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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› gözö-
nünde bulundurduk. Mücadelenin ihtiyaçlar›na daha yetkin
bir biçimde cevap verebilmek amac›yla yeni bölümler olufl-
turduk. “Ülkemizde Gençlik”, “Avrupa Yürüyüfl”, “Devrim-
ci 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 güçlendir-
mek istiyoruz. Çabam›z budur. 

Bilinir ki devrimci bir dergi ancak okuyucular›yla, do¤al
muhabirleriyle, da¤›t›mc›lar›yla birlikte bir güçtür. YÜRÜ-

YÜfi, 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 yer-
lere 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 gecekondu-

lar›, fabrikalar›, okullar›,
evleri, iflyerlerini, köyleri
dolaflmal› YÜRÜYÜfi...

Dergimizdeki
de¤iflimleri, iflte bu coflku
ve kararl›l›k ile sunuy-
oruz okurlar›m›za.
“Amerika Defol” diyen
vatanseverlerin, “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz” diyen
gençli¤in, iflsizlerin, iflçi-

lerin, emekçi kad›nlar›n,
tutsaklar›n, tüm halk›n sesi

olmaya devam edece¤iz.

Meflruluk bbudur! 
Sahiplenmek bbudur!

DDEERRSS‹‹MM’’ddee 26 Ekim günü YÜRÜYÜfi okurlar›
"Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüfl"
dergisinin 195. say›s›n› almak için flehir garaj›na git-
tiklerinde 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 istiyor-
lard›. Ellerinde Yürüyüfl Dergisi’nin toplat›ld›¤›na da-
ir 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, bekletme-
ler, 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 giri-
fli kalabal›klaflt›kça tedirgin olmaya bafllad›lar. Sorulan
sorulara cevap veremiyor, geçifltirmeye çal›fl›yorlard›.

Meflruluk bilinci ile hareket eden Yürüyüfl okurla-
r›, 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 Der-
gisi’ni esnafa, halka da¤›tarak sald›r›lar›n kendilerini
engelleyemeyece¤ini gösterdiler. Karanl›¤›n cellatlar›
Yürüyüfl Dergisi’nin Güler ZERELER’in, ba¤›ms›z-
l›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 zorbala-
r›n›n gözü önünde halka ulaflt›rm›fllard›r. 

""EE¤¤eerr ddeevvrriimmcciilliikk yyaaflflaamm bbiiççiimmiimmiizz oollaaccaakkssaa bbuu iiflflii eenn ddoo¤¤rruu,,
eenn cciiddddii yyaappaannllaarr››nn ssaaffllaarr››nnddaa yyeerr aallmmaall››yy››zz.."" HHaammiiyyeett YY››lldd››zz

Eyüp SSamur, 17 yafl›ndayken Gazi

barikatlar›ndayd›. Üç sene sonra, Gazi
Halk Meclisi’nde  kültür komisyonunday-
d›... Bir savaflç›l›kla, gecekondular›n mili-
tan delikanl›l›¤›yla “kültür komisyonu”
üyeli¤ini ba¤daflt›ramaz belki kimileri.
Ama bu hareketin saflar›nda öyle “ba¤dafl-
mazl›k” örnekleri vard›r ki. Mesela, kitap-
la, 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 GGürz, genç yaflta mücadeleye kat›ld›.

A¤abeyi Kenan Gürz gerillada flehit düfltü¤ünde 18 yafl›n-
dayd›. 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 etki-
leyen çok çeflitli nedenlerimiz vard›r. “Niçin mücadele edi-
yorum?” sorusuna herkes bir baflka cevap verebilir. Ama
hepsi, gelir bir noktada birleflir. Kendisini mücadeleye iten
nedenlere, mücadele içinde edindi¤i ideolojiye ba¤l› kalan-
lar, kavgada kal›c› olur; 18 yafl›nda kardeflini flehit verip,

19 yafl›nda Kurtulufl muhabiri,
20 yafl›nda gerilla olan ve o yaflta
ölümsüzleflen Cihan gibi... 

Nail ÇÇavufl, mücadelenin

de¤iflik alanlar›nda yer alm›flt›;
flehit düfltü¤ünde 16 y›ll›k
devrimci yaflam› olan bir devrim-
ciydi. 

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 mevzisiy-
di; o gün o mevzideydi Nail.

Sonra bir baflka zaman, 1 May›s mevzisindedir. Elde
tafl... Tutuklan›r; mahkemede 1 May›s tutsaklar›n›n temsil-
cisi 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...

Onlar Vard› 
 Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yafl›yorlar
66 KKaass››mm -- 1122 KKaass››mm

1977 Dersim do¤um-
lu. fiehit Kenan
Gürz'ün kardefliydi.
96’dan 97 bahar›na
kadar Kurtulufl mu-
habirli¤i yapt›. 97’de
Dersim da¤lar›nda
gerillayd›. 9 Kas›m

1997’de Dersim Pertek’te, flehit düfltü.

CCiihhaann GGÜÜRRZZ

1959 do¤um-
lu. Liseli DEV-
GENÇ kadro-
lar›ndand›.
10 Kas›m
1978’de ‹s-
tanbul Bak›r-
köy’de Ayd›n-

l›kç› hainler taraf›ndan katledildi.

TTuurrgguutt ‹‹PPÇÇ‹‹OO⁄⁄LLUU

1972 Malatya do¤umlu. 1991’de kat›ld›¤› mücadele-
nin 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.MMuuhhaarrrreemm ÇÇEETT‹‹NNKKAAYYAA

Dersim’in Çemiflgezek ilçesine
ba¤l› Paflac›k Köyü yak›nlar›nda
12 Kas›m 1996’da çat›flmada
flehit düfltüler.
Kadir GÜVEN 1958 Malatya
do¤umlu. 1980 öncesi mücadele-
ye kat›ld›. 12 Eylül sonras›n Dev-
rimci ‹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. 
1981, Hozat do¤umlu Erkan Dilsiz, erken büyüyen ço-
cuklar›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›. 

KKaaddiirr GGÜÜVVEENN DDeevvrriimm AAssllaann GGÜÜLLEERR

Oligarfli, 1994’te 13 cephe gerillas›n›n
katledildi¤i Emirgan çat›flmas›n›n ard›n-
dan Cephe’nin iliflkilerine yöneldi. Köyler
boflalt›l›yor ve yak›l›yordu. Hasan Çiçek
ve Müslüm Ayd›n, oligarflinin dayatmala-
r› karfl›s›nda köylerini terketmeyi reddet-
tiler ve gözalt›na al›n›p katledildiler. 
Hasan (Babo) Çiçek, 1927 Hozat

do¤umluydu. Dervifl Cemal afliretindendir. 1938 isyan›nda 13 yafl›ndad›r ve ceset-
ler 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 köylü-
lerden biriydi, Kas›m 1994’te Hozat’›n Dürüt deresinde yak›larak katledildi.

HHaassaann  ÇÇ‹‹ÇÇEEKK MMüüssllüümm AAYYDDIINN

EErrkkaann DD‹‹LLSS‹‹ZZ



‹çindekiler
4  Oligarflik diktatörlükte

çözüm yoktur

6  Teslim olman›z yetmez

Yaln›z silahlar›n›z› de¤il,
herfleyinizi b›rakarak
geleceksiniz!

9  MHP’den linç tehditi

Güler Zere Haberleri

Ülkemizde Gençlik
10 Zulmün arts›n

ki tez
y›k›las›n

12 Güler Zere

için açl›k
grevleri...

14 Çözün Güler’in

kelepçelerini...

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!

46 Tek yol

47 De¤inmeler

48 Avrupa’da ›rkç›l›¤›n

yükselifli

50 Avrupa Yürüyüfl

Fransa: Ferhat’›n tiflörtü

nerede?

52 Emperyalistler için

güvenli yer yok!

54 Kelimelerin savafl›m›

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!

23 Mahallemizin uyuflturu-

cuyla kirletilmesine izin
vermeyece¤iz!

25 Adalet için:

Adalet yerine para

26 Devrimci okul:

Propoganda

19 Dev-Genç

bu ülkenin
anti-emper...

21  1969’dan

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

Ça¤r› / ‹lan

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

Karikatür sergisi
açt›klar› için
tutuklanan  ö¤renciler
serbest b›rak›ls›n

TÜYAP Kitap Fuar›

(31 Ekim-8 Kas›m)

Ziyaret saatleri: 
31 Ekim - 7 Kas›m 
11.00 - 20.00
8 Kas›m 
11.00 - 19.00

Boran
Yay›nc›l›k

Kitap Stand›
2. SALON 

605-C

Tarih: 
5 KKas›m 22009
Saat: 110.00

Yer: EErzurum
Adliyesi 
2. AACM

Amerika Defol... Bu Vatan
Bizim Kampanyas›

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

TAYADLI A‹LELER



Emperyalistlerin ve iflbirlikçi-
lerin, çeflitli milliyetlerden

ve inançlardan halk›m›z›n hiçbir so-
rununu 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¤i-
mizdir. Fakat elbette çeflitli siyasal
güçler ve halk›m›z aç›s›ndan bu so-
nucun görülmesi için bu süreçlerin
yaflanmas› gerekebiliyor. 

Ony›llar, yüzy›llar boyu sö-
mürerek, haklar› ve özgür-

lükleri gasbederek yönetmek, elbet-
te kolay de¤ildir. Emperyalistler ve
iflbirlikçileri iflte bu yüzden dur-
maks›z›n politik manevralar yapar-
lar. ‹deolojik, demagojik sald›r›la-
r›yla ideolojik politik bulan›kl›klar
yaratmak isterler. Bu koflullarda bü-
tün bu manevralar›n kuyru¤una ta-
k›lmamak, ideolojik demagojik sal-
d›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 manevra-
lar karfl›s›nda, esen rüzgarlar karfl›-
s›nda e¤ilip bükülmez, yerlerinden
savrulmazlar; yel kayaya ne yapa-
bilir ki?

Ancak e¤er, ideolojik kökleri-
niz yerinden sökülmüflse,

politik anlamda ayaklar›n›z bir yere
sa¤lam ve kararl› flekilde basm›yor-
sa, sürüklenmeniz, savrulman›z ka-
ç›n›lmazd›r. Ülkemiz s›n›flar müca-
delesinin en karakteristik gösterge-
lerinden biri de iflte bu sürüklenme-
ler, 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. 

Fiilen Cumhurbaflkan› Abdul-
lah 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 bölü-
münün, reformist solun, çeflitli dü-
zen içi güçlerin bu süreç boyunca
geliflmelerin önünde adeta kuru bir
yaprak gibi sürüklendiklerine tan›k
olduk. Bir gün umutland›lar, ertesi
gün derin umutsuzluklara sürüklen-
diler. Bir gün art›k sürecin geri dön-
dürülemeyece¤i teorisi yapt›lar, ara-
dan fazla bir zaman geçmeden siste-
min ayn› politikay› sürdürdü¤üne
hükmettiler. 

Bu savrulufllar, sürüklenme-
ler, günü birlik teori ve poli-

tikalar, bir sonuçtur. Emperyalizm
ve oligarfli konusunda yan›lg›lar›n
kayna¤›, ss››nn››ffssaall bbaakk››flfl aaçç››ss››nnddaann
uzaklafl›lmas›d›r. 

Parlamenter mücadele biçim-
lerinden devrim tercihine ge-

çifl, kimsenin keyfi, subjektif niyet
ve istekleriyle gerçekleflmemifltir.
Bu geçifl, parlamenter yoldan, Tür-
kiye halklar›n›n sorunlar›n›n çözü-
lemeyece¤inin tesbit edildi¤i nokta-
da ortaya ç›km›flt›r. Mahir Çayan-
lar’›n 1960’lar›n sonunda parlamen-
toculukla, 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. 

40 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¤il-
dir. OOlliiggaarrflfliikk ddiikkttaattöörrllüükkttee ççöözzüümm
yyookkttuurr;; ddiikkttaattöörrllüükk ssoorruunn ddeemmeekk--

ttiirr.. Gerçek fludur ki yaklafl›k 65 y›l-
l›k oligarflik diktatörlük, halk kitle-
leri 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. 

Faflizmle yöneten, haklar ve
özgürlükleri gasbeden kendi-

leridir, sanki bunlar› baflka güçler
yapm›fl gibi, ikide bir “demokratik-
leflme paketleri” haz›rlayanlar da yi-
ne kendileridir. Yüzy›ld›r Kürt hal-
k›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, kit-
lelere sistemin çözümsüzlü¤ünü ve
alternatif çözümü göstermektir. Bu-
nu göstermek, devrimcilik, sistemle
uzlafl›p, hala sistemi çözüm olarak
göstermek, reformizmdir. 

Emperyalistlerden ve oligarfli-
den “çözüm!” beklentileri

içinde olanlar, bu beklentilerini hak-
l› ve mazur göstermek için, ony›l-
lard›r “emperyalizm de¤iflti” veya
“AKP de¤iflti”, “genelkurmay de-
¤iflti” gibi tezlere sar›l›yorlar. 

EEmmppeerryyaalliissttlleerr vvee oolliiggaarrflfliilleerr
““DDEE⁄⁄‹‹fifiMMEEZZ!!”” Bu siyasal

olarak son derece kesindir ve zaten
yaflad›¤›m›z tüm süreçler, olaylar da
bunun kan›t›d›r. Oligarflik bir dikta-
törlükte demokrasi ve özgürlüklere
“aç›l›m” olamaz; diktatörlük bask›,
tehdit, flantaj, linç demektir. Oligar-
flik diktatörlükler temel olarak ffaa--
flfliizzmmllee yönetirler. Fakat demokrasi-
cilik oyununun gere¤i olarak k›smi
hak ve özgürlükler tan›r, sömürü dü-
zeninin uzun vadeli istikrar› için çe-
flitli “reformlar” yapabilirler. Ama

4

Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 18

Oligarflik    
Diktatörlükte  

Çözüm Yoktur



bu, hiçbir zaman, hiçbir flekilde fa-
flizmin tasfiye edilip yerine burjuva
demokrasisinin hakim olabilece¤i
anlam›na gelmez. Faflizmle yöneti-
len bir ülkede, devrimsiz demokrasi-
ye geçilemez. Oligarflik diktatörlü-
¤ün de¤iflmezli¤i buradad›r. 

Ayn› 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 beklen-
tisi üzerine infla edilen TÜM POL‹-
T‹KALAR, nesnel gerçekle çeliflti¤i
için ‹FLAS ETMEK ZORUNDA-
DIR. Nitekim de böyle olmaktad›r.
1990’lar›n bafllar›ndan bu yana, ya-
ni “emperyalizm de¤iflti!” tespitinin
adeta moda oldu¤u, emperyalizmin
art›k tüm dünyada faflist diktatör-
lükleri de¤il, demokrasi ve insan
haklar›n› destekledi¤i ve buna ba¤l›
olarak da art›k emperyalizm iflbir-
likçisi yönetimler arac›l›¤›yla de-
mokratikleflmenin mümkün olabile-
ce¤i teorilerinin yap›ld›¤› döneme
bir bak›n; bu dönemin hangi politi-
kas› do¤ruland›?

E¤er tarihin bir teori çöplü¤ü
varsa, flu anda hepsi orada

olmal›. Gerçek fludur ki bir; emper-
yalizm de¤iflti teorisinin as›l sahip-
leri olan burjuvazi, emperyalizmin
de¤iflmedi¤ini en iyi bilendir. ‹kin-
cisi, emperyalizm de¤iflti teorisini
sahiplenen, benimseyen reformist-
ler de esas olarak olan bitenin far-
k›ndad›rlar; fakat “de¤iflti” tespiti
onlar için “mecburi” bir sonuçtur;
düzen içileflmeye karar vermeleri-
nin sonucu. 

Reformistler, düzen içileflme-
nin teorisini yaparak, kendi-

ni 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 emperya-
lizm eskiden sömürgeciydi, faflist
diktatörlüklerin hamisiydi, ama bu-
gün demokrasi ihraç ediyor... Bun-
lar› demek zorundad›rlar; bbaaflflkkaa
ttüürrllüü kkeennddiilleerriinnii,, ddüüzzeenn iiççiilleeflflmmee--

lleerriinnii ““aakkllaayyaammaazz””llaarr.. 

Ama aç›klayamad›klar› nokta
fludur ki s›n›flar mücadele-

sinde temel s›n›fsal nitelikleri orta-
dan kald›racak de¤iflimler mümkün
de¤ildir. Hiçbir s›n›f, hiçbir siyasal
güç, kendili¤inden böyle büyük de-
¤iflimler yaflamaz. ‹leriye veya geri-
ye do¤ru her de¤ifliklik belli top-
lumsal geliflmelere ba¤l› olarak or-
taya ç›kar. Toplumsal geliflmenin ni-
teli¤ine ve fliddetine göre bu de¤i-
fliklik k›smi veya genel nitelikte
olur. Niteliksel de¤iflme ise ancak
devrimlerle, büyük alt üst olufllarla
ortaya ç›kar.

Yukar›da belirtti¤imiz gibi,
emperyalizmden ve oligar-

fliden çözüm beklentileri, nesnel ne-
denlere de¤il, subjektif tercihlere
dayanmaktad›r. Böyle oldu¤u için
de, bazen gerçe¤i görmelerine ra¤-
men, düzenden beklentilerden vaz-
geçilemiyor. AKP’nin “Kürt aç›l›-
m›” karfl›s›nda Kürt milliyetçi hare-
ketinin tutumu buna somut bir ör-
nektir. 

AKP’nin “Kürt aç›l›m›” ko-
nusunda Öcalan flöyle diyor

örne¤in: “AKP’nin yapt›¤› kesinlik-
le bir hiledir. Bu yol fiziki imhadan
daha kötüdür. AKP Güneyle iliflkile-
ri temelinde bütün Kürtleri Güney
üzerinden kontrol etmek istiyor. ...
Bu demokratik aç›l›m da devletin
bir projesidir. ” (Online Gündem, 23
Ekim 2009) 

Benzer 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

çözmeliyiz gibi bir zihniyet de¤iflimi
yaflanmam›flt›. ... Bu temelde iç ve
d›fl kamuoyunun deste¤i al›n›p iinn--
kkaarr vvee iimmhhaa ppoolliittiikkaass›› yeni koflul-
larda sürdürülmek amaçlan›yor. ...
aç›l›m dedikleri fleyin esas› budur.”
(Online Gündem, 26 Ekim 2009)

Burada akla gelen ilk soru flu-
dur; madem böyledir, bu

“aç›l›m” niye desteklenmifltir, niye
hala desteklenmekte ve siyaset bu
“aç›l›mdan” beklentiler üzerinde fle-
killenmektedir?.. ‹flte bu sorunun
cevab›, Kürt milliyetçi hareketin
yönetiminin gerçekleri görememesi
de¤il, düzen içi bir tercihte bulunul-
mas›ndad›r. 

AKP’nin “Kürt aç›l›m›”,
ABD operasyonudur. Bu

aç›l›m› flu veya bu biçimde destek-
lemek, meflru görmek, ABD operas-
yonunu destekleyip meflru görmek-
tir. Ancak yukar›da açt›¤›m›z ne-
denlerden dolay›, emperyalizmin de
halklar›n sorunlar›na çözümü yok-
tur. Çözüm bekleyenler, sürüklenip
savrulduklar› politikalarda, tarihi
yan›lg›lar›ndan birini daha yaflaya-
caklard›r. 

Emperyalizm, çözümsüz ol-
du¤u kadar güçsüz bir sis-

temdir. Bu noktada sözümüzün so-
nunda, ezilenler için zafer günlerin-
den biri olan ve bugünlerde y›ldö-
nümünü kutlayaca¤›m›z Ekim Dev-
rimi’ni hat›rlatmak istiyoruz. Sov-
yetler, sömürücü egemen s›n›flar›n
ve emperyalistlerin devrilip proleter
bir devletin kurulabilece¤inin ilk ör-
ne¤i olurken, dünya halklar›na so-
runlar›n›n çözümünün nerede oldu-
¤unu da gösterdi. Emperyalizmin
say›s›z zay›f halkalar› vard›r ve sis-
tem, niteli¤i gere¤i, bu zay›fl›klar›
kapatamaz. O zay›f halkalardan biri
de Türkiye’dir. Sovyetlerin yapt›¤›
gibi, sonraki ony›llarda birçok hal-
k›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 bula-
caklar kendilerini. Son söz: Emper-
yalist sistem ve oligarflik diktatörlük
çözümsüzlü¤ün, sosyalizm çözü-
mün ad›d›r. 
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biçimde desteklemek,
meflru görmek, ABD

operasyonunu
destekleyip meflru

görmektir.



Günlerdir egemen s›n›f›n tüm

temsilcileri, tek bir a¤›zdan DTP’li-

lere yükleniyorlar.

Kandil’den ve Mahmur’dan ge-

lerek Habur kap›s›nda teslim olan

grubu karfl›lamak için, Kürt halk›-

n›n kitlesel bir biçimde ulusal kim-

li¤iyle meydanlara ç›kmas›, oligar-

flinin flovenist damar›n›n aya¤a

kalkmas›na yetti. Kürt sorununa ba-

k›fl aç›s›n›, bir kez daha aç›¤a ç›kar-

d›... “Aç›l›m”›n maskesi düfltü.

Maskenin alt›ndan oligarflinin 8855

yy››llll››kk inkar, imha ve asimilasyon

politikalar› ç›kt›... 

Habur Kap›s›’nda toplanan kitle-

nin coflkusu, bizce yanl›fl bir zemin-

de yanl›fl bir yöne kanalize edilmifl-

ti; ama bu farkl› bir fleydi elbette.

Oligarflinin orada gördü¤ü yaln›zca

“ulusal kimlik”ti ve o kimli¤e ta-

hammülsüzdü. “Aç›l›m” demekle,

TRT fiefl’i yay›na sokmakla, o ta-

hammülsüzlük yok olmuyordu. 

Kandilden gelen gerillalar, silah-
lar›n› b›rak›p inmifllerdi da¤dan.

Ama oligarfli “yok” diyor. “Bu fle-
kilde olmaz!”. Üzerindeki gerilla el-
bisesiyle 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 ka-
dar her fleyini b›rakacaks›n” diyor. 

‹flte, oligarflik diktatörlü¤ün “ba-
r›fl”› bu. ““SSiillaahh››nn›› bb››rraakkmmaann yyeett--
mmeezz”” 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, cofl-
kuyu, e¤lenceyi de¤il, Kürt halk›n›n
ulusal de¤erlerini görüyor.Ve diyor-
lar ki; “bir daha böyle olmaz, buna
müsade etmem...” 

Gelecekseniz, teslim olacaksa-
n›z, benim koflullar›mda olacak!

‹ktidar›yla, muhalefetiyle, Ge-
nelkurmay›yla yapt›klar› aç›klama-
lara bak›n. Bunlar ayn› günlerde
birbirlerinin gözünü oyuyorlard›.
Ama bu meseleye –Kürt meselesi-
ne– gelince, hem de ayn› günlerde,
hem de aralar›nda yorum fark› bile
olmadan ayn› sözleri sarfediyorlar.

Tüm bu aç›l›m safsatalar› aras›n-
da bilindi¤i gibi, Genelkurmay›n is-
te¤i üzerine, TBMM’den Kuzey
Irak’a yani Kandil’e katliam ope-
rasyonlar›n› sürdürmek için tezkere
ç›kar›lm›flt›. 

AAçç››ll››mm ve kkaattlliiaamm yanyana ola-
cakt›.  

Kandil ve Mahmur’dan gelen
grubun teslim olmas›ndan bir gün
sonra toplanan MGK, uzun süren
toplant› sonucunda yapt›¤› aç›kla-
mada, hala “terörle mücadelede ka-

rarl›l›ktan” sözediyor; TBMM tez-
keresinin süresinin uzat›ld›¤›na dik-
kat çekilerek, ““EElliimmddee hhââllââ vvuurrmmaa
yyeettkkiissii vvaarr”” aç›klamas›yla Kandil
alenen tehdit ediliyordu. 

ABD’den ““aç›l›m”a ttam
destek. ‹‹flbirlikçiler de
pervas›zca ssald›r›yor

ABD D›fliflleri Bakanl›¤›'nda 22
Ekim’de düzenlenen bas›n toplant›-
s›nda, bir grup PKK'l›n›n Türki-
ye'ye gelip teslim olmas›yla ilgili
bir soru üzerine, PKK'y› terörist ör-
güt olarak gördüklerini tekrarlayan
ABD D›fliflleri Bakanl›¤› Sözcüsü
Ian Kelly,"Türk müttefiklerimizin,
PKK sorunuyla bafla ç›kmada gös-
terdi¤i çabalar› destekliyoruz" dedi. 

MHP Genel Baflkan› Devlet
Bahçeli ilk günden flovenist heze-
yan içinde höykürmeye bafllad›. Av-
rupa’dan gelip teslim olacak grup
için DTP’nin Habur’dakine benzer
karfl›lama haz›rl›klar› yapmalar›
üzerine ""‹‹ssttaannbbuull HHaabbuurr''aa bbeennzzee--
mmeezz"" tehditleri savurdu. 

22 Ekim’de bas›na aç›klama ya-
pan Tayyip Erdo¤an; ““GGeerreekkiirrssee bbuu
iiflflii ttaammaammeenn ssiill bbaaflflttaann yyaappaarr››zz..”” di-
yor. 

Oligarfli sürecin bafl›nda “aç›-
l›m”›n ad›n› ““PPKKKK’’yyii ttaassffiiyyee”” 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 flim-
diki ad› “Milli Birlik Projesi”.
PKK’nin silah b›rak›p teslim olma-
s› oligarflinin “Milli Birlik Proje-
si”ne hizmet etmiyorsa, “sil bafltan
yapar›z” diyor. 

Tayyip Erdo¤an, Avrupa grubu-
nun gelifline iliflkin, “ilk kafiledeki

ABD OOPERASYONUNDA GEL‹NEN NNOKTA

Teslim OOlman›z YYetmez, 
Yaln›z ssilahlar›n›z› dde¤il, 
HER fifiEY‹N‹Z‹ bb›rakarak ggeleceksiniz!..

‹KT‹DAR AALDATIYOR!

“Aç›l›m”›n kendisi büyük bir
aldatmacad›r... Herfley bizim is-
tedi¤imiz gibi olacak diyor em-
peryalizm ve oligarfli. 

Kürt halk›n›n ulusal haklar›
ve adalet istemi yok onlar›n
gündeminde. Tek amaçlar› var:
Teslim aalma vve ttasfiye!

***

Ahmet Türk yan›l›yor ve ya-
n›lt›yor. “Ya hep birlikte kazana-
ca¤›z, ya hep birlikte kaybede-
ce¤iz” derken, yan›l›yor. Kürt
halk›yla AKP iktidar› ve oligar-
fli, birlikte kazanmayacak. Ya
biri kkazanacak yya ddi¤eri!
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görüntülere tekrar flahit olmak iste-
miyoruz” diyor. 

Beflir Atalay, üstenci ve afla¤›la-

y›c› bir üslupla, DTP’yi tehdit edi-

yor ve Habur’daki görüntülerin bir

daha yaflanmas›n› ““kkiimmssee aakkll››nnddaann
bbiillee ggeeççiirrmmeessiinn......”” diyor. 

‹stanbul Valisi Muammer Güler:

“Benzeri bir gösteriye ‹stanbul’da
asla izin vermeyece¤iz” diyor. Nite-

kim ilerleyen günlerde DTP’nin dü-

zenlemek istedi¤i mitinglere de izin

vermeyece¤ini aç›klad›. 

Oligarflinin temsilcilerinden bur-

juva bas›n›n köfle yazarlar›na kadar

hepsi, DTP’yi “süreci iyi yöneteme-
mek”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.

Kürt MMilliyetçileri
oligarfliye ggüven vverme
çabas›nda... 

Burjuva bas›n›n köfle yazarlar›n-
dan 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 “ba-
r›fl”tan baflka bir kelime ç›k›yor

““GGeerreekkiirrssee bbuu iiflflii ttaammaammeenn ssiill
bbaaflflttaann yyaappaarr››zz..””

Tayyip Erdo¤an

**

““EEffeennddii ggiibbii ggeelliipp tteesslliimm oollssuunn--
llaarr”” 

Abdullah Gül; 

*

““DDTTPP bbuu ss››nnaavv›› kkaayybbeettttii”” 

Abdulkadir Aksu

*

“DTP etik s›n›rlar› zorluyor.”

Ali Babacan 

*

““EEvvee ddöönnüüflfllleerree aarraa vveerriiyyoorruuzz......
GGeelliiflfllleerrii eerrtteelliiyyoorruuzz.. ÇÇüünnkküü bbuu--
nnuunn iissttiissmmaarr›› oolldduu......””

Beflir Atalay

SS‹‹ZZ KK‹‹MMSS‹‹NN‹‹ZZ??

HHaannggii hhaakkllaa,, kkiimmee ddeerrss vveerriiyyoorr,,
aahhllaakk öö¤¤rreettiiyyoorrssuunnuuzz??

SS‹‹ZZ KK‹‹MMSS‹‹NN‹‹ZZ KK‹‹:: bbööyylleessiinnee yyuu--
kkaarr››ddaann kkoonnuuflfluuyyoorrssuunnuuzz??

UULLUUSSAALL HHAAKKLLAARRIINNII ‹‹SSTTEE--
YYEENN KKÜÜRRTT HHAALLKKII SS‹‹ZZEE AASSLLAA
KKUULLAAKK VVEERRMMEEYYEECCEEKK??!!

Oligarfli,
fiovenizmi
K›flk›rt›p

Sokaklara
Sal›yor

PKK’lilerin karfl›lanmas›n› ge-
rekçe yaparak baflta CHP ve faflist
MHP’nin bafl›n› çekti¤i gerici-fa-
flist 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›n-
d›.

Ankara’da Abdi ‹pekçi park›nda
Kent A.fi. iflçilerine BBP’li faflistler
polis gözetiminde linç sald›r›s›nda
bulundular. ‹flçilerin çad›rlar›, ser-
gileri 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-

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 Tak-
sim’e yürüyen gerici ve faflistlerin
yönlendirdi¤i grup, ›rkç› sloganlar-
la yürüyüflünü tamamlad›.

26 Ekim günü aralar›nda lüks
otomobil ve motorsikletlerin de ol-
du¤u 300 araç Çeçenistan ve Azer-
baycan bayraklar›n›n da tafl›nd›¤›
bir konvoyla Edirnekap›’daki me-
zarl›¤a giderek ›rkç› sloganlar›n›
oraya tafl›d›lar.

Adapazar› merkezinde toplanan
2 bin kifliye konuflan ordu’nun eski
katil generallerinden  Osman Pa-
muko¤lu halk› k›flk›rtmaya çal›flt›.

DTP Ankara Keçiören ilçe bina-
s› 7. kez sald›r›ya u¤rad›. Yine ‹s-
tanbul, Ankara, Konya, Malatya’da
DTP’lilere ve parti binalar›na yöne-
lik sald›r›lar yap›ld›.

28.10.2009 tarihinde Abdullah
Öcalan› ziyarete giden Öcalan›n
avukatlar› ve ablas›n› gerekçe gös-
teren bir grup, ›rkç› sloganlarla
Gemlik’te  yürüyüfl yapt›. Avukat-

lar›n oldu¤u bölgeye gelmeye çal›-
flan grup izin verilmeyince da¤›ld›.

Irkç› ve flovenist gösterilere  li-
se 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 etti-
rildi. AKP bu güruhlar› “yat›flt›r-
mak” amac›yla Meclis’te kabuller
düzenledi. DTP’yi suçlayan aç›kla-
malar 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 gere-
ken gerçek budur. Oligarflinin bar›fl-
tan anlad›¤› tam teslimiyettir. Tüm
de¤erlerin inkar›d›r. Kelimenin ger-
çek anlam›yla ddiizz ççöökkmmeekkttiirr.. 

Abdullah Öcalan; “Bu demokra-
tik aç›l›m da devletin bir projesidir”
diyor. Kürt milliyetçi hareketi bu-
gün politik olarak oligarflinin politi-
kalar›na angaje olmufl durumda.
Abdullah Öcalan, hem aç›l›m›n
devlet politikas› oldu¤unu söylüyor,
hem de o politikalar›n önünü aç-
maktan bahsediyor. Devlet politika-
s›n›n ne oldu¤u aç›kça ortada. 

DTP yöneticileri oligarfliye gü-
ven vermek için aç›klama üstüne
aç›klama yapt›lar bu sald›rganl›k
karfl›s›nda. Aç›klamalar›nda oligar-
fliye güven vermeye çal›flt›lar. AKP
iktidar›na seslenerek diyor ki Ah-
met Türk; “Ya hep birlikte kazana-
ca¤›z ya hep birlikte kaybedece¤iz.
Üçüncü bir seçenek yoktur, olmaya-
cakt›r.” 

Ahmet Türk yan›l›yor ve yan›lt›-
yor. Söyledi¤i do¤ru de¤il herfley
den önce. Kürt halk›yla AKP iktida-
r› ve oligarfli, birlikte kazanmaya-
cak. YYaa bbiirrii kkaazzaannaaccaakk yyaa ddii¤¤eerrii!!

Ahmet Türk ayr›ca art›k görmüfl
olmal›d›r ki bu tür aç›klamalarla oli-
garfliye ne güven verebilir, ne de oli-
garfliyi 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 konufl-
man›n ard›ndan  sald›r›lar›n sürme-
si karfl›s›nda yeni bir aç›klama ya-
parak ““yyeennii ggeelleecceekklleerrii hheepp bbeerraa--
bbeerr bbüüyyüükk bbiirr hhaassssaassiiyyeett iiççiinnddee
kkaarrflfl››llaayyaaccaa¤¤››zz”” diyerek oligarfliye
verdi¤i güvenceyi tazeledi. (27
Ekim 2009, yeni özgür politika) 

Fakat oligarfliye güven vermek
için yetmiyor bunlar. 

