‹NC‹RL‹K’E
YÜRÜYORUZ...
Amerikanc›lar, ‹ncirlik’i Büyütüyor, Devrimciler Kapat›ls›n
Diyor!... Amerikanc›lar, 142 bin iﬂgalci Yankeeyi
a¤›rlamaya haz›rlan›yor, devrimciler
defolun diyor!

22
Ka
s›m
’da

“Güler Zere’ye Özgürlük” mücadelemiz,
Onurumuz ve özgür tutsaklara ba¤l›l›¤›m›zd›r!
EMPERYAL‹ZME VE
Haftal›k Dergi
Say›: 19
8 Kas›m 2009
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI

YÜRÜYÜŞ
“Asmay›p da
Besleyelim
mi?”

Ne Merhameti, Ne Adaleti
‹NC‹RL‹K ÜSSÜ
Yoktur Onlar›n!
KAPATILSIN! Yaln›z Katletmeyi Bilirler!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

‹STANBUL CUMHUR‹YET BAﬁSAVCILI⁄I’NA

Yaﬂ›yorlar

SUÇ DUYURUSU

13 Kas›m - 19 Kas›m

SUÇLAMA: Adam öldürmeye teﬂebbüs,
G ö re v i k ö t ü y e k u l l a n m a , g ö revi ihmal ve
soruﬂturma s›ras›nda tespit edilecek di¤er
s u ç l a r.

Güler Zere’nin gün
gün katledilmesinde
ﬁÜPHEL‹LER:

1966 Kars do¤umlu. Yoksulluk içinde büyüdü. Milyonlarca
yoksul için mücadeleye kat›ld›. Karadeniz da¤lar›nda gerilla oldu. 2000 Mart›nda tutsak düﬂtü.

13. Prof.Dr. M. Zeki GÜZEL
14. Doç.Dr. F e r a y K a r a a l i
SAVRUN
15. F. Nuray CANSUNAR
16. Prof.Dr. Salih CENG‹Z

1. Doç.Dr. C . Ha l uk ‹N CE

17. Prof.Dr. Necla AKCAKAYA

2. Uzm.Dr. N u r B ‹ R G E N
3. Dr. A. Sadi ÇA⁄DIR

18. Doç.Dr. Ümit M.
GÜNDO⁄MUﬁ

4. Dr. K o r a y K A P TANO⁄LU

19. Dr. S a d u l l a h G Ü ZE L

5 . P rof.Dr. Ö. C an G ÖK DO ⁄A N

20. Dr. A j d a A⁄IRBAﬁ

6. Dr. M . O kt a n A K T Ü R K

21. Uzman Dr. M e h m e t K O R K U T

7 . P rof.Dr. E r b i l G Ö Z Ü K I R M I Z I

22. Uzm.Dr. Hüseyin SARI

8 . P rof.Dr. Nihat YAVUZ

23. Prof. Dr. R›za MADAZLI

9 . P rof.Dr. Hüseyin ÖZ
10. Prof.Dr. Nezir SUYUGÜL

24. Prof.Dr. M . N u r p e r i
GAZ‹O⁄LU

11 . P rof.Dr. Bener ﬁEN

25. Doç.Dr. Süheyla APAYDIN

12. Prof.Dr. Kamil Hasan TÜZÜN,

26. Prof.Dr. Sedat TAVﬁANO⁄LU

27. Doç. Dr. M u s t a f a E R E L E L
28. Prof.Dr. Alattin DURAN
29. Dr. C. Ya l ç › n E R G E Z E R
30. Prof.Dr. Kemal ALTAﬁ
31. Adli T›p Uzman› Süheyla
AL‹USTA O ⁄ L U
3 2. D oç.Dr F a r u k A ﬁ I C I O ⁄ L U
33. Dr. ﬁinasi UMUT
34. Prof. Dr. Ya ﬂ a r BA⁄DAT L I
35. Uzman Dr. Mustafa OKUDAN
36. Prof. Dr. Bedia Ay h a n
ÖZYILDIRIM
37. Dr. Müfit ‹R‹S
38. Prof.Dr. A h m e t B E L C E
39. Doç.Dr. Rezzan A K E R
40. Uzman Dr. Hasan A ⁄ R I T M I ﬁ
41. Doç. Dr. Osman ABALI
42. Dr. Ya se mi n Ç AK M AK

“Huzur hakk›” vermeyenler, huzur bulamayacaklar!
Biz tek bir ölümüzü bile unutturmad›k. ‹ﬂkencede katledilen tek bir yoldaﬂ›m›z›, sokak
ortas›nda, evde veya iﬂyerinde infaz edilen tek
bir yoldaﬂ›m›z›, hapishanelerde katledilen yoldaﬂlar›m›z›, unutmad›k, unutturmad›k. Ve gün
geldi, iﬂkence yapan, infaz eden, katleden herkesin adalete ödeyece¤i bir fatura oldu¤unu hat›rlatt›k.
Rahats›z olmuﬂlar Adli T›p önünde “bin kiﬂi”nin toplanmas›ndan. Adli T›p önünde tam 85

gün “özgürlük nöbeti” tutulmas›ndan rahats›z
olmuﬂlar. Bundan do¤al ne var; her gün Adli
T›p önünde nöbet tutan Güler Zere’nin yoldaﬂlar›n›, dostlar›n› gördükçe kendi suçlar›yla,
kendi katliamc›l›klar›yla yüz yüze kald›lar. Bu
yüzden onlar›n yüzüne her bak›ﬂlar›nda, korktular, tahammülsüzleﬂtiler.
Korksunlar elbette. Haks›z olanlar, zalim
olanlar, adaletsiz olanlar, korkarlar. Bir tek an
bile huzur bulamazlar. Bulamayacaklar.

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

Fiyat›: 1 YTL

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Metin Bulut
Adres: Kocatepe Mah. Feridiye
Cad. Farabi Sok. No: 7/9
Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abide-i
Hürriyet Cad. Atlas Apt.
No: 155-157 Kat: 5/14
ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE

Pieter de Hoochstr. 30
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‹mdat BULUT

19-22 Aral›k katliam›nda, Ümraniye Hapishanesinde direniﬂ
destan› yazan tutsaklardan biriydi. 3 Haziran 2001’de 5.
ölüm orucu ekibinde direniﬂe baﬂlad›. 19 Kas›m 2002’de
ölümsüzleﬂti.

1985 do¤umlu.
Küçükarmutlu’da
karakola çevrilen
okulda panzer
taraf›ndan, 17
Kas›m 1992’de
ezilerek öldürülSevcan YAVUZ
dü. Çocuklar›m›za bile k›yan zulmü unutmayaca¤›z.

1965 Dersim do¤umlu. 1992 y›l›nda geldi¤i Almanya'da “mültecili¤i” de¤il,
mücadeleyi seçti.
Çetin GENÇDO⁄AN Darbeci kontralar taraf›ndan 6
Kas›m 1994’de, Köln’de katledildi.

1966 Giresun
do¤umlu. Devrimcilerle tan›ﬂt›¤› 1988’den
baﬂlayarak, 18
y›l boyunca
mücadelenin
Birol KARASU
içinde oldu. 6
Kas›m 2006’da, gençli¤imizin gelece¤i için sürdürülen yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadelede, ölümsüzleﬂti.

1978 ‹stanbul do¤umlu. Gazi ayaklanmas›na kat›ld›¤›nda 17 yaﬂ›ndayd›. Gazi’de, Armutlu’da faaliyet yürüttü, sorumluluklar
Eyüp SAMUR
üstlendi. 1999 Kas›m’›nda tutsak düﬂtü. Küçükarmutlu katliam› oldu¤unda bedenini tutuﬂturdu. 7 Kas›m 2001’de ölümsüzleﬂti.

1970 Amasya do¤umlu. 1987'de
gençlik içinde baﬂlad›¤› mücadelesini, Ege da¤lar›nda
sürdürdü. 1992
Eylül’ünde tutsak
Serdar KARABULUT düﬂtü. Hapishanelerde çeﬂitli görevler üstlendi. Büyük direniﬂte, 6. Ölüm
Orucu Ekibinde yerald›. 8 Kas›m
2002’de ölümsüzleﬂti.

1967, Sivas do¤umlu. 1991’den
itibaren BEMSEN’de memurlar›n hak alma mücadelesinde yer
ald›. Mühendis
K›ymet HANO⁄LU
olarak çal›ﬂan K›ymet 13 Kas›m 1993’de ‹stanbul Kartal’da geçirdi¤i trafik kazas›nda aram›zdan ayr›ld›.

1976 ‹skenderun
do¤umlu. Kendisine sunulan burjuva yaﬂam› de¤il,
1995 May›s’›nda
devrimci mücadeleyi seçti. Tutsak
Tülay KORKMAZ
düﬂtü¤ü 1999 Kas›m’›na kadar gençlik içinde baﬂlad›¤› mücadelesini farkl› alanlarda sürdürdü.

Ocak 1964 Sivas
do¤umlu.
1985'de Marmara Üniversitesinde
gençli¤in mücadelesinde yer ald›. 1987'de Yeni
Nail ÇAVUﬁ
Çözüm dergisinde
çal›ﬂt›. 16 y›ll›k
devrimci yaﬂam›na çok ﬂey s›¤d›rd›. Küçükarmutlu katliam›na, feda eylemiyle
cevap verdi. 7 Kas›m 2001’de ﬂehit
düﬂtü.

Dördüncü ölüm orucu ekibinde direniﬂe
baﬂlad›. 19 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

“Düﬂman devrimci düﬂüncenin, iradenin asla teslim al›namayaca¤›n› bir kez daha bu
direniﬂimizle görecek. ﬁehitlerimizle bu irade savaﬂ›n› kazanaca¤›z.”
Tülay Korkmaz

38’ Dersim isyan›
onlarla baﬂlad›.
Zulme karﬂ› haklar›, kimlikleri ve
gelecekleri için isyan bayra¤› açt›lar. Tarihin gördüSeyyid R›za ve
¤ü en ac›mas›z k›Yoldaﬂlar›
r›m› yaﬂad›lar. Seyyid R›za, Dersim isyan›n›n önderlerindendi. ‹ktidar, bir hile ile onu Erzincan’a getirttikten sonra tutuklad›. 18 Kas›m
1937’de Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda; içlerinde o¤lunun ve kardeﬂinin de bulundu¤u 11 yoldaﬂ›yla birlikte idam edildi.

O direniﬂ
ﬂiirleri,
sosyalizm için
yazan
kalemi
ve ödeEnver GÖKÇE
di¤i bedellerle tan›nan, sosyalist ﬂairlerimizdendi. "Dost dost ille de
kavga" ve "Panzerler Üstümüze
Kalkar" isimli ﬂiir kitaplar›n›,
devrimci sanatç› tavr›n› miras
b›rakarak 19 Kas›m
1981’de aram›zdan ayr›ld›.

Onlar
Vard›
Kavgan›n ve Hayat›n ‹çinde
Tereddütsüz
olmak!
Tülay Korkmaz,
mücadele içinde gözalt›lar da yaﬂad›.
Son gözalt›s›n› ‹stanbul’da illegal alanda
çal›ﬂ›rken yaﬂad›.
‹ki direniﬂçi; Tülay Korkmaz,
17 Kas›m
Zeynep Ar›kan Gülba¤; feda
1999’da ‹stanbul’da
yolculu¤unu coﬂkuyla paylaﬂ›yorlar.
gözalt›na al›nd›. 7
yer alan devrimcilere, bir dergün boyunca iﬂkenceciler
ne¤e gelip-giden demokrat
a¤z›ndan tek kelime alamainsanlara kadar hemen herked›lar. ‹ﬂkencede direncini
se karﬂ› bu ve benzeri yönk›rmak için, iﬂkenceciler b atemleri kullanmaktad›r polis.
b as›n› getirdiler. Babas› ile
karﬂ›laﬂt›r›p konuﬂmas›n›
Belki, Tülay Korkmaz
sa¤lamaya çal›ﬂt›lar. Ancak
gibi iﬂkence alt›nda babam›z
bu yöntemle de baﬂar›l› olaya da annemiz ile karﬂ›laﬂmad›lar. Tülay, iﬂkencecileri
m›yoruz ama di¤er biçimiybir kez daha ma¤lup ederek,
le polis ailemizi, yak›nlar›susmaya devam etti.
m›z› yine bize karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›yor.
Kuﬂkusuz bir devrimcinin mücadele içinde böyle
Tavr›m›z, Tülay Korkzorlu “s›nav”lar› vard›r. Bir
maz gibi net olmal›. Tülay
iﬂkencehanede babas›n›n
Korkmaz, onurunu, de¤erlekarﬂ›s›na ç›kar›lmas› dururini ve yoldaﬂlar›n› nas›l komunda bile Tülay Korkmaz,
ruduysa, bizler de de¤erleri“duygusal” davran›p, bir iﬂmize sahip ç›kmal›y›z. Tükencehanede oldu¤unu
lay Korkmaz’›n tavr› bu aç›unutmam›ﬂt›r.
dan ö¤reticidir. Onu mücadelede kal›c›laﬂt›ran ve en
Mücadele içinde karﬂ›m›zor görevleri lay›k›yla üsteza bu tür yöntemler ç›kabilir.
sinden gelmeye iten de iﬂte
Ç›k›yor da. Kald› ki bu yönen zor anlardaki bu teredtem klasik bir yöntemdir.
dütsüz tavr›d›r.
Hele bugün, mücadele içinde

‹çindekiler
Güler Zere Haberleri

de¤il, sistem daha tehlikelidir

4 “ Güler Zere’ye
Özgürlük”
mücadelesi onurumuz
sorumlulu¤umuzdur
6 Halk›n mücadelesi,
Güler’in kararl›l›¤› zaferi
getirdi
10 Faﬂizmin en baya¤›
demogoglar› sahnedeydi
13 Bas›nda Güler Zere
14 Güler Zere tahliye edildi
15 Beslemeyip as›yorlar
17 Dev-Gençliler Amerika
Defol demeye devam
ediyor

21
22

41
42

Devrimci Okul:

44

Yüzbinlerce bekleyene

Gençlik Federasyonu

Ça¤r› / ‹lan
‹dil Kültür Merkezi
öykü yar›ﬂmas›
düzenliyor

40.
Y›l›nda
DevGenç ve
Önderlik

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

‹ncirlik’e yürüyoruz

Tarih: 14 Kas›m
Cumartesi
Saat: 17.00 - 19.00
Yer : Salon La Bella
(RUMEL‹ CAD. 142/4
OSMANBEY ﬁ‹ﬁL‹)

Elaz›¤ Mesta A.ﬁ.

riyakarl›k

Ankara’da açl›k grevine
baﬂlad›

Mesele domuz gribi

28

48 Siyonizmle ortaklaﬂa

Paral› e¤itim ve

ra¤men boﬂ kontenjanlar
neyi gösterir?

38

nuyor?

iﬂçisi: Aç›m Aç›m!

e¤itimin özelleﬂtirilmesi
sorunu

37

‹ncirlik’i kimler savu-

46

Ülkemizde Gençlik

36

26

Burjuvazinin mizah›

yoktur!

