b›rakan emperyalizmden baﬂkas› de¤ildir.
Emperyalizm, halklar›
aﬂa¤›l›k duygusuna mahkum etmek istiyor. Aﬂa¤›l›k
duygusuna hapsolmuﬂ bir
halk›n direnme dinamikleri
törpülenmiﬂ demektir. Emperyalizm halklar› aﬂa¤›layabilmek için ulusal, fiziksel özelliklerini, herﬂeyi kullan›r. Nazilerin kafatasç›l›¤› bu kültürün d›ﬂ›nda de¤ildir.
Nazilerin kafatasç›l›¤› neyse, bugün göçmenlerin “kara
kafal›lar” diye adland›r›lmas› da farkl› de¤ildir.
'Yabanc›lar tembel, yabanc›lar sosyal haklar› suistimal ediyor, yabanc›lar potansiyel suçludur' gerekçeleriyle Avrupa'da yaﬂayan yabanc› kökenli halklar›n hak
ve özgürlükleri k›s›tlanmaktad›r.
Bu gerekçelerin hiçbiri do¤ru ve hakl› de¤ildir. Biz
yabanc›lar, bu olumsuzluklar›n sorumlusu de¤il, ma¤duruyuz. Emperyalistler bizi suçlayamazlar; yozlaﬂmay› halklar›m›z›n içine soktuklar› için suçlu onlard›r.
Göçmenler tembelse e¤er, tüm a¤›r, kirli iﬂlerini kim yap›yor? Tembel ve asalak olan varsa, o da emperyalistlerden baﬂkas› de¤ildir.
Haklar›m›z›n gasbedilmesi karﬂ›s›nda, her türlü aﬂa¤›lanma karﬂ›s›nda d i m d i k d u r a l › m . Hiç unutmayal›m:
Emperyalizm bize ahlak ö¤retemez, eme¤in baﬂdüﬂmanlar› bize emekçili¤i ö¤retemez, kafatasç›lar bize
ak›l veremez...
Halklar›n tarihi tertemizdir; Onlar›n ise tarihleri sömürü, iﬂgal, jenosit, halk düﬂmanl›¤›, h›rs›zl›klarla doludur. Bizi aﬂa¤›lamaya kalkanlar›n bu gerçekli¤ini her
ﬂart alt›nda vurgulamal›y›z.
Emekçi göçmenler olarak, ulusal ve kültürel de¤erlerimizi aﬂa¤›lamaya kalkanlar bizden hakettikleri cevab› almal›d›rlar!

Irkç›l›k ve
Aﬂa¤›l›k Duygusu
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‹ﬂgal Alt›ndaki Irak ve Afganistan’da Emperyalistler ‹çin

GÜVENL‹ YER YOK!
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Irak’›n baﬂkenti Ba¤dat'ta iﬂgalciler için “güvenli bölge” olarak
adland›r›lan bölgede bulunan A d a let Bakanl›¤› ve vilayet yönetimini
hedef alan direniﬂçiler, iﬂgale karﬂ›
mücadelenin sürdü¤ünü bir kez daha gösterdiler.
Irak polisi bu hedeflerde patlayan bombalar sonucunda 155 kiﬂinin öldü¤ünü, 500 civar›nda da yaral› oldu¤unu aç›klad›.
Öte yandan emperyalistler Afga n i s t a n ’ d a da peﬂ peﬂe darbeler yemeye devam ediyorlar. Emperyalistler burada ciddi kay›plar veriyorlar.
26 Ekim günü 3 Amerikan helikopteri d ü ﬂ t ü . ‹kisinin havada çarp›ﬂt›¤› aç›kland›. Helikopterlerin
düﬂmesi ile 14 asker ve ajan›n› kaybeden ABD’ye bir darbe de 27
Ekim günü vuruldu. Çat›ﬂmalarda 8
Amerikan askerine, iﬂgalcili¤in
bedeli canlar›yla ödetildi. Böylece
2001’den bu yana Amerika Afganistan’da 905 askerini kaybetti.
Sadece Ekim ay› içinde 55 Amerikan askeri direniﬂçiler taraf›ndan
öldürüldü. ‹ﬂgalciler Afganistan’da
belirli alanlara s›k›ﬂm›ﬂ durumdalar. Ve direniﬂ güçleri, baz› bölgelerde inisiyatifi ele geçirerek, iﬂgalcilere meydan okuyor.
‹ﬂgale karﬂ› Afganistan halk›n›n
mücadelesi yükseldikçe emperyalist