Tayyip Erdo¤an, “DTP bunu si-
yasi ranta dönüfltürmek istiyor. Biz
buna eyvallah diyemeyiz. Bizim
amac›m›z terör örgütü ile millet

aras›na duvar örmek. Te-
rör örgütü onlar›n temsil-
cisi olamaz” diyor. “Terör
örgütü”ne tan›nan tek hak,
gelip teslim olmas›. Onun da zama-
n›n›, biçimini ben belirleyece¤im
diyor.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül;

““eeffeennddii ggiibbii ggeelliipp tteesslliimm oollssuunnllaarr””

diyor. Teslim olanlar için “gidip ai-

lelerinin yan›nda otursunlar” diyor. 

Abdulkadir Aksu, ““DDTTPP bbuu ss››--
nnaavv›› kkaayybbeettttii”” diyor.

Beflir Atalay, “Özellikle DTP ke-
simini uuyyaarr››yyoorruumm;; burada büyük
zorluklarla mesafe al›nan kardefllik
atmosferi oluflturuluyor. Bunu sabo-
te etmesinler, bir fayda, katk› sa¤la-
maz.'' diyor. Beflir Atalay kardefllik-

ten bahsediyor. Atalay’›n kardeflli-

¤inin ne anlama geldi¤i ortada. Her-

fleye boyun e¤en, teslim olmufl bir

kardefl... 

Kürt milliyetçi hareketini daha

da geriletmek için tehditlerin arkas›

kesilmiyor. Milliyetçilik, flovenizm

k›flk›rt›l›yor. 

““TTeesslliimm oollmmaa ggrruuppllaarr››nn›› 
dduurrdduurruuyyoorruumm””

Recep Tayip Erdo¤an, yükselen

flovenizmi karfl›s›na almak yerine

Kürt milliyetçi hareketi daha da ge-

riletmenin arac› olarak kullan›yor.

Erdo¤an, 28 Ekim’de Avrupa’dan

gelecek olan PKK’li grubun gelifli-

ne iliflkin olarak “Güven bunal›m›
nedeniyle Almanya’dan beklenen
PKK’l›lar›n geliflinin ertelendi¤i-
ni...” aç›klad›. 

AKP, “da¤dan inifller sürecek”

diyor. Ama ““flfliimmddii dduurrdduurrdduumm”” di-

yor. Ben ne zaman istersem o za-

man ineceksin, ben istemezsem, in-

meyeceksin diyor. Teslim olman bi-

le bana ba¤l› tavr›n› sergiliyor. Bu

kuflkusuz kabul edilemez bir dayat-

ma ve hakarettir. Fakat düzen içi

politika yapma karar› alanlar, em-

peryalizmin ve oligarflinin icazetin-

den ç›kmamay› esas alanlar, bu da-

yatmay› tersine çeviremiyorlar. 
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Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 18

SSiihhiirrbbaazz.. ‹‹nnssaannllaarr››nn ggöözzüünnee ttaattll››
ggöörrüünnüüpp hhiillee yyaappaann,, ttooppllaammaa bbiirr
üüllkkee.. 

Taylan Ceylan (Serbest meslek,
34 yafl›nda) 

VVaammppiirr.. 
Turan fientürk (fioför, 34 yafl›n-

da)

EEmmppeerryyaalliizzmm,, kkaappiittaalliizzmm,, ffaaflfliizzmm
ggeelliiyyoorr.. 

Hasan Yüksek (Emlakç›, 
51 yafl›nda) 

‹‹mmppaarraattoorrlluukk.. 
‹nan Ekiz (Esnaf, 31 yafl›nda) 

AAmmeerriikkaa,, hhaallkkllaarr››nn ddüüflflmmaann››,,
ddüünnyyaayyaa ppiissllii¤¤iinnii ssaaççmmaakkttaann ggee--
rrii dduurrmmaayyaann ttüümm iinnssaannll››¤¤››nn bbaaflfl
ddüüflflmmaann››.. HHaallkk kkaattiillii,, üüllkkeelleerrii çç››--
kkaarrllaarr›› iiççiinn eelliinnddeenn ggeellddii¤¤iinnccee ssöö--
mmüürrüüpp vvee bbuunnuu ddüünnyyaayyaa mmaassuu--
mmiiyyeett mmaasskkeessii ççeevvrreessiinnddee ssuunnaann
bbiirr cceehheennnneemm kkööppee¤¤ii.. 

NECEF (Ö¤renci, 16 yafl›nda) 

AAmmeerriikkaa kkeennddii çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn kkaarr--
ddeeflfl uulluussllaarr›› bbiirrbbiirriinnee ddüüflflüürreenn aall--
ççaakkllaarr ssüürrüüssüü.. TTaabbii AAmmeerriikkaann
hhaallkkllaarr››nn›› kkaattaammaamm bbaahhsseettttii¤¤iimm
AAmmeerriikkaann ssiiyyaasseettii.. 
Birkan Yalç›n(Üniversite haz›rla-

n›yor, 18 yafl›nda)

DDüünnyyaayyaa hhüükkmmeeddeenn bbiirr yyaapp›› 
ÖzcanAtefl (matbaac›, 

20 yafl›nda) 

SSöömmüürrggee
Ozan Göl (Ö¤renci, 17 yafl›nda)

EEmmppeerryyaalliisstt üüllkkee 
U¤ur Hasçelik (Ö¤renci, 

19 yafl›nda ) 

YYaapptt››¤¤›› kkaattlliiaammllaarr 
O¤uz Bulut (Serbest meslek, 19

yafl›nda) 

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



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, Alpars-
lan Türkefl’in flu sözleriyle flovenist
sald›rganl›¤›n iflaretini veriyordu ade-
ta: “Buras› Türkiye'dir; bu kutsal va-
tan›n ad›, köyümüz, bölgemiz ne olur-
sa olsun Türkiye'dir. Türkiye'de yafla-
yan 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› katliam-
lar› savunmaya devam ediyor.

Sivil faflist hareket Türk halk›n›
›rkç›l›¤› kullanarak, flovenizmi k›flk›r-
tarak, zehirlemeye devam ediyor.
Halka verecek hiçbir fleyi olmayan fa-
flist 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 çözü-
mü 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 hare-
ket. 

O nedenle Kürt halk›n›n müca-
delesini 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 edile-
mez. Kürtçe yay›n yapan resmi dev-
let TV’sini bile lüks ve gereksiz ola-
rak gören faflist parti, y›llard›r sür-
dürülen imha ve asimilasyonu sür-
dürmeyi savunmaktad›r. 

Faflist parti, “devletin bölündü-
¤ü” yalanlar› ile halk› korkutup, flo-
venizmi 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 geç-
mek”, kendi inisiyatif alan›n› genifl-
leterek, flovenizmden etkilenen ke-
simleri yedeklemek istiyor faflist
MHP.

Ad›m ad›m linç sald›r›lar›n›
meflrulaflt›rmaya, kendilerine hakl›
zeminler yaratmaya çal›flmaktad›r-
lar. Nitekim, 8 Kas›m 2009’daki
MHP kongresi sonras› “soka¤a ine-
ceklerini” aç›klamalar›, halka karfl›
aç›k bir tehdittir.

FFaaflfliisstt tteehhddiitt::
‘‘‹‹ssttaannbbuull
HHaabbuurr kkaapp››ss››
ddee¤¤iill’’

Faflist flef Bah-
çeli, 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 et-
memesi gerekti¤i inanc›nday›z.
Çünkü ‹stanbul'da yap›lacak olan
benzer gösteri çok derin izler b›ra-
k›r. Bunun alt›ndan da AKP yöneti-
mi kalkamaz."

“Aç›l›m” tart›flmalar›nda bafl›n-
dan itibaren, tehditleri, sald›rganl›-
¤›yla, provakatif ç›k›fllar›yla Faflist
MHP önümüzdeki sürece iliflkin ha-
z›rl›k yap›yor bir yandan da...

MHP bugün, AKP’yi “boz-
kurt’un nefesi ensenizde” deyip teh-
dit edecek, CHP’yi “uzlafl›yor” diye
suçlay›p,”“CHP kendine art›k çeki
düzen versin’’ diyecek kadar sald›r-
gan 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› çe-
flitli flehirlerde gündeme gelen sald›-
r›larda, yarat›lan “Kürt düflmanl›-
¤›”nda, faflist MHP’nin rolü tart›fl›l-
mazd›r.

Aylard›r Mecliste her kürsüye
ç›k›fl›nda, Kürt halk›n› hedef göste-
ren, Kürt düflmanl›¤› yapan faflist
flef, halk›n as›l sorunlar›n› unuttur-
mak 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. Devrimci-
ler, ilerici tüm güçler ve halk›m›z,
bu oyunu bozmak, sald›r›lar› püs-
kürtmek için haz›r olmal›d›r. 
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Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 18

MMHHPP’’ddeenn LLiinnçç TTeehhddiiddii
““KKüürrtt yyookk TTüürrkk vvaarr”” ddiiyyeenn ““TTeerröörriissttlleerrii iimmhhaa eeddiinn””
ddiiyyee hhööyykküürreenn ffaaflfliissttlleerr lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nnaa hhaazz››rrllaann››yyoorr

MMHHPP’’yyii TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››

oonnyy››llllaarrdd››rr iiyyii ttaann››yyoorr.. 

MMHHPP,, hheerrddöönneemm oolliiggaarrflfliinniinn

ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn ppaarrttiissii oollmmuuflflttuurr..

OOlliiggaarrflflii nneeyyee iihhttiiyyaaçç dduuyymmuuflflssaa

oo ggöörreevvii üüssttlleennmmiiflflttiirr.. 

1166 MMaarrttllaarrddaa,, öözzeell ttiimmlleerrddee,,

kkoonnttrrggeerriillllaa ooppeerraassyyoonnllaarr››nnddaa

oolliiggaarrflfliinniinn çç››kkaarrllaarr›› ddoo¤¤rruullttuu--

ssuunnddaa ““ggöörreevvlleerr”” üüsslleennmmiiflfllleerrddiirr.. 

OOlliiggaarrflfliinniinn ““ddee¤¤iiflflmmiiflfl”” bbiirr

MMHHPP’’yyee iihhttiiyyaacc›› oolldduu¤¤uunnddaa,,

ddee¤¤iiflfliimm ddeemmaaggoojjiilleerrii yyaappmm››flfltt››rr.. 

OO ggeerreekklliilliikk oorrttaaddaann kkaallkk››nnccaa,,

““ddee¤¤iiflflmmeeddiikk”” ddiiyyee çç››kkmm››flflllaarrdd››rr

oorrttaayyaa vvee lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››nnddaa

ddee¤¤iiflflmmeeddiikklleerriinnii ggöösstteerrmmiiflfllleerrddiirr.. 

MMHHPP,, bbuuggüünn ddee aayynn›› flfleeyyii

yyaapp››yyoorr;; oonnuunn hheerr ppoolliittiikkaass›› vvee

pprraattii¤¤ii,, öönnüünnddee ssoonnuunnddaa eemmppee--

rryyaalliizzmmee vvee oolliiggaarrflfliiyyee hhiizzmmeett

eeddeerr.... 
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Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 18

Güler Zere hastanenin  mahkum
ko¤uflunda kansere ve AKP iktada-
r›n›n katletme politikalar›na karfl›
direnirken, ‹stanbul ve Adana’da
oturma eylemleri devam ediyor. 

HHaayyddaarr ZZeerree:: ““KK››zz››mm›› BBiizzee
VVeerrssiinnlleerr””

Güler Zere’nin babas› Haydar
Zere, k›z›n›n hastanede olmas›na
karfl›l›k istenilen flekilde tedavi gör-
medi¤ini söyledi. Güler Zere’nin
durumuyla ilgili bilgi veren Haydar
Zere, “K›z›m 40 kiloya kadar düfltü.
Periflan bir durumda, gözleri gör-
müyor, elleri kelepçeli. Bu hastal›k-
la 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 duy-
ma özelliklerini kaybetti¤ini söyle-
yen baba Zere, “Buna ra¤men bilek-
lerinden ranzaya kelepçeli halde.
Annesi de k›z›n› o halde görünce
bayg›nl›k geçirdi. Yasalar ve hukuk

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 sürdü-

receklerini söyledi.

*

““PPaarrttiinniizziinn AAdd››nnddaakkii AAddaalleett
‹‹ssmmiinnddeenn GGeeççttiikk VViiccddaann››nn››zzaa
SSeesslleenniiyyoorruuzz””

‹stanbul’da Adli T›p Kurumu

önünde her hafta yap›lan oturma ey-

lemi 29 Ekim’de yine tekrarland›.

Eylemde önce bas›n aç›klamas›

okundu ard›ndan Güler Zere ve Has-

ta tutsaklar için yar›m saatlik oturma

eylemi bafllad› “Güler Zere’ye Öz-

gürlük, Hasta
Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n”
yaz›l› pankart ve
Güler Zere’nin
resmi  tafl›nan
eylemde Gü-
ler’in sevdi¤i
türküler söylendi
ve s›k s›k slo-
ganlar at›ld›. Ba-
s›n aç›klamas›n›
okuyan Güler
Zere’nin day›s›
Yetkin Zariç,
AKP iktidar›na
seslenerek “Si-
zin adaletinizden
vazgeçtik, ancak
insan›n bir vic-
dan› olur. Hapis-

hanelerde bulunan
tüm hasta tututsak-
lar›n serbest b›ra-
k›lmas›n› istiyoruz”
dedi.  

Oturma eylemi,
3 Kas›m’da AKP ‹l Baflkanl›¤›’n›n
önünde yap›lacak  oturma eylemi-
nin duyurusu yap›larak  bitirildi.

*

GGüülleerr,, DDrr.. EErrkkiiflflii''yyee EEmmaanneett
EEddiillddii

26 Ekim günü Balcal› hastanesi
mahkum ko¤uflunda yatmakta olan
Güler Zere’nin dönüflümlü olarak ya-
n›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 bö-
lüm baflkanl›¤›n› Dr. Melek Erki-
fli’nin yapt›¤› Onkoloji servisi oldu.
Güler flimdi ona "d›flar›da olsayd›n
Allah bilir kaç kiflinin can›na k›ya-
cakt›n" diyen bir “doktora” emanet!

*

BBaallccaall›› HHaassttaanneessii''nnddeenn
RReeffaakkaattçç››llaarr››nn AAnnllaatt››mmllaarr››......

Güler Abla ameliyat olduktan
sonra a¤›zdan pek birfley almad›, se-
rum ile beslendi fakat flimdi mama
ve su alabiliyor. 23 Ekim’de Güler

Güler Zeremizin
gözleri görmüyor art›k
kulaklar› duymuyor
Ve hala tutsak
Ve elleri hala yata¤a 

kelepçeli
Ve hala zulmün hükmü

geçmekte

Zulmün arts›n 
ki tez y›k›las›n



ablaya röntgen çekilece¤ini
söylediler. Tekerlekli san-
dalye ile gelen hasta bak›c›
sandalyeyi Güler ablan›n
yan›na getirdi ve d›flar› ç›-
karken müthifl bir güvenlik
önlemi al›nd›. Komutan-
gardiyan-askerler ve hastanenin
özel güvenli¤i önlem alm›fllard›.
Güler ablan›n geçece¤i koridor-
lar› boydan boya boflalt›yorlar-
d›. Biz normal h›zda giderken
özel güvenlik etraf›m›zda f›ld›r
f›ld›r dönüyordu. ‹nsanlar›n flafl-
k›n bak›fllar› aras›nda röntgene
al›nd›. Röntgen çekildikten son-
ra ayn› flekilde ko¤ufla al›nd›.

Akflam hemflireler geldi.
Antibiyotik verecekler fakat
damardan verecekler, ama Gü-
ler ablan›n kol ve bileklerinden
kan almaktan damar yolunu bu-
lamad›. Yaklafl›k 1 saat kadar sürdü
bu damar bulma ifllemi ve kollar›
resmen delik deflik oldu. En sonun-
da aya¤›ndan damar yolunu bulup
ilac› oradan verdiler. 

25.10.09

Dünden beri Güler Abla’n›n du-
rumu iyi de¤il, mama alam›yor, sü-
rekli ishal, belirli aral›klarla üç kez
kan örne¤i al›nd›. Ayr›ca idrar örne-
¤i al›nd›. Kollar›ndan serum takma-
ya çal›fl›yorlar ama damar bulama-
d›klar› için her taraf›n› delik deflik
ettiler, çok ac› çekiyor. Dün akflam
midesi bulan›yordu. Birkaç defa
kustu. Uyuyam›yor, gözleri a¤r›yor.

*

BBaallccaall›› HHaassttaanneessii ÖÖnnüünnddeekkii
OOttuurrmmaa EEyylleemmii
GGüünnllüükklleerriinnddeenn

21.10.2009

Bugün hastaneye geldi¤imde
tüm hastane personelinde bir tedir-
ginlik gördüm. Özellikle beni gör-
mezden gelerek uzaklaflmalar› çok
can›m› s›kt›. Sabah erken saatlerde
jandarma ve polis eylem yerinde
gözetleme yapm›fllar.

Güler Abla’ya ald›¤›m›z Ortope-
dik yast›¤› teslim etmek üzere KBB
bölümüne gittim. Sorumlu doktorla
sohbet ettik. Canl› bomba ihbar› ol-

du¤unu söyledi. Bu yüzden hastane
personeli çok gerginmifl. Çok flafl›r-
d›m. Doktor "ben böyle fleylere inan-
mam, personelin inanmas› beni fla-
fl›rtt›" dedi. Kendisi Güler’i gözlem-
leyerek ne kadar insanc›l bir yap›da
oldu¤unu çözmüfltü. Yast›¤› servise
götürdüm. Hemflire odas›na girer
girmez hemflire eylem ihbar›ndan
bahsetti. Üzüldü¤ünü, hastalarla u¤-
rafl›rken böyle dedikodular ç›kmas›-
n›n kendilerini üzdü¤ünü söyledi.

*

27.10.2009

Dün akflama do¤ru Adana Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤›’n›n göndermifl
oldu¤u tebligatta Menekfle Tosun,
Gina Özçelik, Sevda Yavuz ve Ev-
rim fiahin’in refakatçiliklerine son
verilmifltir diye bir karar oldu¤u
söyleniyor, gerekçe olarak da bu ki-
flilerin suç kay›tlar›n›n bu-
lunmas›ym›fl. 

Dün akflam Seval Arac›, refakat-
çi de¤iflimi için geldi. Orada bulu-
nan komutan Seval Arac›’n›n içeri
al›namayaca¤›n›, savc›l›¤›n talimat›
oldu¤unu söylüyor. Komutan, Seval
Arac›’ya "gidip di¤er refakatçiler-
den birini ça¤›r›n onlardan biri gire-
bilir sadece içeri" diyor. Seval Ara-
c› kendisinin de refakatçi oldu¤unu
söylüyor ama komutan, giremezsin

deyince yapacak bir fley ol-
mad›¤› için Seval di¤er re-
fakatçileri ar›yor. Bunun
üzerine Menekfle Tosun ak-
flam geç bir saatte geliyor
hastaneye. Bu sefer komu-
tan flunu söylüyor, kararda

sizin refakatçili¤inize son ve-
rilmifl, savc›l›¤›n gönderdi¤i
kararda Seval’in ismi olmad›-
¤› için o refakatçilik yapabilir
diyor. Menekfle ise "ben buraya
Seval’in ça¤›rmas› ile geldim,
Seval’e refakatçilik yapamaz
dedi¤iniz için memleketi Ha-
tay’a gitti¤ini" söylüyor. Bunun
üzerine komutan hala sadece
Seval Arac› gelebilir o gelirse
hemen içeri alabilirim di¤erleri-
ni alamam diyor. Yani tam bir
keyfiyet var ortada, bir dedikle-
ri di¤erini tutmuyor. Biz de Se-
val tekrar gelene kadar yan›nda

kalan refakatçisinin kalmaya devam
etmesini istiyoruz. Güler abla yeni
ameliyat oldu ve kendisinin yard›ma
ihtiyac› oldu¤unu, tek bafl›na kalama-
yaca¤›n› söylüyoruz. Aya¤a kalkt›¤›n-
da bafl›n›n döndü¤ünü, yürümekte
zorluk çekti¤ini yere düflebilir, bafl›na
bir fley gelirse sorumlusu sen olursun
dedikten sonra Seval gelene kadar
içerdeki refakatçinin kalmas›n› kabul
etmek zorunda kal›yor.

Bu tutumlar›n keyfi oldu¤u o ka-
dar aç›kt›r ki Sevda Yavuz’a, radyote-
rapiden kaynakl› Güler ablan›n saçla-
r›n›n çok döküldü¤ünü ve kendisini
rahats›z etti¤i için saçlar›n› kesmek
için izin veriliyor. Yani asl›nda refa-
katçi o de¤il, Seval Arac›. Ama savc›-
n›n göndermifl oldu¤u kararda refa-
katçi olarak görülüyor. Tam bir kar›-
fl›kl›k, ifllerini nas›l yapt›klar›n›n bir
göstergesi bu.

*

28.10.2009

Ameliyattan sonra Güler’in du-
rumu hayli a¤›rlaflt›. Birkaç defa
kan örnekleri al›nd›. ‹drar tahlili ya-
p›ld›. Sürekli olarak uyku problemi
yafl›yor. Vücudunun her taraf›n›n
a¤r›d›¤›n› söylüyor. Mama yiyemi-
yor. Refakatçiler, asker ve gardiyan-
lar›n keyfi uygulamalar›yla karfl›
karfl›ya kal›yorlar.
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u Güler’in tedavisinin sorumlulu¤u

Güler’e tedavi s›ras›nda "d›flar›da olsay-
d›n Allah bilir kaç kiflinin can›na k›yacak-
t›n" diyen Dr. Melek ERK‹fi‹’ye devredil-
di.

u Tecrit alt›ndaki Güler’in refakatç›lar›-

n›n refakatç› olma hakk› kald›r›ld›.

u Hastal›¤›n›n son günlerindeki Zere,

çeflitli tedavi ve tetkikler için servislere gö-
türülüp getirilirken, keyfi uygulamalara
maruz b›rak›l›yor. 

Alçakl›¤›n
S›n›r› Yok
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Güler Zere’nin serbest b›rak›l-

mas› için yap›lan eylemler ‹stan-

bul’da ve Anadolu’nun dört bir ya-

n›nda büyüyerek sürüyor. fiimdiye

kadar yap›lan birçok eyleme açl›k

grevleri de eklendi. ‹stanbul’da, An-

talya’da, Bursa’da yap›lan açl›k

grevleriyle Güler Zere için özgürlük

istendi. 

Malatya’da Halk Cephesi 30

Ekim günü; Ankara’da Halk

Cephesi, ODAK, DHF, ESP 31

Ekim-1 Kas›m günleri; Adana’da

Halk Cephesi, ESP, DHF, BDSP,

Al›nteri 31 Ekim-2 Kas›m tarihleri

aras›nda açl›k grevi yapacaklar›n›

duyurdular. 

‹stanbul-Okmeydan›: Tecri-

te Karfl› Mücadele Platformu 24
Ekim günü ‹stanbul Okmeydan› Si-
bel 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
Grevindeyiz” yazan bir pankart
asan platform üyeleri giriflte duvara
bir de Güler Zere maketini yerlefltir-
diler. 

“Keyfiyete Son Verin Güler Ze-
re’yi Serbest B›rak›n” yazan bir

pankart›n aç›ld›¤› eylemde;
“AKP Bürokrasisi Güler Ze-
re’yi Ölüme Terkediyor, Dr.
Melek Erkifli Güler Zere’nin
Ölüme Terkedilmesinden So-
rumludur” yazan dövizler ta-
fl›nd›.

Platform ad›na bas›na bir
aç›klama yapan TAYAD Bafl-
kan› Av. Behiç Aflc›; “100 gü-
nü geçen zaman içinde insan›
hasta eden bürokrasiyi bile ifl-
letmemifller, bu konuda özel
bir irade ortaya koyarak yaz›fl-
malar› dahi yapmam›fllar, so-
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, Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eylemden sonra
parka kurulan çad›rlar›n alt›na geçi-
lerek açl›k grevine baflland›. 

Eyleme destek vermek için ge-
len Grup Yorum üyeleri; “Bu dire-
niflte beraberiz, burada türkülerimi-
zi Güler Zere için söyleyelim” diye-
rek bir dinleti verdiler.  

Eylemin ikinci gününde açl›k
grevini 40 kifli sürdürürken, eyleme
sanatç› ve DKÖ’lerden destek ziya-
retleri yap›ld›. Eylemin ilk iki günü
fiair Ruhan Mavruk, Nurettin Gü-
leç, Grup Düflbaz, D‹SK Emekli
Sen Kad›köy fiubesi, DHF, Parti-
zan, Yeni Dünya ‹çin Ça¤r› dergisi
ziyaret ederek desteklerini sundular. 

Tiyatro Simurg’un eylemi ziya-
ret ederek bir oyun sergiledi¤i açl›k
grevinde, eyleme gelirken kaza ge-
çirerek hastaneye kald›r›lan ‹rfan
Y›lmaz’a toplu olarak mektup gön-
derildi. Güler Zere için yap›lan ey-
lem görüntülerinden oluflan bir si-

Güler Zere ‹çin Açl›k Grevleri...

OKMEYDANI



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 gire-
rek ziyaret ettiler. 

‹kinci gün ayr›ca Erdal Bayra-
ko¤lu ve gitaristi ziyarat ederek bir
dinleti sundular. Dido ve Çav Bella
ile bafllayan dinletide halay ve ho-
ron parçalar› söyleyen Erdal Bayra-
ko¤lu; “Bizde Güler Zere’ye biran
önce özgürlük istiyoruz. Bunun için
direniflinize destek amac›yla bura-
day›z” dedi.

Açl›k grevinin son günü olan 26
Temmuz günü “Güler Zere ve Has-
ta Tutsaklar ‹çin 3 Günlük Açl›k
Grevindeyiz” yaz›l› pankart›n alt›n-
da bir aç›klama yapan TKMP açl›k
grevini bitirdi¤ini duyurdu. 

“Keyfiyete Son Verin Güler Ze-
re’yi Serbest B›rak›n” yazan bir
pankart› aç›l›rken TKMP ad›na  Av.
Behiç Aflc› bas›na bir aç›klama yap-
t›.

“Cumhurbaflkanl›¤›, Baflbakan-
l›k,  Adalet Bakanl›¤›, Adli T›p ele-
le Güler Zere’nin idam ferman›n›
haz›rl›yor” diyen Aflc›; Güler Ze-
re’yi hapishane koflullar› ve tecrit
politikas›n›n kanser yapt›¤›n› söyle-
di. Art›k kaybedecek zaman  kalma-
d›¤›n› ve oyalanmak istemediklerini
söyleyen Aflc›; “Adli T›p Kurumu
ve AKP iktidar› sabr›m›z› s›nama-
mal›d›r. Bizi aldatt›klar›n› düflün-
memelidir. 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

Kurumu ve
AKP iktida-
r›n›n sorum-
lu oldu¤unu
söyledi. 

Ya p › l a n
aç›klaman›n
ard›ndan aç-
l›k grevinde
olanlara top-
lu yemek da-
¤›t›ld›.

Antalya:
A n t a l y a
Halk Cephesi, 25 Ekim günü Sosya-
list Parti Antalya ‹l Örgütü’nde Gü-
ler 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 öz-
gürlük 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›kla-

mada; “Aylard›r gün gün ölüme sü-

rüklenen bir insan› anlatmaya çal›-

fl›yoruz. Sokaklarda yapmad›¤›m›z

eylem kalmad›. ‹nsanl›¤a hayk›r-

mak için 3 gündür Sosyalist Partide

açl›k grevindeydik. Çünkü Güler

Zere, devrimci bir kad›n idama

mahkum edilmifl durumda. Evet,

devletin hapishanesinde elinin alt›n-

daki bir insan, tecrit koflullar›ndan

kaynakl› kanser oluyor ve tedavisi

için yasalara göre serbest b›rak›lma-

s› gerekirken ama serbest b›rakm›-

yor” denildi.

Açl›k grevinin uyar›

amaçl› oldu¤u belirtilen

aç›kalamada son ola-

rak; “Güler Zere ve

hasta tutsaklar serbest

b›rak›lana kadar sesi-

mizi daha güçlü yük-

seltmeye 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 gü-
nü Heykel meydan› Belediye binas›
önünde eylem yap›larak Açl›k Gre-
vi halka duyuruldu. 

Daha sonra, Teleferik’in Akça¤-
layan Mahallesi giriflinden açl›k
grevinin yap›laca¤› Akça¤layan ce-
mevi yan›na kadar bir yürüyüfl ya-
p›ld› ve burada da bir aç›klama ya-
p›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 katma-
lar› 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 tutsak-
lar için açl›k grevi eylemine mahal-
le halk› çay, fleker, battaniye ve gi-
yecek getirerek destek oldular.

Açl›k grevinin 2. gününde, tecrit
zulmüne karfl› ölüm orucunda flehit
düflen 122 devrimciyi ve Güler Ze-
re’yi anlatan sinevizyon gösterimi
yap›ld›. Güler için aç›lan mesaj def-
terine mahalle halk›ndan duygu ve
düflüncelerini yazanlar oldu. 

Açl›k grevinin bitirildi¤inin du-
yuruldu¤u eylemde; “Bu güne ka-
dar 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.
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ANTALYA
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Güler Zere eylemlerinin 16. haf-
tas›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 cofl-
kulu ve gür bir flekilde Güler Zere’ye
Özgürlük sloganlar›n› hayk›rd›lar. 

Yürüyüfl sloganlar ve alk›fllarla
Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar

gelindi. Burada aç›klamay›  Ça¤dafl
Hukukçular Derne¤i ad›na  okuyan
Av Oya Aslan; “Kanser hastas› dev-
rimci tutsak Güler Zere son günlerini
yafl›yor. Serbest b›rak›lmas› talebiyle
eylemlere bafllad›¤›m›zda 4 ay önce-
siydi. Ve hastal›¤›n›n son aflamaya,
yani geri dönülmez aflamaya evrildi-
¤ini daha o zaman aç›klam›flt›k. Gü-
ler Zere’nin tahliye edilmemesi za-
mana yay›larak katledilmesi demek-
tir. Güler’i bir devrimci oldu¤u için
sessizce katletmek isteyenlere, hasta
tutsaklar› tahliye etmeyerek ölümle-
rini seyredenlere sesleniyoruz: Gü-
ler’i sahiplenmek, özgürlüklerini is-
temek 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 bu-
gün bu talebi, bir kez daha , en yük-
sek 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.” di-
yerek  Güler Zere’nin 40 kiloya düfl-
tü¤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 Gü-
ler Zere’nin derhal serbest b›rak›l-
mas›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 vedalafl-
ma ve huzur hakk› için sal›verilmesi-
ni istiyorlar. Gelinen aflamada bu ka-
y›ts›zl›kla bir devrimci tutsa¤›n daha
katledilmesine neden oluyorlar. Top-
lumsal, siyasal, sendikal muhalefet
olarak hakl› bir onuru paylafl›yoruz.
Devrimci bir tutusa¤›n yaflam hakk›-
n› savunuyoruz.” 

Eylemin sonunda   3 Kas›m gü-
nü  her ilde yap›lacak olan  AKP ‹l
binalar› önündeki bas›n aç›klamas›
ve kefenli oturma eyleminin  duyu-
rusu ile Güler’in durumunun  Adli
T›pta görüflülece¤i gün olan 5 Ka-

ÇÖZÜN GÜLER’‹N KELEPÇELER‹N‹

‹‹SSTTAANNBBUULL // TTAAKKSS‹‹MM
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s›m günü Adli T›p önündeki oturma
eyleminin duyurusu yap›ld›.

TTAAYYAADD''ll››llaarrddaann
SSuuçç DDuuyyuurruussuu

TAYAD'l› Aileler 28 Ekim günü
‹stanbul Sultanahmet Park›'nda bir
eylem yaparak Adana Çukurova
Üniversitesi Balcal› Hastanesi'nde
‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal› Uz-
man› Prof. Doktor Melek Erkifli'nin
yarg›lanmas›n› istedi.

Melek Erkifli, Güler Zere'den
doku örne¤i almaya gitti¤inde, Ze-
re'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 ol-
mas› dehflet vericidir" dediler. 

Eylemin ard›ndan TAYAD’l› Ai-
leler Melek Erkifli hakk›nda suçdu-
yurunda bulundu. 

““GGüülleerr ZZeerree KKaattlleeddiilliiyyoorr!!

KKaattlleettmmeelleerriinnee ‹‹zziinn
VVeerrmmeeyyeeccee¤¤iizz!!””

24 Ekim’de, Halk Cephesi ‹stan-
bul Bahçelievler’de Güler Zere için
meflaleli yürüyüfl düzenledi. Güler
Zere'nin resimleri, dövizler, K›z›l
bayraklar tafl›yan ve meflaleler tu-
tuflturarak kortej oluflturan Bahçeli-
evler halk›, "Güler Zere'ye Özgür-
lük, Güler Zere Serbest B›rak›ls›n,
Katil Devlet Hesap Verecek, Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur" slo-
ganlar› atarak yürüyüfle geçti.

Yürüyüfl boyunca sloganlar›n
yan›s›ra sürekli Güler Zere ile ilgili
bilgi veren konuflmalar yap›ld›. Ma-
halle halk›n›n da evlerinin camla-
r›ndan alk›fllarla destek verdi¤i yü-
rüyüflte Gündo¤du marfl› hepbirlikte
söylendi. Yürüyüflün ard›ndan yap›-
lan aç›lamada; “Dört duvar aras›na
hapsedilmifl, eli kolu ba¤l› bir insa-
n›n tedavisini engelleyerek gün
gün, parça parça öldürmek, iflkence
de¤il midir?” denildi. 

GGüülleerr ZZeerree PPaannkkaarrtt››nnaa

TTaahhaammmmüüllssüüzzllüükk

Polis, 23 Ekim günü Sar›gazi
Özgürlükler Derne¤i önünde as›l›
bulunan “Güler Zere Serbest B›ra-
k›ls›n” pankart›n› zorla indirmeye
çal›flt›. Polis pankart› indiremeyince
derne¤e para cezas› yazd›

24 Ekim günü ise dernek önün-
de yap›lan eylemle, “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” Ay›fl›¤› Kültür Sanat
Derne¤i’ninde destek verdi¤i ey-
lemle polis ve zab›talar›n Güler Ze-
re için as›lan pankarta tahammül-
süzlükleri teflhir edildi.