Kitle çal›ﬂmas›

34

Kürt milliyetçi hareke-

ABD
savunma
bütçesi
iﬂgaller ve
sald›r›lar bütçesidir

Çeteler onlars›z, onlar

ti için tek ç›kar yol tasfiyecili¤i, Amerikan operasyonunu reddetmektir

ba¤›ms›z d›ﬂ politikas›
olamaz

30

24

çetesiz yapamaz!

Kelimelerin savaﬂ›
Ba¤›ms›zl›¤› olmayan›n

Amerika Defol... Bu Vatan
Bizim Kampanyas›

49

Irkç›l›¤›n Avrupa halk›

ve göçmenler üzerinde
etkileri

51

Güler için eylem ve

açl›k grevleri

54 De¤inmeler

Engin Çeber’in Katilleri
Cezaland›r›ls›n!
Yer: Bak›rköy Adliyesi
Tarih: 16 Kas›m - Pazartesi
Saat: 10.00
Konser Düzenledikleri ‹çin
Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n
Yer: Erzurum 2. ACM
Tarih: 12 Kas›m - Perﬂembe
Saat: 10.00

‘Güler Zere’ye Özgürlük’ Mücadelesi

Onurumuz, Sorumlulu¤umuzdur
eçen hafta, Güler Zere’ye bir
anda gazetelerde ola¤anüstü
büyüklüklerde yerler ayr›ld›. Ard›ndan belli baﬂl› haber kanallar›, gün boyu yay›nlarla duyurdular Güler Zere’nin durumunu.
Özel programlar yap›ld›... Ama
iyi biliyoruz ki bunlar›n hiçbiri
“aa n i d e n” olmad›, “kkendili¤in d e n ” olmad›. Kanser hastas›
devrimci tutsak Güler Zere’nin
hastal›¤›n›n son aﬂamalar›nda oldu¤unu birden bire keﬂfetmediler. Bu gündeme geliﬂ, aylard›r
sab›rla, fedakarl›kla, inançla biriktirdiklerimizin bir sonucudur.

G

üzenin bas›n yay›n cephesi de
iktidar da, düzenin tüm di¤er
kurumlar› da, baﬂ›ndan itibaren
herﬂeyin fark›ndayd›lar. Onlar
her zamanki gibi “sessiz” imha
politikas›n› sürdüreceklerdi. Ancak bu kez karﬂ›lar›nda farkl› bir
güç, farkl› bir mücadele vard›.
Hay›r, Güler Zere’yi ve hasta
tutsaklar› faﬂizmin eline b›rakmayacakt›k. Hasta tutsaklar›n
böyle bir bir katledilmesi, TECR‹T politikas›n›n bir devam›yd›.
Hasta tutsaklar›n infazlar›n›n ertelenmesi, tecrite karﬂ› direniﬂin
de en önemli taleplerinden biriydi zaten. Tecrite karﬂ› 7 y›l direnerek 122 ﬂehit vermiﬂtik ve tecrite karﬂ› direniﬂi sürdürerek,
Güler Zereler’i daha üst boyutta
sahiplenecektik.

D
Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

österiler, ülke çap›nda afiﬂlerle
baﬂlad› sahiplenmemiz. Güler
Zere ve hasta tutsaklar, solu uzun
süredir ilk kez kitlesel bir biçimde bir araya getirdi ve Cuma akﬂamlar› binlerce kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan Taksim eylemleri
ortaya ç›kt›. Ayn› günlerde mücadele Güler Zere’nin tutuldu¤u
Adana Balcal› Hastanesi önündeki oturma eylemiyle ve ‹stanbul Adli T›p önündeki “ ö z g ü rlük nöbeti”yle kal›c› iki mevzi-

G

4

ye kavuﬂtu. Çeﬂitli illerde Güler
Zere için yap›lan eylemler kal›c›laﬂt› ve her hafta yap›lan eylemlere dönüﬂtü... Art›k kimse Güler
Zere gerçe¤inden kaçamaz ve bu
hakl›, meﬂru özgürlük talebini
görmezden gelemezdi.
u tabloyu gözünüzün önünde
canland›r›n; Türkiye’nin dört
bir yan›nda, her hafta, her gün
“Güler Zere’ye Özgürlük” talepleri duyuluyor. Duvarlar bu talebi hayk›r›yor. Güler Zere’yle ilgili karar mercilerinden biri olan
Adli T›p’›n faﬂist, gerici yöneticileri, hergün kendilerini yarg›layan o “özgürlük nöbeti” çad›r›n›n önünden geçmek zorunda
kal›yorlard›. Ankara, her hafta
bu talebi Adalet Bakanl›¤›’n›n
önüne taﬂ›yordu...

B

emokratik mücadelede ›srar,
kararl›l›k ve irade savaﬂ›n›n ne
oldu¤unu bilmeyenler, bir direniﬂi 7 y›l sürdürmenin, Abdi
‹pekçi’de y›llar sürecek bir oturma eylemi yaratman›n anlam›n›
kavramayanlar veya bu örnekleri yaratacak iradeye sahip olmayanlar, birkaç haftadan sonra eylemlere daha s›n›rl› kat›l›m göstermeye baﬂlad›lar. Fakat demokratik mücadeledeki ›srar ve
kararl›l›k gelene¤imizle biz ayn›
eylemleri sürdürdük. Azald›k,
ço¤ald›k, ama hep sürdürdük.

D

urjuva bas›n yay›n kurumlar›nda Güler Zere’yle ilgili sayfalar›n, programlar›n böylesine art›ﬂ›n›n, iktidar›n adeta seferberlik
ilan edip, uçaklar› durdurup havaalanlar›nda toplad›¤› imzalarla Adli T›p’tan rapor ç›karmas›n›n, bu raporlar›n bürokrasinin
en h›zl›(!) kuryeleri arac›l›¤›yla
‹stanbul, Elbistan, Ankara aras›n› birkaç saatte dolaﬂmas›n›n arkas›nda iﬂte bu kararl›l›k vard›r.

dir. ‹ktidar baﬂ›ndan beri, h a l k a
ve devrime düﬂmanl›¤›yla ele
alm›ﬂt›r Güler Zere meselesini.
Hasta tutsaklar karﬂ›s›ndaki so ¤ukkanl › katliamc› l›k da ayn›
muhtevadad›r. Güler Zere’nin ve
onlarca a¤›r hasta tutsa¤›n gün
gün katledilmeleri, ne sadece bir
“sa¤l›k” meselesi, ne sadece Adli T›p’›n faﬂistli¤i, ne basit ihmalkarl›klar, keyfilikler meselesidir... Bu, oligarﬂiyle devrimci l e r a r a s › n d a c e re y a n e d e n ç a t › ﬂ ma n › n bir devam›d›r. Bu, oligarﬂinin, düzene karﬂ› ç›kana büyük bedeller ödeterek h a l k a
gözda¤› verme politikas›n›n bir
devam›d›r.
dli T›p Kurumu’nun bilime,
hukuka göre karar vermedi¤ini
biliyorduk. Karar›n “siyasal” oldu¤u son derece aç›kt›. Art›k
Güler Zere’nin tahliyesini mümkün k›lacak bir raporu vermekten kaç›namayacaklar› noktada,
bizzat Adli T›p’›n Baﬂkan› Haluk ‹nce, karar verme ölçülerini
ortaya koydu: “Elbette -diyordu
Haluk ‹nce- hastan›n durumunu
düﬂündü¤ümüz kadar, toplumun
baz› çevrelerinin hassasiyetini
de düﬂündük.” Güler’i nas›l bir
faﬂist düzenin pençesinden çekip
alma mücadelesi verdi¤imizi
belki de hiçbir ﬂey bu sözdeki
kadar aç›k anlatamazd›. Haluk
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n baﬂ›ndan söyledik; bu mücadele kolay bir mücadele de¤il-

E

Güler Zereler için savaﬂmaya
devam etmeliyiz. Bugünden ﬂunu
söyleyebiliriz ki oligarﬂinin hasta
tutsaklara yönelik imha politikas›
art›k “sessiz imha” olmaktan
ç›kar›lm›ﬂt›r belli ölçüde. Sessiz
imhan›n üzerindeki sessizlik
perdesi, “Güler Zere’ye Özgürlük!”
mücadelesiyle büyük ölçüde
parçalanm›ﬂt›r.

‹nce’nin “hassasiyetlerini” gözönünde bulundurduklar›, linç
güruhlar›d›r, faﬂist, ﬂovenist çevrelerdir, ama hepsinden önce de
faﬂist devlettir. G ü l e r, kimlere
karﬂ› savaﬂm›ﬂsa, Haluk ‹nce ve
Kurumu, onlar›n hassasiyetlerini
gözönünde bulundurmuﬂtur. Adli T›p, Güler Zere’ye t›p ve hukukun penceresinden de¤il, Güler’in savaﬂt›¤› kesimlerin gözünden bak›yordu. Ç›plak gerçek budur.
üler Zere’yle ilgili o kadar yayg›n eylemlere, tepkilere ra¤men, oligarﬂinin neden bu kadar
direndi¤inin, az bir ömrü kalm›ﬂ
tek bir devrimciyi b›rakmamakta
neden böylesine çok üst düzeyde
bir “kararl›l›k” gösterdi¤inin
aç›klamas›n› arayanlar, iﬂte bunlara bakmal›d›rlar.

G

unlardan dolay› bu mücadele
zorlu bir mücadeledir ve biz,
devrimciler, demokratlar, ilericiler olarak buna uygun düﬂen bir
kararl›l›kla bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. Güler Zereler’in
hepsini zulmün elinden alamad›ysak, bundan kavgam›z›, gücümüzü, örgütlenmelerimizi,
birli¤imizi büyütmemiz gerekti¤i sonucunu ç›karmal›y›z. Hasta
tutsaklar›n zulmün elinde kald›¤›
her gün, öfkemizi, s›n›f kinimizi
biraz daha bilemelidir. Hasta tutsaklara reva görülen bu alçakl›klar, devrimci olmak için, devrimci savaﬂ› büyütmek için nedenlerimize yeni nedenler eklemelidir.

B

ü l e r Z e re l e r i ç i n s a v a ﬂ m a y a
devam etmeliyiz. Bugünden
ﬂunu söyleyebiliriz ki oligarﬂinin
hasta tutsaklara yönelik imha
politikas› art›k “sessiz imha” olmaktan ç›kar›lm›ﬂt›r belli ölçüde. Sessiz imhan›n üzerindeki
sessizlik perdesi, “Güler Zere’ye Özgürlük!” mücadelesiyle
büyük ölçüde parçalanm›ﬂt›r.

G

u kavgada esas olan, kavgan›n
niteli¤ini görmektir. Son olarak
Cumhurbaﬂkan›
Abdullah
Gül’ün geçen hafta yapt›¤› aç›k-

B

Tüm dünyaya dayan›ﬂman›n,
sahiplenmenin dersini veriyoruz.
Kavgada meﬂrulu¤un ne oldu¤unu
bir kez daha gösteriyoruz. Bireycili¤e, bencilli¤e karﬂ› halk olman›n,
“biz” olman›n gücünü gösteriyoruz.
Bu mücadelede yer alan ülkemizin
devrimci, demokrat, ilerici güçleri
için, bu mücadele bir onurdur.
lamay› hat›rlayal›m. Cumhurbaﬂkan› Zere’nin o ana kadar
tahliye edilmemiﬂ olmas›n›, “bize ailesinin baﬂvurusu yok...
Kendisi baﬂvuru yapmad›¤› için
süreç iﬂlemiyor” diye aç›kl›yordu. Hala, Güler Zere’yi ve ailesini “merhamet” dilenmeye, düzen önünde boyun e¤meye zorluyordu. “ M e r h a m e t d e ¤ i l a d a let” demiﬂtik en baﬂta. Nedeni
buydu. Hakk›m›z olan› vermek
için boyun e¤memizi dayat›yorlard›. Doktorlar›n aç›klamas›na
göre k›sa bir ömrü kalm›ﬂ bir
devrimci karﬂ›s›nda tak›n›lan bu
tavr›n anlam›n› herkes düﬂünmelidir. Hümanistliklere, diyaloglara, insafa, vicdana yer yoktur
oligarﬂinin siyasetinde.
dli T›p’›n aylar sonra, Güler
Zere ölümün k›y›s›na gelmiﬂken Güler’in tahliyesini mümkün k›lacak bir rapor haz›rlamas› da daha o andan baﬂlanarak
AKP iktidar›n›n sözcüleri taraf›ndan bir lütuf gibi sunuldu. Raporun “ n e d e n ? ” bu kadar geciktirildi¤ine, Güler Zere’nin neden
aylard›r tahliye edilmedi¤ine dair sorular, AKP iktidar›n›n ve
oligarﬂik devletin temsilcileri
(Zafer Üskül, Haluk ‹nce, Ahmet
Davuto¤lu ve di¤erleri) taraf›ndan “bu kadar›n› yapt›k ya bununla yetinin” tavr›yla karﬂ›land›. Eleﬂtiriler, sorular karﬂ›s›nda
tahammülsüzdüler. ‹ﬂte bir rapor
haz›rlam›ﬂlard› ya; daha ne isteniyordu?
ngin Çeber’i iﬂkencede katledip
ard›ndan diledikleri “özür”le
yetinmemizi istedikleri gibiydi
tav›rlar›. Hat›rlay›n, Çeber’in
iﬂkencede katledilmesine karﬂ›
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eleﬂtiriler, protestolar karﬂ›s›nda
AKP iktidar›n›n tavr› ﬂöyleydi;
“Özür diledik ya, daha ne istiyorsunuz?!” Katlediyorlar, sonra özür diliyorlar ve bununla yetinmemizi istiyorlar. Yetinmeyece¤iz.
üler Zere’yi oligarﬂinin tüm kesimlerinin onay› olan bir politikayla gün gün ölüme yaklaﬂt›rd›lar. Onlarca hasta tutsa¤› bilinçli,
planl› bir ﬂekilde katlettiler ve
onlarcas› için de ayn› politika
yürürlüktedir. Bu süreçte münferit, kiﬂisel olan hiçbir ﬂey yoktur.
Bak›n Gül’den Üskül’e ‹nce’ye
kadar hepsi hala, her cümlelerinde oligarﬂinin politikas›n› dayatmaya, oligarﬂinin faﬂist bak›ﬂ›n›,
halka ve devrimcilere düﬂmanl›¤›n› ortaya koymaya devam ediyorlar.