cephede de çeliﬂkiler, çat›ﬂmalar su
yüzüne ç›k›yor.
Eski bir deniz piyadesi olan bir
ABD’li diplomat Afganistan’daki
savaﬂ› protesto ederek görevinden
istifa etti.
Irak ve Afganistan’da emperyalistlere karﬂ› süren direniﬂ, emperyalistlerin iﬂlerinin hiç de öyle kolay olmad›¤›n› göstermektedir. Kuﬂkusuz iﬂgalcilere vurulan her darbe
halklara büyük bir moral olmaktad›r.
Ve en önemlisi, emperyalistlerin
yenilebilece¤ini, onlar›n gücünün
kadri mutlak olmad›¤›n› göstermektedir. Hele Afganistan’da yaﬂananlar, iﬂgalcilerin ne kadar aciz olduklar›n› gösteriyor. Aylard›r Afganistan’a ek asker konusunu tart›ﬂan
emperyalistler, NATO’yu devreye
sokmalar›na karﬂ›n, baﬂar›l› olamad›lar.
Dev savaﬂ makinalar› halklar›n
öfkesi ve hakl› savaﬂ› karﬂ›s›nda
tuzla buz olmaktad›r. ‹ﬂte Irak ve
Afganistan bunun göstergesidir.

“NAT O Ç ü r ü y e n B i r
Ceset”tir
Aynen böyle söylüyordu Afganistan iﬂgalinde katil NATO kuvvetlerine komutanl›k yapan Kanada
Eski Genelkurmay Baﬂkan› Rick
Hillier.

“Afganistan bata¤› NATO'nun
çürüyen ceset oldu¤unu gözler önüne serdi” diyerek NATO'yu eleﬂtiren Rick Hillier, 2004 y›l›n›n ﬁubatA¤ustos aylar› aras›nda Afganistan’da NATO kuvvetlerinin komutanl›¤›n› yapm›ﬂt›.
Kuﬂkusuz NATO baﬂ›ndan beri
” ç ü r ü y e n b i r ceset”ti. Hillier, bundan sözetmiyor elbette; o, kendi iç
çeliﬂkilerini, Brüksel’de oturan generallerin beceriksiz oldu¤unu, Kanadal› askerlerin yaln›z kald›¤›n›
anlat›yor daha çok.
O NATO’yu, Afganistan’da
daha çok katletmedi¤i ve kesin
öldürücü darbeyi vuramad›¤› için
eleﬂtiriyor ve bunun için “çürümüﬂ
bir cesettir” tan›m›n› yap›yor. Oysa,
herﬂey tam tersinedir. NAT O , k a t letmedi¤i için de¤il, katletti¤i için
b i r cesettir.
Kendisinin de bizzat komutas›n›
sürdürdü¤ü kan emici NATO’nun
“Afganistan’da iﬂgalci oldu¤u için”
Afganistan’› iﬂgal etti¤i için, “çürümüﬂ bir ceset” oldu¤unu görmek
yerine, sorunu “NATO generallerinin strateji ve taktik bilgilerinin”
yeterli olmamas›na ba¤lamas› elbette onun emperyalizmin hizmetindeki bir katliamc› olmas›n›n sonucudur. Ama o da ö¤renecek ki kan
emici NATO bir ölüdür, ölü diriltilemez.
NATO dünya halklar›n›n düﬂman›d›r. ‹ﬂgalci bir güçtür. Bu amaçla
kurulmuﬂtur. Elbette NATO’ya ra¤men Afganistan’da iﬂgale karﬂ› mücadele geliﬂmektedir. Afganistan
halk› kukla yönetimi ve iﬂgalcileri
istemiyor.
Katil NATO Afganistan halk›na
karﬂ› savaﬂ sürdürüyor. ‹ﬂte onu
“Çürümüﬂ bir ceset” haline getiren
bu gerçektir. Yoksa NATO generallerinin tek baﬂ›na yeteneklerinin
olup olmamas› de¤ildir.
“Yenilmez” denilen, devasa
askeri güçleriyle dünya halklar›n›
tehdit eden NATO’lar, Mao’nun deEmperyalizm
di¤i gibidir... Mao, “E
k a ¤ › t t a n k a p l a n d › r ” derken bu
gerçe¤i ifade etmektedir. Kan emici
NATO yok olmaya mahkumdur.