““GGüülleerr’’iinn HHaassttaall››¤¤›› AAddllii TT››pp
KKuurruummuu’’nnuunn KKaarraarr››nn››
BBeekklleemmiiyyoorr””

Güler Zere’nin serbest b›rak›lma-
s› için her Perflembe günü ‹stanbul
Adli T›p Kurumu önünde oturma ya-
p›lmaya bafllayan oturma eylemlerin-
den ikincisi 22 Ekim günü yap›ld›.
Eyleme kat›lan 70 kifli “Kanser Has-
tas› 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 Ada-
let 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 ey-
lemi süresince s›k s›k Güler Zere’ye
Özgürlük sloganlar› at›ld›.

TTTTBB’’ddeenn AAçç››kkllaammaa::

““GGüülleerr ZZeerree AArrtt››kk TT››bbbbii vvee
BBiilliimmsseell OOllaarraakk GGeerrii
DDöönnüüflflssüüzz BBiirr YYoollddaa””

26 Ekim’de ‹stanbul Tabip Oda-
s›’nda, TTB  Baflkan› Prof. Dr. Gen-
cay Gürsoy, Prof. Dr. P›nar , M. Sa-
d›klar  Sahip, TTB Kanser Dan›flma
Kurulu Baflkan› Ali Çerkezo¤lu tara-

SSUULLTTAANNAAHHMMEETT

SSAARRIIGGAAZZ‹‹

BBAAHHÇÇEELL‹‹EEVVLLEERR

SSAALL‹‹HHLL‹‹



f›ndan Güler Zere’nin son durumuna
iliflkin bas›n toplant›s› yap›ld›. 

Toplant›da  ilk sözü  alan Gen-
cay Gürsoy; Güler Zere’nin art›k
geri dönüflsüz bir yola girdi¤ini be-
lirtti. 

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 hak-
k›” verilmesi gerekti¤ini söyledi.

GGüülleerr''ii ZZuullmmüünnüüzzddeenn
AAllaaccaa¤¤››zz

Manisa'n›n Salihli ilçesinde
Halk Cephesi, Al›nteri, DHF ve
EMEP 27 Ekim günü Finans Bank
önünde Güler Zere'nin ve hasta tut-
saklar›n serbest b›rak›lmas› için bir
eylem yapt›lar. "Güler Zere'ye Öz-
gürlük Hasta Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n" pankart› aç›lan eylemde;
"H›zla kanserin yay›ld›¤› biline bili-
ne beklenen 4 ay›n anlam› öldür-
mek de¤il midir?” diye soruldu.

Güler Zereler’e sahip ç›kma
ça¤r›s› yap›lan eylemde; “Yar›n siz-
de F Tipine girebilirsiniz. Sizin de
bafl›n›za ayn› fleyler gelebilir” denil-
di. 

GGüülleerr ZZeerree’’nniinn ‹‹ddaamm››nnaa
KKaarraa VVeerriillddii

Her hafta Sal› günü TAYAD’l›
Aileler taraf›ndan Mersin Tafl Bi-
na’da yap›lan “Güler Zere’ye öz-
gürlük” eylemi bu hafta 27 Ekim
günü yap›ld›.

Eylemde TAYAD ad›na Hasan
Biber bir aç›klama yaparak; Ameri-
kanc› AKP iktidar› merhamet dile-
meyen Güler Zere’yi katlediyor. …
istiyorlar ki kendileri hapishaneler-
de tecrit ederek, sokaklarda kurflun-
layarak, iflkence yaparak insanlar›
katletsinler. Ve kimse buna ses ç›-
karmas›n” dedi.

Aç›klaman›n ard›ndan 10 daki-
kal›k oturma eylemi yap›ld›. 

““GGüülleerr ZZeerree’’nniinn HHaassttaall››¤¤››
DDöönnüüllmmeezz NNookkttaaddaa””

Ankara'daki demokratik kitle ör-
gütleri, her hafta çarflamba günleri
oldu¤u gibi bu hafta da Adalet Ba-
kanl›¤›n›n önünde bir araya gelerek,
Güler Zere'ye Özgürlük ça¤r›s›n›
yinelediler. 90 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde bir aç›klama yapan ÇHD
Baflkan› Av. Selçuk Koza¤açl›  Gü-
ler Zere’nin hastal›¤›n›n dönülmez
aflamaya geldi¤i söylendi. 

Koza¤açl› aç›klaman›n deva-
m›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 ta-
fl›d›¤› vurgulad›.

Eyleme kat›lan fiair Mehmet
Özer Güler Zere’ye ithafen bir fliir
okudu. 

““GGüülleerr’’ii DDeerrhhaall SSeerrbbeesstt
BB››rraakk››nn!!

GGüülleerr AArrtt››kk UUyyuuyyaamm››yyoorr!!””

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 uyu-
yamaz hale geldi¤i belirtildi. Refa-
katç›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. 

GGüülleerr SSeerrbbeesstt KKaallaannaa
KKaaddaarr DDiirreenneeccee¤¤iizz

Dersim'de 24 Ekim günü Güler
Zere ve Hasta Tutsaklar için kefen-
ler 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 ey-
lemi yap›ld›. Oturma eylemi s›ra-
s›nda Çav Bella marfl› söylendi. Ar-
d›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 kar-
fl› gücümüzü büyütelim, mücadele-
mizi yükseltelim” ça¤r›s› yap›ld›.

MMEERRSS‹‹NN

AANNKKAARRAA
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MMAALLAATTYYAA



KKeeffeennlleerr GGiiyyiilleerreekk GGüülleerr
ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk ‹‹sstteennddii

Elaz›¤ Halk Cephesi bu hafta da
Hozat garaj›nda 24 Ekim günü “Gü-
ler Zere’ye Özgürlük” dedi.  

Halk Cephesi’nin eyleminden
önce DTP’nin yapt›¤› eyleme polis-
lerin yönlendirmesiyle 25 kiflilik fa-
flist grup sald›rm›fl ve püskürtül-
müfltü. Yaflanan olaydan sonra da
Güler Zere için yap›lacak eylem
için ça¤r› yapan Önder Bozkurt, po-
lisler 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 Cephe-
liler alana sloganlarla, üzerinde Gü-
ler Zere’nin resminin oldu¤u kefen-
lerle gelerek “Güler Zere’ye Özgür-
lük” sloganlar›n› hayk›rd›lar. 

Halk Cephesi ad›na yap›lan
aç›klamada; “Adli T›p ve AKP ikti-
dar›n› uyar›yoruz; Güler Zere’nin
cezaevinin kötü ve sa¤l›¤a ayk›r›
koflullar› alt›nda tutularak ölümü
beklenerek suç iflliyorsunuz. Suç ifl-
lemekten vazgeçin…  Derhal Güler
Zere’yi serbest b›rak›n” denildi.

YYiinnee AAyynn›› SSeessii
YYüükksseellttiiyyoorruuzz:: ““GGüülleerr
ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk””

Malatya’da  25 Ekim günü AKP
‹l Binas› önünde Halk Cepheliler ta-
raf›ndan Güler Zere için kefenli ey-
lem yap›ld›. 

Herkese Güler Zere’yi daha faz-
la sahiplenme ça¤r›s› yap›lan ey-
lemde; Güler Zere’yi sahiplenme-
nin yaflam hakk›n› sahiplenmek ol-
du¤u vurguland›. 

Eylemin ard›ndan 3 kifli AKP
önünde 1 saat Güler Zere’ye özgür-
lük nöbeti tuttu. Nöbet s›ras›nda bil-
diri da¤›t›larak Güler Zere’nin son
durumuyla ilgili bilgi verildi.  

AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr›› YYaallaanncc››

Güler Zere ve hasta tutsaklar
için Antalya K›fllahan Meydan›’nda
eylem yap›ld›. 24 Ekim’de K›flla-
han’›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 Tut-
saklar Serbest B›rak›ls›n, Analar›n
Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” slo-
ganlar› at›lan eylemde K›fllahan
Meydan›na gelindi¤inde bir aç›kla-
ma yap›ld›.

“Güler Zere ve hasta tutsaklar›n
durumlar›n› gerek Antalya’da ge-
rekse Anadolu’nun onlarca flehrin-
den hayk›r›yoruz” denilen aç›kla-
mada; “AKP iktidar› ve bürokratla-
r›, kurumlar yalanc›d›r. Çünkü Gü-
ler Zere’nin gün gün öldürülmesine
karfl› yükselen halk›n tepkisini din-
dirmek için ortaya bir evrak eksikli-
¤i yalan› at›lm›flt›r” denildi. Aç›kla-
mada Güler Zere’nin son durumu
ile ilgili refakatç›s›n›n anlat›mlar›
okundu.     

GGüülleerr ZZeerree iiççiinn OOttuurrmmaa
EEyylleemmii

23 Ekim’de Adana ‹nönü Par-
k›’nda Güler Zere için her hafta ya-
p›lan oturma eylemine devam edil-
di. Al›nteri, Halk Cephesi, ESP,
‹HD, ÇHKM, BDSP, ve DHF  dü-
zenledi¤i ve  45 kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde “Kanser Hastas› Güler Ze-
re’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” yazan bir  pan-
kart 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 Öz-
gürlükler Derne¤i Müzik Grubu
Güler Zere için marfllar söyledi. 

““GGüülleerr ZZeerree GGüünn GGüünn
EErriiyyoorr””

23 Ekim günü saat Halk Cephe-
liler ‹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-

da bilgi verilirken "Güler Zere 12
Ekim 2009 günü üçüncü ameliyat›-
n› oldu. 7 ay içinde 3 kez a¤›r kan-
ser ameliyat› oldu, bir buçuk ay sü-
ren 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›¤› bi-
line 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 ar-
d›ndan oturma eylemi yap›ld›. Otur-
ma eylemi s›ras›nda Güler Zere’nin
refakatçisinin anlat›mlar› okundu.
"Özgür Tutsak” ve "Çav Bella”n›n
söylendi¤i eylem, sloganlar›n at›l-
mas›yla ve gelecek hafta AKP
önünde olunaca¤›n›n duyrulmas›yla
sona erdi. Eyleme 40 kifli kat›ld›.

““GGüülleerr ZZeerree’’yyii SSeerrbbeesstt
BB››rraakkmmaayyaarraakk AAKKPP
YYaassaallaarr›› ÇÇii¤¤nniiyyoorr””

Halk Cepheliler, Bursa'da 22 ve
29 Ekim günlerinde AKP önünde
Güler Zere’ye özgürlük talebiyle
eylem yapt›lar. "Güler Zere'ye Öz-
gürlük Hasta Tutsaklar Serbest B›-
rak›ls›n" pankart› aç›lan eylemlerde
Güler'in resminin bulundu¤u döviz-
ler tafl›nd›. 

29 Ekim’de yap›lan eyleme polis
“art›k akflam eylemlere izin yok, ya-
salar böyle. Neden 29 Ekim’de ey-
lem yap›yorsunuz” gibi gerekçeler-
le müdahale etmeye çal›flt›. Halk
Cepheliler as›l Güler Zere’yi ser-
best b›rakmayarak AKP’nin yasala-
r› 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; “‹flken-
ceye s›f›r tolerans” nutuklar› atan
AKP iktidar›, iflkenceyi tüm kurum-
lar›na o kadar yayg›nlaflt›rm›flt›r ki,
iflkenceye art›k doktorlar bile kat›l-
makta, ettikleri hipokrat yeminleri-
ni bir kenara b›rakarak, devrimci
tutsaklara pervas›zca iflkence yap-
maktan kaç›nmamaktad›rlar” dedi. 
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GGüülleerr ‹‹ççiinn EEyylleemmddee 1111..
HHaaffttaa

Her Cuma oldu¤u gibi, 23 Ekim
günü Belçika'n›n baflkenti Brük-
sel'de, Güler Zere'ye Özgürlük Ko-
mitesi üyeleri Avrupa Komisyonu
Konsey binas› önünde K›z›l Yard›m
(Secours Rouge) Belçika seksiyonu
ile eylem yapt›lar.

Bir saat süren eylemde, Güler
Zere'nin serbest b›rak›lmas› için,
Frans›zca, Türkçe ve ‹ngilizce dille-
rinde toplam 3 pankart aç›ld› ve 480
bildiri da¤›t›ld›.

Bu gösteri, Brüksel'deki Avru-
pa'l› kurumlar›n önünde Güler Zere
için yap›lan 11. eylem oldu. 

‹‹nnggiilltteerree’’ddee AAççll››kk GGrreevvii
BBaaflflllaadd››

‹ngiltere’de, Anadolu Halk Kül-
tür Merkezi'nde; 29 günü, Güler Ze-
re'nin resminin yer ald›¤› "Güler ze-
re'ye Özgürlük” yaz›l› ‹ngilizce ti-
flörtler giyilerek 22 kifliyle 3 günlük
açl›k grevine baflland›.

Ayn› gün, Özgürlük Komitesi
üyeleri taraf›ndan Uluslaras› Af Ör-
gütü  önünde bir eylem yap›ld› ve
dosya verilerek, Türkiye masas› ça-
l›flan›yla görüflüldü.

Yap›lan görüflmede Özgürlük
Komitesi üyeleri ise; Güler Zere'nin
avukatlar›yla iletiflimlerini kesme-
meleri, Adalet Bakanl›¤›na yaz›lan
mektuplar›n cevaplar›n› almalar›n-
da ›srarc› olmalar› söylendi ve so-
mut eylemler önerisinde bulunuldu. 

Uluslararas› Af Örgütün'deki gö-
rüflmeden sona, Londra'daki Türki-
ye Büyükelçili¤i önünde AKP hü-
kümeti protesto edildi.

Protesto gösterisinde; Güler Ze-
re'nin resminin yer ald›¤› Türkçe ve
‹ngilizce "Kanser Hastas› Güler Ze-
re'ye Özgürlük”yaz›l› pankart aç›l-
d›, ‹ngilizce bildiriler da¤›t›ld›.  

OOllllii RReehhnn''ee GGüülleerr ZZeerree
SSoorruulldduu

Radikal Sol Koalisyonu (Synas-
pismos Rizospastikis Aristera) isim-
li Yunan partinin Avrupa Milletve-

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 hak-
k›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 ola-
rak hangi ad›mlar atacakt›r?

Türkiye hapishanelerindeki ka-
bul edilemez yaflam koflullar›n›n
iyileflmesi için, Komisyon ne gibi
önlemler alacakt›r?" sorular›n› yö-
neltti. 

NNüürrnnbbeerrgg''ddee GGüülleerr ZZeerree''yyee
DDeesstteekk SSttaanndd››

Almanya’n›n Nürnberg bölgesi-
nde Halk kültür Evi üçüncü kez Gü-
ler Zere'ye Özgürlük destek stand›
açt›. Stantta imza toplanarak Al-
manca 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. 

FFrraannssaa’’ddaa GGüülleerr ‹‹ççiinn AAççll››kk
GG rreevvii

Fransa Özgürlük Komitesi çal›-
flan› 3 kifli 24 Ekim  günü Kanser
hastas› devrimci tutsak Güler Ze-
re'nin daha sa¤l›kl› koflullarda teda-
visinin sürdürülmesi için açl›k grevi
yaparak Paris'in Strasbourg Saint
Denis, Gar de Lest, Republique
semtlerinde 750 adet Frans›zca bil-
diri da¤›tt›.

Da¤›t›m› yap›lan bildirilerde
AKP hükümetinin hukuksuzlu¤u ve
Güler Zere'nin uygun olmayan sa¤-
l›ks›z koflullarda tutularak tedavisi-
nin engellendi¤i; Güler Zere'nin her
gecen gün biraz daha ölüme yaklafl-
mas›n› sa¤lad›¤› belirtildi.

BBeerrlliinn:: ““NNuurrhhaann CCeennggiizz AAhh--
mmeett’’ee ÖÖzzggüürrllüükk.. 

GGüülleerr ZZeerree""yyee ÖÖzzggüürrllüükk”” 

Berlin"de 22-23 Ekim günleri
devrimci tutsaklara özgürlük talebi
hayk›r›l›rken, Güler Zere’nin rapo-
runun zamana yay›larak, katledil-
meye çal›fl›lmas› teflhir edildi. 

22 Ekim günü  Krezuberg Kott-
bussertor’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 na-
maz›ndan ç›kan insanlara Güler Ze-
re’yle ilgili bildiri da¤›t›ld›. 

Ard›ndan cuma pazar›n›n girifli-
ne, Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Öz-
gürlük yaz›l› Türkçe ve Almanca re-
simli pankart ve Güler Zere’nin,
Türkçe ve Almanca yaz›l› dövizi
as›larak, 1.5 saat boyunca bildiri da-
¤›t›ld›. 

BBEELLÇÇ‹‹KKAA //
BBRRÜÜKKSSEELL

LLOONNDDRRAA

AALLMMAANNYYAA //
NNÜÜNNBBEERRGG
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25 Ekim günü Halk Cepheliler
‹stanbul’da 6. Filo’nun denize dö-
küldü¤ü Dolmabahçe’de “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” diye hayk›r-
d›lar.

Yafll›s› genciyle ikiyüzden fazla
Dev-Gençli emperyalizme karfl›
mücadelenin ayn› kararl›l›k ve cofl-
kuyla devam etti¤ini gösterdiler. 

61 yafl›ndaki Nevriye Ergün “21
yafl›mdaykende buradayd›m, 6. Fi-
lo’ya karfl› Dev-Gençlilerle eylem
yapm›flt›k, flimdi burada çocuklar›-
m›n yan›nda olmaktan dolay› çok
mutluyum” diyerek gerçek Dev-
Gençliler’in yan›nda yerini alm›fl.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
yazan Halk Cephesi imzal› bir pan-
kart›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 döktük-
leri yerde bulunmalar›yla ilgili;
“Dev-Genç ve Dev-Gençliler’in ay-
n› ruhla ve ayn› mücadele azmiyle
dimdik ayakta oldu¤unun gösterge-

sidir” diyor.

Gündo¤du ve Dev-Genç marflla-
r›n›n hep birlikte söylendi¤i eylem-
de Dilan Balc› bas›na bir aç›klama
yapt›. “Amerika, Türkiye ordusunu
ucuz iflgalgücü askeri olarak kulla-
n›yor” diyen Balc›; Türkiye’nin
NATO’ya girebilmek için Kore Sa-
vafl›’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 gü-
cünün komutanl›¤›n› Türkiye’nin
yapt›¤›n› söyleyen Balc›; “Yani, Af-
ganistan halk›n› bugün Amerika’n›n
ç›karlar› için Türkiye ordusu katle-
diyor. Türkiye, kendi evlatlar›n›
Amerika’ya paral› asker olarak ki-
ral›yor, ölüme gönderiyor” dedi.
Balc›; Türkiye’nin Amerika’ya da-
ha 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¤›r-
land›ktan sonra Amerika’ya gönde-
rilece¤ini belirtti. 

“Bizler, Dev-Genç’in 40. y›l›n-
dan ald›¤›m›z güçle, ‘Amerika De-
fol Bu Vatan Bizim’ diyoruz” diyen
Balc› son olarak; “Dev-Gençliler bu
ülkedeki gerçek vatanseverlerdir.
Dev-Genç bu ülkenin anti-emperya-
list fliar›d›r” dedi.

“Kahrolsun Amerika Yaflas›n
Mücadelemiz, Afgan Halk›n›n Kati-
li Olmayaca¤›z, ‹ncirlik Üssü Kapa-
t›ls›n, Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n
Dev-Gençliler” sloganlar› at›lan ey-
lem; Sam Amca maketi ve ABD
bayra¤› yak›lmas›n›n ard›ndan son
buldu. 
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YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi:: “40 y›l önce Dev-
Gençliler’in 6. Filo’yu denize
döktü¤ü yerde yine anti-emperya-
list bir eylem yap›yorsunuz. Neler
hissediyorsunuz?

BBeerrnnaa YY››llmmaazz ((2200 YYaaflfl››nnddaa))::
Emperyalizme karfl› mücadele-

nin bizimle birlikte devam etti¤ini
gösteriyoruz. 40. y›l›m›zda da ayn›
kararl›l›kla, ayn› coflkuyla mücade-
le edecek, er geç Amerika’y› ülke-
mizden kovaca¤›z.

SSaadd››kk fifieennbbaabbaa ((2200 YYaaflfl››nnddaa))::
40 y›l sonra yine ayn›

kararl›l›kla, ayn› coflkuyla anti-
emperyalist kavgay› büyütüyoruz.
Emperyalizmi kovana kadar bu
mücadelenin savaflças› olmaktan
onur duyuyorum.

Dev-Genç Bu Ülkenin
Anti-Emperyalist fiiar›d›r



EEDD‹‹RRNNEE’’DDEE

YYAAZZIILLAAMMAALLAARR

Edirne'de 26 Ekim gecesi 7 nok-

taya yaz›lama yap›ld›. Anti emper-

yalist mücadele gelene¤ini sürdüren

Halk Cepheliler 3 farkl› noktaya

"Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca-

¤›z" ve "‹ncirlik Kapat›ls›n" yaz›la-

malar›n› yaparak anti emperyalist

tav›rlar›n› gösterdiler.

Ayr›ca, yine farkl› 4 noktaya ya-

z›lan "Dev-Genç 40 yafl›nda"

,"Dev-Genç'i 40. Y›l›nda Selaml›-

yoruz" , "Yaflas›n Dev-Genç Yafla-

s›n Dev-Gençliler" ve "Dev-Genç"

sloganlar›yla 40. Y›l›nda Dev-Genç

selamland›.

AADDAANNAA''DDAA
YYAAZZIILLAAMMAALLAARR

“Amerika Defol Bu Vatan
Bizim” kampanyas› kapsam›nda; A-
dana'da Çukurova Üniversitesi'nde
yaz›lamalar yap›ld›.

Yaz›lamalar Fen-Edebiyat Fa-
kültesi, Mühendislik-Mimarl›k Fa-
kültesi ‹nflaat ve Jeoloji Bölümleri-
ne yap›ld›. 

KKÜÜÇÇÜÜKKAARRMMUUTTLLUU’’DDAA
““AAMMEERR‹‹KKAA DDEEFFOOLL””
YYAAZZIILLAAMMAALLAARRII

‹stanbul Küçükarmutlu Mahalle-
si’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 saat-
lerinden itibaren gecekondular›n
duvarlar›ndan sokaklar› ve mahalle
halk›n› selamlad›. Küçükarmutlu’da
kampanya boyunca birçok duvar
k›rm›z›yla boyanacak, mahalle hal-
k›n›n, halklar›n katili emperyalist
Amerika’ya karfl› öfkesini görme-
yen kalmayacak.

NNUURRTTEEPPEE’’DDEE
KKAAMMPPAANNYYAA
YYAAZZIILLAAMMAALLAARRII

Emperyalizme karfl› mücadele
gelene¤ini sürdüren Halk Cephesi
taraf›ndan yürütülen "Amerika De-
fol 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, Af-
gan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z,
142 Bin Amerikan Askeri Ülkemiz-
den Defol" yaz›l› Halk Cephesi ‹m-
zal› yaz›lamalar yap›ld›.

EESSKK‹‹fifiEEHH‹‹RR’’DDEE SSEEMM‹‹NNEERR

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

KESK’in salonunda bir seminer dü-
zenlendi. Dev-Genç'in 40 y›ld›r sür-
dürdü¤ü anti-emperyalist mücade-
lenin anlat›ld›¤› k›sa bir aç›l›fl ko-
nuflmas› 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 an-
ti-emperyalist mücadelen bahseden
Çi¤dem Yakfli Dev-Genç'in ve Dev-
Gençli olman›n önemine vurdu yap-
t›. 

Daha sonra  kampanyadan bah-
sedilerek yap›lacak olan ‹ncirlik
Üssü yürüyüflüne ve sempozyuma
ça¤r› yap›ld›.

Amerika kimdir? Niçin ülkemiz-
den defolmal›d›r? Vatanseverlik ni-
çin önemlidir?...gibi tart›flmalar›n
yap›ld›¤› konuflman›n ard›ndan bu-
gün vatan›m›z›n nas›l sat›ld›¤›n› an-
latan k›sa bir skeç oynand›. Ard›n-
dan Grup Boran Halay›'n›n söyledi-
¤i türkü ve marfllarla 33 kiflininin
kat›l›p tart›flt›¤› seminer son buldu. 
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EEDD‹‹RRNNEE

AADDAANNAA

AARRMMUUTTLLUU

NNUURRTTEEPPEE

EESSKK‹‹fifiEEHH‹‹RR



uu ““2211 yyaaflfl››mmddaayykkeenn ddee bbuurraa--
ddaayydd››mm,, 66.. FFiilloo''yyaa kkaarrflfl›› DDeevv--GGeennçç--
lliilleerr''llee eeyylleemm yyaappmm››flfltt››kk,,””

uu ““AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt rruuhh bbuu üüll--
kkee iinnssaann››nn››nn ddaaiimmaa iiççiinnddeeddiirr””

uu ““4400.. yy››ll››mm››zzddaa ddaa aayynn›› kkaarraarr--
ll››ll››kkllaa,, aayynn›› ccooflflkkuuyyllaa mmüüccaaddeellee
eeddeecceekk,, eerr ggeeçç AAmmeerriikkaa’’yy›› üüllkkeemmiizz--
ddeenn kkoovvaaccaa¤¤››zz..””

Dolmabahçe denilince akla önce
Dev-Genç ve denize dökülen Ame-
rikan askerleri gelir. Güle oynaya
geldikleri ‹stanbul’da onlar› denize
dökerek geri gönderen Dev-Gençli-
ler, 40. y›l›nda anti-emperyalist mü-
cadeleye örnek ve önder olmaya de-
vam ediyor.

Dolmabahçe’de bir yan›yla anti-
emperyalist mücadelenin tarihi ya-
z›l›d›r. Dolmabahçe anti-emperya-
list mücadelede, cüretin simgelerin-
dendir. 

Ülkemizi Amerikan emperya-
listlerine açan, emperyalistleri k›r-
m›z› hal› sererek davul-zurna ile
karfl›layan 6. Filo’nun katil askerle-
ri için genelevleri haz›rlayan iflbir-
likçilerin karfl›s›nda, Türkiye halk-
lar›n›n ulusal onurunun, anti-em-
peryalist öfkesinin temsilcisi Dev-
Genç olmufltur. “Ba¤›ms›z Türkiye”
sloganlar› ile “Yanki Go Home” di-
yen Dev-Gençliler Yankiler’i lay›k
olduklar› yere göndermifllerdir.

DDeevv--GGeennçç’’iinn 
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt bbaayyrraa¤¤›› 
eelllleerriimmiizzddeeddiirr

Gençlik, Dolmabahçe’ye gelip
demirleyen 6. Filo’ya karfl› 1968’in
15 Temmuz’unda protestolara bafl-
lam›flt›. Amerikan askerlerinin Dol-
mabahçe’de denize dökülmesi üze-

rine polis gençli¤e
karfl› sald›r›ya ge-
çip 17 Temmuz
sabah› ‹TÜ ö¤renci yurduna bask›n
düzenledi ve Vedat Demircio¤lu’nu
katletti. Demircio¤lu anti-emperya-
list mücadelenin ilk flehitlerinden-
dir. Gençlik ba¤›ms›zl›k için bedel-
ler ödüyor, ““aall kkaannllaarraa bbooyyaann››--
yyoorr””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 gi-

bi!..

10 fiubat 1969’da 6. Filo bir kez

daha ülkemizin limanlar›na demir-

ledi¤inde de öyle olmufltu. Devrim-

ci, yurtsever gençlik, anti-emperya-

list öfkesiyle aya¤a kalkt›. 

16 fiubat günü, 6. Filo’yu protes-

to eden gençli¤in, vatanseverlerin

yürüyüflü Taksim’e ulaflt›¤›nda po-

lis deste¤inde gerici-faflist güruh

sald›rd›. 2 flehit verilen bu eylem ta-

rihe ““kkaannll›› ppaazzaarr””olarak geçti.

Amerikan uflaklar› katletmek için

sald›rarak, gerçek kimliklerini gös-

terdi. Kanl› pazar›n yarat›c›lar›, va-

tanseverlere b›çaklarla sald›ranlar

MSP’den AKP’ye uzanan gerici

partilerin kurucular›, kurmaylar› ol-

dular. 

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.

4400 yy››ll ssoonnrraa aayynn›› kkaarraarrll››ll››kk
aayynn›› ccüürreettllee,, aayynn›› yyeerrddeeyyiizz!!

40 y›l sonra yine ayn› yerde, yi-
ne ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için mü-
cadele ediyoruz. Yine emperyaliz-
me karfl› savafl›yoruz. T›pk› 40 y›l

önceki gibi “Emperyalizme karfl› “
yine uzlaflmaz, yine cüretliyiz.

25 Ekim’deki Dolmabahçe eyle-
mi s›radan bir eylem de¤ildir. Dev-
rimci, anti-emperyalist çizgimizin
40 y›ll›k kesintisizli¤idir.

40 y›l önce oldu¤u gibi 25
Ekim’de oradan bir kez daha em-
peryalizme “meydan okuduk”. Bu
vatan›n bizim oldu¤unu, Ameri-
ka’y› bu topraklardan kovuncaya
kadar savaflaca¤›m›z› bir kez daha
ilan ettik.

25 Ekim 2009 Pazar günü Halk
Cepheliler, 6. Filo'nun denize dö-
küldü¤ü Dolmabahçe'de Dev-
Genç’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› Dev-
Gençliler'le eylem yapm›flt›k, flimdi
burada çocuklar›m›n yan›nda ol-
maktan dolay› çok mutluyum" der-
ken 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 Dev-
Gençliler'in 6. Filo'yu denize dök-
tükleri yerde bulunmalar›n›; “Dev-
Genç ve Dev-Gençliler'in ayn› ruh-
la ve ayn› mücadele azmiyle dimdik
ayakta oldu¤unun göstergesidir”
sözleriyle de¤erlendirirken, bu ge-
lene¤in kesintisizli¤ine vurgu yap›-
yordu.

20 yafl›ndaki Berna Y›lmaz ise,
anti-emperyalist mücadele bayra¤›-
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1969’dan 2009’a Dolmabahçe... 
40 y›ld›r anti-emperyalizm
bayra¤›n› ayn› kararl›l›k ve
ayn› coflkuyla tafl›yoruz

Dolmabahçe 20092009



n›n kendi ellerinde oldu¤unu
söylüyordu flu sözleriyle:

“Emperyalizme karfl› müca-
delenin 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 ko-
vaca¤›z.” 

Dev-Gençliler Yankiler’i de-

nize döktükleri zaman henüz

do¤mam›fl olanlar, onlar› kitap-

lardan 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› ol-
maktan onur duyuyorum.” diyordu.

““DDeevv--GGeennççlliilleerr bbuu üüllkkeeddeekkii
ggeerrççeekk vvaattaannsseevveerrlleerrddiirr..””

Eyleme kat›lanlar ayn› duygular›
tafl›yordu. Hemen herkes Dev-
Genç’in tarihinin bir parças› olmak-
tan, anti-emperyalist bayra¤› tafl›-
maktan dolay› onurlu, gururluydu.

““AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu VVaattaann BBii--
zziimm” yazan Halk Cephesi imzal› bir

pankart›n aç›ld›¤› eylemde TA-

YAD'l› Aileler de; “Adalet Bakan›
Sözünü Tutsun Sohbet Hakk› Uygu-
lans›n” yazan bir pankart açt›lar.

Ayr›ca onlarca Halk Cephesi imzal›

döviz de vard›.

Gündo¤du ve Dev-Genç marflla-

r› birlikte söylendi. O marfllar ki on-

larca anti-emperyalist eylemde dil-

lerde söz olmufltur emperyalizme

karfl›.

“Ba¤›ms›zl›k u¤runa al kanlara

boyand›k” diyenlerin sesiydik o gün

Dolmabahçe’de. Oligarfli ne yapar-

sa yaps›n 40 y›ld›r süren anti-em-

peryalist mücadeleyi engelleyemi-

yor. 

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 her-
kese örnek olacak bir
mücadele gelene¤i b›-
rak›ld›.

Halk Cephesi ad›-
na bas›n aç›klamas›n›
okuyan Dilan Balc›;

“Amerika, Türki-
ye ordusunu ucuzifl-
gal gücü askeri olarak

kullan›yor” diyerek, “Türkiye'nin
NATO'ya girebilmek için Kore sa-
vafl›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›kla-
mada, Afganistan’a yeni asker gön-
derilmesinin nedenleri de belirtildi.

“ Afgan Halk›n›n Katili Olmaya-
ca¤›z”, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”,
“Yaflas›n Dev-Genç, Yaflas›n Dev-
Gençliler" sloganlar›n›n at›ld›¤› ey-
lem; “Sam Amca” maketi ve ABD
bayra¤›n›n yak›lmas›n›n ard›ndan
bitirildi.
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12 MMartlar’a, 

12 EEylüller’e, 440
y›l bboyunca hhal-

k›n üüzerinden
eksilmeyen bbas-
k›lara rra¤men,

ba¤›ms›z bbir ül-
ke iiçin hherkese

örnek oolacak bbir
mücadele ggele-
ne¤i bb›rak›ld›.

BBuu üüllkkeeddee hhiiççbbiirr flfleeyy ggeellmmiiyyoorr..
VVaattaann››mm DDeerrssiimm..

Taylan Ceylan (Serbest meslek, 34
yafl›nda)

AAnnllaammss››zz ggeelliiyyoorr.. HHaannii ddeerrlleerr yyaa
““BBeenn nnaass››ll vvaattaannddaaflfl››mm,, vvaattaann››mm--
ddaa yyookk bbiirr ttaaflfl››mm””.. 

Turan fientürk (fioför, 
34 yafl›nda) 

BBiirr uulluuss,, mmiilllleett.. 

Hasan Yüksek (Emlakç›,
51 yafl›nda) 

KKeennddii mmeemmlleekkeettiimm,, ttoopprraakkllaarr››mm.. 