G

üm dünyaya dayan›ﬂman›n, sahiplenmenin dersini veriyoruz.
Kavgada meﬂrulu¤un ne oldu¤unu bir kez daha gösteriyoruz. Bireycili¤e, bencilli¤e karﬂ› halk
olman›n, “biz” olman›n gücünü
gösteriyoruz. Bu mücadelede
yer alan ülkemizin devrimci, demokrat, ilerici güçleri için, bu
mücadele bir onurdur. Güler,
tüm tutsaklar demektir. Tutsaklar› sahiplenmek, sol için hem
büyük bir onur, hem büyük bir
sorumluluktur. ‹ﬂte bu yüzden
“Güler Zere’ye Özgürlük” mücadelesi onurumuz ve sorumlulu¤umuzdu. Onurumuzu kuﬂand›k, sorumlulu¤umuzu üstlendik. Aln›m›z bu kavgada da akt›r. Zalimlerin al›nlar›na bir kez
daha katletmenin lekesi düﬂmüﬂtür. Adalet, elbette Adli T›p Kurumu’na ve Susurluk hukukçular›na b›rak›lamayacak kadar
önemli ve hayatidir. Elbette adalet onlar›n d›ﬂ›nda yerine gelecektir, Çeberler’in, hapishanelerden tabutla tahliye edilenlerin, 40 kiloya düﬂürülmüﬂ kanserli bedenlerin hesab› sorulacakt›r. Adalet, kendi hesab›n› sorarken, suçlular› al›nlar›ndaki iﬂte o lekelerinden tan›yacakt›r.
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Halk›n Mücadelesi, Güler’in Kararl›l›¤›
Zaferi getirdi…
Adana Balcal› Hastanesi önünde
121 gün, ‹stanbul Adli T›p önünde
89 gün, gece gündüz özgürlük nöbeti tutanlar›n, her gün sokakta eylem yapan halk›n mücadelesiyle
Güler Zere özgürlü¤üne kavuﬂtu.
Onlarca hafta Türkiye’nin dört bir
yan›nda yürüyüﬂler ve açl›k grevleri sonucu Güler Zere zulmün elinden çekip al›nd›.
15. haftas›na giren Taksim yürüyüﬂü 6 Kas›m günü zafer yürüyüﬂüne dönüﬂtü. “Güler Zere’nin Özgürlü¤ünü Biz Kazand›k Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›
pankart›n ve Güler Zere’nin zafer
iﬂaretli büyük resminin aç›ld›¤› eylemde yürüyüﬂ boyunca “Yaﬂas›n
Direniﬂ Yaﬂas›n Zafer, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Katil
Devlet Hesap Verecek, Kurtuluﬂ
Yok Tek Baﬂ›na Ya Hep Beraber Ya
Hiçbirimiz” sloganlar at›ld›. Yürüyüﬂ baﬂlamadan önce Güler’in avukat› Oya Aslan sözlü bir aç›klama
yaparak Güler’in özgürlü¤üne onun
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gerçek ailesi olan halk›n mücadelesiyle, halk›n sesini daha yüksek ç›karmas› sonucunda kavuﬂtu¤unu
ifade etti ve “ bu halk›n zaferidir”
dedi.
Yürüyüﬂ esnas›nda hasta tutsaklar›n adlar› tek tek okunarak onlar
için de özgürlük istendi¤i sloganlarla dile getirildi.
Aç›klamada Türkiye hapishaneler tarihinin katliamlar tarihi oldu¤u, bugün ise hastal›klar arac›l›¤›yla tutsaklar›n imhas› yoluna gidildi¤i vurguland›.
“Güler Zere’nin hastal›k süreci,
devletin hasta tutuklu ve hükümlülere nas›l yaklaﬂt›¤›n›n, insan haklar›na ne kadar de¤er verdi¤inin resmidir.” diyen Av. Oya Aslan, Adli
T›p Kurumu Baﬂkan›n›n, Cumhurbaﬂkan›n›n ve Meclis ‹nsan Haklar›
Komisyonu Baﬂkan›n›n suçlular
aras›nda yer ald›¤›n› söyledi.
“Örgütlü örgütsüz tüm hasta tutuklu ve hükümlülerin sesiyiz, sesi
olmaya devam edece¤iz.

Unutmay›n ki tüm hasta tutuklu
ve hükümlüler serbest b›rak›l›ncaya
kadar mücadele edece¤iz.” denilen
aç›klama alk›ﬂ ve sloganlarla bitirildi.

C e p h e : “ G ü l e r Z e re’yi
Ölüme Mahkum Edenler
Hesap Ve recek!”
Güler Zere’nin zulmün elinde
gördü¤ü iﬂkenceyi protesto etmek
ve onu katletmeye çal›ﬂanlardan
hesap sormak için yol kesme eylemi yap›ld›.
2 Kas›m günü Okmeydan› Anadolu Kahvesi üzerinde, trafik ›ﬂ›kla-

OKMEYDANI

r›n›n bulundu¤u çift yönlü yola;
“Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar› ile ç›kan Cepheliler, yolu zincir
ve molotoflarla keserek trafi¤i durdurdu.
Eylemin kanser hastas› tutsak
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›
için yap›ld›¤›n› anlatan Cepheliler;
“Devrimci tutsak Güler Zere’yi
devlet ölüme mahkum ediyor, Güler’in katledilmesine sebep olanlar
hesap verecek” dediler.
Eylemde “Kanser Hastas› Güler
Zere Serbest B›rak›ls›n Cephe”
yaz›l› kuﬂlamalar yap›ld›.

“S iyasi ‹ k tid a r G ül e r
Zer e’yi ‹ yileﬂemez
Nokt aya G et i rdi”
5 Kas›m’da ‹stanbul Adli T›p
Kurumu önünde her perﬂembe yap›lan oturma eylemlerinden yenisi
yap›ld›.
Eylem’de yap›lan aç›klamada;
Eylem ad›na ÇHD’den Av. Ceren
Uysal aç›klamay› okudu. Aç›klama
da; “Siyasi iktidar yetkili organlar›
eliyle Güler Zere’yi iyileﬂemez
noktaya getirdi” denildi ve sorumlulu¤u olan herkesin suç iﬂledi¤i
vurguland›.

A K P Ö n ü n d e G ü l e r ‹çin
Eylem Yap›ld›
3 Kas›m günü Güler Zere için
AKP ‹stanbul ‹l Binas› önünde eylem yap›ld›. Eylemde “Keyfiyete
Son Verin Güler Zere’yi Serbest B›rak›n” ve “Güler Zere’ye Özgürlük
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
yazan iki pankart aç›ld›. Önde bulunan ve temsili kefenler giyen eylemcilerin ellerinden hapishanelerde
hastal›¤› ilerlemiﬂ tutsaklar›n isimleri olan ve “Adli T›p Beni Öldürmek
‹stiyor” yazan dövizler taﬂ›nd›.
Bas›na bir aç›klama yapan Av.
ﬁükriye Erden; “Eli kanl› generallerin, infazc›lar›n, iﬂkencecilerin ve
tetikçilerin hapishanede kalmamas›
için en ivedi ﬂekilde siyasal iktidar›n Adli T›p Kurumu devrimci tutsaklar›n ölümünü bekleyerek katliam›n kendine düﬂen pay›n› lay›k›yla
yerine getirmektedir” dedi.

“Keyfiyete Son
Ve r i n G ü l e r Zer e’yi Serbest B› rak›n”
‹zmir’de Tecrite
Karﬂ› Mücadele Platformu 31 Ekim ve 3
Kas›m günleri AKP il
binas›n›n önünde Güler Zere ve tüm hasta
tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için eylem
yapt›.
30 Ekim günü yap›lan eyleme getirilen
tabuta polis engel olmaya çal›ﬂm›ﬂsada baﬂar›l› olamad›.
Eylemlerde ayr›ca
AKP iktidar›n›n katletme polikas›n› teﬂher etmek için kefenler giyildi.

Yetkili Tüm Mercilere, Kiﬂilere
SESLEN‹YORUZ!
Toplum vicdan›nda daha fazla yara
aç›lmamas› ve Güler Zere'nin
t e d a v i s i n i n d a h a i y i k o ﬂ u l l a r d a g er
çekleﬂt iri lebil mesi içi n z am an
ge çi ri l me den s erbe st b› ra k› lm a s› n›
is tiyor u z . 0 6 . 1 1 . 2 0 0 9
VEDAT T Ü R K A L ‹
ZÜLF Ü L‹VA N E L ‹
KAD‹R ‹NANIR
TA R I K AKAN
A R ‹ F SA⁄
A R ‹ F DAMAR
FERHAN ﬁENSOY
‹ LYAS SALMAN
EﬁBER YA⁄ M UR DEREL‹
E D ‹ P AKBAYRAM
SIRRI SÜREYYA
ÖNDER
AL‹ NES‹N
AKIN B‹RDAL
B‹LGESU ERENUS
G R U P YORUM
ORHAN ALKAYA

3 Kas›m günü yap›lan eylemde bir
aç›klama yapan Fatma
Alan; Güler Zere ve di¤er hasta tutsaklar›n son durumlar›na iliﬂkin k›sa bilgiler verildikten sonra "Onlara
sahip ç›kaca¤›z, sesimiz alanlardan,
sokaklardan hiç eksik olmayacak.
Ve onlara bir ﬂey olursa sorumlulardan hesap soraca¤›z” dedi.

Güler Zere için 5 Kas›m günü
saat Halk Cephesi Temsilcili¤i
taraf›ndan da Kemeralt› giriﬂinde
bir eylem yap›ld›. Eylemde, 7 ay
önce verilmesi gereken Adli T›p
karar›n›n neden 7 ayd›r verilmedi¤ini dile getirildi.
Eylemde Halk Cephesi ad›na
bas›n aç›klamas›n› okuyan Serap
Dursun; “Bunun ad› imhad›r.
Çünkü; Güler katliamc›lardan af
de¤il Adalet talebinde bulunmuﬂtur.
Çünkü Güler bir devrimcidir.
Devrimci olman›z da katledilmeniz
için yeterli bir nedendir bu ülkede.
Bunun için katliniz vaciptir. Yine
bunun en büyük göstergesi
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
bu konuda ‘Sivil Toplum kuruluﬂlar›ndan bir af talebi gelmedi’

BARIﬁ P‹RHASAN
RÜSTEM BAT U M
DEN‹Z T Ü R K A L ‹
Z E Y N E P TANBAY
MEBUSE T E K AY
BEDR‹ BAYKAM
ALTA N E R K E K L ‹
MAH‹R GÜNﬁ‹RAY
R A G I P D UR A N
MENDERES SAMAN CILAR
M E H M E T BEKARO⁄LU
M‹HR‹ BELL‹
SEV‹M BELL‹
R U T K AY A Z ‹ Z
ECE TEMELKURAN
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demesidir. Oysa bu konuda
Cumhurbaﬂkan›n›n önünde binlerce
imza, faks, mail ve Güler’in durumunu anlatan raporlar mevcuttur.
Her ﬂeyden önce 7 ayd›r Güler’in
durumunu ve Özgürlük talebini
hayk›ran binler Güler’i sa¤›r sultanlara bile duyurmuﬂtur. Tek sorun
Güler’in af de¤il adalet istemesidir…. Gelinen son noktada ise
Güler hastal›¤›nda dönülmez
durumdayken Adli T›p kurumundan
“Cezas› ertelenebilir” karar› ancak
ç›km›ﬂt›r” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan beﬂ dakikal›k oturma eylemine geçildi.
Oturma eylemi s›ras›nda Çav Bella,
Bize Ölüm Yok, Zafer Yak›nda
Marﬂlar› söylendi.
Eyleme “ÖDP, ÇHD, DMH,
E¤itim-Sen 1 Nolu ﬁubesi destek
verdi.

8 Kas›m
2009

“Devrimcilere H u z u r ve Ved a H a k k › Ve r m e y e n l e re Asla
H u z u r Vermeyece¤iz”
Ankara’da, Güler Zere ve di¤er
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hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
için 4 Kas›m günü bir eylem daha
yap›ld›. AKP Ankara ‹l binas› önünde yap›lan eylemde temsili kefenler
giyildi.
Eylemde, “Kanser Hastas› Güler
Zere’ye Özgürlük – Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” ve “Keyfiyete
Son Verin Güler Zere’yi Serbest B›rak›n” pankartlar› aç›ld›. Önce K›z›lay’da toplanan 65 kiﬂi Sakarya
Caddesi üzerinden AKP il binas›n›n
önüne kadar yürüdü. AKP’nin önüne gelindi¤inde önce pankartlar yere serildi ve oturma eylemi yap›ld›.
Oturma eylemi sürerken, ÇHD
Ankara ﬁube Baﬂkan› R›za Karaman eylemi düzenleyen kurumlar
ad›na bas›n aç›klamas›n› okudu.
Karaman, Güler Zere'nin sa¤l›k durumu ile ilgili olan süreci bir kez
daha hat›rlatt›ktan sonra; “ ... Siyasal iktidar, Adli T›p Kurumu ﬂunu
bilmelidir ki, bu ülkenin ezilenleri
olarak devrimcilere huzur ve veda
hakk› vermeyenlere asla huzur vermeyece¤iz” dedi.

yapmak isterken polisin azg›nca sald›r›s›na u¤rad›. Hozat Garaj›’nda
toplanarak AKP il binas›na do¤ru
yürüyüﬂe geçen Halk Cepheliler’in
önü önce sivil polisler taraf›ndan kesildi. Sivil polisler baﬂ edemeyince
çevik kuvveti ça¤›r›p azg›nca sald›rtt›lar. Sald›r› sonucunda 7 Halk
Cepheli gözalt›na al›nd›.
3 Kas›m günü Halk Cepheliler
Güler için yine AKP önündeydi.
2. Harput Caddesi’nde pankartlarla ve “Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›yla AKP önüne
yüründükten sonra yar›m saat oturma eylemi yap›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
“‹nsanl›¤›n› kaybetmemiﬂ, zulme ve
iﬂkenceye karﬂ› olan herkesi, hasta
devrimci tutsaklar› sahiplenmeye,
zulmü ve katliam› onaylayan› teﬂhir
etmeye insanl›k onurunu yükseltmeye ça¤›r›yoruz” denildi.

Malatya AKP Ö n ü n d e
G ü l e r ‹çin Eylem

Bursa’da 3 Kas›m günü, Halk
Cepheliler taraf›ndan Güler Zere’ye
Özgürlük ﬂiar›yla, AKP ‹l Binas›
Önünde kefenli eylem yap›ld›.
Güler Zere ve di¤er hasta tutsaklar›n isimlerinin yaz›l› oldu¤u “Adli T›p Beni Öldürmek ‹stiyor” kefenleri giyilen eylemde; “AKP iktidar› ve onun kurumlar› Güler’den,
onun nezdinde devrimcilerden önlerinde diz çökmelerini, merhamet dilemelerini istiyor. Fakat Anadoluyu,
Amerikan üssü haline getirenlerden, topraklar›m›z›n tüm zenginliklerini ya¤ma ve talan politikalar›yla
emperyalistlere peﬂkeﬂ çekenlerden,
Ortado¤u’da çoluk çocuk demeden
katleden katillere iﬂbirlikçilik edenlerden, katliama ortak olanlardan
merhamet dilemeyece¤iz. Önlerinde diz çökmeyece¤iz” denildi.
Bursa’da, Halk Cepheliler 5
Kas›m günü de AKP il binas› önünde toplanarak eylem yapt›lar.
Meﬂalelerin yak›lmas› ve “Güler
Zere’ye Özgürlük Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n

3 Kas›m günü Malatya AKP il
binas› önünde Güler Zere için eylem yap›ld›. Eylemde; “Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›.
ESP ve Halk Cephesi ad›na bir
aç›klama yapan Sevda Kurban;
“Gelece¤imiz için, zulmün karﬂ›s›nda biz var›z, halk var diyebilmek
için, ﬂimdi Güler Zere'yi daha çok
sahiplenmeliyiz. ‹nsanl›¤›n› kaybetmemiﬂ, zulme ve iﬂkenceye karﬂ›
olan herkesi, hasta devrimci tutsaklar› sahiplenmeye, zulmü ve katliam› onaylayan› teﬂhir etmeye insanl›k onurunu yükseltmeye ça¤›r›yoruz” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan
yar›m saat oturma eylemi yap›ld›.