‹srail’in “Kudüs plan›”
‹srail askerleri 25 Ekim Pazar
sabah›, Aksa Mescidini basarak, Filistinliler’e ses ve gaz bombalar›
ile sald›rd›. Bu sald›r›da 35 Filistinli yaralan›rken, 100 Filistinli de tutukland›.
Filistin halk›n›n bütün de¤erlerini çi¤neyerek vahﬂice sürdürdükleri sald›r›larla Filistin topraklar›ndaki iﬂgali pekiﬂtiriyor, halk›n kutsal sayd›¤› yerlerde hak iddia ediyorlar.
Özellikle ‹srail, Kudüs'e yönelik
sald›r›lar›n› son dönemlerde art›rarak sürdürüyor. Filistin halk›n›n
inançlar›na, de¤erlerine sald›r›rkende hiçbir kural tan›m›yor.
Buna karﬂ›n ‹srail, sald›r›lar›n›n
sadece k›nanmas›na ve bu konudaki
raporlara bile tahammül edemiyor.
Hiçbir fiili yapt›r›m› olmayan sadece aç›klama düzeyinde kalan bu de¤erlendirmeler iﬂgalciyi “rahats›z
ediyor”.
“‹ﬂgal ederim”, “zorla göç ettiririm”, “tutuklar›m, bombalar›m, katlederim” kimse sesini ç›karamaz diyor. Tüm bunlar dünyan›n gözü
önünde yaﬂan›rken, ne ABD ne AB
ne BM ne de baﬂkalar›... hiç kimse
sesini ç›karmamal› diyor ‹srail. Kal-

‹ngiltere’de
Postac›lardan
2 Günlük Grev
‹ngiltere’de binlerce postac›, ülke
genelinde 48 saat sürecek greve gitti.
‹letiﬂim ‹ﬂçileri Sendikas›, ‹ngiltere Posta Grubu’nun modernleﬂtirilmesi planlar› dahilinde bakanlar›n ve
ﬂirket patronlar›n›n, iﬂçilerin ücretlerini tart›ﬂmaya açmalar›ndan dolay›
greve gittiklerini aç›klad›.
Sendika, ilk aﬂamada 42 bin posta
iﬂçisinin greve baﬂlad›¤›n› ve 78 bin
toplama ve da¤›tma iﬂçisinin de bugün ülke genelinde greve gideceklerini, iﬂçilerin iﬂlerini ve ücretlerini tart›ﬂmaya açt›rmayacaklar›n› bildirdi.