‹nan Ekiz (Esnaf, 31 yafl›nda)

VVaattaann bbeenniimm nnaammuussuummdduurr,, oonnuu
kkoorruummaakk bbooyynnuummuunn bboorrccuudduurr..
HHaannii ssaaddeeccee aasskkeerree ggiiddiipp ggeellmmeekk--
tteenn bbaahhsseettmmiiyyoorruumm,, hheerr ttüürrllüü kkoo--
nnuuddaa.. 

NECEF (Lise 2. s›n›f ö¤rencisi, 
16 yafl›nda) 

ÖÖzzggüürrllüü¤¤üümmüü ddooyyaa ddooyyaa yyaaflflaayyaa--
bbiilleeccee¤¤iimm ttoopprraakk bbüüttüünnüü 

Birkan Yalç›n (Üniversite 
haz›rlan›yor, 18 yafl›nda) 

‹‹nnssaann››nn bbaarr››nndd››¤¤›› ssaahhiipplleennddii¤¤ii
ttoopprraakk

Özcan Atefl (matbaac›, 
20 yafl›nda)

DDeevvrriimmiinn yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkeenn yyeerr

Ozan Göl (Ö¤renci, 17 yafl›nda)

TToopprraakk 

U¤ur Hasçelik (Ö¤renci 
19 yafl›nda )

SS››nn››rrllaarrllaa eettrraaff›› ççeevvrriillmmiiflfl bbaa¤¤››mm--
ss››zz bbiirr üüllkkee 

O¤uz Bulut (Serbest meslek, 
19 yafl›nda) 

DDoo¤¤uupp bbüüyyüüddüü¤¤üümm,, kkeennddii ss››nn››rrllaa--
rr››mm››zz iiççiinnddee yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz bbiirr üüllkkee..

Bektafl Özceylan (Elektrikçi 27
yafl›nda )

VVAATTAANN DDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?



* UUyuflturucuyla uuyufl-

turulan bbeyinlerimizdir!

Karart›lan  ggelece¤imiz-

dir! ÇÇürütülen kkültürü-

müzdür.

* UUyuflturucunun aaile-

mizi, mmahallemizi, hhalk›-

m›z› ççürütmesine iizin vver-

meyelim!..

Gülsuyu Gülensu Haklar Derne-

¤i  22 Ekim’de  Elisa Cem dü¤ün

salonunda uyuflturucu ve yozlaflma-

ya 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 an-
latan bir  slayt gösterimi ile bafl-

lad›. Daha sonra mahallede uyufltu-
rucu kullanan gençlerle yap›lan rö-
portajlar izlendi. Sinevizyon göste-
riminin ard›ndan Halk›n Hukuk Bü-
rosu’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›n-
lar›na karfl› nas›l yaklaflmas› gerek-
ti¤ini anlatt›. 

Halk›n Hukuk Bürosu avukatla-

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›l-
d›¤›n›… ancak uyuflturucuya karfl›
mücadelenin hakl› ve meflru oldu-
¤unun, uyuflturucuya ve yozlaflma-
ya karfl› mücadeleyi mahalleli ola-
rak kendilerinin vermesi gerekti¤ini
ve bu konuda kendilerine güvenme-
si gerekti¤ini anlatt›.

Cem Koyup›nar ise konuflmas›n-
da 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. 
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Gülsuyu’nda uyuflturucuya karfl› toplant› yap›ld›

Mahallemizin uyuflturucuyla 
kirletilmesine izin vermeyece¤iz!

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

22 Ekim gecesi Trakya
Kültür Merkezi taraf›ndan
içinde TKM Çocuk Korosu ve
Çocuk Tiyatrosu Toplulukla-
r›’n›n gösterimlerinin yer ald›-
¤›’’Güzel Günler Görece¤iz
Çocuklar’’ bafll›kl› bir gece dü-
zenlendi.

Aç›l›fl konuflmas›yla baflla-
yan gece çocuklar›m›z›n bu-
gün ne flartlarda büyüdü¤ünün
üstünde duruldu. Konuflman›n
ard›ndan TKM çocuk korosu
sahne ald›. Genç müzisyenle-
rin ve çocuk korosunun söyle-
di¤i parçalar ilgiyle dinlendi.
Ard›ndan çocuk tiyatrosu sah-
ne ald›.Uzun süre yo¤un emek
veren çocuklar ÜM‹T ‹L-
TER’in yazd›¤› “Yaban O¤lak
Mr. Co’ya karfl›” masal kita-
b›ndan derlenen ayn› isimdeki
oyunu sahnelediler. Geceye
yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›.

Sar›gazi: Ferhat ve Engin ‹çin 
Adalet ‹stiyoruz

‹stanbul Sar›gazi’de 22 Ekim günü De-
mokrasi Caddasinde bir eylem yap›larak
Ferhat Gerçek ve Engin Çeber için adalet
istendi. “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katle-
denler Cezaland›r›ls›n” pankart› aç›lan ey-
lemde, “Adalet ‹stiyoruz, Ferhat’› Vuranlar
Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” slo-
ganlar› at›ld›. At›lan sloganlar›n ard›ndan
okunan bas› aç›klamas›nda adalet talebi di-
le getirildi. Aç›klaman›n ard›ndan Yürüyüfl
Dergisi da¤›t›m›na geçildi. Yürüyüfl’ün hal-
ka ulaflmas›n› sindiremeyen polis dergi da-
¤›t›mc›lar›na sessiz da¤›t›n, insanlar rahat-

s›z oluyor de-
mesi üzerine
çevredekiler ra-
hats›z olmad›k-
lar›n›, as›l on-
lardan rahats›z
oldular›n› söy-
lediler. 15 kifli-
nin kat›ld›¤›
aç›klamada 60
dergi da¤›t›ld›.

Yürüyüfl Dergisini Her
Koflulda Da¤›tmaya
Devam Edece¤iz

24 Ekim günü ‹zmir’de Mene-
men – U¤ur Mumcu Mahalle-
si’nde Yürüyüfl sat›fl› yapan üç
dergi okuru polis taraf›ndan engel-
lenmek istedi. Önce derginin top-
latmas›na bakaca¤›n› söyleyen po-
lis daha sonra dergi okurlar›ndan
Dursun Göktafl’› gözalt›na almak
istediler. Bunun keyfi bir tutum ol-
du¤unu söyleyen ve arkadafllar›n›
sahiplenen Selda Bulut, Emir Öz-
türk’le beraber Dursun Göktafl dö-
vülerek yaka paça  gözalt›na al›n-
d›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›n-
da¤’da devam eden tan›t›m ve sa-
t›flta toplam 37 dergi halka ulaflt›-
r›ld›.
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Adalet Yerine Para

‹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 iflçi-
nin 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 vazgeçmele-
ri” kofluluyla verecekti. 

Aileler, ölen çocuklar›,
yak›nlar› karfl›l›¤›nda 105
bin liray› al›p, adalet iste-
mekten vazgeçtiler.

Bir yanda, yük tafl›ma
arac›nda katledilen k›zlar›,
eflleri, di¤er yanda ödenen
105 bin lira. Ve bunun kar-
fl›l›¤›nda adalet istemekten
vazgeçmek! K›zlar›n›n, efllerinin,
kardefllerinin kan›n› ak›tanlardan
davac› olmamak, adalet isteme-
mek!..

PPaarraa yyaa ddaa aaddaalleett!!

Böyle bir fleye zorlanmak da ah-
laks›zca ve böyle bir ahlaks›zl›k,
kapitalistlere hiç ayk›r› de¤ildir. 

PPaarraa yyaa ddaa aaddaalleett!!

Halk, böyle bir tercih karfl›s›nda
da tercihini adaletten yana yapmal›-
d›r; paray› tercih etmek de halka ya-
k›flan de¤ildir. 

*

Karfl›m›za kökeni belki de yüz-
y›llar öncesine dayanan, günümüz-
de kapitalizm koflullar›nda da de-
vam ettirilen bir egemen anlay›fl,
““kkaann ppaarraass››”” ç›k›yor.

Feodal dönemde feodal beylerin,
a¤alar›n zulmünün karfl›l›¤› ço¤un-
lukla parayla ödenirdi. Katlettikleri
insanlar›n yaflamlar› karfl›l›¤› ““kkaann

ppaarraass››”” ödenir ve hiçbir sorumlu-
luk tafl›nmazd›.

Bu anlay›fl sonra da devam etti-
rildi. Zenginler, zulüm uygulad›kla-
r›, katlettikleri halka “kan paras›”
ödeyip, adalet istemini sat›n ald›lar.

“Katlederim, eza ederim, para-
s›n› da öderim” anlay›fl› ile as›rlar-
d›r bu düzeni sürdürdüler. 

“Kan paras›” diye geçen bu anla-
y›fl “dökülen”, “ak›t›lan” kan karfl›-
l›¤›nda(!) ödenmektedir. Haliyle ka-
n› dökülenler, kan› ak›t›lanlar hep

yoksullar olmufltur. Yoksullar›n ka-
n›n› ise hep zenginler ak›tm›flt›r.
Ak›tt›klar› kan›n karfl›s›nda düzenin
yasalar› ve hukuku önünde göster-
melik de olsa sorumlu olmamak
için, kan›n› ak›tt›¤› yoksullar› pa-
rayla “susturma” yoluna gitmifller-
dir. Ad›n›n kan paras› veya tazminat
olmas› özünü de¤ifltirmemifltir. 

Aç›kças›, bu parayla adalet iste-
mini ve hukuku sat›n almakt›r.

Bundan k›sa bir süre önce
AKP’nin Adalet Bakan› Sadullah
Ergin, Türkiye’nin A‹HM’de kay-
betti¤i binlerce dava için büyük pa-
ralar ödendi¤ini, s›rada daha binler-
ce dosya oldu¤unu söyleyerek,
TTüürrkkiiyyee’’yyii ppaarraa cceezzaass›› ööddeemmeekktteenn
kkuurrttaarraaccaakk 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› orta-
dan kald›rman›n yollar›n› bulmak
yerine, ödeyecekleri paray› düflün-
mektedirler.

Bir dönem hat›rlanacakt›r, “ifl-
kenceden dolay›  verilen para ceza-
lar›n›n bizzat iflkencecilere ödetil-
mesi”, iflkenceyi önleyecek bir ön-
lem gibi sunulmufltu. Bu do¤rultuda
bir yasal düzenleme de yap›ld›.
Ama devlet, iflkencecisinin para ce-
zas›n› ödemeye devam etti. 

Dan›fltay, geçen hafta ald›¤› bir
kararla, paran›n iflkencecile-
re ödetilmesini tekrar karara
ba¤lad›. Ancak bugüne kadar
iflkenceciler para cezas› öde-
mediler. Bundan sonra da
ödetilmeyecektir; o zaman
iflkence yapacak adam› nere-
den bulacaklar?!

AKP, hukuk ve adalet ta-
lepleri ile ilgili de¤ildir.
“Kan paras›”n›n sürdürülü-
yor olmas› onlar›n sorun ola-
rak görece¤i bir konu de¤il-
dir. Kald› ki “kan paras›” on-
lar›n feodal, islamc› mant›k-

lar›na da uygundur.

‹lginçtir, AA‹‹HHMM ddee aayynn›› aannllaa--
yy››flflttaadd››rr.. Örne¤in iflkence davala-
r›nda, AH‹M de iflkence kan›tland›-
¤›nda, sadece para cezalar›na hük-
metmekte, mesela iflkencede katle-
dilen canlar›n karfl›l›¤› olarak 3-5
bin Euro’luk tazminat ödenmesi ka-
ralar› vermekte ama asla adaletin
gerçek tecellisi için zorlay›c› olma-
maktad›r. Yani, A‹HM de para ceza-
s› politikas›yla, adalet istemini kar-
fl›lam›yor. Tersine bir tür “kan para-
s›” ödetiyor.

“Paray› öde ve sustur”;

Halk›n adalet istemini bast›rma-
n›n biçimi bu. 

Selde katledilen iflçilerin ailele-
rine ödenen paralara, AKP’nin anla-
y›fl›na, A‹HM’in kararlar›na kadar
karfl›m›za ç›kan bu “kan paras›” an-
lay›fl›, adaletsizlikten baflka bir fley
de¤ildir. “Kan paras›”de¤il, adalet
istiyoruz!

AAddaalleett
‹‹ççiinn!!
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Ümraniye Katliam› Davas› Görüldü
5 devrimci tutsa¤›n öldürüldü¤ü Ümraniye “Haya-

ta Dönüfl” katliam›n›n jandarma görevlilerinin yarg›-
land›¤› davan›n duruflmas›  23 Ekim’de yap›ld›. 267
jandarman›n yarg›land›¤› davaya san›k jandarmalar-
dan kimse kat›lmad›.  

Davaya kat›lan  müdahil avukatlar, dava dosyas›n-
da bulunan görüntülerdeki  kiflilerin suretlerinin gö-
ründü¤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›¤› tarihler-
de Y›ld›z Ercan adl› bir gardiyan›n oldu¤unu, bu kifli-
nin 2001 y›l›nda Yaflad›¤›m›z VATAN dergisine röpor-
taj 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 avukatla-
r›n talepleri yine reddedildi.

Ça¤dafl Gemik, katlediliflinin 1. y›l›nda ailesi, akra-
balar› ve demokratik kitle örgütleri taraf›ndan vurul-
du¤u yerde an›ld›.

Anmada; Antalya Gebizli Sa¤l›k Oca¤› önünde topla-
n›larak; “Yeni Ça¤dafllar Öldürülmesin, Polis Terörü-
ne Son, Katiller Halka Hesap Verecek, Analar›n Öfke-
si Katilleri Bo¤acak, Susma Sustukça S›ra Sana Gele-
cek” 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 ta-
rihinin 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 utan-
c›n halklara de¤il, halk düflman› iktidarlara ait oldu¤u-
nu belirtti.

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyeleri 25 Ekim günü Grup Yo-
rum’un Karadeniz turnesinin çal›fl-
malar›n› yaparken hukuksuzca tu-
tuklanan Trabzon Haklar Derne¤i
ve Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyelerinin serbest b›rak›lmas› için
her hafta gerçeklefltirdikleri eylem-
lere bu hafta da devam ettiler.

Süleymaniye Geçidi’nde yap›-
lan eylemde “Grup Yorum Konseri
Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!” pankart› aç›la-
rak, “Konser Nedeniyle Tutukla-

nanlar Serbest
B › r a k › l s › n ,
Bask›lar Bizi
Y › l d › r a m a z ,

Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Eylemde; demokrasi mücadele-
sinin, ba¤›ms›zl›k mücadelesinden
kopuk ele al›namayaca¤› ifade edi-
lirken, gündemde olan demokratik
aç›l›m sürecinin de bunun somut
bir örne¤i oldu¤u belirtildi.

Devam›nda; ba¤›ms›zl›k müca-
delesi verenlerin iktidar›n bask› po-
litikalar›yla karfl› karfl›ya oldu¤u
ifade edilerek, konser bileti satmak,
yasal dergileri okumak, cep telefo-

nuyla görüflme yapmak, ‹srail dev-
letinin gerçeklefltirdi¤i katliamlar
karfl›s›nda Filistin halk›n›n arkas›n-
da olmak vb. gerekçelerle hala tu-
tuklu bulunan 10 kiflinin serbest b›-
rak›lmas› istendi. 

Tutuklu olan 10 kiflinin 12 Ka-
s›m’da Erzu-
rum’da, 18 Ka-
s›m’da Ankara’da
görülecek mahke-
melerini sahiplen-
me ça¤r›s› yap›lan
eyleme Sosyalist
Parti, Bar›fl Mecli-
si, ÖDP, 78’liler
Derne¤i destek
verdi.

Adalet ‹stemimiz Bitmeyecek!
23 Ekim günü ‹stanbul, Bak›rköy 5.ACM'de ‹sma-

il Karaman’›n katledilmesi davas› görüldü.

Mahkeme öncesi bir araya gelen Halk Cephesi üye-
leri "‹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" slo-
ganlar› 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.

Samsun: “Arkadafllar›m›z Serbest
B›rak›ls›n”

Yeni Ça¤dafllar Ölmesin!



26

Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 18

Dersimize
bir tan›mla
bafllayal›m. Ta-
n›mlar, ele al›-
nan olgunun
tüm yönlerini
içermezler ge-
nellikle, bazen

flematiktirler, ama yine de tan›mlar
bir sorunun anlafl›lmas›nda ve anla-
t›lmas›nda yararl›d›r. Dersimiz pro-
paganda oldu¤una göre, bu noktada
ilk notumuzu da düflebiliriz: Propa-
ganda 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 flu-
dur:

““HHeerrhhaannggii bbiirr ddüüflflüünncceeyyii yyaayy--
mmaakk iiççiinn ggöösstteerriilleenn hheerr ttüürrllüü ççaabbaa,,
ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn hheerr ttüürrllüü ffaaaalliiyyeett..””

Kelime, yap›s›ndan da anlafl›la-
ca¤› üzere, baflka dillerden gelmifl
dilimize. Kavram da zaten ‘‘yyaayy--
mmaakk’’ anlam›ndaki ‘‘pprrooppaaggaarree’’
sözcü¤ünden türetilmifl. Bu anlam-
da propagandan›n en k›sa tan›m›
““ddüüflflüünncceeyyii yyaayymmaakk””t›r. 

– – Peki nnas›l yyayaca¤›z?

Bafllayal›m düflüncelerimizi yay-
maya. Mesela bir mahallede bir top-
lant›ya kat›laca¤›m›z› varsayal›m ve-
ya bir bildiri yazaca¤›m›z›. Ne anla-
taca¤›z?

Elbette ki GERÇE⁄‹!

Gerçek nedir?

Emperyalizm bir gerçektir. Oli-
garfli bir gerçektir. Yeni-sömürgeci-
lik bir gerçektir. Emperyalizmin
gizli iflgali bir gerçektir. Faflizm bir
gerçektir. 

Fakat sadece bunlar› soyut ola-
rak anlatan bir propaganda, gerçe¤i
içermesine ra¤men istedi¤imiz so-
nuçlar› yaratmayacakt›r. 

– – O hhalde nne yyapaca¤›z?

Gerçe¤i, halka en yak›n, halk›n
içinde oldu¤u, yaflad›¤› somutluk-
lardan hareketle anlataca¤›z. 

Ço¤u kez, arkadafllar›m›z ben
anlatamam, nas›l anlataca¤›m diye
kendilerine güvensizlik duyarlar.

Veya ben flimdi devrimin, sosyaliz-
min 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 ger-
çek, güçlüdür. 

Gerçek nedir?.. 

Gerçek açl›kt›r, iflsizliktir, yok-
sulluktur, adaletsizliktir, sa¤l›k, ko-
nut, e¤itim hakk›n›n gasbedilmesi-
dir. 

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 ya-
paca¤›z. KKiimmiinn iiflflii ddaahhaa zzoorr?? El-
bette burjuvazinin.

En iyi düzen bu düzen, baflkas›n›
bofluna aramay›n, elinizdekiyle ye-
tinmesini bilin, flükredin..”

Açl›¤› kabul edin, iflsizli¤i kabul
edin, yoksullu¤u kabul edin, adalet-
sizli¤i kabul edin, yozlu¤u kabul
edin, ahlaks›zlaflmay› kabul edin...
diye u¤rafl›yor burjuvazi. Düflünse-
nize, kabul edilmesi ne kadar zor
fleyler istiyorlar halktan.

E¤er buna ra¤men, burjuvazinin
düflünceleri hakimse, bu onun dü-
flüncelerinin do¤rulu¤undan veya
güçlülü¤ünden de¤il, propagandas›-
n›n güçlülü¤ünden, bizim propagan-
dam›z›n yetersizli¤inden dolay›d›r.

Mesela flu kadar aç›k ve ç›plak-
t›r: Açl›k, flükretmekle giderilmez,
yyeemmeekk yyeemmeekkllee 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 de-
vam etti¤imizde, halk bu soruyla ve
baflka itirazlarla ç›kar karfl›m›za. 

DEVR‹MC‹ OKULDEVR‹MC‹ OKUL

Ders:
Propaganda

Sevgili yoldafllar, sevgili okurlar›-
m›z, hepiniz okulumuza hofl geldiniz.
Ö¤renmek, ö¤renmek, ö¤renmek he-
pimiz için bitmek bilmez bir ihtiyaç.
Ö¤renmenin onlarca biçimi ve arac›
var. Devrimci Okul da bunlardan biri
olmaya çal›flacak. Bugünkü dersimiz-
le Devrimci Okulumuzu aç›yoruz. 

Buras›, ddeevvrriimmiinn vvee ddeevvrriimmcciillii--
¤¤iinn ookkuulluu olacak. Dolay›s›yla müfre-
dat›m›za ddeevvrriimmee ddaaiirr hheerr flfleeyy giri-
yor. Okulumuzda, teorik, ideolojik
konular› da örgütsel, pratik sorunlar›
da ele alaca¤›z. Okulumuzun ö¤renci-
leri öncelikle kadrolar ve kadro aday›
arkadafllar›m›z ve hayat›n içinde, pra-
tik faaliyetleri omuzlayarak devrimi
örgütleyen tüm yoldafllar›m›zd›r. Fa-
kat elbette flu anki konumu, durumu
ne olursa olsun, devrime umut ba¤la-
m›fl ve devrimcili¤e niyetli ttüümm
ookkuurrllaarr››mm››zz da bu okulun ö¤rencisi-
dir. 

Gördü¤ünüz gibi s›n›f›m›z bir
hayli kalabal›k. Bu okulda, tüm ö¤-
renci arkadafllar›m›z›n, bizimle birlik-
te düflünmesini, birlikte sorular sor-
may›, birlikte tart›flmay› amaçl›yoruz.
Arkadafllar›m›z›n tüm derslerde ko-
lektif ve dinamik bir kat›l›m göster-
melerini bekliyoruz. ‹stiyoruz ki bu
yaz›lar, herhangi bir yaz› olarak oku-
nup geçilmesin. Okulumuzun ö¤ren-
cileri, her paragraf›n› kafas›nda tart-
s›n, tart›fls›n, sonuçlar ç›kars›n. Böyle
olmas›n› istedi¤imiz için de okurlar›-
m›z›, kafalar›nda oluflabilecek ssoorruu--
llaarr››yyllaa s›k s›k sayfalar›m›zda konuk
edece¤iz. Yine istiyoruz ki bu çal›fl-
mam›zda, teoriye, prati¤e dair yyeerrlleeflfl--
mmiiflfl yyaannll››flflllaarr››,, sola bir flekilde s›zm›fl
ççaarrpp››kkll››kkllaarr››,, ççaarrpp››ttmmaallaarr›› da aç›¤a
ç›kar›p do¤rular›m›z› hakim k›lal›m.

Bu k›sa giriflten sonra, tahtan›n ba-
fl›na geçiyor ve ilk dersimizin konusu-
nu yaz›yoruz: Propaganda. 



– – Halk›n ttemel iitirazlar›

nelerdir?

Hayat›nda en az bir kez olsun,
propaganda yapan, yani halka, ger-
çekleri, düflüncelerimizi anlatan he-
men herkes, flu itirazla karfl›laflm›fl-
t›r:

“‹yi tamam hakl›s›n›z ama... Ya-
pamazs›n›z, siz kaç kiflisiniz ki dev-
let çok güçlü”... 

Onun o önyarg›s›n› aflmad›kça,
onu devrime kazanamay›z. O za-
man ilk yapaca¤›m›z ifl budur. 

Düflüncelerimizi, ideallerimizi
bir biçimde ulaflt›rd›¤›m›z insanlar,
“güzel fleyler söyledi¤imizi”, “hak-
l›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 temelin-
de. Yüzy›llar›n katliamlar› vard›r. 

Fakat b›kmadan anlataca¤›z.
Çünkü dünya tarihi, onlar›n bu ön-
yarg›lar›n›, güvensizliklerini y›ka-
cak say›s›z örnek de sunuyor bize. 

Dünya devrimleri var. Onlar›
belki kendilerine uzak görürlerse,
1920’lerin bafl›ndaki kurtulufl sava-
fl›m›z var. Bunlar, halk›n, devasa
güçlere sahip emperyalistleri, iflbir-
likçi iktidarlar› y›kabildi¤inin ör-
nekleridir. 

Siyasi hakl›l›k ve meflrulu¤umuz
en büyük gücümüzdür. Onlar yala-
n›n, biz gerçe¤in, onlar adaletsizli-
¤in, biz adaletin propagandas›n› ya-
p›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› duyu-
yorum. Yarar, bak›n tarihe. 

E¤er o meflrulu¤un gücü olma-
sayd›, o siyasi güç olmasayd›, hiçbir
halk emperyalizme karfl› kurtulufl
savafl›n› zafere ulaflt›ramazd›. E¤er
o meflrulu¤un gücü olmasayd›, o si-
yasi güç olmasayd›, flimdiye yeryü-
zünden tüm devrimci örgütleri çok-
tan yoketmifl olurlard›. 

Halk› flu veya bu ölçüde, k›sa ve-
ya uzunca bir süre, kand›rabilseler

de, mutlak zafer bizimdir; yani ger-
çe¤indir. 

– – Halk bbizi aanlam›yorsa, ssuç

kimde?

Zaman zaman umudu k›r›lan,

veya çabuk b›kan sab›rs›z arkadafl-
lar›m›z›n a¤z›ndan flunu duyar›z:
“Halk bizi anlam›yor” .

Bu, bir devrimcinin asla söyle-
memesi gereken sözlerden biridir. 

Devrimci flöyle düflünmelidir;
anlam›yorsa, demek ki biz anlata-
m›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 küçük-
burjuvaziye aittir ve bir ad›m sonra-
s›, ““bbuu hhaallkk aaddaamm oollmmaazz”” düflünce-
sidir. 

Onca bildiriye, dergiye ra¤men,
onca konuflmaya anlatmaya ra¤men
e¤er yeterince anlatam›yorsak, aji-
tasyon 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, bi-
rer kurflundur, bombad›r. Ve e¤er
bunlar›n barutu iyiyse, patlay›c›
maddesi etkili ise, att›¤›m›z kurflun-
lar ve bombalar da etkili olacakt›r. 

‹nsanlar›n beyinlerinde yalanlar-
dan örtülü kaleler vard›r. Her ger-
çek, 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-

ler bir kurflunla, bir bombayla y›k›-
l›r m›? Yalandan örülü kalelerin bü-
yüklü¤üne ba¤l› olarak onlar› y›k-
mak için gerçe¤i b›kmadan, usan-
madan, defalarca, aylarca, y›llarca
götürece¤iz insanlara. 

– – Propagandan›n ttemel

sorular›ndan bbiri: Siz
anlatt›klar›n›za iinan›yor
musunuz, öönerdiklerinize ssiz
ikna mm›s›n›z?

Kifli anlatt›klar›na kendisi inan-
mal› ki karfl›s›ndakini de inand›ra-
bilsin. 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¤u-
nu yapmak, propaganda ve ajitas-
yonda en büyük güçtür. Ve biz bu
güce sahibiz. 

Düflünün, sosyalizmi inanc› kal-
mam›fl, devrim için en küçük bir be-
deli ödeyebilmek cüretinden uzak
bir siyasi hareket, devrim, sosya-
lizm propagandas› yapt›¤›nda kimi
nas›l inand›rabilir? Veya s›radan ey-
lemleri adeta ayaklanma gibi gös-
termeyi, üç befl günlük açl›k grevle-
rini “ölüm orucu” diye ilan edip ge-
re¤ini yerine getirmemeyi, abart›c›-
l›¤› tarz edinenler, kitleleri inand›ra-
mazlar. 

Yukar›da dedik ki propagandada
bizi güçlü k›lan, gerçe¤i savunuyor
ve anlat›yor olmam›zd›r. Hal böy-
leyken, kendisi hakk›nda gerçek ol-
mayan fleyler anlatanlar, bu güce sa-
hip 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 gele-
neklere, hali haz›rda sürdürdükleri
difle difl kavga örneklerine sahip ol-
mayanlar, gerçe¤i bu aç›¤› abart›lar-
la kapatmaya çal›flmaktad›rlar. Ama
bu kesimlerin ça¤r›lar› bofllukta kal-
maya mahkumdur. 

Kitlelere önerdi¤ini kendileri
yapmayanlar›n propagandas›, suya
yaz›lan yaz› gibidir. Propaganda ve
ajitasyon, ayn› zamanda insanlar›n
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Do¤ru ve etkili bir ajitasyon
propaganda için cevaplanmas›
ve eksik, yanl›fl varsa düzeltil-
mesi gereken sorular flunlard›r.  

Halka NE anlat›yoruz?

NE KADAR anlat›yoruz?

NASIL anlat›yoruz? 
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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? ni-
ye yafl›yorum?” diyorsa, 

Devrimcileri anlamak için “ha-
kikaten bu devrimciler nas›l bu ka-
dar cesur olabiliyor, nas›l bu kadar
büyük fedakarl›klar yapabiliyor, na-
s›l canlar›n› veriyorlar?” sorusunu
soruyorsa, o zaman propaganda bir
amac›na ulaflm›fl demektir. 

Buradan ç›kan sonucu da flöyle
özetleyebiliriz: Propaganda ve aji-
tasyon, insanlara kendi muhasebe-
lerini yapt›rabilmektir. Bu bbeeyynniinn
mmuuhhaasseebbeessii de olur, vviiccddaann mmuu--
hhaasseebbeessii de... Ve her gerçek muha-
sebe, insanlar› gerçe¤e, yani bize
daha çok yaklaflt›r›r.

– – Çok bbildiri dda¤›tmakla, ççok

dergi ssatmakla nne oolacak?

‹flte, propagandada bizi zay›fla-
tan bir yanl›fl düflünce. Silahl› mü-
cadeleye herfleyi halledecek sihirli
de¤nek gözüyle bakan arkadafllar-
da zaman zaman bildirileri, dergi-
leri ve baflka araçlarla yürütülen
ajitasyon propaganday› küçümse-
yen 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 ““ssaappmmaa”” de-
di¤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, tteemmeell vvee ttaallii,, aass››ll
vvee yyeeddeekk,, mmeerrkkeezzii vvee yyeerreell,, ssttrraattee--
jjiikk vvee ttaakkttiikk olan›, do¤ru bir anla-
y›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 hiz-
met etti¤i ölçüde –ki bu da bize ba¤-
l›d›r, do¤ru biçimlendirdi¤imizde
edecektir– derginin, bildirinin, afi-

flin herkesten "en fazlas›n›" yapma-
l›y›z.”

Ne anlatt›¤›m›z, ne kadar anlatt›-
¤›m›z ve nas›l anlatt›¤›m›z propa-
gandan›n temel unsurlar›d›r. Prati¤i
örgütleyen her devrimci militan,
bunlar›n birbirinden ba¤›ms›z olma-
d›¤›n› bilmelidir. 

fiöyle örnekleyelim:

Diyelim ki çarp›k çurpuk bir dü-
flünce anlat›yorsunuz, 5 milyon bil-
diri da¤›tsan›z ne olur? Veya çok et-
kili, çok do¤ru düflüncelerin sahibi-

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

– – P ropagandan›n bbiçimi

aç›s›ndan ttemel nnoktalar
nelerdir?

Propagandan›n dili, ççaa¤¤rr›› flek-

linde olabilir, ssoorruu fleklinde olabilir,
öönneerrii fleklinde olabilir, üstenci ol-

mayan ama zorunluluk bildiren bi-

çimlerde olur, önemli olan hangi bi-

çimin hangi zamanda ve olayda uy-

gun olaca¤›n› do¤ru tespit etmektir. 

Propaganda ve ajitasyonu “kitle-

lere 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›z-
dan ç›karmamal›y›z: ssaaddeelliikk,, aannllaa--
flfl››ll››rrll››kk vvee ssoommuuttlluukk!!

Bunlar yoksa, o propagandadan
elde edilecek sonuç çok s›n›rl› kal-
maya mahkumdur. 

fiunu da ekleyelim: Propaganda,
emektir, özendir, iddiad›r. Konular
ne kadar farkl› olursa olsun, bildiri-
leri ayn› basma kal›p cümleler ve
sistematiklerle yazmak, olaylar›,
üzerinde düflünüp tafl›nmadan bur-
juva gündemde hakim kavramlarla
adland›rmak, ayn› pankart›, birbi-
rinden farkl› konulardaki eylemler-
de kullanmak, halka gitmeyi ve an-
latmay› de¤il, “medyada” yer alma-
y› esas almak, bütün bunlar, dev-
rimci bir propagandan›n kaç›nmas›
gereken yanl›fllard›r. 

Yöntemlerimizi, eylem biçimle-
rimizi mutlaka sürekli yenilemeli,
zenginlefltirmeliyiz. Ama bu nokta-
da hiçbir yoldafl›m›z baflkalar›n›
taklit etmeye kalk›flmamal›, flu veyu
bu kesimin yöntemlerine özentiyle
hareket etmemelidir. fiu bir kere ke-
sindir; bizim mevcut yöntemleri-
miz, bu konudaki anlay›fl›m›z, en
yetersiz halleriyle bile, reformiz-
min, oportünizmin fersah fersah ile-
risindedir. “Z›plamakla”, “z›r›lt›-
larla”, “düdükler”le, “keyifli ey-
lemler”le, gittikleri ve gidebilecek-
leri bir yer yoktur; onlardan al›nabi-
lecek hiçbir fley yoktur. Bizim tari-
himiz bu konuda yeterince zengin
oldu¤u gibi, esas olarak da devrim-
cilik anlay›fl›m›z ve tarz›m›z, çok
daha fazlas›n›, güçlüsünü, etkilisini
üretecektir. Kendimize güvenelim.

– – P ropagandan›n öözü

aç›s›ndan ttemel nnoktalar
nelerdir?

Propagandan›n özü nedir: kitle-
lere gerçe¤i göstermek ve onlar›n
varolan geri düflüncelerini de¤ifltir-
mek. O geri düflüncelerin en simge-
sel ifadesi, kitlelerin kadercili¤idir;

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.



ki bunun kelimelere dökülmüfl hali
de ““BBööyyllee ggeellmmiiflfl bbööyyllee ggiiddeerr”” de-
yiflidir. ‹flte propagandada as›l me-
sele, ““BBööyyllee ggeellmmiiflfl bbööyyllee ggiiddeerr””
düflüncesini de¤ifltirmektir. 