“ H i ç b i r G ü ç G ü l e r Z e re’yi
Sahiplenmemizi
Engelleyemez”
Halk Cepheliler 31 Ekim günü
AKP önünde Güler Zere için eylem
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“Katliama Ortak
Olanlardan Merhamet
Di l e me ye c e ¤i z ”
ADANA

DERS‹M

aç›lmas›yla eylem baﬂlad›.
Eylemde yap›lan aç›klamada
Adli T›p Kurumunun Güler Zere ile
ilgili verdi¤i kararla di¤er hasta
tutsaklar›n tahliyesinin önünü
kapatmaya çal›ﬂt›¤› vurguland›.
Güler Zere’nin özgürlü¤ünün
Cumhurbaﬂkan›’n›n iki duda¤›
aras›na b›rak›lamayaca¤› söylenen
eylemde, bunun af de¤il Güler
Zere’nin hakk› oldu¤u vurguland›.
Eylemde
“Güler
Zere’ye
Özgürlük!”, “Merhamet De¤il
Adalet ‹stiyoruz!”, “Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n!” sloganlar›
at›ld›.

“AKP ‹ktidar› ‹damlar›na
G ü l e r ’i de Eklemek ‹stiyor”
Güler Zere’nin özgürlü¤üne kavuﬂmas› için Antalya’da 31 Ekim ve
3 Kas›m günleri eylemler yap›ld›.
31 Ekim günü Halk Bankas› önünde
yap›lan eylemden sonra; 3 Kas›m
günü Antalya'da AKP Muratpaﬂa ‹lçe Binas› önünde bir eylem yap›ld›.
“Güler Zere Serbest B›rak›ls›n,
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n"
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde; AKP
iktidar›n›n hapishanelerde bir can
daha ald›¤› belirtilerek; “11 ayd›r
‹skenderun hapishanesinde kalan
Ekrem Bardakç› zaman›nda teﬂhis
ve tedavisi yap›lmad›¤› için beyin
tümöründen 19 Ekim günü hayat›n› kaybetti” denildi.
Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan;
yaklaﬂ›k yar›m saat süren oturma
eylemi yap›ld›.

A d a n a A K P ‹l Binas›
Önünde Oturma Eylemi
Adana’da Güler Zere 30 Ekim
günü ‹nönü Park›’nda oturma eylemi
yap›ld›ktan sonra; 3 Kas›m günü
Adana AKP ‹l Binas› önünde BDSP,
ESP, DHF, ÇHKM, Al›nteri, Halk
Cephesi ve ‹HD Güler Zere için
oturma eylemi yap›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
Güler Zere’nin bir an önce serbest
b›rak›lmas› istendi ve Güler Zere ve
hasta tutsaklar›n bu hale gelmesinin
nedeninin AKP oldu¤u söylendi.

“ E ¤ e r Ölürse Katili A K P
‹ktidar›d›r”
Dersim’de 31 Ekim günü Güler
Zere ve Hasta Tutsaklar için meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›.
Yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
aç›klamada; “Güler Zere’nin ülkedeki eﬂitsizliklere, yoksullu¤a, zamlara, açl›¤a, katliamlara, inkar ve
imha politikalar›na hay›r dedi¤i için
ölüme terk edilmiﬂtir. Güler Zereler’in hakim s›n›flar taraf›ndan
ölümlere terk edilmesinin ﬂaﬂ›rt›c›
de¤ildir” denildi.

“ E ¤ e r G ü l e r Z e re Ö l ü r s e
Katili A K P ’ d i r ”
Mersin’de 3 Kas›m gün TAYAD’l› Aileler Güler Zere için eylem yapt›lar. Taﬂbina önünde yap›lan eylemde Hasan Biber bas›na bir
aç›klama yapt›.
Hapishanelerde 36’s› kanser olmakla beraber 400’den fazla kiﬂinin
a¤›r hasta oldu¤unu söyleyen Biber;
“Bu insanlarda Güler’le beraber
ölüme mahkûm edilmiﬂ durumdad›r” dedi.
Eylem boyunca “Güler Zere’ye
Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n, Tecrite Son" sloganlar›
at›ld›.

Samsun Polisinin
Ta h a m m ü l s ü z l ü ¤ ü
Samsun’da Halk Cephesi imzal›
“Güler Zere’ye Özgürlük ‹stiyoruz!” yaz›l› afiﬂler nedeniyle, 3 Kas›m Sal› günü akﬂam saatlerinde
Çi¤dem ﬁenyi¤it evinin önünde polisler taraf›ndan durdurularak, gözalt›na al›nmak istendi.
ﬁenyi¤it’in tepkisi üzerine polisler, GBT kontrolü yaparak tehditler
savurup gitti.

ELAZI⁄
Kaya; Sadece bir hastan›n damarlar› de¤il, toplumun vicdan›da m› kurudu? Güler Zere için harekete geçin bir ﬂeyler yap›n” dedi.

Ç H D ’d e n G ül e r ’i
K a tletmeye Çal› ﬂ a n l a r
H a k k › n d a S u ç d u y u r u su
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi Güler Zere hakk›nda
rapor haz›rlamayan ve Zere’nin katliam›na ortak olan Adli T›p Kurumu
baﬂkan› ve 41 üyesi hakk›nda suç
duyurusunda bulundu. Sultanahmet
Adliyesi’nde bir araya gelen ÇHD
üyeleri “Haluk ‹nce, Nur Birgen,
Koray Kaptano¤lu, Erbil Gözük›rm›z›, Can O. Gökdo¤an, M. Oktan
Aktürk, A. ﬁadi Ça¤d›r Güler Zere’yi Size Öldürtmeyece¤iz” pankart›n› açt›lar. Avukat Güray DA⁄
taraf›ndan yap›lan aç›klama; “Adli
T›p Kurumu bugün siyasal iktidar›n
kanl› havlusudur. Ne kadar adaletsizlik varsa onu örtmek ve silmek
d›ﬂ›nda bir iﬂlevi yoktur” denildi.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

“ To p l u m u n Vicdan› Da m›
Kurudu?”
Özgür Düﬂünce ve E¤itim Haklar› Derne¤i (Özgür Der) Genel
Baﬂkan› R›dvan Kaya; 30 Ekim günü yaz›l› aç›klama yapt›. Güler Zere
konusunda duyarl› olmaya ça¤›ran

MALATYA
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Faﬂizmin en baya¤› demagoglar› sahnedeydi!
Düﬂünün, aylard›r k›l›n› k›p›rdatmayanlar seferber oldular. Evraklar h›zla gidip geliyordu.
Peki ne olmuﬂtu da, birden bire
kuryelerle, elden evrak dolaﬂt›racak
kadar iﬂleri h›zland›rm›ﬂlard›?

u G ü l e r Z e re’yi iﬂte bu
k a d ro b i l e re k , i s t e y e rek,
planlayarak ölümün k›y›s›n a k a d a r getirdi. SUÇLU DURLAR!..

u Suçlar› aç›¤a ç›kt›...
N e b i l i m e , n e h u k u k a g ö re
h a re k e t e t m e d i k l e r i d e ﬂ i f re
oldu. Te l a ﬂ a d ü ﬂ t ü l e r...
K o r k t u l a r.

u ‹ k t i d a r › n b ü t ü n d e m aSay›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

goglar› suçlar›n› örtmek,
korkular›n› bast›rmak için
e k r a n l a r a h ü c u m e t t i l e r.
K o n u ﬂ t u k ç a b a t t › l a r ; faﬂist
zih niyetleri iy ice aç›¤a ç›kt›.

u G ü l e r Z e re’yi b i r a n d a
gündemlerine almalar›n›n,
kury ele ri sefe rber etmeleri
b u n u n s o n u c u d u r.
Aylard›r “Güler Zere’ye Özgürlük” sloganlar› ile eylemler yap›l›yor bu ülkenin sokaklar›nda, meydanlar›nda.
Kanserin ilk belirtilerinin ortaya
ç›kt›¤› 11 Eylül 2008’den bu yana
yaklaﬂ›k 14 ayd›r AKP iktidar› Güler Zere’yi bilerek, isteyerek ve hergün bir parças›n› “öldürerek” idama
mahkum etti.
Bugün Güler Zere kanser hastal›¤›n›n son evresindedir. Doktorlar›n raporlar›na göre, hastal›¤›n›n geri dönüﬂü yoktur. Güler Zere, AKP
iktidar› taraf›ndan iradi bir ﬂekilde
bu noktaya getirilmiﬂtir.
‹hmal, keyfilik, vurdumduymazl›k; hay›r, hiçbiri de¤ildir. AKP,
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halk ve devrimci düﬂmanl›¤›yla
böyle yapm›ﬂt›r. Güler Zere’yi ölüme mahkum edenler içinde Adli T›p
Kurumu’nun ayr› bir yeri vard›r.
Güler Zere’nin avukatlar› Adli
T›p Genel Kurulu’na 17 Temmuz
2009’da baﬂvurdular.
Avukatlar›n defalarca baﬂvurular›n› hat›rlat›p tekrarlamalar›na, Adli
T›p Önünde özgürlük nöbeti tutulmas›na, yüzlerce eyleme karﬂ›n Adli T›p
Genel Kurulu 107 gün boyunca karar vermedi. Önce “evrak eksik” diyerek aylarca oyalayanlar, 107 gün
sonra birdenbire hareketlendiler.
Adli T›p Genel Kurulu’nun toplanaca¤› 5 Kas›m 2009 gününü beklemeksizin, adeta seferber oldular.
Kurumun tarihinde görülmedik bir
yöntemle karar ç›kartt›lar.
Oysa daha önce kurulda Onkolog
yoktu. Evrak eksikti. Hatta son olarak Güler’le ilgili hüküm verirken,
kurulda Kulak Burun Bo¤az uzman›
bile olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›.
ﬁimdi kurulun tamamlanmas›n›
beklemeden, derhal karar ald›lar.
“Evrak eksik” deyip aylarca oyalayanlar gitmiﬂti; her nas›lsa “evraklar› tamamlam›ﬂ”lard›. Genel Kurulun toplanma gününü beklemeden,
üyelerin bir arada olmas›na bile gerek duymadan KURYELERLE evraklar› kurul üyelerine yetiﬂtirmiﬂ,
tek tek elden imzalatm›ﬂlard›.
Hatta bunun için kimi kurul üyelerini havaalan›nda bekletip, orda
imza alm›ﬂlard›.
Sonra da raporu önce Elbistan
Savc›l›¤›na yine kuryelerle gönderdiler. Elbistan’dan yine kuryelerle
bu kez Adalet Bakanl›¤›’na gönderildi rapor. Sonra da raporu Çankaya’ya ulaﬂt›rd›lar yine kuryelerle.

Suçüstü yakaland›lar!
Korku ve telaﬂlar› bundand›r
Onlar, sessizce imha etme hesab›
yapm›ﬂlard›. Ama olmad›. Hapishanedeki geç teﬂhisten baﬂlayarak Adli T›p Kurumu’nun, bir onkolog olmadan kanser hastas› hakk›nda hüküm verdi¤ine kadar, katliam›n her
safhas› bir bir aç›¤a ç›kt›. En son,
damak kanseri olan Güler Zere’yle
ilgili kurulda Kulak Burun Bo¤az
uzman›n›n da olmad›¤› aç›¤a ç›kt›...
Sonuçta, Güler Zere’yi ad›m
ad›m ölümün k›y›s›na getirenler suçüstü yakalanm›ﬂlard›r. Cumhurbaﬂkan›’ndan Adli T›p’a, Adalet Bakan›’ndan Zafer Üskül’e, Davuto¤lu’na kadar herbirini seferber eden
gerçek budur.
Korkular› ve telaﬂlar› bundand›r.
Güler Zere’yi elbirli¤i ile idama mahkum edenler sonra da büyük bir piﬂkinlikle “kurtar›c›l›¤a” soyunmuﬂlard›r. Hiç utanmadan, s›k›lmadan
piﬂkinliklerine devam etmektedirler.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Güler Zere’nin babas›na telefon açarak, Adli T›p raporunun ç›kt›¤›n›, Güler Zere’nin b›rak›laca¤›n›
söylüyor.
“O bizim k›z›m›z” diyerek Güler
Zere’yi ölümün k›y›s›na getirenler,
sanki bunlar› yapanlar kendileri de¤ilmiﬂ gibi piﬂkinli¤i de elden b›rakm›yorlar.
Ancak, Güler Zere’yi ölümün
k›y›s›na getirenler, bu kararlar›n›n
tart›ﬂ›lmas›n› istemiyor ve yine sald›rmaya devam ediyorlar.
Güler Zere ile ilgili sorulan sorulara daha düne kadar “Buna duyars›z kalamay›z” diyen Cumhurbaﬂkan› Gül, “önüne baﬂvuru gelmedi¤i”
gerekçesiyle “bir ad›m atmad›¤›n›”
söylüyordu.

“Kanunlara göre kendilerinin
müracaat› olacak, Adli T›p onu de¤erlendirecek. Onlar, Adalet Bakan›'na gönderiyorlar. O da bize gelecek.” (Radikal, 5 Ekim 2009)
Gül, 7 ayda 3 a¤›r kanser ameliyat› ve a¤›r radyoterapi geçiren Güler Zere için 7 ayda k›l›n› k›p›rdatmama gerekçesini “bana baﬂvurmad›lar” diyerek izah ediyordu. Asl›nda dedi¤i ﬂuydu, bizzat kendisi benden merhamet dilemedi!!!
Ancak 7 ayd›r k›l›n› k›p›rdatmayan Gül, birdenbire harekete geçmiﬂ, rapor istemiﬂtir. Sorun Gül’e
baﬂvurulup-baﬂvurulmamas› de¤ildir. Elbette onlar›n istedikleri gibi
bir baﬂvuru kabul edilemez.
As›l olarak Gül’ün, Güler Zere’yi ölümün k›y›s›na getirenler
içinde olmas›d›r. Nitekim, bas›n›n
Adli T›p Kurumu’nun raporu geciktirmiﬂ olmas› sorular› karﬂ›s›nda,
Adli T›p Kurumu’nu sahiplenmiﬂ
ve yine Güler Zere’nin ailesi ve
avukatlar›n› sorumlu tutmuﬂtur.
“Adli T›p'›n geciktirmesi de¤il.
... Normal kanunlar›n›n söyledi¤i
ﬂekilde bir talep söz konusu olmad›¤› için yürümüyor.” (Radikal 5
Ekim 2009)
Suçlular, suç üstü yakalanm›ﬂlar,
bir yandan teslimiyet dayatmas›n›
sürdürüyor, bir yandan suçluluklar›n› örtbas etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Telaﬂl›lar, korkuyorlar!.. Çünkü

bütün yalanlar›na ra¤men Güler Zere’yi ölümün k›y›s›na el birli¤i ile
getirdikleri ortaya ç›km›ﬂt›r.