d› ki emperyalistlerin “seslerini ç›kard›klar›” da yok zaten!..
‹srail sald›r›lar›n›n elbette bir
amac› var. Kudüs s›n›rlar›nda Yahudi yerleﬂim birimleri açmak ve Kudüs'ü tamamen ele geçirmek.
‹srail, Filistinliler’e sald›r›lar›n›
art›r›rken, kendisine “insan haklar›
örgütü” diyen siyonist bir kuruluﬂ
25 Ekim akﬂam› bir konferans düzenledi. Konferansta, ‹srail parlamentosunun kimi milletvekilleri ve
hahamlar, bütün Yahudilere Harem
el-ﬂerif'in bahçesinde bulunan Cebel el-heykeli ziyaret etme ça¤r›s›
yapt›.
Ayr›ca Yahudi dininde kutsal bir
yer olan Cebel el-heykel'in restore
edilmesi gerekti¤ini dile getirdiler.
Cebel el-heykel'i restore ederek
Kudüs’ü Yahudilerin u¤rak yeri haline getirmeyi hedefliyorlar.
‹srail bir yandan böyle planlar
yaparken di¤er yandan yalan söyleyerek Filistin halk›n›n tepkisini bast›rmaya çal›ﬂ›yor ‹srail.
‹srail hükümeti yapt›¤› aç›klamada Harem el-ﬂerif'e girmek için
Filistin hükümetinden izin ald›klar›n›, planlanm›ﬂ bir sald›r› olmad›¤›n›
söyleyerek polisin amac›n›n Harem

‹ﬂgale Karﬂ› Yürüyüﬂ
‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra'da bugün binlerce kiﬂi toplanarak, Afganistan'daki iﬂgalin durdurulmas› ve birliklerin ülkeye geri
dönmesi için yürüdü.
Londra- Hyde Park'ta ö¤le saatlerinde buluﬂan binlerce kiﬂi,
"Afganistan'daki savaﬂ› durdurun,
birlikler eve" sloganlar› att›.
"Afganistan'dan
Ç›k›ls›n",
"Birlikleri Eve Getirin" yaz›l› pankartlar taﬂ›yan grup Piccadilly'e,
oradan da Trafalgar meydan›na
kadar yürüdü.
Genelde Afganistan'daki savaﬂ›n protesto edildi¤i yürüyüﬂte,
Irak ve Filistin'deki savaﬂlar›n

el-ﬂerif'e girmek olmad›¤›n› sadece
mescidi Yahudi ve Müslüman bütün
herkese açmak amac›yla hareket ettiklerini söylediler.
Harem el-ﬂerif güvenlik güçleri
ise ‹srail polisinin mescide duvarlar› t›rmanarak girdiklerini ve mescidde bulunan halk›n d›ﬂar›ya ç›kmas›n› istediklerini söyleyerek “asl›nda sald›r› plan› yaparak geldiler
bu nedenle cemaati d›ﬂar› ç›karmak
istediler. Ve mescidin d›ﬂ›nda çat›ﬂmalar yaﬂand›” dedi.

FHKC’den misilleme
Di¤er yandan FHKC'nin silahl›
kanad› Ebu Ali Mustafa silahl› birlikleri ve Seraya El-Kudüs silahl›
birlikleri Gazze'nin do¤usunda siyonist iﬂgal kuvvetlerine karﬂ› bir
havan sald›r›s› düzenleyerek Aksa
sald›r›s›n› protesto ettiler. Yay›nlanan bildiride eylemi Kudüs'te yaﬂayan halk›n direniﬂini desteklemek
amac›yla yapt›klar›n› bildirdiler.
Havan sald›r›s›ndan sonra yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi: “Siyonist düﬂman›n halk›m›za ve topraklar›m›za yapt›¤› sald›r›lar› karﬂ›l›ks›z b›rakmayaca¤›z. Halk›m›z ve
kayna¤›m›z birdir bizim. Kudüs'teki
halk›m›z›n direniﬂini ve kahramanl›¤›n› selaml›yoruz.”