Halk Savafl›, bilindi¤i gibi, aske-
ri olarak güçlü bir düflmana karfl›
halk›n yürüttü¤ü bir savaflt›r. Oli-
garfli askeri olarak güçlü, siyasi ola-
rak güçsüzdür. Halk, askeri olarak
güçsüz, siyasi olarak güçlüdür. Halk
savafl›, halk›n siyasi güçlülü¤ünü
askeri güçlülü¤e dönüfltürme süre-
cidir ayn› zamanda. 

Propaganda da benzer bir durum
vard›r. Oligarfli, propaganda araçla-
r›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›n-
dan düzene göre güçsüzdürler. Bu
böyledir diye vaz m› geçece¤iz?
Hay›r! Bir yandan araçlar›m›z› ço-
¤altmaya, yayg›nlaflt›rmaya çal›fla-
ca¤›z elbette. Ama iflin özü fludur;
Hakl›l›k ve meflruluk öyle bir güç-
tür ki çok az araçla, oligarflinin bü-
tün 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 15-
20 bin satan dergilerimizden kor-
kup, 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 anlayabi-
lirsiniz. 

Son olarak, bir yaz›m›zda daha
önce yer alm›fl flu sözlere dikkat
çekmek istiyorum. Diyordu ki ora-
da; “Devrimcinin bizzat kendisi, ya-
flam› bir propaganda arac›d›r; ya-
flam›n› devrimcilefltirmiflse, hareke-
tin propagandas›na, tersi durumda
ise anti-propagandas›na hizmet
eder..” Neticede zaten her devrimci,
ayakl› ve hiç susmayan bir propa-
ganda arac›d›r. Devrimci nerede bu-
lunursa bulunsun, devrimci düflün-
celerini anlat›r, gerçe¤i anlat›r, de-

¤ifltirmeye çal›fl›r. Her birim, her
alan için de geçerlidir bu. Unutma-
yal›m ki propaganda, sistemli yürü-
tüldü¤ünde sonuç al›nan bir faali-
yettir. Bu istikrarla, “Evden eve ki-
fliden kifliye kulaktan kula¤a” yaya-
ca¤›z düflüncelerimizi. Birken iki

olaca¤›z. ‹kiyken dört. Dörtken se-

kiz... Ve daha daha fazlas›... 

Yoldafllar›m›z ve okurlar›m›z,

okulumuzun ilk dersini burada biti-

riyoruz. Gelecek derste görüflmek

üzere. 
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fifiööyyllee ddüüflflüünneecceekkssiinn,, flflööyyllee yyoo--
rruummllaayyaaccaakkss››nn...... Bilgili olmana
gerek yok.. araflt›rmana gerek yok,
soruflturmana gerek yok. Biz senin
yerine araflt›r›r, soruflturur, düflünü-
rüz... 

Böyle diyor düzenin sahipleri.
Hatta, böylesini dayat›yor. 

Düflünmemizi, sormam›z›, so-
ruflturmam›z› engellemek için gö-
rünür ve görünmez barikatlar örü-
yor önümüze. 

Bir olay oluyor; olay nas›l ol-
mufl, neden olmufl, henüz hemen
hiçbir fley belli de¤il. Ama an›nda
bütün ekranlara uzmanlar hücum
ediyor ve bafll›yorlar daha ilk an-
dan itibaren halk› yönlendirmeye:

Bu olay mutlaka flöyledir; olay
hakk›nda flöyle düflünmelisin!

Kendi kavramlar›n›, kendi keli-
melerini, 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 düze-
nin istedi¤i gibi düflünülmeye ve
yorumlanmaya bafllan›yor. 

TTeekk yyöönnllüü bbeesslleenneenn beynin,
tteekk yyöönnllüü ddüüflflüünnmmeeyyee bafllamas›
kaç›n›lmazd›r. 

Tüm “haber” ve “bilgi” kayna-
¤›, ddüüzzeenniinn ders kitaplar›ndan, ddüü--
zzeenniinn gazetelerinden, ddüüzzeenniinn rad-
yo ve televizyonlar›ndan, ddüüzzeenniinn
yönlendirdi¤i internet sitelerinden

ibaret olan insanlar›n, sonuçta ddüü--
zzeenniinn her türlü ideolojik yönlen-
dirmesine, dejenerasyonuna aç›k
hale gelmesi kaç›n›lmazd›r. 

‹flte bu yüzden okumak flartt›r. 

Bizden gizleneni aç›¤a ç›kar-

mak için okumak; çarp›t›lan›n do¤-

rusunu görmek için okumak; daya-

t›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 ay-

d›nlat›r diye bir fley yok. Yukar›da-

ki sorular›n cevaplar›n› nerede bu-

lacaksak, onlar› okumal›, onlar› iz-

lemeliyiz. 

Düzenin d›fl›nda yaflayanlar›n,

düzene tabi olmadan bakmas›n› bi-

lenlerin yazd›klar›n› okumaktan,

onlar›n söylediklerini dinlemekten,

onlar›n internet sitelerini izlemek-

ten söz ediyoruz elbette. 

De¤ilse, okumak ad›na abur cu-

bur okumaktan sözetmiyoruz. ‹n-

san abur cubur yerse ne olur; mmii--

ddeessii bboozzuulluurr.. Ayn› fley okuma için

de geçerlidir. Seçerek okumal›y›z.

Midemizi bozacak yiyeceklerden

kaç›nd›¤›m›z gibi, beynimizi boza-

cak kitaplardan, dergilerden, film-

lerden, dizilerden de kaç›nmal›y›z. 

Nas›l Yaflamal›?Nas›l Yaflamal›?

Okuyun Çocuklar, Okuyun Yoldafllar
Tüm Halk Okuyal›m!



Taraf Gazetesi, derme çatma bil-
gilerle, NTV’yi zan alt›nda b›rakan
bir komplo teorisi uydurdu... Teori-
ye 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 meslektafl-
lar›n›, kendi saflar›ndaki gazetecile-
ri bile iki dakikada “ajan” ilan etti-
ler.

Kafa bir kez kirli düflünmeye
bafllad› m› her fleyi komplo teorile-
riyle aç›klamaya çal›fl›r. Taraf gaze-

tesi de öyle, gazetecili¤i b›rak›p po-
lisli¤e, o da yetmemifl komplo teo-
risyenli¤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.. De-
mokratl›km›fl, objektiflikmifl, taraf-
lar›n söz hakk›na riayetmifl... 

Bunlar Taraf’›n ifline gelince sa-
vundu¤u “Kopenhag Kriterleri”dir.

Devrimciler hakk›nda, devrimci
eylemler hakk›nda gazetelerde tefri-
ka edilen komplo teorilerini bir de
bu örnekten hareketle düflünün... 

Mesela Sabanc›’n›n cezaland›-
r›lmas› eylemini düflünün; uyduru-
lan 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 böy-
le bir eylemin yap›lm›fl olmas›na ih-
timal bile vermeden olay› çözüver-
diler. Sabanc›’ya gerçek kimli¤inin
d›fl›nda olmad›k misyonlar yükledi-
ler. Kürt Raporu’ndan dolay› “derin
devlet”in ifli olmas›ndan uluslarara-
s› tekellerin öldürtmüfl olabilece¤i-
ne kadar ipe sapa gelmez olmad›k
komplo teorileri ürettiler. 

Bir çok devrimci eylemde ya da
polisin devrimcilere karfl› sald›r›la-
r›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 burju-
va bas›n›n hiçbiri di¤erinden geri
durmuyor.

Kendi Saflar›ndakilere Bunu Yapanlar, 
Devrimcilere Karfl› Neler Yapmaz ki?

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 “‹rti-
ca ile Mücadele Eylem Plan›” ad›n-
da bir plan haz›rlanm›fl. Bu plan, or-
du içinden birileri taraf›ndan bas›na
s›zd›r›ld›. 12 Haziran 2009’da Taraf
Gazetesi plana iliflkin belgelerin fo-
tokopisini yay›nlad›. Plan, ordunun
daha önce de onlarca benzerini ha-
z›rlad›¤› kontrgerilla planlar›ndan,
“and›ç”lardan biriydi. Bu defakinin
hedefinde Fethullah Gülenciler ve
AKP vard›. 

“Ordu nas›l böyle bir plan ha-
z›rlayabilirdi? Bu aç›kça darbe pla-
n› demekti.” diye flaflk›nl›k ifade

eden yorumlar yapanlar oldu.  Oysa

bunlar ordunun ilk kez yapt›¤› fley-

ler de¤ildi. Onlar da çok iyi bilmek-

tedirler ki bu ülkede siyaset her dö-

nem ordunun en üst kademelerinde

yap›lmaktad›r. Ülkeyi yönetmek

için 12 Eylül Anayasas› bile yeter-

siz kal›r ve geçerli olan “k›rm›z› ki-

tap”t›r. Sald›r›lacak kesimler, hiza-

ya getirilecekler ordunun tepesinde

belirlenir.

Ordu, olay› kendi içinde ört-bas

etmeye çal›flt›. Askeri savc›l›k tar-

t›flmalar›n önünü kesmek için Dur-

sun Çiçek hakk›nda soruflturma açt›

ve Çiçek, gözalt›na al›narak tutuk-

land›. Suç üstü yakalanan Genel-

kurmay, yalan ve inkara baflvurdu.

‹lker Baflbu¤ belgenin TSK’y› y›p-

ratmak ad›na düzenlenmifl oldu¤u-

nu söyleyerek Dursun Çiçek’i en

üst düzeyde sahiplendi. Tutuklanan

Dursun Çiçek serbest b›rak›ld›.

TSK’n›n kendi içinde ve TSK ile

AKP aras›ndaki ça-
t›flma çeflitli biçim-
lerde sürüyordu. 

Plana iliflkin bel-
gelerin orjinali ortal›kta yoktu ve ‹l-
ker Baflbu¤ buna güvenerek yalan
söylemeye devam etti. Düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda ““bbiirr kkaa¤¤››tt ppaarr--
ççaass››””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 ola-
rak de¤erlendirip belgeler e¤er ger-
çek ise ‹lker Baflbu¤’un istifa etme-
si gerekti¤ini, sahte ise, komployu
düzenleyenler hakk›nda gere¤inin
yap›lmas› gerekti¤i fleklinde aç›kla-
ma 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? Ge-
nelkurmay baflkan›n› görevden ala-
bilecek misiniz?

“En Güvenilir Kurum” 
durmadan yalan söylüyor...
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Burjuvalara göre onlar; “bald›r›
ç›plak”t›lar. Yönetmeyi ne bilirdi
onlar, Yönetmek burjuvalar›n ifliy-
di. Onlar burjuvazinin için çal›fl›p,
burjuvalar için üretmeliydiler. 

7 Kas›m (eski takvime göre 24
Ekim) 1917’de bunun böyle olma-
d›¤›na tan›k oldu tüm dünya. Üreten
ve yaratan bald›r› ç›plaklar devrim-
le iktidar› alafla¤› edip “biz yönete-
ce¤iz” diyerek burjuvalar›n, kulak-
lar›n saltanat›na son verdiler. 

Öyle ya bakt›¤›nda flu yeryüzün-
de sonradan yap›lan neyi görüyor-
san, o emekçi ellerin ürünü de¤il
miydi? Kim yap›yor devasa yap›la-
r›, yollar›, köprüleri, saraylar›?..
Kim çal›fl›yor tarlada, kim sürüyor
topra¤›? Makineleri kim yap›yor?
Kim dokuyor o kumafllar›. Maden-
leri kim ç›kart›yor yüzlerce metre
yerin alt›ndan? 

Üreten ve yaratan onlard›r! Ne-
den 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 ya-
rat›lm›flt›r. ” diyor Ekim devrimi er-
tesinde. Ve bu buluflu flöyle anlat›-
yor; “Yeryüzünde hiçbir güç Sovyet
devletinin yarat›lm›fl oldu¤u gerçe-
¤ini yok edemez. Bu tarihsel bir za-
ferdir. Yüzlerce y›ld›r devletler bur-
juva modele göre yarat›ld› ve iillkk
kkeezz bbuurrjjuuvvaa oollmmaayyaann bbiirr ddeevvlleett
kkeeflflffeeddiillddii.. Yönetim ayg›t›m›z bozuk
olabilir; ama icat edilen ilk buharl›
makinenin de bozuk oldu¤u söyleni-
yor. Hatta hiç kimse bu buharl› ma-
kinenin çal›fl›p çal›flmad›¤›n› bilmi-
yor; ama önemli olan bu de¤il;
önemli olan buharl› makinenin bu-
lunmufl olmas›d›r. ‹lk buharl› maki-
nenin hiçbir ifle yaramad›¤›n› var-
saysak bile, somut gerçek, bugün
art›k buharl› makinelere sahip oldu-

¤umuz gerçe¤idir. Yönetim ayg›t›-
m›z çok bozuk olsa bile, onun ya-
rat›lm›fl oldu¤u gerçe¤i de¤ifl-
mez...” (Lenin)

Bir ilkti, Ekim devrimi. Burju-
valar gibi, yüzy›llar›n yönetim
tecrübesi yoktu halk›n. Ama Bol-
flevik partileri vard›. Bolflevik pa-
tinin öncülü¤ünde iktidar› alm›fl-
lar, yönetmeyi de ö¤reneceklerdi. 

Yönetmek, örgütlenmek demek-
ti. Ve devrimin say›s›z sorunlar›
vard›. Hepsinin üstesinden bir bir
gelmeliydiler. Çünkü dünya halkla-
r›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 egemen-
leri de de¤ildi. Bütün dünya burju-
valar›n›n iktidar›yd› y›k›lan. ‘Bald›-
r› ç›plaklar yönetmesini bilmez’ di-
ye Sovyetlerin kendili¤inden y›k›l-
mas›n› beklemediler,. Sald›rd›lar.
Eski çarl›k rejiminin kal›nt›l›rdan
burjuvalara, kulaklar›ndan kendini
sol-sosyalist olarak tan›mlayan re-
vizyonist, reformist, oportünist ke-
simlere kadar devrimin tüm düfl-
manlar› 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 emper-
yalist ülkeler baflta olmak üzere
devrimin düflmanlar›na karfl› savafl-
t›. Ekim devriminden hemen sonra
bafllayan ve dört y›l süren iç savaflta
burjuvaziye karfl› ikinci büyük za-
ferlerini kazand›lar. ‹ktidarlar›na sa-
hip 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 yap-
t›¤› bir çok sorunun asl›nda çözüle-
bilir 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› kkaall››cc››,, hh››zz--

ll››,, kköökkllüü vvee ggüüvveenniilliirr bir biçimde

çözüme kavuflturamazd›. Emperya-

list kapitalist sistemin büyüttü¤ü ce-

haleti, 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.

Kapitalizmin, 200 y›ll›k geçmi-

fline ra¤men çözmedi¤i, daha do¤-

rusu yap›s› gere¤i çözemedi¤i so-

runlar, sosyalizmle birlikte çözüme

kavufluyordu. 

Lenin, emperyalistlerin halklar
için cehenneme dönüfltürdükleri
dünyadan Bolflevik devrimden bafl-
ka kurtuluflun olmad›¤›n› söylüyor
ve ekliyor: "Bu ilk zafer, niha-
i zafer de¤il henüz. Ekim devrimi-
miz bu zaferi emsalsiz cefalar ve
güçlükler, iflitilmemifl ac›lar içinde
ve kendi pay›m›za büyük baflar›s›z-
l›klar ve hatalarla gerçeklefltirdik.
Fakat olgu fludur ki: yüzlerce, bin-
lerce y›ld›r ... kölelerin, bütün köle
sahiplerine karfl› bir devrimle "ce-
vap vermek" için verilen söz tam›
tam›na yerine getirildi ve tüm güç-
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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. "

LLeenniinn’’iinn ““ççaa¤¤››mm››zz eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee pp rroolleetteerr ddeevvrriimmlleerr ççaa¤¤››--
dd››rr”” tteessppiittii ssoommuutt oollaarraakk hhaayyaatt
bbuulluuyyoorr..

Buz k›r›lm›flt› Lenin’in deyimiy-
le. Devrim düflmanlar›n›n tüm sald›-
r›lar›na ra¤men proletaryan›n iktida-
r› ayaktayd›. Umut çok daha somut,
çok daha güçlüydü art›k dünya pro-
letaryas› için. Dünyan›n dört bir ya-
n›nda yaflayan halklar› etkiledi dev-
rim. Halklar›n mücadelesi h›zla ya-
y›ld›. Emperyalizmin birçok sömür-
gesinde ulusal sosyal kurtulufl mü-
cadeleleri geliflti. 

Halklar›n mücadelesiyle birlikte
tekellerin krizi de büyüdü. 1930’lu
y›llarda Almanya’da, ‹talya’da, ‹s-
panya’da faflizm iktidara geldi. ‹flçi
s›n›f›n›n mücadelesi faflist diktatör-
lüklerle bast›r›lmaya çal›fl›ld›.
1939’da emperyalistler yeni bir pay-
lafl›m savafl›na girifltiler. Faflizmi ifl-
bafl›na getiren emperyalistler için
as›l hedef tüm dünya proletaryas›na
“kötü örnek” olan Sovyetler Birli-
¤i’ydi. Faflizmin Sovyetler’i yoket-
me hedefini, öteki emperyalistlerde
destekliyordu elbette.. 

Sovyet halk› dünyada efline rast-
lanmayacak bir fedakarl›k ve kahra-
manl›k örne¤i göstererek sosyaliz-
me sahip ç›kt›. ‹kinci paylafl›m sava-
fl›nda emperyalizm karfl›s›nda ikinci
büyük zaferlerini kazand›lar. Ezilen
halklar, 2. emperyalist paylafl›m sa-
vafl›ndan sonra geliflen ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadeleleri sonu-
cunda Do¤u Avrupa, Vietnam, Çin,
Kore, Küba, Yemen, Angola, Mo-
zambik, Gine-Bissau, Laos, Kam-
boçya, Zimbabve zaferleriyle dün-
yan›n üçte birinde egemen oldular. 

Lenin elbette ““ççaa¤¤››mm››zz eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee pprroolleetteerr ddeevvrriimmlleerr ççaa¤¤››dd››rr””
derken kahinlik yapm›yordu ama
bir kehanette bulundu¤u kesindi.
Lenin’in tespitinin bilimsel temelle-

ri vard›. Ve 20. yüzy›l Lenin’in tes-
pitleri do¤rultusunda geliflti. 

Sosyalizmin 
sorunlar›n›n ççözümü 
sosyalizmdedir

Baflta Sovyetler birli¤i olmak
üzere halk iktidarlar›n›n oldu¤u ül-
kelerde sistemin karfl› karfl›ya kald›-
¤› sorunlara sosyalizmin içinde çö-
züm arayacaklar› yerde çareyi sos-
yalizmden uzaklaflmakta arad›lar.
Emperyalist sistemle sürekli bir sa-
vafl içinde olmas› gerekirken, Le-
nin’in “bar›fl içinde bir arada yafla-
ma” tezini revizyonist bir yorumla,
emperyalizmle uzlaflmaya dönüfl-
türdüler. Halktan kopmufl, bürokrat-
laflm›fl reformist, revizyonist yöne-
ticiler sosyalizmden ad›m ad›m
uzaklaflt›lar. ‘90’l› y›llara gelindi-
¤inde Sovyetler Birli¤i devlet Bafl-
kan› Mihail Gorbaçov’un öncülü-
¤ünde Ekim devrimine, devrimin
kazan›mlar› ve tüm dünya emekçi-
lerine en büyük ihaneti yapt›lar. 

Emperyalistler 1917 Ekim devri-
minden sonra ilk kez sosyalizm kar-
fl›s›nda zafer kazand›¤›n› ilan etti.
Burjuva ideologlara göre “tarihin
sonu” gelmiflti. Burjuvaziden etki-
lenen küçük-burjuva milliyetçi ha-
reketler ve düzeniçileflen sola göre
de art›k devrimler dönemi kapan-
m›fl, proletaryan›n tarihsel rolü bit-
miflti. Yeni Ekimler art›k olamazd›.
Öcalan ‹mral› savunmas›nda fa-
flizmle sosyalizmi ayn› kefeye ko-
yarak flöyle “elefltiriyor”du: ““GGüü--
nnüümmüüzz ddeemmookkrraassiilleerrii...... 2200’’iinnccii

yyüüzzyy››llddaa...... ffaaflfliizzmmiinn ttoottaall aammaannss››zz
ddiikkttaattöörrllüü¤¤üüyyllee,, zz››tt yyöönnddeekkii rreeeell--
ssoossyyaalliizzmmiinn,, ttoottaalliitteerr rreejjiimmlleerriinnee
kkaarrflfl›› ddiirreenneerreekk,, yyüüzzyy››ll››nn ssoonnuunnddaa
kkeessiinn zzaaffeerriinnii iillaann eettmmiiflflttiirr..”” Öca-
lan’›n zaferini ilan etti¤i emperya-
lizmin “demokrasisi”ydi. Reformist
cephede, tarihin sonunu ilan eden
burjuva teorilere paralel olarak
“devrimsel geliflme” döneminin ka-
pand›¤›, “evrimsel geliflmenin” esas
oldu¤u söyleniyordu. 

Oysa, sosyalist ülkelerde, reviz-
yonizmin çöküflü, devrimlerin so-
nunu de¤il, tarihsel olarak devrim-
lerin daha güçlü bir flekilde devam›-
n› zorunlu k›l›yordu. 

Devrimler ça¤› 
kapanm›fl mm›d›r?

Emperyalizm yeryüzünden silin-
meden devrimler ça¤› da kapanma-
yacakt›r. Çünkü emperyalizmin ne-
den oldu¤u topulumdaki uzlaflmaz
çeliflkiler emperyalizm durdu¤u sü-
rece olacakt›r. Bu çeliflkilerin çözü-
mü ise sosyalist devrimler d›fl›nda
mümkün de¤ildir. 

Sosyalist sistemin y›k›ld›¤›
‘90’lardan bugüne geçen süreç bu-
nun, devrimler ça¤›n›n kapanmad›-
¤›n›n kan›t›d›r. ‘90’lardan beri dün-
yaya tek bafl›na hakim olan emper-
yalizmdir. Fakat emperyalizm dün-
ya halklar›na açl›k, yoksulluk ve
katliamlardan baflka bir fley sa¤la-
mad›. Hiçbir halka özgürlü¤ünü ge-
tirmedi. Sosyalist iktidarlar varken
birçok milliyetten halklar bir arada
yaflarlarken, sosyalist sistemin y›-
k›lmas›yla birlikte birbirini bo¤az-
lamaya bafllad›lar. Sosyalizmin y›-
k›ld›¤› ülkelerde halklar h›zla yok-
sullaflt›. Geçmiflte çözülmüfl olan
e¤itim, sa¤l›k, bar›nma gibi en te-
mel ihtiyaçlar› tekrar sorun olmaya
bafllad›. Halklar› bu hale getiren ka-
pitalizmdir. Halklar›n nihai  kurtu-
luflunu sa¤layacak olan da sosya-
lizmdir. 

Sosyalizme ise yine Ekim devri-
minin bize gösterdi¤i yoldan gidile-
cektir. O yol ihtilalin, devrimin yo-
ludur. 
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1911 y›l›nda, Osmanl› Devle-
ti’nin elinde bulunan Libya toprak-
lar› ‹‹ttaallyyaann eemmppeerryyaalliizzmmii taraf›n-
dan iflgal edilmiflti. Libya, iflgalin
üzerinden bir y›l geçmeden de ‹tal-
ya taraf›ndan iillhhaakk edildi. Ama Lib-
ya topraklar›nda yaflayan Arap hal-
k›, iflgali de ilhak› da kabul etmedi.
‹flgalin hemen ard›ndan direnifl bafl-
lad› ve k›sa sürede de tüm ülkeyi ve
tüm halk› kucaklad›. 

‹talyanlar Akdeniz k›y›s›ndaki
flehirlere s›k›fl›p kalm›fllard›. Lib-
ya’n›n güneyindeki k›rsal ve çöllük
bölgeye girememifllerdi. Direnifl so-
nucunda belli bölgeleri kapsayan
Trablus Cumhuriyeti kuruldu, iflgal
güçleri bu cumhuriyeti tan›mak zo-
runda kald›lar; ta ki ‹talya’daki fa-
flist Mussolini iktidar›na kadar.
1922’de ‹talya’da faflizm iktidar
olunca iflgalci ‹talyan ordusu, tekrar
Libya’n›n tümünü iflgal etmeye gi-
riflti. Libya’n›n tümünü iflgal ve il-
hak etmek, giremedikleri o çöllere
girmek demekti. 

a

“Ne vard› ki flu çöllerde? Libya
dedi¤in üç-befl da¤dan, çölden iba-
ret, yobaz bir memleket”ti. Binga-
zi’den Küfra’ya giderken böyle dü-
flünüyordu ‹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¤› sert-
tir. Tedari¤ini haz›rlamam›flsan pifl-
man eder seni içine ad›m att›¤›na.

Gece bast›r›nca, “s›caktan kur-
tuldum” dedirtmez insana; çünkü o

zaman yaz ortas›nda
da olsan, so¤uk bast›-
r›r. Çöldesin unutma!

Çöl konuflur insan-
larla. Emperyalistler

duymaz ama halklar duyar. “Dikkat
et” der çöl, ““bbuurraaddaa bbeenniimm hhüükk--
mmüümm ssüürreerr..””

fiöyle uzaklara bak›ld›¤›nda bir

su görünür gibi. Deniz mi o görü-

len, yoksa mavi bir da¤ m›? Yoksa...

Çöl konufluyordur asl›nda ve diyor-

dur ki ““LLiibbyyaa ççööllüünnüünn ssaahhiibbii LLiibb--
yyaall›› AArraapptt››rr..””

Ayn› sözü, iflgale gelen ‹talyan

generale de söylemiflti. ‹flgalci ge-

neralin 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 san-
m›flt› bakt›¤› yeri. Oysa, oras› bir
bakm›fls›n da¤d›, bir bakm›fls›n de-
niz. Çöl, flimdi bu afla¤›l›k, bu küs-

tah, bu emperyalist generale ve
onun efendilerine sesini duyuracak-
t›. “Libya’n›n çölü de vahas› da
Arap halk›n›nd›r” diyordu kumulla-
r›n üzerinde yank›lanan ses. 

a

Bir ihtiyar›n sesiydi asl›nda o. 

Yafl› yetmifle çoktan dayanm›flt›.
Da¤dan da¤a, vahadan vahaya dola-
fl›yordu. Evlatlar›na tek tek ö¤ret-
mekteydi vatan›n› ve vatan u¤runa
savafl›: Libya’n›n cesur ve cahil ev-
latlar›na anlat›yordu: “Art›k özgür-
lü¤ünüze sahip ç›kma zaman›d›r.
Art›k bu küstaha, çölün ve Arap’›n
özgürlük tutkusunu anlatma zama-
n›d›r. ”

Art›k koltu¤una rahatça kurula-
mayacakt› o general. fiimdi “Çöl
Aslan›” konuflacakt›. 

En güçlü emperyalist ordulardan
biriyle boy ölçüflecekti. Çöl Asla-
n›’yla evlatlar›n›n pençesindeydi ar-
t›k. 

*

‹flgalci emper-
yalist ordunun
sald›r›lar› karfl›-
s›nda Ömer Muh-
tar önderli¤inde-
ki direnifl vard›.
‹talyan Ordusu,

bir iflgalciye, bir emperyaliste yara-
fl›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 top-
raklar›ndan sürülüp toplama kamp-
lar›na topland›. 

Ömer Muhtar ilerlemifl yafl›na
ra¤men, silahl› direnifl güçlerinin
bafl›ndayd›. Emperyalistler, bölge-
leri insans›zlaflt›rmalar›na ra¤men
direnifl güçlerinin iradesini k›rama-
y›nca, M›s›r-Libya s›n›r›na 200 ki-
lometre boyunca kesintisiz dikenli
tel çekerek, direnifl güçlerinin hare-
ket alanlar›n› daralt›p direniflçilerin
bulundu¤u bölgelere do¤ru çok bü-
yük güçlerle operasyonlara bafllad›-
lar. Ve 11 Eylül 1931’de direniflin
önderi Ömer Muhtar tutsak düfltü. 

a

TTaarriihh YYaazzaann
Olaylar / Kifliler

Ömer Muhtar

OO YYaaflfl››yyoorr,, 
CCeellllaattllaarr›› ÖÖllddüü!!



Çöl, belki çaresizlikten, önderini
vermiflti ama önderi çölü vermeye-
cekti. Çöl, kum da olsa, sel de olsa,
vatand›. 

a

‹talyan faflistleri Muhtar’› tutsak
ettikleri gün, direnifl karfl›s›nda za-
ferlerini ilan ettiler. Ama erken dav-
ranm›fllard›. Evet, Ömer Muhtar di-
reniflin önderiydi ve tutsakl›k koflul-
lar›nda da direnifle önderli¤ini sür-
dürüyordu. 

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 em-
peryalistlerle her türlü uzlaflmay›
reddetti. Elleri, ayaklar› zincirli bir
önderdi o; ama beyni teslim al›na-
mam›flt›. 

a

Muhtar’› tutsak eden iflgalcilerin
en önemli sorunu, çöldeki, çölün
da¤lar›ndaki ve derinlerindeki sa-
vaflç›lard›. Muhtar’dan onlar›n tes-
lim olmas›n› isteyen bir ça¤r› yap-
mas›n› istediler. Karfl›l›¤›nda belki
can› ba¤›fllanacakt› Ömer Muh-
tar’›n. ÖÖmmeerr MMuuhhttaarr,, ddaa¤¤ddaakkii ddii--
rreenniiflflççiilleerree tteesslliimm ooll ççaa¤¤rr››ss›› yyaapp--
mmaayy›› rreeddddeettttii!!  

Reddetti ve dedi ki:

““BBiizz hhiiçç tteesslliimm oollmmaayyaaccaa¤¤››zz..

YYaa kkaazzaannaaccaa¤¤››zz yyaa ddaa öölleeccee¤¤iizz..
AAmmaa iiflfl oorraaddaa ddaa bbiittmmeeyyeecceekk.. YYeennii
nneessiillllee ssaavvaaflflmmaayyaa mmeeccbbuurr kkaallaa--
ccaakkss››nn››zz.. SSoonnrraa bbiirr nneessiill ddaahhaa,, bbiirr
ddaahhaa.. BBaannaa ggeelliinnccee,, cceellllaattllaarr››mm--
ddaann ddaahhaa ççookk yyaaflflaayyaaccaa¤¤››mm..”” 

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, uz-
laflmay›n. Siz ölün gerekirse, sonra-
ki nesillelere devredin kavgan›z›..”

a
Kendisini yarg›layan iflgalciler

karfl›s›nda da onlar› asla meflru gör-
medi¤ini aç›klad›. Libya topraklar›
üzerindeki hükümet yasal ve meflru
de¤ildi ve onun hükümeti de¤ildi. 

Muhtar, Libya topraklar› üzerin-
de, kendi topraklar› üzerinde kendi-
sini yarg›lamaya kalk›flan mahke-
melerin de “oraya ait olmad›¤›n›”
söyledi. Verilecek cezan›n ise onun
için hiç ama hiçbir önemi yoktu.  

Muhtar, o yarg›lamada toprakla-

r›n›n özgürlü¤ü için can›n› ortaya
koyarken, iflgalcileri de ebediyen
mahkum etmiflti. 

Tavr›, tüm Arap halk›na emperya-
lizmle uzlaflmama ça¤r›s›yd›. Nite-
kim, Ömer Muhtar dara¤ac›na çeki-
lirken, Libya’n›n Arap halk›, bu ça¤-
r›ya çok güçlü bir karfl›l›k verecekti.

a

“Çöl Aslan›”, Libyal› ÖÖmmeerr EEll
MMuuhhttaarr 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 kurul-
du dara¤ac›. Ömer Muhtar, çölün as-
lan›, dara¤ac›nda can verdi. Muhtar
son nefesini verirken, iflgalci iflte bel-
ki o an anlam›flt› sonun bafllang›c›n-
da 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...
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Tarihimizden
11 KKaass››mm 11996688- Mahir Çayan’›n yazarlar›

aras›nda oldu¤u Ayd›nl›k Sosyalist
Dergi yay›n hayat›na bafllad›.

11 KKaass››mm 11999911-- 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.

11--33 KKaass››mm 11999977-- Halk Meclisleri,  Susur-
luk kazas›n›n 1. y›ldönümünde “ger-
çek suçlu ve katiller Ankara’dad›r” di-
yerek 1-3 Kas›m'da Ankara’ya yürüdü. 

44 KKaass››mm 11999955 -- ‹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 bü-
rosu bas›larak tahrip edildi.

77 KKaass››mm 11999955-- Buca katliam›n› pro-
testo için 23 hapishanede baflla-
t›lan Genel Direnifl tutsaklar›n
zaferiyle sonuçland›.

Muhtar’›n bbir sözü ttakiy-
yeci iislamc›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 yerdey-
di. Siyoniste ““vvaann MMiinnuutt,, vvaann mmiinnuutt”” 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, hhalklar›n öönderlerine. Dimitrov’dan Castro’ya, Day›’ya

kadar daha sonra bir çok önderin yapaca¤› bir “savunma” tarz›n›n ilk örnek-
lerindendir Muhtar. Can› karfl›l›¤› hiçbir pazarl›¤a girmeyendir. Yoldafllar›na,
savaflç›lar›na, “ya ölün ya kazan›ncaya kadar devam edin” diyendir. 

*

Muhtar, ggenç yyafll›, hher vatansevere ssöylenmifl bbir sözdür: 70 ya-

fl›ndaki bir önderin tutsak edilinceye kadar da¤larda bizzat savaflç›larla bir-
likte kalmas›na da dikkat çekmek isteriz. Kavgada yafl›n de¤il, beynin ve yü-
re¤in önemli oldu¤una dair, tarihi bir örnektir Ömer Muhtar. 

Tarihin Bugüne Söyledi¤i
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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› sa-
hiplenmek için 55 KKaass››mm’’ddaa EErrzzuu--
rruumm’’aa gidiyoruz.