B i r canl› yay›n; Suçlular›n
korkular› ve pervas›zl›¤›
4 Ekim 2009 akﬂam› NTV’nin
“Canl› Gaste” program›na kat›lan
TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme
Komisyonu Baﬂkan› Prof. Dr. Zafer
Üskül ile Adli T›p Kurumu Baﬂkan›
Doç. Dr. Haluk ‹nce, devrimci düﬂmanl›klar›n› bir kez daha gösterdiler.
Suçüstü yakalanm›ﬂ olmalar›n›n
telaﬂ› ile yapt›k›lar› herﬂeyi meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan, yeminli devrimci düﬂmanlar› ahlaks›zca yalanlar
söylediler.
Haluk ‹nce, kararlar›n›n “geç”
ç›kmas›n›n gerekçesi olarak Güler
Zere’nin devrimci olmas›na ba¤larken, bunu ﬂöyle ifade ediyordu: “Bu
konuda karﬂ› taraf›n hassasiyetlerini de hesaba katmak gerekiyordu!”
Zafer Üskül ise “Bizim için cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler
vard›r. Hangi suçtan tutuklu olduklar› bizi ilgilendirmez.” diyerek,
Güler Zere’nin düﬂüncelerinin öneminin olmad›¤›n› söylüyor ama ard›ndan da hasta tutsaklardan sadece
Güler Zere’nin “ön plana ç›kar›lm›ﬂ
olmas›ndan” rahats›zl›k duyup,
“Güler Zere, tek olay de¤il. Ondan
baﬂkalar› da var. Tamam›n›n haklar›n›n savunulmas›, korunmas› gere-

Halk›n Hukuk Bürosu:
“Cumhurbaﬂkan› Yan›lt›yor”
“ B i r C u m h u r b a ﬂ k a n › ’ n › n g ö re v i , k a m u o y u n u
y a n ›l t m a k , y a l a n s ö y l e y e re k d e m a g o j i y a p m a k
de¤ildir. U y g u l a n m a y a n k a n u n m a d d e l e r i n u y g ulanmas› sa¤lamakt›r, yaﬂama hakk›na sayg› duyuyor
i s e k a n u n l a r d a n d o ¤ a n y e t k i s i n i k u l l a n m a k t › r.”
3 Kas›m günü resmi ziyarette bulundu¤u
Slovakya'da Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’e, gazeteciler Güler Zere hakk›nda soru sordular. Gül'ün verdi¤i
cevab› de¤erlendiren Halk›n Hukuk Bürosu,
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile "Cumhurbaﬂkan›
Kamuoyunu Yan›lt›yor" dedi.
Aç›klamada Güler Zere’nin aç›k yasa hükümlerine
ra¤men serbest b›rak›lmayarak ölüme gönderildi¤i,

kir” diyerek alçakça bir de¤erlendirme yap›yordu.
Üskül, onlarca tutsa¤›n tecrit alt›nda ve AKP iktidar›nda kal›c› hastal›klara yakaland›¤›n›, bunun sorumlusunun AKP oldu¤unu “unutuyor”, i¤renç bir demagoji yap›yordu.
Ayr›ca kendisi AKP iktidar›n›n
bir üyesiydi ve bu politikalardan
kendileri sorumluydu. Kald› ki aylard›r Güler Zere için yürütülen
kampanya tüm hasta tutsaklar için
sürdürülüyordu.
Adli T›p Kurumu Baﬂkan›’n›n
hazmedemedi¤i ﬂeylerden biri de
Güler Zere’ye sahip ç›k›lmas› idi.
Bunun için Adli T›p önündeki, özgürlük eylemi ile ilgili olarak, “85
gündür burada oturup, çal›ﬂanlar›m›z› taciz ettiler” deyip, Adli T›p
önündeki eylemlerden birinde de
bine yak›n kiﬂinin kat›lm›ﬂ olma s › n d a n korkular›n› dile getirdi.
Tipik faﬂist bir kafa yap›s›yd›
karﬂ›m›zdaki. Kimse sesini ç›karmayacak, kimse hakk›n› aramayacakt›. Onlar düﬂmanca davranacak
ve Güler Zere’yi ölümün k›y›s›na
taﬂ›yacaklard› ama kimsenin sesi
ç›kmayacakt›.

Say›: 19
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yap›lan adli ve idari tüm baﬂvurulara, ilgili bilim ve
hukuk çevrelerinin tüm itiraz ve uyar›lar›na ra¤men
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmad›¤› belirtildi.
Abdullah Gül, 3 Kas›m günü bas›n›n sordu¤u Güler
Zere hakk›ndaki sorulara "Duyars›z kalamazd›m.
Kendisi baﬂvuru yapmad›¤› için süreç iﬂlemiyor"
ﬂeklinde cevap vermiﬂti. Abdullah Gül’ün bu sözlerine
cevap veren Halk›n Hukuk Bürosu, anayasada geçen
cumhurbaﬂkan› yetkilerini anlatt› ve “Kanun maddeleri çok aç›kt›r, Anayasan›n 104 maddesinin b f›kras›nda
tan›nan yetkisini kullanmak için herhangi bir baﬂvurunun yap›lmas› gerekmemektedir. Güler Zere
Cumhurbaﬂkan›n›n dizlerine mi kapanmal›?
Cumhurbaﬂkan› istedi¤i bu mu?” dedi.
Aç›klaman›n sonunda “Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz” denildi.
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Zafer Üskül ise suçüstü yakalanm›ﬂ olman›n verdi¤i ruh hali ile
yapt›klar›n› alçakça meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Kendisine söylenen, “devlette bir
cevvallik var, hep böyle h›zl› hareket etsin” sözlerine karﬂ›l›k “ iyi ya
daha ne istiyorsunuz” diyordu. K›sacas›, ölüme mahkum ettikleri bir
kanser hastas› için yap›lanlar› sanki
bir lütufmuﬂ gibi savunuyordu.
Devlet Zafer Üskül’e göre Güler
Zere’nin sa¤l›¤›n› düﬂünüyormuﬂ.
Onun için Güler Zere’yi hastanede tutarak, tedavisine orada devam etmiﬂ.
Bu tür örneklerle, yalanlarla Üskül,
devleti aklama yoluna gitti.

Ancak Güler Zere’nin ad›m
ad›m katledildi¤i süreçte Üskül, ortaya düﬂerek, Balcal› Hastanesi’ne
gitmiﬂ ve AKP’nin Güler Zere’yi
ölüme mahkum eden politikas›n›
aklamaya çal›ﬂm›ﬂt›.

Suçlular› biliyor, tan›yoruz!
Güler Zere’yi elbirli¤i ile idama
mahkum edenler, faﬂizmin demagoglar› sahnedeydi. Herbiri bir koldan kendilerini bir yandan aklamaya bir yandan da pervas›zca sald›rmaya
devam
ediyorlard›.
Yapt›klar› her yasad›ﬂ›l›¤›, her suçu
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan bir ars›zl›k

içindeydiler.
Ancak aylard›r, AKP’nin Güler
Zere’yi nas›l katletmeye çal›ﬂt›¤›n›
herkes biliyor ve görüyor. O nedenle suçlular bellidir.
Cumhurbaﬂkan›’ndan, Adli T›p
Kurumu’na kadar düzenin tüm kurumlar› suçludur. Güler Zere’yi geri
dönülmez bir noktaya getiren kararlar› uygulayanlar tarih önünde suçludurlar.
Katletmek için karar verdikleri
bir devrimcinin sahiplenilmesine
dahi tahammül edemeyenler, ﬂunu
bilsinler ki Güler Zereler’i katlederek tüketemezler.

‹stanbul Barosu’ndan
“T›pç›lar T›pç›l›klar›ndan,
Hukukçular Hukukçuluklar›ndan Utanmal›d›r” Güler ‹çin Baﬂvuru
Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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‹stanbul Barosu’na ba¤l› avukatlardan oluﬂan Önce ‹lke Ça¤daﬂ
Avukatlar Gurubu, Ça¤daﬂ Avukatlar Gurubu, Hukukun Üstünlü¤ü
Platformu ve Kat›l›mc› Avukatlar
Gurubu, Orhan Adli Apayd›n Konferans Salonu’nda Güler Zere’nin
durumu ve gelinen aﬂamayla ilgili
bas›n toplant›s› yapt›lar.
Toplant›da önce Av. Taylan Tanay ortak haz›rlanan bas›n metnini
okudu. “Güler Zere’nin yaﬂam› insani ve vicdani bir sorumluluk gerektiriyor. Ve Güler Zere’nin yaﬂam›ndan Türkiye hukukçular›, hekimleri ve siyasetçileri sorumludur” denilen aç›klamada süreçle ilgili bilgi verdi.
Tanay, yasalar›n devlet ve iktidardan yana oldukça “siyasal”, toplumsal koﬂullardan kopuk oldukça
“yarars›z”, insan hak ve özgürlüklerini güvence alt›na ald›kça “adil”
ve “ça¤daﬂ” oldu¤unu belirtti.
T›p biliminin sosyal bilimlerden
farkl› oldu¤unu söyleyen Tanay;
“T›p bir yerde yaﬂama, bir yerde
ölüme kap› açamaz” dedi ve Güler
Zere’nin yaﬂam›ndan Türkiye hukukçular›, hekimleri ve siyasetçilerinin sorumlu oldu¤unu söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan grup tem-

silcileri de birer konuﬂma yapt›lar.
‹lk olarak konuﬂan Önce ‹lke
Ça¤daﬂ Avukatlar Gurubu’ndan Av.
Ali R›za Dizdar; hukukun temel ilkelerinin gözard› edildi¤ini belirterek, “Bu raporu vermeyen doktorlar
t›pç›l›klar›ndan, infaz›n ertelenmesine engel olan hukukçular hukukçuluklar›ndan utanmal›d›r” dedi.
Kat›l›mc› Avukatlar Gurubu’ndan Av. Bahri Bayram Belen
de; Kürt aç›l›m›, Ermeni aç›l›m›
yada demokratik aç›l›m gibi konular tart›ﬂ›l›rken hapishanelendeki
hasta tutsaklar›n görmezden gelindi¤ini belirtti.
Hukukun Üstünlü¤ü Platformu
ad›na konuﬂan Av. Fatih Yel de yaﬂam hakk›n›n yok say›ld›¤› yerde
di¤er haklardan bahsedilemeyece¤ini söyledi.
Son olarak konuﬂan Ça¤daﬂ Avukatlar Grubu’ndan Av. Kemal Aytaç;
kendisinin Adli T›p Kurumu Baﬂkan›’yla görüﬂmeye giden avukatlar
aras›nda oldu¤unu söyledi. görüﬂme
s›ras›ndaki tavr›n kendini ﬂaﬂ›rtt›¤›n› söyleyen Aytaç; “Neredeyse bizden daha demokrat konuﬂuyordu.
Fakat ö¤rendik ki aradan bir ay geçmesine ra¤men gerekli yaz›ﬂmalar›
bile yapmam›ﬂlar” dedi.

‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› 2 Kas›m günü, kanser hastas› devrimci
tutsak Güler Zere'nin durumuna iliﬂkin Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü'ne hitaben
baﬂvuruda bulundu. Yap›lan baﬂvuruda, Güler Zere'nin durumunun yeniden de¤erlendirilmesi ve yaﬂam
hakk›n›n korunmas› söylendi.

SES’ten Abdullah
Gül’e Mektup
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›, (SES), Abdullah
Gül'e bir mektup göndererek, hastal›¤›n›n geri döndürülemez sürece
girdi¤i belirtilen Güler Zere için
yetkisini kullanmas›n› istedi.
SES'in Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül'e gönderdi¤i mektupta
üçüncü kez ameliyat olan ve art›k
s›v›yla dahi beslenemez durumda
bulunan kanser hastas› Güler Zere'nin t›bben geriye dönülmez bir
sürecin içine girdi¤i belirtilerek aylard›r tüm demokratik kamuoyunun
ve yak›nlar›n›n ça¤r›s›na ra¤men
Adli T›p Kurumu'nun ve Adalet
Bakanl›¤›'n›n sessiz ve ilgisiz kalmas›n›n endiﬂe yaratt›¤› ifade edildi.

BASINDA
Güler Zere

“Güler Zere olay› ve
ölümde eﬂitlik”
Zere olay› hukuk sistemindeki
çifte standart›n aç›k göstergesi.
Ancak Okk›r’a gösterilen ilginin
belki de DHKP-C hükümlüsü oldu¤u için Zere’den esirgendi¤ini görüyoruz.
‹nsan haklar› ve hukuk önünde
eﬂitlik bir ülkede gerçek demokrasinin kurulmas› için olmazsa olmaz
koﬂullard›r.
Onun için Güler Zere’nin dram›na gözünüzü kapatmay›n.
Devlet öc almaz, adaleti sa¤lar”
(Ergun BABAHAN, Stargazete)

“Ölürken v edalaﬂma
hakk›”
Güler Zere genç bir kad›n.
DHKP/C örgütüne üye olmaktan 34
y›l hapse mahkûm, bunun 14 y›l›n›
yatm›ﬂ. Kanser.
Zere’nin avukat› Taylan Tanay,
“Art›k 40 kiloya düﬂtü” diyor, “A¤z›nda sürekli yaralar ç›k›yor. Yataktan kalkam›yor. Bir süre önce mama
ile besleniyordu, art›k o da yok. Sadece damardan beslenebiliyor. ﬁimdi sadece huzur içinde ölmesi ve yak›nlar›yla vedalaﬂabilmesi için...
Devletin paras›n› yok eden Erbakan için özel yasa ç›karan devlet,
ölen bir genç kad›na duyars›z.”(( T ü r k e r ALKAN, Radikal, 31
Ekim 2009)

“Eriyen b eden”
Bugün yüzüne aç›l›m maskesi
takan iktidar›n Güler Zere’yi bilerek ölüme yollamas› da asl›nda o
maskenin aç›l›m›d›r.
Gülen yüzü ve her gün eriyen
narin bedeni ile Güler Zere ellerimi-

zin aras›ndan kay›p
gidiyor sonunda; gözünüz ve yüre¤iniz
ayd›n olsun, o maskeleriniz yine yerinde

kals›n.
(Ertu¤rul ÜNLÜTÜRK,
Ekim 2009)
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“ M ahallenin hayaletleri”
ﬁimdi, bu yaz›y› yazarken, gözüm
bir yandan da Güler Zere haberlerinde gazetelerin. 40 kilo kalm›ﬂ bir kad›n, “yak›nlar›yla vedalaﬂabilmesi ve
huzur içinde ölmesi için” de b›rak›lm›yorsa cezaevinden, 12 Eylül hâlâ
sürüyor demektir!
“Mahallenin Hayaletleri”nin de
sokaklarda eskisi gibi dolaﬂmad›klar› kesin. Aksi halde, “Güler Zere
Ölmesin” kampanyalar› bir sonuç
verirdi ﬂimdiye kadar.” ( L.Do¤an
T›l›ç, Birgün)