Say›: 196

Yürüyüﬂ
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durdurulmas› ve ‹ran'a savaﬂ aç›lmamas›na yönelik slogan atanlar
ve pankart taﬂ›yanlar da oldu.
Yürüyüﬂe kat›lanlardan Joe
Glenton isimli bir asker 2 sene önce Afganistan’dan kendi iste¤iyle
geri dönmüﬂ ve ordudan ayr›lmaya karar vermiﬂti. Glenton’›n Afganistan’a geri gönderilmeyi reddetti¤i için disiplin suçuyla yarg›lanmas› bekleniyor. Yürüyüﬂ s›ras›nda Joe Glenton ve eﬂi Clare
Glenton'›n Birleﬂik
Krall›k
Baﬂbakan›
Gordon Brown'a
yazd›¤› mektubun da içinde
yer ald›¤› broﬂürler da¤›t›ld›.
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Bir dava ve
uydurulan “ deliller”

Say›: 18
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Bursa’da Ezilenlerin
Sosyalist Platformu (ESP)
üyesi 46 kiﬂiye aç›lan davada Baﬂsavc›l›¤›n “bulabildi¤i delil”ler, tam anlam›yla bir kara mizah örne¤ini
oluﬂturmaktad›r.
Keyfi olarak gözalt›na
al›nan, tutuklanan, onlarca
y›la varan cezalar istenen
ESP üyeleri ile ilgili “tek
bir delil” yoktur. Polis,
böyle bir operasyona karar
vermiﬂ ve onlarca insan gözalt›na al›nm›ﬂt›r. Savc›lara
ise bu davaya k›l›f uydurma
görevi düﬂmüﬂtür.
Örne¤in, “suç” diye
gösterilen, “örgüt üyeli¤ine” delil olarak de¤erlendirdikleri herﬂey yasal ve
meﬂru olan eylemlerdir, yay›nlard›r
- “Sendikas›z, sigortas›z
çal›ﬂmayaca¤›z” diye aç›klama yapmak ve ›rkç›l›¤a
karﬂ› müzikli dinleti düzenlemek, bu dosyada “suç”
oldu ve “örgüt üyeli¤ine
delil say›ld›!
- Marks ve Engels’in
“Komünist Manifestosu”
da, “örgüt üyeli¤i”ne delil
say›ld›. Baﬂsavc›l›¤a göre,
Komünist Manifesto’yu okuyan ve bulunduranlar
herkes örgüt üyesiydi.
“Hayata Dönüﬂ” ve
Ulucanlar Hapishaneler
katliam›n› protesto etmek,
1 May›s Mitingine kat›l›p
“Genel grev genel direniﬂ”
pankart› açmak, ‘Ezilenlerin Pedagojisi’ adl› kitab›
bulundurmak, DTP kapatmas› davas›n› bas›n aç›klamas›yla protesto etmek...
diye uzay›p gidiyor suçlar!
Oligarﬂinin demokrasisi
önce tutukluyor, sonra tutuklamaya gerekçe olsun
diye yasalar›nda bile olmayan suçlar üretiyor.