2008 May›s ay›nda, Sivas’ta
Amerikan emperyalizmine karfl› bir
karikatür sergisi açt›klar› için tutuk-
lanan arkadafllar›m›z›n 5 Kas›m'da
mahkemeleri var. 

2008 May›s’›ndan bu güne yafla-
nanlar hukuksuzlu¤un, adaletsizli-
¤in göstergesidir. Burjuvazi kendi
yasalar›na dahi uymam›flt›r. BBiirr yy››ll››
aaflflkk››nn ssüürree iddianameleri dahi ha-
z›rlanmadan tutuklu kald› arkadafl-
lar›m›z. ‹ddianame tutukland›kla-
r›ndan ancak 1155 aayy ssoonnrraa haz›rlana-
bildi.

Milli E¤itim
Bakanl›¤›’n›n 100
temel eseri aras›n-
da yer alan Mon-
taigne'nin “Dene-
meler” adl› kitab› dahi örgüt üyeli-
¤inin delili olarak gösterildi! Yasal
dergi ve kitaplar, kültür sanat dergi-
leri “örgüt doküman›” say›l›p delil
yap›ld›. Bu hukuksuzlu¤a, adalet-
sizli¤e karfl› elbette ki sessiz kala-
mazd›k. Sessiz kalmad›k, arkadafl-
lar›m›z› yaln›z b›rakmad›k. 18
A¤ustos’taki ilk duruflmada arka-
dafllar›m›z›n yan›ndayd›k. 

Karikatürlere dahi tahammül
edemeyen oligarfli, bu ülkenin ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi isteyen genç-
li¤ine karfl› tahammülsüzlü¤ünü
gösterdi. Önce sivil faflist bir güru-
hun sald›r›s›n› örgütleyerek linç gi-
riflimiyle bizi y›ld›raca¤›n›, sindire-
ce¤ini sand›. Sonra kendileri sald›r-
d›lar. Mahkemeye kat›lmak için ge-
len 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 sindir-
mek, korkutmak istediler. 

Duruflma salonu d›fl›nda bunlar

olurken, dava
da 5 Kas›m’a
ertelendi.

‘Bu Vatan Bizim’ diyenlerden,
emperyalizmin zulmüne, sömürüsü-
ne karfl› ç›kanlardan korkuyorlar.
Korkuyorlar ba¤›ms›zl›k isteyenler-
den. Korkuyorlar devrimci gençlik-
ten. Çünkü biz topraklar›m›z›n
Amerikan üssü olmas›n› istemiyo-
ruz. “Amerika ülkemizden defol!”
diyoruz.

Sivas’taki karikatür sergisini
“terör eylemi” olarak göstermekteki
amaçlar› da arkadafllar›m›z›n sahip-
lenilmesini engellemeye yönelik
sald›r›lar› da bundand›r. Bir tarafta
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk isteyen ggeennççlliikk, di¤er
tarafta ABD’nin ufla¤› iflbirlikçiler.

Bizler bu yüzden 5 Kas›m’da yi-
ne Erzurum’da, arkadafllar›m›z›n
yan›nda olaca¤›z. Yine hayk›raca¤›z
yüzlerine: ““BBaa¤¤››mmss››zzll››kk ‹‹sstteemmeekk
SSuuçç DDee¤¤iillddiirr””, "Amerika' ya Karfl›
Ç›kmak Suç De¤ildir". Mahalleleri-
mizde, okullar›m›zda ast›¤›m›z afifl-
lerle, da¤›tt›¤›m›z bildirilerle nas›l
hayk›r›yorsak ““AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu
VVaattaann BBiizziimm”” diye, Erzurum’dan
da hayk›raca¤›z: AAmmeerriikkaa DDeeffooll
BBuu VVaattaann BBiizziimm!!

YÖK, 12 Eylül faflizminin ku-
rumlar›ndand›r. Gençli¤i demokra-
tik, akademik, ba¤›ms›zl›k mücade-
lesinden koparmaya çal›flan oligar-
flinin temel önemdeki kurumlar›n-
dan birisidir. 

‹flte bunun için her y›l kurulufl

y›ldönümlerinde "YÖK’e Hay›r" ta-
lebimizi bir kez daha ortaya koyu-
yor ve tüm gençli¤i "YÖK’e Hay›r"
demeye ça¤›r›yoruz.

Paras›z, bilimsel, demokratik
e¤itimin önündeki en büyük engel-
lerden birisidir YÖK. 

Görüfllerini be¤enmedi¤i ö¤re-
tim görevlilerini görevden alan, en
demokratik haklar›n› kulland›klar›
için ö¤rencileri soruflturmalarla,
uzaklaflt›rma cezalar›yla, okuldan
atmalarla sindirmeye çal›flan bu ku-
rum, kuruldu¤u günden bu yana,
ö¤renci gençlik üzerinde bir bask›
mekanizmas› olarak çal›flm›flt›r. 

6 Kas›m, YÖK’ün kurulufl y›ldö-
nümüdür. Kuruldu¤u günden bu ya-
na devrimci ö¤rencilerin hedefinde-
dir. Kimi zaman boykotlarla kimi
zaman yürüyüfllerle, mitinglerle,
afifller, bildiriler ve imzalarla

YÖK’ün faflist,
gerici yüzünü
teflhir ettik ve et-
mekteyiz. 

Bu sene de 6
K a s › m ’ d a

YÖK’e karfl› mücadelemiz sürecek.
YÖK kald›r›lana kadar YÖK’e kar-
fl› mücadele etmeye devam edece-
¤iz. E¤er bugün kimse YÖK'ü savu-
namaz duruma gelmiflse bu y›llard›r
sürdürdü¤ümüz mücadelenin sonu-
cudur.

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu oollaarraakk
ççaa¤¤rr››mm››zzdd››rr::

Amerikan karfl›t› karikatür sergi-
si açt›¤› için tutuklanan Sivas Genç-
lik Derne¤i üyesi arkadafllar›m›za
sahip ç›kmak için, arkadafllar›m›z›
1,5 y›ld›r hapishanede tutan Ameri-
kan iflbirlikçilerini yarg›lamak için
55 KKaass››mm 22000099’’ddaa EErrzzuurruumm’’ddaa ddaa--
vvaann››nn ggöörrüülleeccee¤¤ii mmaahhkkeemmeeddee oollaa--
ll››mm..

6 Kas›m’da, 12 Eylül’ün faflist
kurumlar›ndan YÖK’e karfl› bilim-
sel, demokratik, bir e¤itim istemek
için de tüm gençli¤i, ilerici demok-
rat güçleri, Ankara’ya ça¤›r›yoruz.

GENÇL‹K 
FEDERASYONU

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

5 KKas›m’da Amerikan em-

peryalizmine karfl› ç›kan vatanse-
ver ö¤rencilerle dayan›flmak için 

Erzurum’day›z!

*

6 KKas›m’da YÖK’e, Ame-

rikan ‹flbirlikçili¤ine, Tecrite karfl›

Ankara’day›z!

Ülkemizde Gençlik

BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZLLIIKK DDEEMMOOKKRRAASS‹‹ 
MMÜÜCCAADDEELLEESS‹‹NNDDEE BB‹‹ZZ VVAARRIIZZ!!
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Ülkemizde Gençlik

““BBiizz yyeenniilliikkççiilleerr ppaarrttii--
ssiiyyiizz vvee yyeenniilliikkççiilleerrii eenn
iisstteekklliiccee iizzlleeyyeenn hheerr zzaa--
mmaann ggeennççlliikkttiirr..””

((VV.. II.. LLeenniinn))    

ÜÜllkkeemmiizzddee

- ‹lkö¤retim Okullar›nda

1100.. 887700.. 557700 ö¤renci

- Genel Liselerde

11.. 998800.. 445522 ö¤renci

- Mesleki ve Teknik Liselerde 

11.. 226644.. 887700 ö¤renci

- Üniversitelerde

22.. 229911.. 776622 ö¤renci var. 

Toplam say›m›z: 

1166.. 550077.. 665544

Türkiye nüfusunun yaklafl›k
%% 2200''ssiinnii biz oluflturuyoruz.

HHeerr 55 kkiiflfliiddeenn bbiirrii 
öö¤¤rreenncciiddiirr......

Bu kadar çok oldu¤umuzu 
B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
Örgütlenme, SSöz ve
Düflünce ÖÖzgürlü¤ü
Sorunu

Ülkemiz gençli¤inin en önemli
sorunlar›ndan biri en temel hakk›m›z
olan örgütlenme, söz ve düflünce öz-
gürlü¤üdür. Gerek MEB (Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›), gerekse de YÖK
(Yüksek Ö¤renim Kurumu) liselerde
ve üniversitelerde uygulad›klar› yasa
ve yönetmeliklerle bu hakk›n kulla-
n›lmas›n› engellemektedir. 

Üniversitelerde, liselerde düflün-
celerini ifade edebilecekleri, taleple-
rini 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 sö-
züm ona ““öörrggüüttlleennmmee hhaakkkk››”” olarak
izin verilen kol veya kulüp faaliyetle-
ri, s›n›f baflkanl›¤› ve ÖÖTTKK (Ö¤renci
Temsilcili¤i Kurulu) gibi uygulama-
lar›n ise demokratik örgütlenme aç›-
s›ndan hiçbir geçerlili¤i yoktur. ÖÖ¤¤--
rreennccii TTeemmssiillcciilleerrii KKuurruulluu, s›n›rlar›
YÖK taraf›ndan belirlenmifl ve göre-
vi-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

izin verilmemekte veya kuruldu¤un-
da da faaliyeti çok çeflitli bask›larla
engellenmektedir. Üniversite idaresi-
nin izni olmadan kulüplerde hiçbir
fley yap›lamaz. Ki ço¤unlu¤u sadece
isim olarak vard›r. Faaliyet yürütebil-
mek 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; de-
mokratik, serbest örgütlenme, bu ör-
gütlülükler arac›l›¤› ile yönetimde
söz ve temsil hakk› olmal›d›r. Okul-
larda her türlü bilimsel düflüncenin
hiçbir k›s›tlanma olmadan dile getiri-
lebilmesi, gençli¤in demokratik tar-
t›flma ortam›nda kendini gelifltirmesi
sa¤lanmal›d›r. Gençlik, toplumun ge-
lece¤i ise gerek okullar›nda, gerekse
de ülke sorunlar›nda, ssöözz ssööyylleemmee vvee
kkaarraarr aallmmaa vvee yyöönneettiimmee kkaatt››llmmaa
hakk›na sahip olmal›d›r.

Gerici, floven bir e¤itimle, demok-
ratik haklar›n›n fark›nda olmayan ca-
hil, kifliliksiz gençler yaratmaya çal›-
flan bu düzen elbette ki sorunlar›m›z›
çözemeyecektir. Kendimizi ifade ede-
bilece¤imiz, taleplerimizi dile getire-
ce¤imiz alanlar yaratmal›y›z. Bu talep-
lere 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...

GGennççlliikk ÜÜzzeerriinnee  
SSÖÖZZLLEERR

Ç
‹

Z
G
‹

Y
L
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Ö¤retmeni oolmayan 
üniversite

Kütahya ve ilçelerindeki, fa-
külte ve yüksek okullar›nda 39
bin ö¤rencisi bulunan Dumlup›-
nar Üniversitesi (DPÜ) bünye-
sinde yeni bir bölüm olarak t›p
fakültesi aç›ld›. Takvim Gazete-
si’nin haberine göre resmi bir
törenle aç›lan fakülteye 26 ö¤-
renci al›nd›; fakat hiçbir ö¤re-
tim görevlisi atanmad›.

Rektör emir verdi 
Polis ssald›rd›

Hacettepe Üniversitesi Bey-
tepe Yerleflkesinde  ö¤rencilerin
stant açmak istemesine Üniver-
site Rektörlü¤ü polisleri sald›r-
tarak engel olmaya çal›flt›.  Po-
lislerin tazyikli su ve gaz bom-
bas› kulland›¤› sald›rada 66 ö¤-
renci gözalt›na al›nd›. 
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Egemenler çok iyi biliyorlar.
Halklar› tek bafl›na bask› ve fliddetle teslim ala-

mazlar. 
Bunu çok iyi bildiklerinden ideolojik, siyasi ve kül-

türel 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 düfl-
man karfl›s›nda meflruluklar›n› yitirmesi ve bunun
devrimci mücadele üzerindeki etkisidir. 

Öyle bir hale gelinmifltir ki emperyalizm ve iflbir-
likçileri dünya halklar›na karfl› vahflice sald›r›rken,
dünya üzerinde bu sald›r›lara karfl› ciddi anlamda
hiçbir ses ç›kma-
maktad›r. 

Pek çok devrim-
ci örgüt inançs›zlafl-
m›fl ve emperyaliz-
min etkisi alt›na gir-
mifltir. 

Emperyalizmin
gücü, y›k›lmazl›¤›,
hatta do¤rulu¤u,
dünyada bar›fl› ve özgürlü¤ü sa¤layabilece¤i keflfe-
dilmifltir. 

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 terkedil-
mesinin en önemli nedeni, mmeeflflrruulluukk bbiilliinncciinniinn yyaarraa
aallmmaass››dd››rr.. 

Çünkü hakl› ve do¤ru oldu¤una inanc› tam olanla-
r›n emperyalizmden korkmas› ve karamsarl›¤a kap›l-
mas› 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 olabil-
meyi gerektirmektedir. ‹nançlar›na s›k› s›k›ya ba¤l›
olmayan ve yüreklerinde ve beyinlerinde korku tohu-
munu yeflertenlerin emperyalizm ve iflbirlikçilerin
sald›r›lar› karfl›s›nda boyun e¤meden durabilmesi,
halklar›n kurtulufl mücadelesini kararl›l›kla sürdüre-
bilmesi mümkün de¤ildir. 

NNEEDD‹‹RR MMEEfifiRRUULLUUKK??
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-

dan farkl› olur. Kim hangi s›n›f› temsil ediyorsa, mefl-
ruluk anlay›fl› da ona göre biçimlenir. Oligarflinin de
oportünizmin de reformizmin de kendi s›n›fsal ç›kar-
lar›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, reformiz-
min meflruluk anlay›fl› da bu yasalar›n çizmifl oldu¤u
s›n›rlar içerisinde hareket etmekte ifadesini bulur. Re-
formizme 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 sa-
vunduklar›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 ÇIKARLARI-
DIR. 

MEfiRULU⁄U-
MUZUN TEMEL‹
TAR‹HSEL HAK-
LILI⁄IMIZDIR. 

Tarihsel hakl›l›-
¤›m›z›n iki önemli
aya¤› vard›r. 

Birincisi, mev-
cut düzenin y›k›l›p yerine, yeni bir düzenin kurulma-
s›n›n tarihsel olarak zorunlu olmas›ndan; çünkü tarih-
te hep böyle olmufltur. ilkel toplumdan köleci toplu-
ma, köleci toplumdan kapitalist topluma, nas›l tarih-
sel zorunluluk olarak geçilmiflse kapitalist toplumdan
sosyalizmede ayn› tarihsel zorunluluk içinde geçile-
cektir. 

‹kincisi, emekçi halklar›n her türlü haklar›n› elde
edebilmesi ve sömürülmeden, bask› ve zulüm gör-
meden, yaflayabilecekleri bir düzeni ancak eski düze-
ni y›kmakla kurabilecekleri, gerçe¤inden kaynakl›
devrim mücadelesi hakl› ve meflrudur. 

Bir avuç burjuvan›n, sömürü saltanat› olan bugün-
kü 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, ül-
kemizin emperyalizme peflkefl çekilmesi, kar›fl kar›fl
sat›lmas› meflru mudur? 

Kabul edilebilir mi? 
Faflizmin pervas›zca sald›rmas›, iflkenceler yap-

mas›, katliamlar düzenlemesi, kendine boyun e¤me-
yen tüm güçleri "terörist" ilan edip, yaflam hakk›n›
ortadan kald›rmas› meflru mudur? Kabul edilebilir
mi? 

Meflru de¤ildir ve kabul edilemez. 

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

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

DEVR‹MC‹L‹KLE ÖZDEfiT‹R 
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Emekçi halklar› sömüren, bask› ve terörle sindirmek iste-
yen 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, halkla-
r›n özgür iradesini esas alan bir yönetim için mücadele et-
mektir. 

Aç›kt›r ki bu sömürü düzeni y›k›l›p halk›n iktidar› kurul-
mad›¤› müddetçe halklar›m›z asla özgürlü¤üne kavuflama-
yacak, 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 müca-
dele 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 mücadele-
sidir. 

-Meflrulu¤una ‹nanmayan Geliflemez, Gelifltiremez: 
-Meflrulu¤una ‹nanmayanlar Üretemez:
-Meflrulu¤una ‹nanmayanlar Sürekli Kuflku ‹çinde Yaflar-

lar: Kafas›nda sürekli "acaba" sorusuyla yaflayan bir devrim-
ci hiçbir faaliyetinde olmas› gereken baflar›y› elde edemez

-Dava Adam› Olamaz: Dava Adam› olmak, kendini her
fleyiyle devrime adamakt›r

-Meflrulu¤una ‹nanmayanlar Düflman Karfl›s›nda Direne-
mez, Çat›flamaz:

Bu nedenle öönnccee ssaavvrruulluurrllaarr.....
Sonra ddüüzzeennee yyaammaann››rrllaarr......
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, ver-

mez. 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› dü-
flünmek, i¤rençli¤i düflünmekten baflka bir fley de¤ildir. Dü-
zenin herhangi bir yan›n› bile do¤ru ve hakl› görmek, i¤renç-
li¤e pirim vermektir. Bu dünyada onurlu ve namuslu yafla-
mak istiyorsak devrimcili¤in erdemlerine s›k› s›k›ya ba¤lan-
mak zorunday›z. Hakl›l›¤›m›za ve do¤rulu¤umuza olan inan-
c›m›zdan ald›¤›m›z güçle bize i¤rençlikleri dayatan, halklar›-
m›za onursuz bir yaflam› reva gören emperyalizmin ve iflbir-
likçilerin üzerine cüretle yürüyelim. Meflrulu¤umuza inand›-
¤›m›zda önümüzdeki engelleri bir bir aflacak, gücümüzü gö-
rece¤iz.

MEfiRULUK B‹L‹NC‹NE ve CÜRETE SAH‹P OLUNMA-
DAN 

DEVR‹MC‹L‹K SÜRDÜRÜLEMEZ!.. 

Nazi kkamp›na
dönen 

hapishanelerde 

bir ölüm ddaha
Hapishanelerde 9 y›lda 306 ölümün ol-

du¤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 tu-
tuklu ve hükümlü ölümle yüzyüze yaflat›l›-
yor.

Son olmayaca¤› belli olan son ölüm ‹s-
kenderun E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde
yafland›. Adli bir davadan 12 y›la hükümlü
Ekrem Bardakç›, kay›tlara son 9 y›lda sseess--
ssiizz iimmhhaa’n›n katletti¤i bir ölüm olarak geç-
ti...

Hapishanelerde bu politikayla katledi-
lenlerin oorrttaakk nnookkttaass›› fludur: Hastal›k za-
man›nda teflhis edilmez, hastal›¤a zaman›n-
da müdahale yap›lamaz, bilinçli olarak te-
davisi 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 gir-
di¤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› tutulama-
yacak kadar ço¤alan ölümler... Katledilen
tutuklu ve hükümlülerin en sonuncular›; ‹‹ss--
mmeett AAbbllaakk,, MMuussttaaffaa EElleellççii,, GGuurrbbeett MMeettee,,
HHaassaann KKeerrtt,, BBeeflfliirr ÖÖzzeerr,, RReecceepp ÇÇeelliikk,, AAllii
ÇÇeettkkiinn,, MMuussttaaffaa DDeemmiirr,, YY››llmmaazz KKeess--
kkiinn’’ddii...... Ve AKP iktidar› devrimci tutsak
Güler Zere’yi katletmek için de faflist dayat-
malar›nda pervas›zca ›srar ediyor. 

Hapishaneler toplumun aynas› ise e¤er,
hapishaneler bugünkü düzenin, katleden
devletin faflist kimli¤ini yans›tmaktad›r bize.  
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Gençlik Dernekleri üniversitel-
erde 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.  

‹‹ssttaannbbuull’da, ‹stanbul Üniver-

sitesi 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” kampa-
nyas› 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›, pulla-
malar 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›. 

EEllaazz››¤¤’da, Elaz›¤ Gençlik

Derne¤i Giriflimli ö¤renciler, F›rat
Üniversitesi giriflinde, kampüs
içindeki bilbordlar ve duraklara,
Fen-Edebiyat, Mühendislik fakül-
tesi içine ve s›n›flara Paras›z E¤i-
tim ‹stiyoruz Alaca¤›z Gençlik Fe-

derasyonu imzal› afifller ast›lar. 

EEsskkiiflfleehhiirr'de Anadolu Üniver-

sitesi'nde “Har(a)ca Yeme¤e Bar›n-
maya 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›. 

AAnnkkaarraa'da Ankara Üniverste-

si DTCF, Hukuk Fakültesi, Siyasal
Bilgiler Fakültesi; Kurtulufl Lisesi,
‹nönü Lisesi, Y›ld›r›m Beyaz›t Li-
sesi, Ege Lisesi, Tuzluçay›r Anado-
lu Lisesi, ‹ncirli Lisesi, Polatl› Li-
sesi, Polatl› K›z Meslek Lisesi'ne
afifller as›ld›. 

EEddiirrnnee’de Trakya Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi, ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi, Mühendis-
lik Mimarl›k Fakültesi, T›p Fakül-
tesi ve Selimiye Ö¤renci Yurduna
afifller as›ld›.

Paras›z E¤itim istiyoruz Platfor-
mu taraf›ndan Trakya Üniversite-
si'nde al›nan zorunlu ba¤›fllara kar-
fl› bafllat›lan imza kampanyas› 22-
23 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›. 

Gençlik, Kampanyalar›na
Devam Ediyor
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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 fo-
to¤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 et-
meyen 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 yakla-
fl›k 150 ö¤renci "faflizme karfl› omuz omuza" sloganla-
r›yla yurt giriflinde oturma eylemi yapt› ve gece
05.00'te yurda gelen bas›na bir aç›klama yaparak erte-

si gün yapacaklar› bir
eylemle faflist sald›r›-
y› protesto edecekleri-
ni duyurdular.

Sabah yurt önünde

toplan›larak alk›fl, slo-

gan ve z›lg›tlarla rek-

törlü¤ün önüne kadar

yürüyen devrimci, de-

mokrat, yurtsever yak-

lafl›k 5oo ö¤renci rek-

törlük önünde arkadafllar›n›n kanl› gömle¤ini açarak fa-

flist sald›r›lar›n hesab›n› soracaklar›n› belirttiler. Olufltu-

rulan bir heyetle rektörle görüflen ö¤renciler üniversitele-

rinde faflist istemediklerini belirterek "Faflizme Karfl›

Omuz Omuza, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Susma Sustuk-

ça S›ra Sana Gelecek" sloganlar›yla toplu olarak üniver-

siteden ç›k›fl yapt›lar. 

Ankara'da Keyfi Gözalt›
ve Tutuklama

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. 

Bursa’da Polis Tehditi
Bursa’da polis, her yerde oldu¤u gibi tehdit-

lerinden, 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 anne-
sine  “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 mü-
cadele etmeye devam edece¤iz.” dedi. 

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 Federas-
yonlu ö¤rencilerin foto¤raflar›n› çekerek taciz etme-
ye çal›flan,  Terörle Mücadelede Dernekler Masas› fle-
fi oldu¤u ö¤renilen fiükrü isimli polis bununla da yet-
inmedi. Ertesi günlerde yan›na korumalar›n› da ala-
rak tekrar ö¤rencileri taciz etmeye çal›flt›. Devrimci
ö¤rencilerin onun foto¤raf›n› çekmeleri üzerine ise
telafl ve panik halinde günefl gözlüklerini takarak ora-
dan uzaklaflt›.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde
stand açmak isteyen ö¤rencilere polisin müdahale et-
mesi sonucu ö¤rencilerle polis aras›nda çat›flma ç›kt›.
Ö¤rencilere tazyikli su ve gaz bombas› kullanan po-
lis 66 ö¤renciyi gözalt›na ald›. 



Üniversiteleri, hakl› talepleri tar-
t›flmak, karfl›lamak yerine, polis ve
özel güvenlik terörüne teslim eden,
en hakl› talebi soruflturmalarla kar-
fl›layan faflist-gerici kafalar yönet-
mektedir.

Karfl›m›za iki seçenek ç›kmakta-
d›r. Birincisi; ya onlar›n istedi¤i gi-
bi kifliliksiz, boyun e¤dirilmifl, sis-
teme 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 talepleri-
mize sahip ç›kacak ve bunun için
mücadele edece¤iz.

Oligarfli ve onun ad›na üniversi-
teleri 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 talep-
lerini, iradesini yok sayarak yönetti-
ler üniversiteleri. Yolsuzluklar, fa-
flist-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 sözü-
müzü söyleyebilmek için örgütlen-
meli ve mücadele etmeliyiz. 

LLiisseellii,, ÜÜnniivveerrssiitteellii vveeyyaa
OOkkuullddaann AAtt››llmm››flfl,, TTüümm
ÖÖ¤¤rreennccii GGeennççlleerr!!

6 Kas›m, YÖK’ün 1981’deki ku-
rulufl günüdür ve o gün bugündür,
Devrimci Gençlik, bu y›ldönümü-
nü, YÖK’e, faflizmin üniversite dü-
zenine karfl› mücadele günü olarak
geleneksellefltirmifltir. 

Gençli¤in söz hakk› için;

taleplerimiz için, 

YÖK’e hay›r demek için, 

Amerikan iflbirlikçili¤ine ve tec-
rite hay›r demek için, 6 Kas›m’da
tüm ö¤renci gençli¤i, meydanlarda,
caddelerde, eylemde olmaya ça¤›r›-
yoruz. 

YYÖÖKK KKaalldd››rr››llss››nn!!....

YÖK ile üniversitelerde kurulan
düzen 28 y›ld›r sürüyor. Üniversite-
ler, YÖK düzeni alt›nda, ö¤renciler
için birer askeri k›fllaya, bilimden
uzak düzenin ve tekellerin hizme-
tindeki kurumlara çevrilmifltir. 

YÖK düzeni ile birlikte gençli-
¤in umutlar› çal›nd›. Üniversitede
okumak, “sorunlar içinde bo¤ul-
mak” yaflama ve insana “yabanc›-
laflmak” haline getirildi.

YÖK düzeni her tür örgütlenme-
yi, sosyal faaliyeti, bilimsel ve de-
mokratik etkinlikleri, tart›flmalar›,
“suç” saymakta ve cezaland›rmak-
tad›r.

Bireysel ve sorumsuz bir yafla-
m›, baflkas›n›n s›rt›na basarak “yük-
selmeyi” gençli¤e empoze eden
YÖK düzeni gençlik kendisine, hal-
ka yabanc›laflmaktad›r. 

Gençlik, yoksullukla, polis bas-
k›s›yla ve ders bask›s›yla “terbiye”
edilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Üniversiteler gerici ve faflist ör-
gütlenmelere aç›k, devrimci de-
mokrat örgütlenmelere kapal›d›r.
Okullar, tarikatlar›n kadro kayna¤›
haline getirilmifltir. 

YÖK yönetiminin 28 y›ld›r de-
¤iflmeyen misyonu, öz ve özet ola-
rak, düzene uygun kafalar yetifltir-
mek olmufltur. 

DDüüzzeennii RReeddddeettttii¤¤iimmiizz ‹‹ççiinn,,
YYÖÖKK’’üü DDee RReeddddeeddiiyyoorruuzz..

Bu nedenle “YÖK kald›r›ls›n!”
diyoruz. YÖK kald›r›lmal›d›r. Çün-
kü bu kurulu sistem devam ettikçe
binlerce, onbinlerce ö¤renci bu cen-
dere 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 pa-
ras› olmayan›n okuyamaz hale gel-
di¤i bir düzen kurdular. EE¤¤iittiimm ppaa--
rraass››zz vvee bbiilliimmsseell oollmmaall››dd››rr!!

Örgütlenme önündeki engeller
kald›r›lmal›, haklar› ve özgürlükleri
için ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için
mücadele eden ö¤rencilere karfl› yü-
rütülen soruflturma, okuldan uzak-
laflt›rma, atma terörüne son veril-
melidir. 

Ceza ve bask› ile ö¤rencileri y›l-
d›rmak isteyen YÖK’ün köhne dü-
zeni 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” de-
meden, 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›l-
mas› için mücadele etmedikçe 29.
y›l›na giren bu düzen, devam ede-
cektir.

Bu ise daha çok gencimizin bu
cendere içinde ezilip düzene tabi
hale getirilmesi, gençli¤in gelece¤i-
nin yani ülkemizin gelece¤inin ka-
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6 Kas›m’da, YÖK’e, Amerikan 
‹flbirlikçili¤ine Ve Tecrite Hay›r!
Demek ‹çin, Sen de Mücadeleye Kat›l!

Harçlarla, uulafl›m vve bba-
r›nma ggiderleri iile pparas› ool-
mayan›n ookuyamaz hhale ggel-
di¤i bbir düzen kkurdular. BBu
düzen kkald›r›lmal›d›r. EE¤itim
paras›z vve bbilimsel oolmal›d›r.



rart›lmas› demek olacakt›r.

AAmmeerriikkaann ‹‹flflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinnee
SSoonn VVeerriillmmeelliiddiirr!!

Y›llarca bizlere “siz okul s›rala-
r›ndan bafl›n›z› kald›rmay›n” dedi-
ler. Ülkemizin emperyalistlere par-
ça parça sat›lmas›, iflbirlikçili¤in
geçer hale getirilmesi karfl›s›nda se-
simizi ç›karmayal›m, bu ülkenin ba-
¤›ms›zl›¤› için mücadele etmeyelim
diye her yola baflvurdular.

Bize biçilen bu rolü kabul etme-
miz düflünülemez! Ba¤›ml›, tüm
kaynaklar›m›z›n emperyalistlere ak›-
t›ld›¤› bir düzene sessiz kalamay›z. 

‹flbirlikçilik öyle bir noktaya ge-
tirildi 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 Afganis-
tan’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 ve-

rilmeli, Afganistan’dan ç›k›lmal›,

kardefl halklara karfl› kullan›lan ‹n-

cirlik üssü kapat›lmal›d›r.

Genç olmam›z, ö¤renci olma-

m›z, ülkemizin sorunlar›yla ilgilen-

meyece¤imiz anlam›na gelmez.

Tersine bizi y›llard›r apolitiklefltir-

meye çal›flanlara karfl› ülkemizin ve

halk›m›z›n yaflad›¤› her fleyde taraf

olmal›y›z. 

Taraf›m›z halktan, hakl›dan yana-

d›r. Taraf›m›z ülkemizin ba¤›ms›z ve

özgür olmas›ndan yanad›r. ‹flbirlikçi-

lere karfl› ba¤›ms›zl›¤› savunuyor ve

bunun için mücadele ediyoruz.

TTeeccrriitt HHaallkkaa SSaalldd››rr››dd››rr..
TTeeccrriitt’’ee KKaarrflfl›› ÇÇ››kk››yyoorr,,

HHaallkk››nn BBiirrllii¤¤iinnii
SSaavvuunnuuyyoorruuzz

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 sorun-

lar›, hem di¤er kesimlerin sorunlar›

temelde ülkemizin emperyalizme

ba¤›ml›l›¤›na dayan›yor.

Bizi birbirimizden tecrit ederek,

birlikte mücadele etmemizin koflul-

lar›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› tut-

may›p her alana yayd›lar.

Baflta F Tipi hapishanelerde uy-

gulanmakta olan tecrit olmak üzere

her alanda tecrit politikas›na son ve-

rilmelidir. Halk› suni ayr›mlarla bö-

len, birbirine karfl› k›flk›rtan gerici-

faflist propagandalar ve sald›r›lar

durdurulmal›d›r.
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Halk›n Hukuk Bürosunca
27 Ekim tarihli yaz›l› aç›klama
ile K›r›klar F Tipi Hapishane-
si’nde ‹flkencenin sürdü¤üne
dikkat çekilerek: 

“K›r›klar F Tipi Cezaevi’nde
tutuklu olarak bulunan müvek-
killerimiz ‹leri K›z›laltun, Burak
Demirci ve Ümit Çobano¤-
lu’nun hücreleri, 19.10.2009 ta-
rihinde, arama yap›laca¤› gerek-
çesiyle talan edilmifltir(...) Her
üç müvekkillimiz de daha önce-
den defalarca sald›r›ya u¤ram›fl-
lard›. Hapishane idaresi ve gar-
diyanlar müvekkillerimizin sa¤-
l›k sorunlar›ndan haberdar ol-
duklar› gibi yap›lan sald›r›lar›n
var olan sa¤l›k sorunlar›yla bir-
leflti¤inde, telafi edilemeyecek
sonuçlar do¤- mas›na neden ola-
ca¤› da bilmektedirler. Müvek-
killerimizden Burak Demirci
tam da bu nedenle kasten bo-
¤az›ndan s›k›lmak suretiyle

sald›r›ya u¤ram›fl
ve sonras›nda ço-
¤unlukla bafl böl-

gesini hedefleyen darbeler al-
m›flt›r. Ümit Çobano¤lu’nun
kafas› betona defalarca vurul-
mufl, 4-5 gardiyan taraf›ndan
tekmelenmifltir.   Müvekkilleri-
mizin 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›k-
t›r ki hapishane idaresi yarala-
r›n geçmesini ve suç delilleri-
nin kaybolmas›n› beklemifltir”
denildi.

‹flkencenin münferit bir olay
olmad›¤›n›,  her olay  bir kez da-
ha iflkencenin yerleflik bir uygu-
lama oldu¤unu ve devlet politi-
kas›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n›
belirttiklen aç›klamaya  “Mü-
vekkillerimizin bafl›na gelenler-
den Adalet Bakan›, K›r›klar F ti-
pi Cezaevi Savc›s› ve Hapisha-
ne ‹daresi sorumludur” denile-
rek son verildi.