Zere ölüyor..
Yasad›ﬂ› sol bir örgüte mensup
olan Güler Zere 14 y›ld›r hapisteymiﬂ.(...)
Güler Zere g›rtlak kanserine yakalanm›ﬂ ve ﬂu an ölümün eﬂi¤indeymiﬂ.
Asl›nda Zere'nin sa¤l›¤›na kavuﬂturulmas› için devlet gerekeni
ﬂimdiye kadar yapmal›yd›..
Onun sa¤l›¤›ndan da devlet sorumludur.
(Abdullah MURADO⁄LU,
1 Kas›m 2009, Yeni ﬁafak)

“‹ki gün önce s›ra
annesindeydi...”
Anne Güllü Zere, 110. günde k›z›n›n son halini görünce ﬂoka girdi.
Zere, mikrofonlara konuﬂurken “k›z›m” dedikten sonra bayg›nl›k geçirdi.
Eﬂinin fenalaﬂt›¤›n› gören Haydar Zere, onu sakinleﬂtirmeye çal›ﬂt›.
Ve “k›z›m› bize vermemek için
bizi oyal›yorlar. San›r›m k›z›m› öldürüp onun cenazesini verecekler

bana. Ben onun bu hastaneden canl› ç›kaca¤›na inanm›yorum. ﬁu an
tamamen bitmiﬂ durumda” dedi.
***
So¤ukkanl› ve ilgisiz bak›ﬂlarla
“kimliksiz bir öteki” haline getirerek cinayetine ortak oldu¤umuz Güler Zere ölüyor...
2009 y›l›n›n sonunda devlet ve
toplum olarak, seri katil donuklu¤uyla bir cinayet daha iﬂledik.
Siz bu cinayetin neresindesiniz?” ( M e h m e t A LTA N , S t a r,
2 Kas›m 20 09 )

“Adli T ›p'›n s o¤umuﬂ
hali”
T›pk› Güler Zere'nin Adli T›p'tan
dört ayd›r beklenen raporunun ancak dün akﬂam ç›kmas› gibi.
Derinleﬂen ve uzayan bu kay›ts›zl›¤a karﬂ›n ölüm, cehennemi bir
yang›n gibi Güler Zere'yi sard›.
‹nsan›n "ac› çekene yard›ma"
itebilen ve "ac› çekmesine" neden
olmaktan kaç›nmas›n› sa¤layan ahlaki duygular, hayatta t›nmad›.
Kat› bürokratik zihniyetin Güler
Zere'yi " ideolojik d›ﬂlamas›", onu
adeta infaza götürüyor.
Ac›ya ve ac› çekene karﬂ› duyars›zl›k, Adli T›p'›n standart tavr› olarak yerleﬂiyor.
Adli T›p'›n ev ödevi Güler Zere'nin raporu savsaklan›rken, kurumun üzerindeki karanl›k da artt›.
Yaﬂam hakk› gibi huzurlu ölüm
hakk›, yine hasta, çaresiz ve korunmas›z olandan zalimce esirgeniyor.
Güler Zere, 7 ay önce damak
kanserine yakaland›, 14 y›ld›r cezaevindeydi, 3 ameliyat geçirdi.
Dama¤› al›nd› ama hastal›k yay›ld›, sa¤l›k koﬂullar› uygun olmad›¤› için kemoterapi tedavisi alamad›.
40 kiloya düﬂen Güler Zere, yemek yiyemiyor, serumla beslenemiyor ve konuﬂam›yor.
Avukat› art›k gözlerinin görmedi¤ini ve kulaklar›n›n duymad›¤›n›
söyledi.”(( N i h a l K E M A L O ⁄ L U ,
Akﬂam, 5 Kas›m 2009)

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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GÜLER ZERE TAHL‹YE ED‹LD‹!
Güler bizimle

Onu zulmün elinden
çekip ald›k

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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Tam yedi ayd›r Çukurova Üniversitesi Balcal› Hastanesi’nin zemin kat›nda havas›z, pis mahkum
ko¤uﬂunda herkes ve herﬂeyden tecrit edilmiﬂ bir ﬂekilde tutulan ve bu
süre içinde üç defa a¤›r ameliyat geçiren kanser hastas› Güler Zere 6
Kas›m günü akﬂama do¤ru tahliye
edildi.
14 y›ld›r özgürlü¤ünden mahrum olan 37 yaﬂ›ndaki Güler; Elbistan Kapal› Hapishanesi'nde iken
kanser hastal›¤›na yakaland›. Gerek
hastal›¤›n›n geç teﬂhis edilmesi gerekse de teﬂhis edilen hastal›¤›n›n
tedavisinin “tedavi s›ras›”n›n gelmemesi ve “mahkum ko¤uﬂunda
yer bulunmamas›” gerekçeleriyle
baﬂlat›lmamas› nedeniyle hastal›¤›
iyice ilerledi.
Birçok bürokratik iﬂlemle birlikte gösterilen yo¤un çabalar›n sonucunda tedavi için getirildi¤i Karataﬂ Hapishanesi’nden al›narak
Balcal› Hastanesi’ne yat›ﬂ› yapt›r›labildi.
Ve böylece içerde Güler’in yaﬂamla olan savaﬂ›, ›ﬂarda ise yoldaﬂlar›, dostlar› ve ailesinin Güler’i
mutlake zulmun elinden çekip ç›karma iradesi ile eylemlilikler baﬂlam›ﬂ oldu.
‹lk olarak Adana’da her hafta
bas›n aç›klamas› ile baﬂlayan eylemlilikler tüm ülke çap›nda bir
kampanyaya dönüﬂtü.
10 Temmuz’da Adana TAYAD’l› Aileler; Balcal› Hastanesi
önünde Güler Zere’nin babas› ile
birlikte oturma eylemine baﬂlad›lar. “Zaman Ölüme Akmas›n” pankart› alt›nda oturma eylemi devam
ederken özel güvenlik ve polisin
sald›r›s›na u¤rad›lar. Baba ile birlikte yerlerde sürüklendiler, pankartla-

r› parçaland› iki saat sonra ayn›
pankart› as›p daha kararl› yeniden
oturdular.
Bu süreçte ise solla yap›lan
görüﬂmeler sonucu solla uzun
süredir ilk kez kitlesel bir birliktelik yakaland› ve bugüne
kadar bu birliktelikle bir çok
kitlesel eylem örgütlendi.
10 A¤ustos’ta solla ortak ‹stanbul Adli T›p Kurumu önünde “Güler Zere’ye Özgürlük Nöbeti”
baﬂlat›ld›. Ve Güler Zere tahliye edilene kadar gece gündüz burada bir çad›r kurulup beklendi.
Bunlarla birlikte ülke çap›nda çok
yayg›n afiﬂler, bildiriler, bakanl›¤a
fakslar, imza kampanyalar›, tabut eylemleri vb birçok eylemlilikler düzenlendi. Denilebilir ki ülkenin birçok yerinde eylemsiz gün olmad›.
Güler ise tahliye ediye edilene
kadar üç a¤›r ameliyat geçirdi. A¤›ziçinde baﬂlayan kanser bu yedi ayl›k süreçte h›zla vücuduna yay›lmaya devam etti. ‹lk ameliyat›ndan
sonra doktorlar kanserin en kötü türü oldu¤unu ve h›zla yay›laca¤›n›dair raporlar haz›rlad›lar ve hapishanede kalamaz raporlar› verdiler.
Yetmedi tabiki bu egemenlere. A¤›r
kanser hastas› Güler ‹stanbul Adli
T›p Kurumuna toplam 28 saat süren
bir yolculukla getirilip götürüldü.
Bu yolculuk iﬂkencesi sonucundaysa 5 dakikal›k bir “muayene”yle
devrimci düﬂmanl›¤›yla ün yapm›ﬂ
Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu
skandal kararlar›na bir yenisini daha ekleyerek Balcal› Hastanesi’ndeki doktorlar›n aksine “hastanenin
mahkum ko¤uﬂunda tedavisine devam edebilir” raporu verdi.

Kanser k›sa süre sonra a¤z›n›n
di¤er tara¤›na s›çrad›, yine a¤›r bir
ameliyat ve tedavi süreci... Devlet
sessiz imha politikas›na devam etti.
Tüm bilimsel raporlar bir kenara itlidi... Ve üçünçü ameliyat bu sefer
boyun bölgesine yay›lan kanser onu
tümden yata¤a düﬂürdü. Elbette buda yetmedi devlete.. En sonunda
kanser akci¤ere kadar s›çrad› . Ve
Güler bu evrede tahliye edildi.
Güler’in hastal›¤›n›n seyrine göre
eylemliliklerde de ivmeler, çesitlilikler yükseltildi. Toplumun çok büyük
bir kesimi bu adaletsizli¤e ve katliama karﬂ› sesini yükselti ve art›k devlet Güler’i b›rakmak zorunda kald›.
Güler bugün özgür...
‹nanc›m›z, kararl›l›¤›m›z ve irademize yoldaﬂ›m›z› ba¤r›m›za mutlaka basaca¤›z demiﬂtik... Öyle de
oldu... Yoldaﬂ›m›z› ba¤r›m›za bast›k ve kazanan bir kez daha irade,
do¤ru politika ve süreklilik oldu.....
(Güler akﬂam saat 21 s›ralar›nda tahliye edildi. Tahliyesinden hemen sonra arkadaﬂlar› ve ailesi onu
Balcal› Hastanesi’nden alarak özel
bir hastaneye yerleﬂtirdiler. 7 Kas›m’da (sa¤l›¤› yolculu¤a elverirse)
tam teﬂekküllü bir hastanede tedavi
edilmesi için ‹stanbul’a getirilecek)

BESLEMEY‹P
ASIYORLAR!
12 Eylül’ün üzerinden 28 y›l
geçti. 12 Eylül tüm kurumlar›yla,
felsefesi ve halka düﬂmanl›¤›yla devam ediyor. ‹ktidar koltu¤unda oturan AKP 12 Eylül’ün sürdürücüsüdür.
AKP, özellikle iktidara geldi¤i
ilk y›llarda kendisini “yenilikçi”,
“sorunlar› çözen” bir iktidar olarak
tan›tm›ﬂt›; ancak her geçen gün,
AKP’nin 12 Eylül’ün sürdürücüsü
oldu¤unu, halk düﬂman› politikalar
izledi¤ini herkese biraz daha gösterdi.
Bunun en somut, en çarp›c› görüldü¤ü yerlerden birisi de hapishanelerdir. AKP’nin “iﬂkenceye s›f›r
tolerans” gibi ﬂovlar›na ra¤men ortada AKP’nin sürdürdü¤ü tecrit ve
katledilen yüzlerce tutsak vard›r.

AKP tutsaklar›
katletmeye devam ediyor!
AKP hapishanelerde tecriti devam ettirerek, 12 Eylül’ün bu konudaki politikalar›n› da sahiplendi¤ini
gösterdi.
Yaklaﬂ›k 7 y›l›nda AKP’nin iktidarda oldu¤u 9 y›lda, hapishanelerden yüzlerce tabutun ç›kt›¤› düﬂünülürse, bu sahiplenmenin anlam›
daha iyi kavranacakt›r.
AKP özellikle tecrit silah›na s›k› s›k›ya sar›larak, hapishanelerde
tecrit politikalar›nda ›srarl› oldu.
Nitekim bu halk düﬂman› politikalar› sonucudur ki, sohbet hakk› ile ilgili olan genelgeyi ›srarla, y›llard›r
uygulam›yor.
Tecrit politikalar›nda ›srar ederek, hapishaneleri bir toplama kamp›na çeviren AKP, onlarca tutsa¤›n
a¤›r hastal›klara yakalanmas›na yol

1980-1983 aras›nda; ‹ﬂkencede, dara¤açlar›nda, açl›k grevi
ve ölüm oruçlar›nda ölenlerin toplam say›s›: 234
2000-2009 aras›nda; hapishanelerde ölenlerin say›s›: 310
***
Biri cunta, öteki ‘sivil”; ‹kisinin de politikas› ayn›:
“asmayal›m da besleyelim mi?”
AKP, 12 Eylül’ün sürdürücüsüdür!
açm›ﬂt›r.
Tecrit ve tutsaklara yönelik politikalar sonucu hapishaneler bugün
onlarca tutsa¤›n, ölümcül hastal›klarla karﬂ› karﬂ›ya yaﬂad›klar› yerler
haline gelmiﬂtir. Hapishanelerde
onlarca hasta tutsak yaﬂam ile ölüm
aras›ndaki o ince çizgidedir. Belki
de bu durumu en iyi aç›klayan Güler Zere’nin durumudur. Güler Zere
aylard›r, kanser ile bo¤uﬂurken
AKP iktidar› tedavi hakk›n› elinden
alarak, onu i d a m a m a h k u m e t m i ﬂt i r.
AKP’nin tavr› s›n›fsald›r elbette. Güler Zere devrimci bir tutsak
oldu¤u, devrimci düﬂünceler taﬂ›d›¤›, teslim olmad›¤› ve merhamet dilenmedi¤i için AKP onun idam karar›n› imzalam›ﬂt›r.
AKP’nin devrimcilere ve halka
düﬂmanl›¤›n›, aylard›r Güler Zere
nezdinde hasta tutsaklara karﬂ› yürüttü¤ü katletme politikas›nda görmek mümkündür.
Hasta tutsaklara karﬂ› düﬂmanl›¤› öylesine boyutludur ki kendi yasalar›n› bile hiçe saymaya devam
etmiﬂtir.
Aylard›r bu ülkenin meydanlar›
“Güler Zere’ye özgürlük” sloganlar› ile inletilirken, bilim adamlar›
Güler Zere’nin “serbest b›rak›lmas›”na iliﬂkin raporlar yay›nlarken,
AKP tüm bunlara kulaklar›n› “t›kam›ﬂt›r”.
Sadece 3 Kas›m 2009 günü 15
ﬂehirde AKP il binalar› önünde ayn›

saatlerde eylemler yap›lm›ﬂ, Güler
Zere’nin özgürlü¤ü istenmiﬂtir. Aylard›r yürütülen özgürlük kampanyalar›na karﬂ›n AKP son ana kadar
Güler Zere’yi katletmekte ›srarl› olmuﬂtur.
Her politikas›yla, karar›yla kendini ABD’ye ve oligarﬂiye ispat
eden AKP’nin “hukuk” ile”vicdan”
ile bir ilgisinin olmad›¤› aç›kt›r.