Kelimelerin
Savaﬂ›
G›da Krizi!
Günlük yaﬂam›n içinde, s›kça duydu¤umuz, giderek kan›ksay›p kulland›¤›m›z kavramlar vard›r. Üzerinde öyle
durup düﬂünmeden kullan›r›z hatta ço¤u kez. Bir gazetede okudu¤umuzda,
veya televizyonda duydu¤umuzda kavram olarak çok dikkatimizi çekmez.
Fakat asl›nda, belli durumlar› anlatmak üzere seçilen kavramlar hiç de göründükleri kadar masum de¤illerdir. Olgular› tan›mlarken kavramlar, kelimeler
aras›nda yap›lan her seçim, bir ideolojiyi saklar içinde.
Burjuvazi her kelimeyi, her kavram›
özenle seçiyor. S›n›flar mücadelesi, fark›nda olsak da olmasak da kelimeler ve
kavramlar üzerinden de k›yas›ya sürüyor. Burjuvazi öne ç›kartt›¤› her kavramla bir gerçe¤in, bir olgunun üzerini
örtüyor ya da onun özünü boﬂalt›yor.
Dergimizin bu köﬂesinde kelimelerin ve
kavramlar›n bu alandaki savaﬂ›na yer
verece¤iz.
*
Mesela yaz›m›z›n baﬂl›¤›ndaki “G›da Krizi”ni ele alal›m.
Ya da “G›da Güvenli¤i”, “içilebilir
temiz suya eriﬂebilmek”, “e¤itime eriﬂebilmek” gibi kavramlar... BM Çocuklara Yard›m Fonu’nun aç›klad›¤› raporlara göre, “Kenya ve çevresindeki
ülkelerde yaﬂanan g›da kriziyle, 5 milyonu çocuk 24 milyon insan açl›k s›n›r›nda…
Bir UNICEF raporunda deniyor ki:
“ Kenya ve çevresindeki ülkeler Etiyopya, Somali, Eritre ve Cibuti'de g›da krizi hat safhaya ulaﬂt›.”
Ne olmuﬂ? G›da krizi dedikleri nas›l
bir ﬂeydir? Anlaﬂ›lm›yor. Belki de bunu
istiyor bu kavram› kullananlar. Raporda
ad› geçen ülkeler Afrika’da; hani karn›
ﬂiﬂ, bacaklar› çöp gibi olmuﬂ çocuklar›n
k›tas›. O görüntülerden hareketle “g›da
krizi” dediklerinin düpedüz AÇLIK oldu¤unu tahmin edebiliriz. Peki öyleyse
niye açl›k demiyor da, “g›da krizi”ni

tercih ediyorlar?
*
“G›da krizi” diye bir ﬂey yok. Sadece emperyalist ülkelerin çöpe att›klar›
yiyecekler, dünyadaki bütün açlar› doyurabilecek kadar çok. Dünyadaki tüm
açlar› doyurmak için BM raporlar›na
göre 20 milyar dolar yetiyor. Oysa emperyalist ülkelerin köpek mamalar›na
ve lüks tüketimlerine harcad›klar› paralar da bu miktardan çok daha fazla. Sadece Amerikal› tek bir tekel Bill Gates’in serveti bu miktar›n ikibuçuk kat›na eﬂit.
Öyleyse ne krizi bu?
Afrika k›tas›nda insanlara yetecek
kadar g›da m› yok? Krizden bunu mu
kastediyorlar? Hay›r? Afrika’n›n Nil
nehrinden ç›kart›lan tonlarca bal›k, Afrika k›tas›nda yetiﬂen meyve, sebze
günlük olarak Avrupa ülkelerine taﬂ›n›yor.
G›da krizi de¤il emperyalizmin aç
b›rakmas› var.
Nil nehrinin bal›klar› tüm Avrupan›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›larken karn› ﬂiﬂ bacaklar› çöpleﬂmiﬂ aç çocuklar o bal›klar› yiyemiyor. Bunun nedenine “g›da
krizi” denilebilir mi? Öyle adland›rmak, insanl›¤›n akl›na, zekas›na hakarettir. Dünyan›n en zengin alt›n madenlerine sahip olup da en çok açl›¤›n yaﬂanmas› g›da kriziyle aç›klanabilir mi?
*
Biz biliyoruz ki dünyada bir milyon
insan temiz içme suyundan mahrum b›rak›lm›ﬂt›r.
Emperyalist raporlar ﬂimdi bunu da
ﬂöyle yaz›yor: “1 milyon insan temiz
suya eriﬂemiyor.”
Biz biliyoruz ki yüzmilyonlar›n e¤itim hakk› gasbediliyor. Emperyalist raporlar yaz›yor: “ﬁu kadar genç için
e¤itim eriﬂilebilir de¤ildir.”
E¤itim hakk› gasbediliyor yerine
seçtikleri kavrama bak›n.
Hepsi, gerçe¤i gizlemek için, gerçekteki sebep ve sonuç iliﬂkilerini, sorumlular› örtbas etmek için. Kavramlar›n savaﬂ› iﬂte böyle cereyan ediyor.