‹fiKENCE ARTIK HER YERDE.
DDookkttoorr ÇÇaakkmmaakk ddaa ‹‹flflkkeenncceeyyee
KKaatt››lldd››

TAYAD, 23 Ekim tari-
hinde yay›nlad›¤› yaz›l›
aç›klama ile Kand›ra 1
nolu F tipinde tutuklu
bulunan Özkan Y›l-
maz'a hastanede yap›-
lan iflkenceyi duyurdu:

“Sürekli olarak iflken-
cenin iktidar politikas› ol-
du¤unu söyledik(...) ‹flkence
iktidar politikas› oldu¤u içindir ki ya-
panlar korunur, yarg›lanmaz (...) fiimdi de
doktorlar iflkence yapmaya bafllad›.” denilen
aç›klamada TAYAD; Özkan Y›lmaz’›n mu-
ayeneye elleri kelepçeli halde al›nd›¤›n›, ke-
lepçeli muayeneyi  kabul etmeyince de jan-
darmalar taraf›ndan dövüldü¤ünü bu esnada
tedavi edecek doktorununda iflkeceye kat›ld›-
¤›n› belirtti.

TAYAD aç›klamada“fiimdi Özkan YIL-
MAZ'› döven jandarmalar ve Doktor Engin
ÇAKMAK'da korunacak m›? ‹flkenceye s›-
f›r tolerans söylemleri böyle mi hayata ge-
çecek?” diye sordu.

KIRIKLAR HAP‹SHANES‹NDE
‹fiKENCE DEVAM  ED‹YOR
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18 haftad›r adalet ar›yorlar 
Davutpafla’da yaflanan patlama-

n›n sorumlular›n›n yarg›lanmas›n› is-
teyen Davutpafla katliam› ma¤durla-
r›n›n ‹stanbul Taksim Tramvay dura-
¤›nda yapt›¤› eylemlere her hafta ol-
du¤u gibi bu Cumartesi günüde de-
vam edildi. “Davutpafla’y› Unutma-
d›k Unutturmayaca¤›z” pankart› aç›-
lan eylemde adalet isteyen sloganlar
at›ld›. 18. Haftas›na giren adalet ara-
y›fl›nda aileler, belediye yetkilileri-
nin 2 ay sonra ifadelerinin al›nmas›n
elefltirerek, ‹stanbul Cumhuriyet
Savc›l›¤›n›n sorumluluklar›n› yerine
getirmedi¤ini belirttiler. 

Direniflteki iflçilerden
ortak eylem

Sendika çal›flmas› yürüttükleri
için iflten at›lan Sabiha Gökçen Ha-
vaalan›, Sinter Metal ve Esenyurt
Belediyesi iflçileri ortak 24 Ekim
günü Taksim tramvay dura¤›nda
eylem yapt›. “Yaflasan S›n›f Daya-
n›flmas›”, “Sendika hakk›m›z en-
gellemez” 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¤i-
mizi geri alaca¤›z” denildi. Bu ey-
lemin bir ilk oldu¤unu belirten iflçi-
ler, bundan sonra da ortak eylemler
yapacaklar›n› duyurdular. 

Ankara Ab-
di ‹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 de-
mokratik kitle örgütleri ve kurumlar
taraf›ndan yap›lan eylemde, Yüksel
Caddesi’nden Abdi ‹pekçi Park›’na
yüründü. 11 kurum taraf›ndan orga-
nize edilen yürüyüfle; Halk Cephe-
si, D‹SK, KESK, TMMOB, TTB ve
çeflitli demokratik kitle örgütlerin-
den yönetici ve üyeler de kat›ld›.
Kent Afi ‹flçisi yaln›z De¤ildir pan-
kart›n›n tafl›nd›¤› eylemde Halk
Cepheliler “Kent Afi ‹flçilerinin Ta-
lepleri Kabul Edilsin, Kent Afi ‹flçi-
si Yaln›z De¤ildir, ‹flten At›lan
KENT Afi ‹flçileri Geri Al›ns›n”
dövizleri tafl›d›lar.

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 ‹t-
leri Y›ld›ramaz Bizleri” sloganlar›
at›ld›. 

KENT A.fi iflçilerinin örgütlü ol-
du¤u Genel-‹fl ‹zmir 5 Nolu fiube
Baflkan› Mehmet Ç›nar, önce bu da-
yan›flmadan dolay› teflekkür etti ve
devam›nda yaflad›klar›yla ilgili ola-
rak; “Bu sald›r› iflçi s›n›f›na yönelik
planl› bir sald›r›d›r. Sald›r›da bir ar-
kadafl›m›z polis taraf›ndan ensesine
vurularak darp edildi. Polis sonra-
dan bu durumu, 'Sald›rganlardan bi-
ri sand›m' diye gerekçelendirdi. Al-
perenli faflistlerin sald›r›s› bilinçli
bir sald›r›d›r. Bu kadar yer varken
polisin onlar› buradan yürütmesi de
tesadüf olamaz, düflündürücüdür”
diye konufltu. 

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›.

‹stanbul Üniversitesi bünyesin-
de çal›flan sa¤l›k emekçileri rektö-
rün verdi¤i sözleri tutmamas› üzeri-
ne 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›flan-
lar›na taleplerini yerine getirece¤i-
ne dair söz vermiflti. Verilen sözle-
rin üzerinden aylar geçmesine ra¤-

men sorunlar çö-
zülmeyince SES

üyesi sa¤l›k emekçileri, Çapa T›p
Fakültesi’nde 4-5-6 Kas›m tarihle-
rinde 2’fler saat ifl b›rakma karar› al-
d›. ‹fl b›rakma karar›n› dün Monob-
lok önünde yapt›klar› eylemle aç›k-
layan SES üyeleri, sorunlar›n›n bir
an önce çözülmesini, çal›flanlar ara-
s›ndaki ayr›ma son verilmesini iste-
diklerini dile getirdiler.

DMH Kent Afi
‹flçilerini
Ziyaret Etti 

Cumartesi 17
Ekim'den bu yana
Abdi ‹pekçi park›n-
da oturma eylemi

yapan Kent Afi iflçileri 22 Ekim gü-
nu Ankara'daki DMH'l›lar taraf›n-
dan ziyaret edildiler. DMH ad›na
Meryem Özsö¤üt, her alana ve her
kesime yönelik sald›r›lar›n artt›¤›
bir süreç yafland›¤›n› belirtti. Bu-
nun karfl›s›nda böyle fedakar, ka-
rarl›, coflkulu bir eylem yap›lmas›-

n›n çok önemli oldu¤unu söyledi.
Kendilerinin de mücadelelerinde
onlarla oldu¤unu, bu hakl› ve onur-
lu mücadeleyi desteklediklerini be-
lirti.

Genel-‹fl Sendikas› E¤itim Dai-
re Baflkan› Hüseyin Yaman ise, zi-
yaretten çok memnun kald›klar›n›
belirtti. Her kesimin dayan›flmas›
ile bu zorlu sürecin afl›laca¤›n› söz-
lerine ekledi. Konuflmas›n›
DMH'ya teflekkür ederek bitirdi.

‹flçilerin yürüyüflü boyunca çe-
kilen foto¤raflardan oluflan foto¤-
raf sergisinin gezilmesinin ard›n-
dan ziyaret sona erdi. 

FAfi‹ST SALDIRIYA KARfiI 
KENT A.fi ‹fiÇ‹LER‹YLE OMUZ OMUZA!!

Sa¤l›k emekçileri ifl b›rakma karar› ald›



Reformizm, karakteristik olarak
statükocudur. Düzen karfl›s›nda her
türlü militan, ihtilalci geliflmeden
korkup mevcut durumunu koruma-
ya çal›fl›r. Bu özelli¤i onu, ele geçir-
di¤i kurumlar› elinde tutma konu-
sunda da adeta uzmanlaflt›rm›flt›r.
Burjuva ayak oyunlar› dahil, kol-
tuklar›n› korumak için her yönteme
baflvurmakta ustalaflm›fllard›r. Bu
anlamda, bir kez herhangi bir örgüt-
lenmenin yönetimini ele geçirdiler
mi, onlar› oradan uzaklaflt›rmak
zordur. 

Statükocular genel olarak anti-
demokratiktirler. Çünkü demokratik
bir iflleyifl, statükolar› bozan bir di-
namizm yaratabilir. Bu düzen cep-
hesinde de böyledir, solda da. 

Statükoculu¤un anti-demokra-
tiklikte ne kadar ileri gidebilece¤i-
nin 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 ol-
mas› gerekti¤i gibi kat›ld›lar. 

Fakat Dan›flma Kurulu’nun “da-
n›flma”yla ilgisi yoktu. TMMOB ta-
rihinde demokratik bir gelene¤in
ürünü olarak ortaya ç›kan Dan›flma
Kurulu’nda demokrasiden de eser
yoktu. 

Konuflmalar, Kurula kat›lanlar-
dan söz talebi al›nmadan bafllat›ld›.
Sadece yönetimin “uygun” bulduk-
lar› konuflacakt› yani. Düzenin de-
mokrasisinden bir ad›m bile ileride
de¤ildi divan yönetimi. 

Konuflmalarda "TMMOB’da
Demokrasi ‹stiyoruz"  kampanyas›-
na yönelik hakaretler edildi, Art› ‹v-
me dergisini “k›nad›” kimileri. Bun-
lar›n hepsi serbestti, ama ‹vmecile-
rin söz talebi, tam bir sald›rganl›kla
bast›r›lmaya çal›fl›ld›. 

Elektrik Mühendisleri Odas› Yö-
netim Kurulu (YK) Baflkan›,kürsü-
den devrimci demokrat mühendisle-
re yönelik hakaretlere bafllay›nca,
salondaki ‹vme dergisi okurlar› al-
k›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, al-
k›fll› protestolar da sürdü. 

Meydan bofl de¤ildi yani. Refor-
mist oda a¤alar›, istedikleri gibi ko-
nuflmaya al›flm›fllard› anlafl›lan. 

Protestolar›n sürdü¤ünü gören
So¤anc›, toplant›ya ara vermek zo-
runda kald›. 

Toplant› aradan sonra yeniden
bafllad›¤›nda Divan Baflkan› So¤an-
c›, hiçbir fley olmam›fl gibi ve daha
önce ‹vme okurlar›na kürsüden ha-
karetlerde bulunan kiflilere yeniden
söz vererek toplant›y› sürdürmek is-
tedi. Bunun üzerine devrimci de-
mokrat mühendisler, tekrar “cevap
hakk› verilip verilmeyece¤ini” sor-
dular. So¤anc› bu noktada “yaln›zca

resmi üyelere söz verece¤i” gerek-
çesiyle, ““hhaakkaarreettlleerree öözzggüürrllüükk,,
ddeevvrriimmcciilleerree ssaannssüürr”” diye özetle-
nebilecek yönetimini sürdürdü. Bu
keyfilik ve zorbal›k karfl›s›nda sa-
londa tart›flmalar büyüdü, devrimci
demokrat mühendisler protestolar›-
na devam ettiler. Reformist yöne-
timden kimileri, provokatif söz ve
davran›fllarla So¤anc›’n›n yard›m›-
na kofltular ama hakl› olanlar, sus-
may› reddetti. Sonuçta So¤anc›, bu
anti-demokratik, bu keyfi Kurulu
iptal etmek zorunda kald›. 

RReeffoorrmmiisstt YYöönneettiimmiinn CCüü rreett 
VVee KKaarraarrll››ll››¤¤››,, YYaallnn››zzccaa 
SSttaattüükkoo UU¤¤rruunnaadd››rr!!

Sorunun siyasal özüne vak›f ol-

mayanlar, TMMOB’un ve ba¤l›

odalar›n, 300 binlik üye kitlesi için-

de say›lar› henüz çok da olmayan

devrimciler karfl›s›nda neden böyle

sald›rgan ve ölçüsüz olduklar›n› an-

lamakta güçlük çekiyor olabilir. Ni-

tekim, yukar›da anlat›lan Dan›flma

Kurulu toplant›s› sonras›nda 2211 ooddaa

bbaaflflkkaann››,, bir kez daha TMMOB yö-

netiminin, yani SSTTAATTÜÜKKOONNUUNN

yan›nda tav›r alarak tamamen sub-

jektif bir aç›klama yapt›lar. 

‹ptal edilen Dan›flma Kuru-

lu’nun ertesinde TMMOB ‹kinci

Baflkan› Nail Güler, devrimci mü-

hendis mimarlardan birini ar›yor ve

flöyle diyor:

"Bundan sonra dan›flma kurulu-
na ssiizzii aallmmaayyaaccaa¤¤››zz!!""

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 yer-

lerde gösterseler; devrimcilere karfl›

de¤il. 

Bu ne cüret, ne kararl›l›k ve ne de
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TTMMMMOOBB’’ddaa KKeeyyffii YYöönneettiimmee SSoonn!!
�DDeevvrriimmcciilleerriinn oollmmaadd››¤¤›› bbiirr

““ooddaa”” ppoolliittiikkaass››nn›› ssaaddeeccee vvee
ssaaddeeccee ssöömmüürrüüccüü eeggeemmeenn ss››--
nn››ffllaarr aallkk››flflllaarr.. 

�DDeevvrriimmcciilleerriinn oollmmaadd››¤¤›› bbiirr ddee--
mmookkrraattiikk kkiittllee öörrggüüttüü,, rruuhhuu--
nnuu,, ddiinnaammiizzmmiinnii kkaayybbeeddeerr vvee
yyiinnee sseevviinneenn yyaallnn››zz vvee yyaallnn››zz
hhaallkk››nn ddüüflflmmaannllaarr›› oolluurr.. 

�DDüüzzeenniinn iisstteeddii¤¤ii ggiibbii bbiirr OOddaa
mm›› oolluunnaaccaakk,, yyookkssaa hhaallkk››nn
mmüüccaaddeelleessiinniinn iihhttiiyyaaçç dduuyydduu--
¤¤uu bbiirr OOddaa mm››??

�TTMMMMOOBB’’ddaakkii mmüüccaaddeellee iiflflttee
bbuunnuunn mmüüccaaddeelleessiiddiirr..
TTMMMMOOBB’’ddaa ddeevvrriimmcciilleerree
kkaarrflfl›› hheerr ttüürrllüü aannttii--ddeemmookkrraa--
ttiikk,, kkeeyyffii yyöönntteemmee bbaaflflvvuurraann--
llaarr,, ddüüzzeenniinn ss››nn››rrllaarr›› iiççiinnddee
kkaall››pp kkoollttuukkllaarr››nn›› kkoorruummaakk
iisstteeyyeenn ssttaattüükkooccuullaarrdd››rr.. 

TMMOB Dan›flma Kurulu’nda devrimci demokrat mühendisler konuflturulmad›



rahatl›k; “ssiizzii aallmmaayyaaccaa¤¤››zz!!"" di-
yor. Sanki oras› bir demokratik
kitle örgütü de¤il, babalar›n›n
çiftli¤i. 

TMMOB YK Baflkan› Meh-
met So¤anc› da Kurulun sonla-
r›na do¤ru, bir devrimci mühen-
disin söz hakk› talebine ""sseennii mmuu--
hhaattaapp aallmm››yyoorruumm ccaann››mm"" diye ce-
vap vermiflti. 

Peki devrimcileri muhatap alma-
yan Mehmet So¤anc› kimleri muha-
tap al›r?

Mesela, bugüne kadar çeflitli ve-
silelerle karfl› karfl›ya geldiklerinde,
bir bakana, müsteflara veya bir ey-
lemde bir polis flefine bu sözü söy-
ledi mi acaba So¤anc›? Söyler mi?

Söylemez, söylemedi¤i gibi,
söyleyenleri de kuflku yok ki “sek-
terlikle” suçlar. 

Oda’n›n yönetimini ele geçir-
mifller, istedi¤ini muhatap al›yor, is-
tedi¤ini alm›yor? Demokratik kitle
örgütü de¤il, birilerinin krall›¤› san-
ki!.. Sald›rganl›kla, tahammülsüz-
lükle, adeta devrimcilere karfl› düfl-
manl›kla korumaya çal›flt›klar› iflte
budur. 

RReeffoorrmmiizzmm MMüüccaaddeelleenniinn 
ÜÜrrüünnüü OOllaann GGeelleenneekklleerrii 
vvee KKuurruummllaarr›› ÇÇii¤¤nniiyyoorr

DDaann››flflmmaa KKuurruullllaarr›› DDeemmookkrraa--
ttiikk BBiirr GGeelleennee¤¤iinn ÜÜrrüünnüüddüürr.. 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 mi-
mar ve mühendisin kat›l›m›yla ger-
çeklefltirilen ifl b›rakma eylemi, bu
tarihin önemli sayfalar›ndan biridir. 

2008 itibar›yla 23 odas› ve 300
bine yak›n üyesi olan TMMOB, ta-
rihine, örgütlenme düzeyine denk
düflecek bir etkinlik içinde de¤ildir.   

Neden? Bugün devrimci, de-
mokrat, ilerici mimar- mühendisle-
rin as›l olarak bu soruyu tart›flmala-
r› gerekirken, yönetimde, bu tart›fl-
may› bast›rmay› adeta bir politika

haline getirmifl bir anlay›fl bulun-
maktad›r. 

Bu anlay›fl TMMOB’u ele geçi-
rinceye kadar, TMMOB Dan›flma
Kurulu toplant›lar›, ttüümm TTMMMMOOBB
üüyyeelleerriinniinn kkaatt››ll››mm››nnaa aaçç››kktt››rr ve
zaten Dan›flma Kurulu toplant›lar›-
n›n temel amaçlar›ndan biri de üüyyee--
lleerriinn kkoonnuuflflmmaass››dd››rr..  

TMMOB dan›flma kurullar› 70’li
y›llarda, yani TMMOB’un toplum-
sal mücadele içinde ilerici anlamda
örgütlü olarak yer almaya bafllad›¤›
süreçte kurulmaya bafllanm›flt›r. 

Dan›flma Kurullar›, mimar mü-
hendislerin demokratik kat›l›mlar›-
na aç›kt›. 12 Eylül sonras›nda, da-
n›flma kurullar›na resmi bir tan›m
getirilmek zorunda  kal›nm›fl ve res-
mi bir üye tarifi yap›lm›flt›r. So¤an-
c›’n›n kürsüde “resmi üyelerin d›-
fl›ndakileri söz vermeyece¤im” di-
yerek s›¤›nd›¤› düzenleme, bir 12
Eylül düzenlemesidir. Ne hazin!

Statükocular, statükoyu koru-
mak için düzenin zorunlu k›ld›¤›
yasalardan medet umuyorlar. 

Düzenin yasalar›ndan medet
umarken, TMMOB tarihine s›rt dö-
nüyorlar. TMMOB’da üyelerin gö-
rüfllerinin, önerilerinin al›naca¤›,
elefltiri-özelefltiri mekanizmas›n›n
çal›flt›r›laca¤› baflka herhangi bir
mekanizma yoktur. Dan›flma Kurul-
lar›’n› demokratik iflleyifle kapat-
mak bu anlamda TMMOB’u de-
mokratik iflleyifle kapatmakt›r. Ve
zaten yapt›klar›, yapmak istedikleri
de budur. 

Daha sonraki y›llarda, TMMOB
yönetiminde yeralanlar, 70’li y›llar-
da oluflan bu ilerici anlay›fl› ad›m
ad›m terk etmifller ve TMMOB’u
düzenin yasalar›nda tan›mlanan ssiiss--
tteemmiinn bbüürrookkrraattiikk bbiirr kkuurruummuunnaa

dönüfltürmüfllerdir. 

MMüüccaaddeelleeyyee ppaarraalleell oollaarraakk
oolluuflflttuurruullaann DDaann››flflmmaa KKuurruullllaa--
rr››,, TTMMMMOOBB’’uunn mmüüccaaddeelleeddeenn
uuzzaakkllaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa ppaarraalleell oollaa--
rraakk üüyyee kkaatt››ll››mm››nnaa kkaappaatt››llmm››flfl--
tt››rr..

DDeevvrriimmccii,, DDeemmookkrraatt,, 
‹‹lleerriiccii MMüühheennddiiss vvee 
MMiimmaarrllaarr!!

Bu tasfiyeci, dayatmac›, anti-de-
mokratik tutumlar sonucu ortaya ç›-
kan bu sorunun, gericilerin, faflistle-
rin elini ovuflturmas›na yol açt›¤›na
hiç kuflku yoktur. 

Bu sorunun, ilerici tarihi ve bu-
günkü demokratik muhalefeti nede-
niyle TMMOB’a karfl› düflmanca
duygular besledi¤ine kuflku duyma-
d›¤›m›z ffaaflfliisstt iikkttiiddaarr›› sseevviinnddiirrddii--
¤¤iinnee de kuflku yoktur. 

Oligarfli cephesinde, flu veya bu
demokratik kurumdan devrimcile-
rin tasfiye edilmesini alk›fllamaya-
cak hiç kimse yoktur. 

Öyleyse bu sorun, halk›n, dev-
rimci, demokratik güçlerin ve biz-
zat bir DKÖ olarak TMMOB’un ç›-
karlar›, gelenekleri do¤rultusunda
çözülmelidir. 

TTMMMMOOBB’’ddaa anti-demokratik
yönetim ve uygulamalara son veril-
melidir. 

DDeevvrriimmcciilleerr hhaakkkk››nnddaa ‹nflaat
Mühendisleri Odas› yönetimi tara-
f›ndan oda üyesi devrimci demokrat
mühendisler hakk›nda aç›lan utanç
soruflturmalar›, derhal iptal edilme-
lidir. 

“Mühendis, Mimarl›k ve Planla-
mada Art› ‹VME” okurlar›, Dan›fl-
ma Kurulu’ndaki geliflmelere iliflkin
yapt›klar› aç›klamay› flu sloganla
b i t i r m i fl l e r d i : ““ YYAA fifi AA SS II NN
TTMMMMOOBB ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜLLÜÜ⁄⁄ÜÜ””

Burada aç›k ki demokratik mü-
cadelede belli bir yeri olan-olmas›
gereken bir demokratik kurumun
sahiplenilmesi vard›r. Bu sahiplen-
me, statükoculara karfl› TTMMMMOOBB’’uu
ddeevvrriimmcciilleeflflttiirrmmee do¤rultusunda
bir sahiplenmedir. 
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2277 HHaazziirraann -- 1100 EEkkiimm aarraass››nnddaa
ssüürrddüürrüülleenn ‘‘TTMMMMOOBB’’ddaa DDEE--

MMOOKKRRAASS‹‹ ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ’’ eeyylleemmii



46

Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 18

Kocaeli’nde Halk Toplant›s›
Kocaeli Halk Cephesi, Ö¤retmen-

ler Mahallesi’nde kurulma çal›flmala-
r›na uzun zaman önce bafllanan, hal-
k›n tepkisi sonucu ara verilen baz is-
tasyonlar›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 ya-
flad›¤› yerlere kurulan baz istasyonla-
r›n›n, halk› sa¤l›k aç›s›ndan tehdit et-
ti¤i, tekellerin ç›karlar› için halk›n hi-
çe say›ld›¤› söylendi. Baz istasyonla-
r›n›n sa¤l›k aç›s›ndan canl›lar üzrein-
deki etkisini ise Dr. Cem Coflkun
aç›klad›. Hukuk fakültesinden bir ö¤-
renci ise  baz istasyonlar›n›n kald›r›l-
mas› için izlenecek yasal yollar›n ne
olaca¤›n› ve di¤er mahallelerde veri-
len hukuk mücadelesini anlatt›. Soru-
na 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
HHeerr ssoorruunnddaa,, hheerr flfleeyyddee ““TTeekk yyooll”” mmuu oolluurrmmuuflfl??....

Oligarfli ile savafl, elbette her cephede sürmektedir. Bu savafl›n izle-
rini ço¤u zaman yaflam içinde kimi küçük ayr›nt›larda görmek müm-
kündür. Belki ço¤u zaman dikkat edilmeyen kimi küçük ayr›nt›lard›r
bunlar. 

Bir yan›yla bu durum savafl›n ideolojik cephede sürmesinin de so-
nuçlar›d›r. O yan›yla k›yas›ya ve sürekli bir savaflt›r bu. Burjuvazi sava-
fl›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 ““ççöözzüümm nnee??”” sorusu soruldu¤unda ha-
liyle karfl›m›za ““tteekk yyooll”” sorusu ç›kmaktad›r.

Bilimsel ve tarihsel nedenlerden dolay›, düzenin halk›n en temel ta-
leplerini karfl›layamamas›ndan dolay› sorunlar›n çözümünde ““tteekk yyooll””
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 ger-
çeklere de uygun de¤ildir. Sorun s›n›fsald›r. Belli bir s›n›f›n kendi ikti-
dar›nda yapabilecekleri ve aassllaa yyaappmmaayyaaccaakkllaarr›› bellidir. 

Peki flöyle mi denilmeli; ““kkaappiittaalliizzmmddee ddee ççöözzüülleebbiilliirr,, ssoossyyaalliizzmmddee
ddee ççöözzüülleebbiilliirr””,, ““RReeffoorrmmllaa ddaa oollaabbiilliirr,, ddeevvrriimmllee ddee oollaabbiilliirr””...... 

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› ya-
n›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› ffaarrkkll››dd››rr.. Kapitalizmde sa¤l›k para ile al›n›p sat›lan, zengin-
lerin yararlanaca¤›, paras› olmayanlar›n ise “ölüme terk edildi¤i” bir bi-
çimde ele al›n›r. Sosyalizmde ise ttaamm tteerrssiiddiirr.. Sa¤l›k bir hakt›r ve pa-
ras›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 ilgi-
li olarak, “kapitalizmde de çözülür” diyebilir miyiz? Dersek, gerçekle-
ri 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 sosya-
lizmden geçti¤ini vurgulamak neden yanl›fl olsun?

Düzen içinde hiçbir sorun tam manas›yla halledilemez. Halledilebi-
lir olanlar› için ise zaten “tek yol devrim” demeyece¤imiz aç›kt›r. Han-
gi 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 dü-
zenin 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 yo-
lunu iflaret etmektir.

Benzine zam: 
Dünya’n›n en pahal› 
benzini Türkiye’de

Akaryak›t da¤›t›m flir-
ketleri kurflunsuz benzine
zam yapt›lar. ‹stanbul, An-
kara ve ‹zmir’de ayr› fiyat-
lar belirleyen flirketler, hal-
k›n flaflk›nl›¤› karfl›s›nda pifl-
kinliklerini elden b›rakma-
d›lar.

Temmuz ay›nda 160.6 liraya dol-
durulan, 55 litrelik bir otomobil de-
posunun maliyeti, bugün 184.8 liraya
ulaflt›. Bu, yaz›n ortalar›ndan bu yana
benzine yaklafl›k yüzde 15’lik zam-
d›r. Ve bir deponun maliyeti giderek
200 liray› bulmak üzeredir.

K›sacas› benzin zamm›n›n “d›fla-
r›”dan kaynakl› oldu¤unu söylemek
aymazl›kt›r. Zamlarla dünyan›n en
pahal› benzini Türkiye’de kullan›l-
maktad›r.



Babacan Devlet
Hem devleti hem AKP’yi temsil

eden o riyakar yüz (Meclis Baflkan›
M.Ali fiahin),
ekranlardan 70
milyona devle-
tin ““BBaabbaaccaann
ddeevvlleett”” oldu¤u-
nu söylüyor pifl-
kinlikle. 

Onun “Baba-
can” devleti,
kanser hastas›
Güler Zere’yi
ranzaya kelep-
çeliyor. Ad›m
ad›m katlediyor.
Hasta tutsaklar›
gün gün ölüme
tafl›yor. 142 bin
katil Amerikal›
askeri ülkemiz-
de “kampa” al›-
yor. Onun “Ba-
bacan” devleti,
sokak ortas›nda
iflkenceyi, polis
infazlar›n› mefl-
rulaflt›r›yor.
Onun babas›
“katleden” bir
baba anlafl›lan. 

Haramilerin
Medyas›

Baflbakan Tayyip Erdo-
¤an, kapitalist patron Remzi
Gür’ü telefonla ar›yor ve

Amerika’da yaflayan k›z›n›n mmaaddddii ss››--
kk››nntt››ss›› oldu¤unu belirtip 2200--2255 bbiinnlliikk bir
k›yak talep ediyor. 

Beklenece¤i gibi, sömürücü sülük,
““TTaammaamm,, oolluurr eeffeennddiimm,, ssiizz mmeerraakk eettmmee--
yyiinn”” diyor. 

Bu telefon konuflmas›n›n kay›tlar› da
bu ifllere merakl› ‹P’liler taraf›ndan aç›k-
land›. 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. 
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ddeeğğiinnmmeelleerr

SÖZ // Baflkas›ndan üstün ol-

mam›z önemli de¤ildir. As›l önem-
li olan fley, dünkü halimizden üs-
tün olmam›zd›r. / HHiinntt aattaassöözzüü 

ÖÖ¤¤rreettmmeenn,,
ttaahhttaayyaa kkaall--
kkaann öö¤¤rreenn--
cciissiinnee uuzzuunn
uuzzuunn bbaakkaarr
vvee flflööyyllee
ddeerr:: ““BBuunn--
ddaann ssoonnrraa
sseenniinn aadd››nn
TTaayyyyiipp EErr--
ddoo¤¤aann KKee--
mmaall oollssuunn
eevvllaadd››mm!!....”” 

((TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann.. kkaarraa ttaahhttaa öönnüünnddee
AAttaattüürrkk ggiibbii ppoozz vveerrmmiiflfl vvee Kocaeli ‹l Bafl-
kanl›¤› da bunu kentteki billboardlara as-
t›rm›fl. Biz de yukar›daki notu düflelim
dedik alt›na)

Rezil GGazeteci
Rezil GGazeteciler
Rezil GGazetecilik
Reziller

Fark›nday›z, bafll›k, biraz ilkokul-
daki ismin halleri gibi oldu. Ama du-
rum 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 müsvedde-
sini hala gazetesinde tutanlar›n, hatta
onun yapt›¤› bu soysuzlu¤u “eesspprrii”
olarak de¤erlendirenlerin kafaca Ser-
dar Turgut’tan hiç ama hiçbir fark›
yoktur. 

Serdar Turgut, 24 Ekim günkü kö-
flesinde “PKK Teröristi Olmad›¤›ma
Piflman›m” bafll›kl› bir yaz› yazm›flt›;
bizim burada aktarmay› bile zul göre-
ce¤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!..

Kürtçe Serbest, Ama... 
Ankara’n›n Alt›nda¤ ilçe-

sinde yaflayan K›rkaya Ailesi,
yeni do¤an çocuklar›na ““HHêêvvîî
JJiiyyaann”” 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 koordinatö-
rü” denilen bakanl›k) derhal
talimat verdi; Ankara Valili¤i
Çankaya Nüfus Dairesi’nde bu
isme izin veren memur hakk›n-
da derhal inceleme bafllats›n!

Öyle her akl›na esen ‘aç›-
l›m’ yaparsa, ne olurdu mem-
leketin hali?

ÇÇ ii zz gg ii yy ll ee



Geçti¤imiz Haziran ay›nda yap›-
lan Avrupa Parlamentosu (AP) se-
çimlerinde faflizmi aç›kça savunan
ve ›rkç› partilerin oylar›nda önemli-
bir art›fl yafland›. 736 sandalyeli par-
lamentoda 267 milletvekilli¤ini bu
nitelikteki partiler ald›. Asl›nda Av-
rupa'da sa¤c›l›k yabanc› düflmanl›-
¤›yla, göçmenlere karfl› olmakla,
›rkç›l›kla neredeyse efl anlaml›. Fa-
kat baz›lar› bunu henüz üstü örtülü,
yasalar›n arkas›na s›¤›narak yap›-
yor. Neo Naziler de bu koflullarda
daha pervas›zlafl›yorlar. Son seçim-
lerde alenen ›rkç›l›¤› savunan parti-
ler 32 milletvekilli¤i kazand›lar. Bu
partilerin seçim kampanyalar› ya-
banc› düflmanl›¤› ve ‹slam karfl›tl›¤›
üzerine flekillendi. 

HHoollllaannddaa’da yyüüzzddee 1177 oy alan
ÖÖzzggüürrllüükk PPaarrttiissii ((PPWW)) seçim pro-
pagandalar›nda yabanc› düflmanl›¤›-
n› iflledi aç›kça. AAvvuussttuurryyaa’da ÖÖzz--
ggüürrllüükk PPaarrttiissii ((FFPPÖÖ)) seçime ““TTüürr--
kkiiyyee vvee ‹‹ssrraaiill’’ee hhaayy››rr!!”” slogan›yla
girdi ve yyüüzzddee 1133 oy ald›. ‹‹nnggiillttee--
rree’deki ‹‹nnggiilliizz MMiilllliiyyeettççii PPaarrttii
(BNP), ““AAvvrruuppaa’’ddaa TTüürrkkiiyyee’’yyee kkaa--
pp››llaarr›› kkaappaatt››nn””,, ““TTüürrkk iiflflççiilleerree hhaa--
yy››rr”” gibi el ilanlar› da¤›tarak yürüttü
seçim kampanyas›n›. YYüüzzddee 66..22 oy
ald›. BBuullggaarriissttaann’da mitinglerinde
““AAflflaa¤¤››ll››kk TTüürrkklleerr”” slogan›n› att›ran
AATTAAKKAA PPaarrttiissii, Avrupa Parlamen-
tosu’na 2 milletvekili soktu.

Belçika’da FFllaammaann MMeennffaaaattii
PPaarrttiissii ((VVBB)),, ‹talya’da ›rkç› KKuuzzeeyy
BBiirrllii¤¤ii ((KKBBPP)),, Fransa’daki MMiillllii
CCeepphhee ve FFrraannssaa HHaarreekkeettii,, yine
›rkç› sloganlarla seçim kampanyas›
yürüttüler ve Avrupa Parlamento-
su’na girecek ölçülerde oy ald›lar. 

AP seçimleri bize esas olarak
Avrupa ›rkç› ve sa¤c› partilerin cid-
di anlamda yükseldi¤ini göstermek-
tedir. Bu seçim sonuçlar› Avrupa’da
yabanc›lara ve mültecilere karfl› ›rk-
ç› politikalar›n da artaca¤›na iflaret
etmektedir.