12 Ey l ü l f a ﬂ i s t c u n t a s ›
Amerikanc›d›r!
A K P de A m e r i k a n c › d › r !

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

12 Eylül faﬂist cuntas›n›n niteli¤ini belirleyen en temel olgulardan
biri Amerikanc› olmas›d›r. Zira, 12
Eylül faﬂist cuntas›, Amerikan emperyalizminin karar› ve talimat› ile,
Amerikan emperyalizminin ç›karlar› için yap›lm›ﬂt›r.
Cunta y›llar› boyunca da emperyalistlerin ç›karlar› esas al›nm›ﬂ,
onlar›n çizdi¤i s›n›rlar içinde politikalar yürütmüﬂtür 12 Eylülcüler.
12 Eylül y›llar›nda devrimcilere
ve halka karﬂ› sürdürülen savaﬂ›n
kurmayl›¤›n› emperyalistler yapm›ﬂt›r. Türkiye’de devrimci mücadeleyi “aya¤a kalkamayacak” bir
duruma getirmek için binlerce insan
gözalt›na al›nd›. Hapishaneler birer
toplama kamp› haline getirildi.
Türkiye, Amerika için “güllükgülistanl›k” bir ülke haline getirilmek istendi. Ortado¤u’daki Amerikan ç›karlar› için oligarﬂinin ordusu
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Say›: 19

“güçlü” olmal›, Türkiye
“istikrarl›” bir ülke haline gelmeliydi.
12 Eylül’ün Amerikanc›l›¤›n›, AKP’de de
görmek mümkün. AKP,
ABD’nin her dedi¤ini
yapan, Amerikan ç›karlar› için kullan›lmaya
haz›r bir partidir.
AKP’nin kuruluﬂundan, iktidar oluﬂuna kadar, her aﬂamas›nda
Amerika’n›n etkisini ve yönlendirilici¤ini görmek mümkündür.
AKP, Amerika taraf›ndan
aç›k olarak kullan›lan bir partidir. Özellikle, “›l›ml› islam”
politikas› çerçevesinde model
ülke ve model parti olarak kullan›lan iﬂbirlikçi AKP, bugüne
kadar iﬂbirlikçili¤ini defalarca
kan›tlam›ﬂt›r.
12 Eylül ve AKP’nin ortak
noktalar›ndan birisi de budur...

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

12 Eylül faﬂizmi, aç›k
biçimiyle; A K P
demokrasicilik oyunu
alt›nda sürdürüyor

12 Eylül’ün hapishanelerinde, A KP iktidar›n›n h apishanelerindeki k adar ölüm olmam›ﬂt›!
Ama san›lmas›n ki bu durum, sadece iﬂkencelerde, hapishanelerde geçerli! Hay›r, her
alanda böyledir...
Mesela, 12 Eylül’de grev yasakt›; ﬂimdi
serbest, ama bak›n bakal›m, kim grev yapabiliyor?
Demokrasicilik oyununda “Bas›n özgür”
güya. Ama devrimci ilerici bas›na karﬂ›
toplatmalar, yay›n durdurmalar, para cezalar›
kesintisiz sürüyor...
Evet, b azen katlettiklerinin say›s› de¤iﬂebilir, bazen katletme biçimleri fakat, özü ﬂudur;
ayn› yönetim anlay›ﬂ›na, ayn› devlet
gelene¤ine ve zihniyetine sahiptirler.
Askeri cuntas› da “sivil” iktidar› da ayn›
kesimlerin temsilcisi ve hizmetkar› oldu¤u
için bu benzerlik de do¤al; Onlar› birleﬂtiren
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin hizmetinde olmalar›d›r.

Bizim gibi ülkelerdeki faﬂizm, faﬂizmin aﬂa¤›dan yukar›ya iktidara geldi¤i ülkelerden
farkl› olarak, yukar›dan aﬂa¤›ya
kurumlaﬂt›r›lm›ﬂ sömürge tipi
faﬂizmdir. ‹ki biçimde uygulan›r. Bir; parlamentonun, yasalar›n
devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤›, askeri cuntalar›n yönetime el koydu¤u aç›k fa ﬂizm biçiminde. Bir de görünürde
parlamentonun, partilerin, seçimlerin oldu¤u koﬂullarda “gizli fa ﬂizm” biçiminde. ‹lkine 12 Eylül iktidar›, ikincisine AKP iktidar› örnektir.
12 Eylül faﬂizmi, aç›k biçimiyle
uygulad›. Türkiye halklar›na karﬂ›
aç›k bir savaﬂ yürüttüler. Yüzbinlerce insan gözalt›na al›nd›. Tüm hak
ve özgürlükler rafa kald›r›lm›ﬂ, yeni
faﬂist yasalar ç›kar›larak aç›k faﬂizm kurumsallaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l-
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m›ﬂt›.
Faﬂist iktidar, tüm demokratik
kurumlar›n kap›s›na kilit vurup,
halk› örgütsüz b›rakarak çal›ﬂm›ﬂt›.
Topluma yeni bir ﬂekil vermek istediler. A¤›r bask› koﬂullar› alt›nda,
iﬂkenceyi yayg›nlaﬂt›rarak, devrimcileri sokaklarda, da¤larda katlederek, halk› teslim almaya çal›ﬂt›lar.
Sokakta, dara¤açlar›nda, da¤larda onlarca devrimci katledildi. Hapishaneler birer iﬂkencehaneye çevrildi.
AKP ise faﬂizmi demokrasicilik
oyunu alt›nda sürdürüyor. Öyle ki
AKP 12 Eylül uygulamalar›n›n tümünü sahiplenmiﬂ, 12 Eylül’ün ru-

huna sahip ç›km›ﬂt›r.
Tüm düzen partileri gibi, AKP de çeﬂitli manevra ve maskelerle kendisini oldu¤undan farkl› göstermeye, 12 Eylül’ün
devam›
oldu¤unu
gizlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak izlenen politikalara bak›ld›¤›nda, 12 Eylül’ün tüm
politikalar›n›n yürürlükte oldu¤u görülür. Bu politikalar›n baz›lar›nda biçimsel de¤iﬂiklikler olmas›,
özde bir de¤iﬂiklik olmay›p,
oligarﬂinin ihtiyaçlar› öyle
gerektirdi¤i içindir.
Sonuçta, gerek 12 Eylül
faﬂist cuntas› gerekse AKP
iktidar›, iktidar olduklar›
dönem farkl› olsa da halka
karﬂ› savaﬂta ortakt›rlar. ‹kisi de s›n›fsal olarak ayn›
amaca hizmet etmekte, yönetim biçimi olarak ayn› yönetim biçimine, faﬂizme
baﬂvurmaktad›rlar.

“Asmayal›m da
besleyelim mi” diyen
E v re n l e r ’ d e n ,
E r d o ¤ a n l a r ’a,
zihniyet ayn›d›r

12 Eylül cuntas›n›n devrimcilere karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›, o dönem Evren’in bir mitingte
kulland›¤› “Asmayal›m da besleyelim mi” sözü özetlemektedir.
Aç›kça, devrimci tutsaklar› katletmeyi savunan, faﬂist Evrenler’in
bu zihniyetini bugün Erdo¤anlar savunmaktad›r.
Hasta tutsaklar› aç›kça katleden
Erdo¤anlar, bu yan›yla da Evrenler’in, 12 Eylül’ün devamc›s› olduklar›n› göstermiﬂlerdir.
Ancak unutulmamal›d›r ki, faﬂist
Evrenler, devrimci tutsaklar› teslim
alamad›lar. Erdo¤anlar ne yaparlarsa yaps›nlar devrimci tutsaklar asla
teslim al›namazlar...

HABER
etmek için “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n
Dev-Genç” imzal› pankart açan
Dev-Gençliler; Hakan Karabey,
Ferhat Tüzer, Dilek Aslan önce cafe
çal›ﬂanlar›n›n daha sonra polislerin
sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar. Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'ne götürülen Dev-Gençliler’e
karakolda ve hastanede de iﬂkenceye devam edildi. Gözalt›na al›nanlar saat 20.00 sular›nda serbest b›rak›ld›lar.
Standla beraber “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” yazan önlükler giyilerek, ayn› anda “‹ncirlik Üssü kapat›ls›n” yaz›l› afiﬂ aç›ld›.
‹mza toplayanlar bir yandan halka seslendiler, bir yandan da kuﬂlama yapt›lar.

D ev -Genç Sergisi
TAYAD’da…

Dev-Gençliler “Amerika
Defol” Demeye Devam Ediyor
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çal›ﬂmalar› stanbul’da ve Anadolu’nun dört bir yan›nda devam ediyor. Kampanya çal›ﬂmalar› devam ederken Amerikanc› AKP polisinin de haz›ms›zl›¤ ve
sald›r›lar› artt›. Polis anti-emperyalist eylemlere sald›r›rarak Amerikanc› yüzünü göstermeye baﬂlad›.

‹stanbul'da Gözalt›
‹stanbul, ‹kitelli Halk Cephesi
Temsilcili¤inden beﬂ kiﬂi, 29 Ekim
2009 tarihinde "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" kampanya afiﬂlerini
yap›ﬂt›r›rken gözalt›na al›nd›.
Ziya Gökalp Ba¤c›lar Caddesi
üzerinde sivil polisler taraf›ndan
durdurulan Halk Cepheliler, afiﬂlerin yasak oldu¤u ve afiﬂleri asma
izinlerinin bulunmad›¤› gerekçesiyle, afiﬂlere el konuldu ve GBT
sorgusu yap›ld›. Ard›ndan Yüksel
Do¤an, Umut Abay, Kadir Do¤an,
Oktay Yücel ve Emre Bakus isimli
beﬂ kiﬂi gözalt›na al›n›p karakola
götürüldü.
Sözlü tacize maruz kald›klar›n›

anlatan Halk Cepheliler, yaklaﬂ›k üç
saat sonra, kiﬂi baﬂ›na verilen 69 lira para cezas› sonras›nda serbest b›rak›ld›. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
diyen Halk Cepheliler "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" slogan›n›
hayk›rmaya devam ediyor.

Amerikan Postallar›n› Ülkemizde ‹stemiyoruz
Halk Cephesi’nin düzenledi¤i
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› kapsam›nda ‹stanbul
Taksim’de 1 Kas›m günü imza stand› aç›ld›.
Stand öncesinde Taksim Meydan›’nda bulunan Burger King binas›na Irak ve Afganistan halk›n›n üzerine bombalar ya¤mas›n› protesto

‹ S TANBUL

DEV-GENÇ’in 40. y›l› dolay›s›yla haz›rlanan Foto¤raf Sergisi 1
Kas›m günü TAYAD’da sergilenmeye baﬂland›. “DEV-GENÇ 40
y›ld›r mücadelesine devam ediyor.
Selam Olsun 40 y›ld›r baﬂe¤meyenlere…
Selam
olsun
DEVGENÇ’e… Selam olsun DEVGENÇ’i bedeller ödeyerek yaratan
ölümsüz ﬂehitlerimize… Selam olsun DEV-GENÇ’lilere...” ﬂiar›yla
yap›lan sergide 40 y›ll›k onurlu tarihten kesitler yer al›yor. Sergide ilk
yerini alanlar DEV-GENÇ’i bugüne
taﬂ›yarak kahramanlaﬂanlar… Sonra DEV-GENÇ’in 6. Filo Defol gibi tarihsel eylemlerin resimleri…
Sergide Amerika’n›n ve emperyalizmin dünya halklar›na uygulad›klar› zulüm, mahkum etti¤i insanl›k
d›ﬂ› yaﬂamlar sergileniyor bir yan›yla.
TAYAD’da yap›lan serginin aç›l›ﬂ›nda bir konuﬂma yapan Mehmet
Güvel; “DEV-GENÇ’in ülkemiz
devrim mücadelesinde çok önemli
yeri var. DEV-GENÇ yaln›z gençli¤in sorunuyla ilgilenmedi. ‹ﬂçinin,
köylünün, memurun tüm halk›n sorunlar›n›n çözümünde en önde oldular. Yaln›z ülkemizdeki sorunlarla de¤il, dünyan›n neresinde olursa
olsun, haks›zl›¤a, katliama, iﬂgale

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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HABER
u¤rayan halklarla dayan›ﬂma içinde
enternasyonalist özelli¤i de gösteriyordu. DEV-GENÇ emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi ve kapitalizme karﬂ› sosyalizm mücadelesinde hep önde, hep
öncü oldu ve bu gelene¤i bizim çocuklar›m›z sürdürüyor“ dedi. Güvel; bu tarihe sahip ç›kman›n herkesin sorumlulu¤u oldu¤unu vurgulad›.

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

30 Ekim ve 6 Kas›m günlerinde
Halk Cepheliler 1 May›s Mahallesi’nde "Amerika Defol Bu Vatan
Bizim" kampanyas› kapsam›nda,
mahallenin çeﬂitli yerlerini afiﬂler
ve kuﬂlarla donatt›lar.
Kampanya için yeni eylemlerin
devam edece¤i bildirildi.

N u r t e p e ’ d e Afiﬂ ve Kuﬂlama
Yap›ld›

Bursa’da “Amerika Defol”
Ya z › l a m a l a r ›

Halk Cephesinin 'Amerika Defol
Bu Vatan Bizim' kampanyas› kapsam›nda sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar devam ediyor.
25-26 Ekim günleri ‹stanbul
Nurtepe'de "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" kampanyas› kapsam›nda kuﬂlama ve afiﬂler yap›ld›.

Bursa’da, 2 Kas›m sabah›,
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› çerçevesinde, Teleferik’in Akça¤layan mahallesinde yaz›lamalar yap›ld›.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”, “Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z”, “Dev-Genç 40.Y›l›nda”
Dev-Genç imzas›yla yap›lan yaz›lamalar›n ard›ndan mahalleyi polis
abluka alt›na ald›. Sivil-resmi polis
araçlar› uzun süre mahallede terör
estirdi.

‹zmir'de Dev-Genç Semineri
‹zmir'de 2 Kas›m günü
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› çerçevesinde ‹zmir Özgürlükler Derne¤i'nde seminer düzenlendi. Zeliha Koyup›nar, DevGenç'in 40 y›ld›r sürdürdü¤ü Antiemperyalist mücadelenin önemini
vurgulad›. Anti–emperyalist mücadele ve Dev-Genç konulu seminer
Dev-Gencin sürdürdügü mücadele
ve Amerikan›n Dünya halklar› yapt›g› zulümden bahsedildi. DevGenç'in 40.y›l›n›n öneminden 40
y›ld›r sürdürdü¤ü anti-emperyalist
ve anti faﬂist mücadelen bahseden
Zeliha Koyup›nar Dev-Gençli olman›n önemine vurgu yapt›.
Daha sonra ise Amerika deyince
akl›n›za ne geliyor? sorusuna her-
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Mu¤la’da ‹mza
Kampanyas›
Amerika Defol Bu Vatan Bizim
kampanyas› dahilinde baﬂlat›lan ‹ncirlik Üssü kapat›ls›n imza kampanyas›nda Mu¤la da iki gün boyunca
üniversite ö¤rencileri ve esnaftan
imza topland›. Toplamda 180 imzan›n al›nd›¤› çal›ﬂmada Amerikan›n
yapt›¤› katliamlardan, ortak düﬂman
oldu¤undan bahsedildi. hemen hemen her insan ''söz konusu amerikaysa hemen imza atar›m'' diyerek
Amerikaya olan nefretini gösterdi.