AAvvrruuppaa’’ddaa ››rrkkçç››ll››¤¤››nn yyüükksseelliiflflii,,
marjinal say›labilecek belli Neo Na-
zi 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 rreess--
mmii bbiirr ddeevvlleett ppoolliittiikkaass›› haline dö-
nüflmüfl olmas›d›r. Emperyalist dev-
letler, ›rkç›l›¤› gelifltirecek zemini
ç›kard›klar› yasalar ve yabanc› düfl-
man› 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›yor-
lar. 

Tekeller emperyalist ülkelerde
yaflanan iflsizlik ve sosyal harcama-
lar›n k›s›lmas› ile ekonomik s›k›nt›-
lar› artan kkiittlleelleerriinn mmeemmnnuunniiyyeett--
ssiizzllii¤¤iinnii yyaabbaanncc››llaarraa yyöönneelltteerreekk,
onlar› hedef gösteriyorlar. Avru-
pa’n›n emekçilerini hayali düflman-
larla savaflt›r›yorlar. Hem kendi
halklar›n›, iflçi s›n›f›n› zehirliyorlar,
hem de iflçilere, iflfliz lümpen prole-
teryaya, hayal k›r›kl›¤› yaflayan kü-
çük burjuvaziye yanl›fl hedef göste-
riyorlar. 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›r-
malar› tek bafl›na halk›n yabanc›lara
“alerjisi” ile aç›klanamaz. 

IIrrkkçç››ll››¤¤››nn RREESSMM‹‹ bbooyyuuttuu

Avrupa’da ›rkç›l›k bir ddeevvlleett ppoo--
lliittiikkaass›› olarak uygulanmaktad›r. Ya-
banc›lar aleyhine düzenenlenen ya-
salarla da rreessmmiilleeflfleenn bbiirr aayyrr››mmcc››--
ll››kk söz konusudur. Düzenin yarg›,
bas›n gibi kurumlar› arac›l›¤›yla da
›rkç›l›k meflrulaflt›r›larak, genifl kit-
lelere onaylatt›r›lmak istenmekte-
dir.

Hemen tüm emperyalist ülkeler-
de yabanc›lara yönelik ekonomik,

kültürel, siyasi dayatmalar ve yasa-
lar uygulamaya konuldu. “UUyyuumm-
eenntteeggrraassyyoonn” ad› alt›nda yabanc›la-
ra karfl› her türlü bask›, ulusal ve s›-
n›fsal afla¤›lama meflrulaflt›r›ld›. 11
Eylül’le birlikte resmi ve genel söy-
lem haline getirilen terör demagoji-
si ile neredeyse bütün yabanc›lar
ppoottaannssiiyyeell tteerröörriisstt ve ddüüflflmmaann ilan
edildi. 

Bu politikalar›n benzerleri Al-
manya’da Nazilerin iktidarda oldu-
¤u dönemde yaflanm›flt›r. Bugün ya-
banc›lara, özel olarak Müslüman
yabanc›lara karfl› ç›kart›lan yasalar
asl›nda geçmiflin devam› niteli¤in-
dedir. 1930’larda Almanya’da orta-
ya ç›kan “ Yahudi düflmanl›¤›” ya
da “anti-semitizm” olarak bilinen
politika, Alman tekellerinin istekle-
rine paralel olarak gelifltirilmiflti.
1935 Eylül’ünde ç›kart›lan NNüürrnn--
bbeerrgg YYaassaallaarr››’yla Yahudiler’e yö-
nelik düflmanl›k bir devlet politika-
s›na dönüfltürüldü, Yahudiler ikinci
s›n›f vatandafl durumuna indirgendi.
““SSooyyuu KKoorruummaa”” kanunuyla Yahu-
diler ve Almanlar aras›ndaki resmi
ve gayri resmi evlilikler yasakland›.

‘90’l› y›llardan itibaren Avru-
pa’da daha yayg›n olarak yükselen
›rkç› politikalar, yasalar geçmiflte
Nazi Almanyas›’nda oldu¤u gibi
ad›m ad›m hayata geçirilmeye bafl-
land›. 11 Eylül 2001’le birlikte
Amerika ve Avrupa’da yabanc›lar
aleyhine ç›kart›lan yasalar› ve yük-
selen ayr›mc›l›¤› düflünürsek, Avru-
pa’n›n faflist geçmifli ve bugün ya-
flananlar aras›ndaki benzerli¤i gör-
mek hiç de zor olmasa gerek!

11999900''lar›n bafllar›ndan itibaren
tüm Avrupa genelinde faflist, ›rkç›
partiler yükselifle geçtiler. Bu parti-
lerin en temel politikalar› ise yyaa--
bbaanncc›› ddüüflflmmaannll››¤¤›› oldu. Irkç›l›k ve
yabanc› düflmanl›¤› teekkeelllleerriinn hi-
mayesinde yükseldi. Emperyaliz-
min sald›rgan ekonomik politikala-
r›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 pa-
ralel olarakda ›rkç› partiler seçim-
lerde oy oranlar›n› art›rd›lar. Avru-
pa’da iflsizlik, yoksulluk artmaya
devam ettikçe de ›rkç› partilerin oy-
lar› artmaya devam ediyor. Ancak
daha da önemlisi klasik sosyal de-
mokrat partiler ve hükümetler de
yabanc› düflmanl›¤›n› benimseyen
ve k›flk›rtan politikalar› benimseme-
ye bafllad›lar. 

Avrupa emperyalistlerinin sos-
yalist sistemin y›k›l›fl›ndan itibaren
izledikleri politika; emekçilerin
ekonomik, sosyal ve siyasal hakla-
r›na sald›r› politikas› olmufltur. 

Bu politika 22000000 y›l›nda AB bafl-
kanlar›n›n Lizbon'da 'AAjjaannddaa 22001100'
ad›yla ald›klar› kararlarda somut-
land›. 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 özel-
lefltirilmesi ve bunlar›n bütün Avru-
pa ülkelerinde 22001100 yy››ll››nnaa kkaaddaarr
ttaammaammllaannmmaass››, kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Bunu takiben ortak bir Avrupa
Anayasas›’n›n oluflturulmas›, Avru-
pa 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 göç-
menlere yönelik hak gasplar› gün-
deme getirilmifltir. Pasaportlarda
yap›lan de¤iflikliklerden, dijital par-
mak izlerinin al›nmas›na, yabanc›-
lardan zorunlu olarak DNA al›nma-
s› ve bilgilerin saklanmas›na, ülke-
ler aras›nda suçlu de¤iflimi için ifl-
birli¤ine kadar pek çok bask› yönte-
mi yasallaflt›r›ld›. Göçmenlerin ser-
best dolafl›m, yerleflim haklar› gibi
haklar› s›n›rland›r›ld›. 

Avrupa’da özellikle 1111 EEyyllüüll
22000011 sonras›nda, ““tteerröörree kkaarrflfl›› mmüü--
ccaaddeellee”” ad›na, do¤rudan yabanc›la-
r› hedef alan yasalar ç›kart›ld›. Al-
manya’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 dü-
zenlemelere gidil-
di. Böylece ggööçç--
mmeennlleerree yyöönneelliikk
polis tehditleri, ta-
cizleri artt›. Yaban-
c›lar›n sorgusuz
sualsiz tutuklan-
malar›n›, aylarca
tutuklu kalmalar›-
n›, evlerinin, iflyer-
lerinin bas›lmalar›-
n›, iflten ve okul-
dan at›lmalar›n›,
s›n›rd›fl› edilmeleri
ni kolaylaflt›ran yeni yasalar ç›kar-
t›ld›. 

Ayr›ca ““mmüülltteecciillii¤¤ee”” karfl› da
faflist önlemler al›nmaya baflland›.
Tüm Avrupa çap›nda mülteci kamp-
lar›, adeta hapishanelere, hatta baz›-
lar› NNaazzii TTooppllaammaa KKaammppllaarr››’’nnaa

dönüfltürüldü. Göçmelerin Avrupa
s›n›rlar›na gelmelerini engellemek
için farkl› önlemler al›nmaya bafl-
land›. 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 yurtse-
verlerine iflkence yapmakla ünlenen
Le Pen’in Milli Cephesi, Avustur-
ya'da Hitler hayranl›¤›n› gizleme-
yen J. Heider’in Özgürlük partisi
yükselifle geçti. Almanya’da NPD
kuruldu, neo-faflistler örgütlendiril-
di, bizzat devletin denetiminde ya-
banc›lara, devrimcilere karfl› sald›-
r›lar düzenletildi. Hollanda’da Van
Gogh adl› bir sanatç›n›n Fasl› bir
genç taraf›ndan öldürülmesinin ar-
d›ndan ülke çap›nda müslüman
okullar›na, camilerine yönelik sal-
d›r›lar gerçeklefltirildi. 

Göçmenlere yönelik ekonomik,
sosyal politikalar, ›rkç›l›k ve yaban-
c› düflmanl›¤› tüm Avrupa’da t›r-
mand›r›ld›. Avrupa halklar›n›n yok-
sullu¤u, iflsizlik ve gelece¤e yönelik
güvensizli¤i art›kça; yabanc›lara
yönelik öfke, afla¤›lama daha da t›r-
manmaya bafllad›. 

Irkç› sald›r›lar›n bir yan›n› da
yabanc›lara yönelik gelifltirilen aassii--

mmiillaassyyoonn politikalar› oluflturmakta-
d›r. Asimilasyonu meflrulaflt›rmak
için yabanc›lar› suçlayacak her ve-
sile kullan›lmaktad›r. Neredeyse
Avrupa’da ifllenen bütün suçlar›n
sorumlusu yabanc›lar ilan edilmifl-
tir. Danimarka'da, “Hazreti Muham-
med'i beline bombalar sar›lm›fl bir
terörist olarak” gösteren karikatür-
lerin yay›nlanmas› da bu ›rkç› man-
t›¤›n bir yans›mas›d›r. Sald›r› em-
peryalist ülkelerin yöneticileri tara-
f›ndan “düflünce özgürlü¤ü” ad›na
savunulmufltur. 

Yine Almanya’da 129 a-b yasa-
lar›yla terör demagojisi alt›nda dev-
rimcilere yönelik gözalt›, sorufltur-
ma ve tutuklama furyas› bafllat›ld›.
Avrupa’da ›rkç›l›¤›n yükselmesi öy-
le hafife al›nacak, yaln›zca üç befl
Neo-Nazi sald›r›s› olarak görülebi-
lecek birfley de¤ildir. Sorun dün ol-
du¤u gibi bugün de ekonomik kriz
ve tekellerin pazar sorunudur. Em-
peryalizmin bunal›m› artt›kça veya
daha fazla kâr için cüretlendikçe, bu
emperyalist devletlerin ›rkç› politi-
kalar›n›n artmas›n›, yabanc› düfl-
manl›¤›n›n körüklenmesini getire-
cektir. 

Bugün geçmiflteki gibi bir Nazi
Almanyas›, Mussolini ‹talyas›,
Franco ‹spanyas› olmasa da karfl›-
m›zda, neredeyse benzer politikala-
r› hayata geçiren bir AABB var. Yaban-
c› düflmanl›¤›, ›rkç›l›k Avrupa em-
peryalizminin Naziler’den devrald›-
¤› bir politikad›r. Ç›kar›lan yasalar
ve yap›lan düzenlemeler bu zihni-
yetin pek de¤iflmedi¤ini, yaln›zca
üzerinin örtüldü¤ünü göstermekte-
dir.
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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 Fer-
hat 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›rla-
d›klar› metni gönderiyorlar. Mesaj-
da flunlar yaz›yor:

“Sevgili Ferhat, vurularak yara-
lanmana neden olan olayla ilgili
olarak Türkiye'deki yetkililerden,
araflt›rmalar›n› eksiksiz ve usulüne
uygun yapmalar›n› istedim. Onlara,
uluslararas› hukuk nezdinde sorum-
luluklar›n› hat›rlatt›m ve senin yara-
lanmandan sorumlu olanlar›n adale-
te teslim edilmelerinin sa¤lanmas›n›
istedim”.

*

Dortmund'dan Güler
Zere'ye Selam

Almanya’da, Dortmund Anado-
lu Kültür Merkezi Kad›n Komisyo-
nu üyeler› 23 Ekim günü devrimci

tutsak, kanser
hastas› Güler Ze-
re için Dortmund
Postanesi’nden
10 adet mektup
g ö n d e r d i l e r .
Gönderilen mek-
tuplarda kendi-
siyle tan›flmasa-
lar da, onun ya-
n›nda olduklar›-
n›, ac›lar›n› pay-
laflt›klar›n› ve te-
davisi için b›ra-
k›lmas›n› engel-
leyenleri protes-
to ettiklerini ve
onunla dayan›fl-
ma içinde olduk-
lar›n› belirttiler.

*

Zürih'te Grup Yorum
Konseri

24 Ekim’de Grup Yorum konseri
düzenlendi. 400 kiflinin kat›ld›¤›
konserde salona "Güler Zere'ye Öz-
gurluk, 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 gös-
terimi yap›ld›. ‹kinci bölümde En-
gin Çeber ve Güler Zere ile ilgili bir
konuflma yapan Grup Yorum; de-
mokrasi mücadelesinde bu konula-
r›n bu süreçte birer mihenk tafl› ol-
du¤unu belirterek, herkesi duyarl›
olmaya ça¤›rd›. 

*

Avusturya'da Ö¤renci
‹flgalleri

Avusturya'da ç›kar›lmas› düflü-
nülen 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›ra-
s›nda polisin müdahale etmesiyle
birlikte yak›nda bulunan Viyana
Üniversitesi'nin en büyük anfisi Au-
d›max iflgal edilmiflti. Bu iflgale di-
¤er üniversite ve flehirlerdende des-
te¤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, gelifl-
mifl toplum için e¤itim

- Herkese paras›z ve önkoflulsuz
e¤itim hakk›

- Üniversitelerin demokratiklefltiril-
mesi

- Üniversitelerin finanse edilmesi

- Engellilerin eflitlik hakk›n›n sa¤-
lanmas› ve önlerindeki engellerin
kald›r›lmas›

- Üniversitelerde güvencesiz ifl ko-
flullar›n›n kald›r›lmas›

Bu taleplerle birlikte "Bankalar
ve Tekelller yerine E¤itim için Büt-
çe" slogan›yla 28 Ekim günü bafl-
kent Viyana'da genifl kat›l›ml› bir
eylem düzenlendi. 1. Viyana'da bu-
lunan Merkez Üniversitesi’nin
önünde biraraya gelen ve say›lar›
onbinleri bulan protestocular bura-
dan E¤itim Bakanl›¤›'n›n önüne ve
tekrar Merkez Üniversitesi'nin önü-
ne yürüyüfl yapt›lar. Anadolu Feda-
rasyonuda 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. Ya-
san›n ç›kt›¤› y›ldan bu yana gele-
neksel olarak her y›l merkezi olarak
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düzenlenen protesto yürüyüflüne;
parti, dernek, sendika vb. örgütlen-
meler kat›l›yor.

24 Ekim günü düzenlenen pro-
testo yürüyüflü Alexand›r platzda,
toplanan göstericilerin tamam›n›n
gelmesiyle bafllad›. Anadolu Fede-
rasyonu da yürüyüflte yerini ald›.
Konuflmac›lar, Türk, Kürt, Arap ka-
t›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›l-
d›. 

Alexand›r Platz’da bafllayan yü-
rüyüflün, bitifl noktas› olan, Bren-
denburger Tor’a (Almanya Federal
Meclis binas›n›n oldu¤u bölge) gi-
den 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› önün-
de, hartz iv kald›r›s›n talebini, bin-
lerce insan hep beraber hayk›rarak,
bitirildi.
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Irkç›l›k, toplumsal yap› üzerinde her dönem derin iz-
ler b›rakan bir olgudur. Irkç›l›k sorununun bir yan›, ege-
menlerin bu politikaya neden ve nas›l baflvurdu¤unu or-
taya koymakt›r kuflkusuz. Ancak bu politikan›n ›rkç›l›-
¤›n hedefi, ma¤duru durumundaki-
ler üzerinde yaratt›¤› duygu ve dü-
flünceler de önemli bir sorundur. Bu
sorunun bafl›nda da afla¤›l›k duygu-
su 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 duy-
gudur. Yeni-sömürge ülke insanlar›n›n kendilerini em-
peryalist ülke insanlar› karfl›s›nda küçük görmesi, ›rkç›-
l›k karfl›s›nda da ''aaddaammllaarr hhaakkll››llaarr'' gibi çarp›k düflün-
celeri üretmektetdir. 

Sömürge ve geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerden gelen göç-
menlerin, 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, dev-
let dairelerinde azar m› iflitmifller... Hemen her durumda
'Sorunlar bizden kaynaklan›yor kardeflim, adamlar hak-
l›, 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 ya-
flanmaktad›r. 

BBiirriinncciissii,, kimsenin kendini baflka halklar karfl›s›nda
yüksek ya da küçük görmesi kabul edilemez. 

‹‹kkiinncciissii,, 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 ite-
leyen de emperyalizmden baflkas› de¤ildir. Göçmenleri
iflsiz yoksul b›rakan emperyalizmden baflkas› de¤ildir. 

Emperyalizm, halklar›
afla¤›l›k duygusuna mah-
kum etmek istiyor. Afla¤›l›k
duygusuna hapsolmufl bir
halk›n direnme dinamikleri

törpülenmifl demektir. Emperyalizm halklar› afla¤›laya-
bilmek için ulusal, fiziksel özelliklerini, herfleyi kulla-
n›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› suisti-
mal ediyor, yabanc›lar potansiyel suçludur' gerekçele-
riyle 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; yozlaflma-
y› halklar›m›z›n içine soktuklar› için suçlu onlard›r.
Göçmenler tembelse e¤er, tüm a¤›r, kirli ifllerini kim ya-
p›yor? TTeemmbbeell vvee aassaallaakk oollaann varsa, o da emperyalist-
lerden baflkas› de¤ildir. 

Haklar›m›z›n gasbedilmesi karfl›s›nda, her türlü afla-
¤›lanma karfl›s›nda ddiimmddiikk dduurraall››mm.. Hiç unutmayal›m:
Emperyalizm bize ahlak ö¤retemez, eme¤in bafldüfl-
manlar› bize emekçili¤i ö¤retemez, kafatasç›lar bize
ak›l veremez... 

Halklar›n tarihi tertemizdir; Onlar›n ise tarihleri sö-
mürü, iflgal, jenosit, halk düflmanl›¤›, h›rs›zl›klarla dolu-
dur. Bizi afla¤›lamaya kalkanlar›n bu gerçekli¤ini her
flart alt›nda vurgulamal›y›z. 

Emekçi göçmenler olarak, ulusal ve kültürel de¤er-
lerimizi afla¤›lamaya kalkanlar bizden hakettikleri ceva-
b› almal›d›rlar!

AVRUPA’daki B‹Z

Irkç›l›k ve 
Afla¤›l›k Duygusu
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Irak’›n baflkenti Ba¤dat'ta iflgal-
ciler için ““ggüüvveennllii bbööllggee”” olarak
adland›r›lan bölgede bulunan AAddaa--
lleett BBaakkaannll››¤¤›› ve vilayet yönetimini
hedef alan direniflçiler, iflgale karfl›
mücadelenin sürdü¤ünü bir kez da-
ha gösterdiler.

Irak polisi bu hedeflerde pat-
layan bombalar sonucunda 155 kifli-
nin öldü¤ünü, 500 civar›nda da ya-
ral› oldu¤unu aç›klad›.

Öte yandan emperyalistler AAffggaa--
nniissttaann’’ddaa da pefl pefle darbeler ye-
meye devam ediyorlar. Emperya-
listler burada ciddi kay›plar veri-
yorlar.

26 Ekim günü 3 Amerikan heli-
kopteri ddüüflflttüü.. ‹kisinin havada çar-
p›flt›¤› aç›kland›. Helikopterlerin
düflmesi ile 14 asker ve ajan›n› kay-
beden 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 Afga-
nistan’da 990055 aasskkeerriinnii kaybetti.

Sadece Ekim ay› içinde 55 Ame-
rikan askeri direniflçiler taraf›ndan
öldürüldü. ‹flgalciler Afganistan’da
bbeelliirrllii aallaannllaarraa ss››kk››flflmm››flfl durum-
dalar. Ve direnifl güçleri, baz› bölge-
lerde inisiyatifi ele geçirerek, iflgal-
cilere 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 emperya-
listlere karfl› süren direnifl, emper-
yalistlerin ifllerinin hiç de öyle ko-
lay olmad›¤›n› göstermektedir. Kufl-
kusuz iflgalcilere vurulan her darbe
halklara büyük bir moral olmakta-
d›r.

Ve en önemlisi, emperyalistlerin
yenilebilece¤ini, onlar›n gücünün
kadri mutlak olmad›¤›n› göstermek-
tedir. Hele Afganistan’da yaflanan-
lar, iflgalcilerin ne kadar aciz olduk-
lar›n› gösteriyor. Aylard›r Afganis-
tan’a ek asker konusunu tart›flan
emperyalistler, NATO’yu devreye
sokmalar›na karfl›n, baflar›l› olam-
ad›lar. 

Dev savafl makinalar› halklar›n
öfkesi ve hakl› savafl› karfl›s›nda
tuzla buz olmaktad›r. ‹flte Irak ve
Afganistan bunun göstergesidir.

““NNAATTOO ÇÇüürrüüyyeenn BBiirr
CCeesseett””ttiirr

Aynen böyle söylüyordu Afga-
nistan iflgalinde katil NATO kuvvet-
lerine komutanl›k yapan Kanada
Eski Genelkurmay Baflkan› Rick
Hillier. 

“Afganistan bata¤› NATO'nun
çürüyen ceset oldu¤unu gözler önü-
ne serdi” diyerek NATO'yu eleflti-
ren Rick Hillier, 2004 y›l›n›n fiubat-
A¤ustos aylar› aras›nda Afganis-
tan’da NATO kuvvetlerinin komu-
tanl›¤›n› yapm›flt›.

Kuflkusuz NATO bafl›ndan beri
””ççüürrüüyyeenn bbiirr cceesseett””ti. Hillier, bun-
dan sözetmiyor elbette; o, kendi iç
çeliflkilerini, Brüksel’de oturan ge-
nerallerin beceriksiz oldu¤unu, Ka-
nadal› 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. NNAATTOO,, kkaatt--
lleettmmeeddii¤¤ii iiççiinn ddee¤¤iill,, kkaattlleettttii¤¤ii iiççiinn
bbiirr cceesseettttiirr.. 

Kendisinin de bizzat komutas›n›
sürdürdü¤ü kan emici NATO’nun
“Afganistan’da iflgalci oldu¤u için”
Afganistan’› iflgal etti¤i için, “çürü-
müfl bir ceset” oldu¤unu görmek
yerine, sorunu “NATO generalleri-
nin strateji ve taktik bilgilerinin”
yeterli olmamas›na ba¤lamas› elbet-
te onun emperyalizmin hizmetinde-
ki bir katliamc› olmas›n›n sonucu-
dur. Ama o da ö¤renecek ki kan
emici NATO bir ölüdür, ölü dirilti-
lemez.

NATO dünya halklar›n›n düflma-
n›d›r. ‹flgalci bir güçtür. Bu amaçla
kurulmufltur. Elbette NATO’ya ra¤-
men Afganistan’da iflgale karfl› mü-
cadele 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 general-
lerinin tek bafl›na yeteneklerinin
olup olmamas› de¤ildir. 

“Yenilmez” denilen, devasa
askeri güçleriyle dünya halklar›n›
tehdit eden NATO’lar, Mao’nun de-
di¤i gibidir... Mao, “EEmmppeerryyaalliizzmm
kkaa¤¤››ttttaann kkaappllaanndd››rr” derken bu
gerçe¤i ifade etmektedir. Kan emici
NATO yok olmaya mahkumdur.

‹flgal Alt›ndaki Irak ve Afganistan’da Emperyalistler ‹çin 

GÜVENL‹ YER YOK!



‹srail askerleri 25 Ekim Pazar
sabah›, Aksa Mescidini basarak, Fi-
listinliler’e  ses ve  gaz bombalar›
ile sald›rd›. Bu sald›r›da 35 Filistin-
li yaralan›rken, 100 Filistinli de tu-
tukland›.

Filistin halk›n›n bütün  de¤erle-
rini çi¤neyerek vahflice sürdürdük-
leri sald›r›larla  Filistin topraklar›n-
daki iflgali pekifltiriyor, halk›n kut-
sal sayd›¤› yerlerde hak iddia edi-
yorlar. 

Özellikle ‹srail, Kudüs'e yönelik
sald›r›lar›n› son dönemlerde art›ra-
rak sürdürüyor. Filistin halk›n›n
inançlar›na, de¤erlerine sald›r›rken-
de 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 sade-
ce aç›klama düzeyinde kalan bu de-
¤erlendirmeler iflgalciyi “rahats›z
ediyor”. 

“‹flgal ederim”, “zorla göç ettiri-
rim”, “tutuklar›m, bombalar›m, kat-
lederim” kimse sesini ç›karamaz di-
yor.  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-

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 Yahu-
di yerleflim birimleri açmak  ve Ku-
düs'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 dü-
zenledi. Konferansta, ‹srail parla-
mentosunun kimi milletvekilleri ve
hahamlar, bütün Yahudilere Harem
el-flerif'in bahçesinde bulunan Ce-
bel 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 ha-
line getirmeyi hedefliyorlar.  

‹srail bir yandan böyle planlar
yaparken di¤er yandan yalan söyle-
yerek Filistin halk›n›n tepkisini bas-
t›rmaya çal›fl›yor ‹srail. 

‹srail hükümeti yapt›¤› aç›kla-
mada 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

el-flerif'e girmek olmad›¤›n› sadece

mescidi Yahudi ve Müslüman bütün

herkese açmak amac›yla hareket et-

tiklerini söylediler.

Harem el-flerif güvenlik güçleri

ise ‹srail polisinin mescide duvarla-

r› t›rmanarak girdiklerini ve mes-

cidde bulunan halk›n d›flar›ya ç›k-

mas›n› istediklerini söyleyerek “as-
l›nda sald›r› plan› yaparak geldiler
bu nedenle cemaati d›flar› ç›karmak
istediler. Ve mescidin d›fl›nda çat›fl-
malar yafland›” dedi.

FFHHKKCC’’ddeenn mmiissiilllleemmee

Di¤er yandan FHKC'nin silahl›

kanad› Ebu Ali Mustafa silahl› bir-

likleri ve Seraya El-Kudüs silahl›

birlikleri Gazze'nin do¤usunda si-

yonist iflgal kuvvetlerine karfl› bir

havan sald›r›s› düzenleyerek Aksa

sald›r›s›n› protesto ettiler. Yay›nla-

nan bildiride eylemi Kudüs'te yafla-

yan halk›n direniflini desteklemek

amac›yla yapt›klar›n› bildirdiler.

Havan sald›r›s›ndan sonra yap›-

lan aç›klamada flöyle denildi: “Siyo-
nist düflman›n halk›m›za ve toprak-
lar›m›za yapt›¤› sald›r›lar› karfl›l›k-
s›z b›rakmayaca¤›z. Halk›m›z ve
kayna¤›m›z birdir bizim. Kudüs'teki
halk›m›z›n direniflini ve kahraman-
l›¤›n› selaml›yoruz.” 

‹srail’in “Kudüs plan›” 

‹ngiltere’de
Postac›lardan
2 Günlük Grev

‹ngiltere’de binlerce postac›, ülke
genelinde 48 saat sürecek greve gitti.

‹letiflim ‹flçileri Sendikas›, ‹ngilte-
re Posta Grubu’nun modernlefltiril-
mesi planlar› dahilinde bakanlar›n ve
flirket patronlar›n›n, iflçilerin ücretle-
rini 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 bu-
gün ülke genelinde greve gidecekleri-
ni, iflçilerin ifllerini ve ücretlerini tar-
t›flmaya açt›rmayacaklar›n› bildirdi.

‹flgale Karfl› Yürüyüfl

‹ngiltere'nin baflkenti Lon-
dra'da bugün binlerce kifli toplana-
rak, Afganistan'daki iflgalin durdu-
rulmas› ve birliklerin ülkeye geri
dönmesi için yürüdü.

Londra- Hyde Park'ta ö¤le sa-
atlerinde buluflan binlerce kifli,
"Afganistan'daki savafl› durdurun,
birlikler eve" sloganlar› att›.

"Afganistan'dan Ç›k›ls›n",
"Birlikleri Eve Getirin" yaz›l› pan-
kartlar tafl›yan grup Piccadilly'e,
oradan da Trafalgar meydan›na
kadar yürüdü.

Genelde Afganistan'daki sava-
fl›n protesto edildi¤i yürüyüflte,
Irak ve Filistin'deki savafllar›n

durdurulmas› ve ‹ran'a savafl aç›l-
mamas›na yönelik slogan atanlar
ve pankart tafl›yanlar da oldu.

Yürüyüfle kat›lanlardan Joe
Glenton isimli bir asker 2 sene ön-
ce Afganistan’dan kendi iste¤iyle
geri dönmüfl ve ordudan ayr›lma-
ya karar vermiflti. Glenton’›n Af-
ganistan’a geri gönderilmeyi red-
detti¤i için disiplin suçuyla yarg›-
lanmas› bekleniyor. Yürüyüfl s›ra-
s›nda Joe Glenton ve efli Clare
Glenton'›n Bir-
leflik Krall›k
B a fl b a k a n ›
Gordon Brown'a
yazd›¤› mektu-
bun da içinde
yer ald›¤› bro-
flürler da¤›t›ld›. 
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Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 196
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Yürüyüfl

1 Kas›m
2009

Say›: 18

Bursa’da Ezilenlerin
Sosyalist Platformu (ESP)
üyesi 46 kifliye aç›lan dava-
da Baflsavc›l›¤›n “bulabil-
di¤i delil”ler, tam anlam›y-
la 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 gö-
zalt›na al›nm›flt›r. Savc›lara
ise bu davaya k›l›f uydurma
görevi düflmüfltür.

Örne¤in, “suç” diye
gösterilen, “örgüt üyeli¤i-
ne” delil olarak de¤erlen-
dirdikleri herfley yasal ve
meflru olan eylemlerdir, ya-
y›nlard›r

- “Sendikas›z, sigortas›z
çal›flmayaca¤›z” diye aç›k-
lama yapmak ve ›rkç›l›¤a
karfl› müzikli dinleti düzen-
lemek, 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 o-
kuyan 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, ‘Ezilenle-
rin Pedagojisi’ adl› kitab›
bulundurmak, DTP kapat-
mas› davas›n› bas›n aç›kla-
mas›yla protesto etmek...
diye uzay›p gidiyor suçlar!
Oligarflinin demokrasisi
önce tutukluyor, sonra tu-
tuklamaya gerekçe olsun
diye yasalar›nda bile olma-
yan suçlar üretiyor. 

G›da KKrizi!

Günlük yaflam›n içinde, s›kça duy-
du¤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 kav-
ram olarak çok dikkatimizi çekmez. 

Fakat asl›nda, belli durumlar› anlat-
mak üzere seçilen kavramlar hiç de gö-
ründükleri kadar masum de¤illerdir. Ol-
gular› tan›mlarken kavramlar, kelimeler
aras›nda yap›lan her seçim, bir ideoloji-
yi saklar içinde. 

Burjuvazi her kelimeyi, her kavram›
özenle seçiyor. S›n›flar mücadelesi, far-
k›nda olsak da olmasak da kelimeler ve
kavramlar üzerinden de k›yas›ya sürü-
yor. Burjuvazi öne ç›kartt›¤› her kav-
ramla 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 eri-
flebilmek” gibi kavramlar...  BM Ço-
cuklara Yard›m Fonu’nun aç›klad›¤› ra-
porlara göre, “Kenya ve çevresindeki
ülkelerde yaflanan g›da kriziyle, 5 mil-
yonu çocuk 24 milyon insan açl›k s›n›-
r›nda…

Bir UNICEF raporunda deniyor ki:
“Kenya ve çevresindeki ülkeler Etiyop-
ya, Somali, Eritre ve Cibuti'de g›da kri-
zi 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 ol-
du¤unu tahmin edebiliriz. Peki öyleyse
niye açl›k demiyor da, “g›da krizi”ni

tercih ediyorlar?

*

“G›da krizi” diye bir fley yok. Sade-
ce emperyalist ülkelerin çöpe att›klar›
yiyecekler, dünyadaki bütün açlar› do-
yurabilecek kadar çok. Dünyadaki tüm
açlar› doyurmak için BM raporlar›na
göre 20 milyar dolar yetiyor. Oysa em-
peryalist ülkelerin köpek mamalar›na
ve lüks tüketimlerine harcad›klar› para-
lar da bu miktardan çok daha fazla. Sa-
dece Amerikal› tek bir tekel Bill Ga-
tes’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, Af-
rika 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 ba-
caklar› çöpleflmifl aç çocuklar o bal›kla-
r› yiyemiyor. Bunun nedenine “g›da
krizi” denilebilir mi? Öyle adland›r-
mak, insanl›¤›n akl›na, zekas›na haka-
rettir. Dünyan›n en zengin alt›n maden-
lerine sahip olup da en çok açl›¤›n ya-
flanmas› 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: ““11 mmiillyyoonn iinnssaann tteemmiizz
ssuuyyaa eerriiflfleemmiiyyoorr..”” 

Biz biliyoruz ki yüzmilyonlar›n e¤i-
tim hakk› gasbediliyor. Emperyalist ra-
porlar yaz›yor: ““fifiuu kkaaddaarr ggeennçç iiççiinn
ee¤¤iittiimm eerriiflfliilleebbiilliirr ddee¤¤iillddiirr..”” 

EE¤¤iittiimm hhaakkkk›› ggaassbbeeddiilliiyyoorr yerine
seçtikleri kavrama bak›n. 

Hepsi, gerçe¤i gizlemek için, ger-
çekteki sebep ve sonuç iliflkilerini, so-
rumlular› örtbas etmek için.  Kavramla-
r›n savafl› iflte böyle cereyan ediyor.

KKeelliimmeelleerriinn
SSaavvaaflfl››

Bir dava vve 
uydurulan ““deliller”