1 May›s Mahallesi
AMER‹KA DEFOL!

Say›: 19

kes cevap verdi. Halk Cephesi'nin
ve Gençlik Federasyonu'nun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u kampanyalardan bahsedildi. Bir buçuk saat süren seminer
hep birlikte Dev-Genç marﬂ›n›n
söylenmesiyle son buldu. Seminere
32 kiﬂi kat›ld›.

“ S o r u n l a r › m › z Amerika ve
‹ ﬂ b i r l i k ç i l e r i n i D e f e d e re k
Çözülür”
Antalya Halk Cephesi, “Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas› çerçevesinde, 2 Ekim günü
K›ﬂlahan’da eylem yap›p bildiri da¤›tt›.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
“Art›k bütün halk olarak biliyoruz
ki yaﬂam›m›zda ilgili her ﬂeye Amerika ve onun kurumlar› olan IMF ve
NATO karar veriyor. Ülkemizdeki
iﬂbirlikçileri de hangisi iktidar da
olursa olsun harfiyen uyguluyor.

Bütün bir halk olarak, Amerika için
ucuz köle gücüyüz ve iﬂgal etti¤i ülkelere gönderece¤i 5 centlik askerleriz” denildi.
AKP iktidar›n›n ﬂu ana kadar gelen iktidarlar aras›nda iﬂbirlikçilik
konusunda hepsinin önüne geçti¤i
belirtilen aç›klamada; “Kürt sorunu,
Açl›k sorunu, ‹ﬂsizlik sorunu, Ermeni sorunu, K›br›s sorunu, Demokrasi sorunu, Adaletsizlik sorunu, Sa¤l›k sorunu, Çevre sorunu
baﬂta olmak üzere bu ülkede hiç bir
sorun çözülemiyor. Bütün bunlar›n
sorumlusu olan baﬂta Amerika olmak üzere emperyalizme ba¤l›l›k
sürdü¤ü sürece sorunlar artacak
ama çözülmeyecektir” denildi.
Aç›klaman›n sonunda bütün sorunlar›n Amerika ve iﬂbirlikçilerini bu
topraklardan hep birlikte def edip,
ba¤›ms›zl›¤›m›za kavuﬂarak çözülece¤i vurguland›.
Eylemde Amerikan bayra¤›n›
yakmak isteyen Halk Cephelileri,
“burada bayrak yakamazs›n›z” diyerek engellemeye çal›ﬂan polis,
halk›n Amerikan bayra¤›n›n yak›lmas›na olan ilgisi karﬂ›s›nda geri
ad›m atmak zorunda kald›.
“Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP,
Amerika Defol Bu Vatan Bizim,
Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin
ard›ndan 1000 adet bildiri da¤›t›ld›.

Kars’ta Seminer
Kars'ta 31 Ekim günü "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas›
çerçevesinde E¤itim-Sen ﬂubesinde
bir seminer düzenlendi. Seminer,
Dev-Genç'in 40 y›ld›r sürdürdü¤ü
anti-emperyalist ve anti faﬂist mücadelenin anlat›ld›¤› k›sa bir aç›l›ﬂ
konuﬂmas› ile seminere baﬂland›.
Anti-emperyalist mücadele ve
Dev-Genç konulu seminer daha çok
sohbet ve Dev-Genç ve Amerika
deyince akl›n›za ne geliyor sorusu
üzerinden yürüdü. Seminerde, DevGenç'in 40.y›l›n›n öneminden 40
y›ld›r sürdürdü¤ü anti-emperyalist
ve anti faﬂist mücadelen bahseden
Sinan Gürbüz Dev-Genç'in ve Dev-

Adana: “Amerika
herhangi bir
emperyalist
de¤ildir”

Gençli olman›n önemine vurgu yapt›.
Daha sonra Halk Cephesinin ve
Genclik Federasyonun baﬂlatm›ﬂ oldu¤u kampanyalardan bahsedilerek
yap›lacak olan ‹ncirlik Üssü yürüyüﬂüne ve sempozyuma ça¤r› yap›ld›.
Amerika ve Dev-Genç deyince
akl›n›za ne geliyor sorusu üzerine
etkinli¤e kat›lan herkes tek tek düﬂüncelerini ifade ettikten sonra Kars
Gençlik Derne¤i Müzik Grubu K›z›l Karanfillerin söyledi¤i türkü ve
Dev-Genç Marﬂ› ile 23 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer son buldu.
4 Kas›m’da Kars’ta “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” slogan›yla
yapt›¤› eyleme polis sald›rd›. Sald›r› sonucundan Gençlik Federasyonu’ndan 13 kiﬂi gözalt›na al›nd›. 13
kiﬂiden 12’si serbest b›rak›l›rken Sinan Gürbüz polise mukavemet etti¤i gerekçesiyle tutukland›.
Gençlik Federasyonu konuyla ilgili bir aç›klama yaparak; “Bu sald›r›lar bir kez daha bizim ne kadar
hakl› oldu¤umuzu gösteriyor. DevGençliler olarak biz, her türlü bask›ya, iﬂkenceye, gözalt› ve tutuklama
terörüne karﬂ› mücadelemizi sürdürecek ve var gücümüzle "Amerika
Defol!" diye hayk›rmaya devam
edece¤iz. Yankeeler ve iﬂbirlikçileri
karﬂ›lar›nda bu ülkenin vatansever
gençlerini daha çok görecekler!
Yaﬂanan bu hukuksuzlu¤u protesto ediyoruz! Sinan Gürbüz derhal
serbest b›rak›lmal›d›r!” dedi.

Adana'da 3 Kas›m
günü Dev-Genç'in 40.
y›l› nedeniyle "Amerka
Defol, Bu Vatan Bizim"
konulu eylem yap›ld›.
Eylemde Halk Cephesi ad›na Ekin Uray'›n
bas›na bir aç›klama yapt›. “Amerika herhangi
bir emperyalist de¤ildir” diyen Kuray; Amerika’n›n dünyada emperyalistlerin jandarmas› oldu¤unu
söyledi.
Aç›klaman›n devam›nda “Amerika dünyan›n bir çok bölgesinde,
bölgesel savaﬂlar ç›kartarak halklar
aras› düﬂmanl›klar yaratt›” denilerek suçlar› anlat›ld›.
Amerika’n›n kendisi yapt›¤› yada sebep oldu¤u katliamlara Türkiye’de sessiz kalmayanlar›n devrimciler oldu¤unu söyleyen Kuray;
“Ülkemizde emperyalizme karﬂ› direnmenin ad› DEV-GENÇ'tir” dedi.
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” yaz›l› bir pankart›n aç›ld›¤›
eylemde; Adana Özgürlükler Derne¤i Müzik Grubu "Defol Amerika"
marﬂ›n› söyledi. Daha sonra Amerika'y› teﬂhir eden 10 dakikal›k bir
skeç oynand›. Ard›ndan ABD bayra¤› ve Sam amca kuklas› yak›ld›.
Eylem boyunca meﬂaleler, Irak ve Filistin
yaﬂanan katliamlar›n foto¤raflar›, Dev-Genç
flamalar›, k›z›l sancaklar
ve "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Faﬂizme
Karﬂ› Demokrasi Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm
Emperyalizme karﬂ› Ba¤›ms›zl›k
savaﬂ›nda
Dev-Genç 40 Yaﬂ›nda"
yazan Halk Cephesi imzal› dövizler taﬂ›nd›.
Halk›n yo¤un ilgisinin oldu¤u eylemde s›k
HATAY
s›k "Amerika Defol Bu

Vatan Bizim, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi
AKP, Emperyalistler ‹ﬂbirlikçiler 6.
Filoyu Unutmay›n" sloganlar› at›ld›. Halk "gururumuzsunuz" sözleri
ve alk›ﬂlar›n yan› s›ra gelip eyleme
kat›larak deste¤ini sundu.
Eylem, bundan 1,5 y›l önce Sivas'ta Amerika karﬂ›t› karikatür sergisi açt›klar› için tutuklanan 5 ö¤rencinin 5 Kas›m'da Erzurum'da görülecek mahkemesine ça¤r› ile sona
erdi. Aç›klamaya 30 kiﬂi kat›ld›.

Hatay: “Saf›m›z› Seçelim”
5 Kas›m’da
Hatay
Ulus
Meydan›’nda yap›lan eylemler
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› Hatay’da da baﬂlat›ld›.
‹ki sancak, döviz ve flamalar
taﬂ›nan eylemde Halk Cephesi
ad›na haz›rlanan bas›n metnini
Kurtuluﬂ Y›ld›z okudu.
1946’dan beri vatan›m›z› emperyalistlerin yönetti¤ini söyleyen
Y›ld›z; “Saf›m›z› seçelim! Art›k,
ekonomimizi onlar yönetmektedir.
Ordunun ne yap›p ne yapmayaca¤›n› onlar karar vermektedir. Ülkemizi üsleriyle, emperyalist tekelleriyle, IMF’leri, Dünya
bankalar›yla yozlaﬂm›ﬂ kültürleriyle
iﬂgal etmiﬂlerdir…” dedi.
“Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca¤›z, Amerika Defol Bu
Vatan Bizim, Emperyalistler, ‹ﬂbirlikçiler Alt›nc› Filoyu Unutmay›n”
sloganlar› at›lan eylemde Amerikan
bayra¤› yak›ld›.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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Öğrendiklerimiz
Düﬂman, gözle görüldü¤ünde nettir, somuttur, savaﬂmak kolayd›r.
Düﬂmand›r ve savaﬂ›lmas› gerekir.
Düﬂmand›r yok edilmesi gerekir.
Fiziki olarak yok edersin ve biter.
Ama öyle, baz› düﬂmanlar vard›r ki dost görünürler.
EN TEHL‹KEL‹S‹ BUDUR.
DOST GÖRÜNENLERD‹R.
Devrimcili¤imizi y›pratan her ﬂey düﬂmand›r.
Bazen unutmakt›r düﬂman.
Bazen yanl›ﬂ anlamak.
Bazen kendi d›ﬂ›ndakileri suçlamakt›r.
Bazen denetlememektir.
Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Birçok farkl› biçime,
karaktere
bürünebilir; dost
görünen düﬂmanlar.

Hiç kimse aptal de¤ildir.
Sadece yüreksizdir. O gerçe¤i dile getirme cesareti yoktur.
Çözüm, vard›r elbette.
Çözüm hatalardan ders ç›kartmak ve ö¤renmektir.
AMA B‹LMEL‹Y‹Z K‹ EN ÇOK DA KEND‹ HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARTARAK Ö⁄REN‹R‹Z.
En de¤erli gerçekler, kendi hatalar›m›zdan ç›kard›¤›m›z derslerden ö¤rendiklerimizdir.
Çünkü en büyük savaﬂ beynimizdedir.
En büyük savaﬂ alan› beynimizdir.
Hatalar›m›zdan korkmamal›y›z.
Eksiklerimizden ürkmemeliyiz.
Önce onlar›, oldu¤u gibi kabul etme cüretini göstermeliyiz.
Bu kabul, onlarla savaﬂma gücümüzdür.

DÜﬁMAN NEREDEYSE
CEPHE ORASIDIR

Bu sahte dostlar, s›¤›nd›¤›m›z çaresizli¤imizdir asl›nda.
Bu sahte dostlar zavall›l›¤›m›zd›r.
“Unuttum”, “ne var bunda”, “basit bir unutkanl›k”, “tamam iﬂte yanl›ﬂ› buldum denetlemedim böyle oldu”, “Ahmet”e söyledim ama yapmam›ﬂ, ne yapabilirim ki fazladan?...” en tipik görüntüleri böyle
ç›kar karﬂ›m›za.
Ama asla unutulan, basit bir pankart de¤ildir.
Unutulan iddiam›zd›r. Unutulan devrimcili¤imizdir.
Bu yok edilmesi gereken düﬂman, güçlüymüﬂ gibi görünür.

Ne kadar güçlü
bir kabul varsa, o
kadar güçlü bir de¤iﬂim bizi bekliyor
demektir.
Reddetmek,
sahte dostlara s›¤›nmak; çaresizliktir, zavall›l›kt›r.
Düﬂman beyni-

mizdedir asl›nda.
En tehlikeli düﬂman budur.
Çünkü biz biliyoruz ki SAVAﬁTIKÇA GÜÇLENECE⁄‹Z.
Savaﬂt›kça ö¤renece¤iz.
En çok kendi yanl›ﬂlar›m›zdan ö¤renece¤iz.
Savaﬂ alan› beynimizdir.
Düﬂman beynimizdeyse, savaﬂ da beynimizdedir.
Ve bu savaﬂta her devrimci, savaﬂç›d›r.
Bu savaﬂta her devrimci kendinin komutan›d›r.
Bu savaﬂta her devrimci hem savaﬂç›, hem komutand›r.

Savaﬂ alan›, son derece geniﬂ gibi görünür.

Bu savaﬂta herkes kendinin komutan›d›r.

Ama bunlar da sahtedir, yaland›r.

Bu savaﬂta her devrimci beyin kaledir.

Savaﬂ alan› beynimizdir.

Kalemizi savunmal›y›z.

Silahlar›m›z moralimizdir.
Moralimiz inanc›m›zd›r.

Bildi¤imiz her do¤ru ile devrimcili¤imizi koruyacak, büyütece¤iz.

‹nanc›m›z, büyük bedeller ödeyerek kazand›klar›m›zd›r.

Bu savaﬂta; her do¤ru, her gerçek, her türlü ﬂey
silah›m›z olmal›d›r.

Denetlemeyen, unutan devrimci bunlar› bilmez
mi? Bilir elbette.

Tarihimiz bu savaﬂtan galip ç›kan devrimcilerin
yaﬂam› ile doludur.

Gerçe¤i bilmek ayr›, gerçe¤i söylemek ayr› bir
cesaret iﬂidir.
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Gerçe¤i herkesin bildi¤inden emin olun.

Savaﬂt›kça ö¤renece¤iz.
Savaﬂt›kça güçlenece¤iz.

Karakolda ölüm!
Kocaeli'nin Dar›ca ‹lçesi'nde 31 Ekim 2009’da, 17
yaﬂ›ndaki kardeﬂi ile birlikte oto h›rs›zl›¤› iddias›yla
gözalt›na al›nan 23 yaﬂ›ndaki Ahmet Cömert, polis
merkezinin nezarethanesinde yaﬂam›n› yitirdi.
Polis, Cömert'in intihar
etti¤ini iddia ederken, yak›nlar› ise yap›lan ön otopside vücudunda darp ve iﬂkence izlerinin bulundu¤unu, iﬂkence ile öldürülüp
intihar gibi gösterildi¤ini
belirttiler.

Ça¤daﬂ Gemik
için yemek
Antalya'da, 27
Ekim 2008'de polis
taraf›ndan katledilen Ça¤daﬂ Gemik'in 1. ölüm y›ldönümü sebebiyle ailesi taraf›ndan yemek verildi.
29 Ekim’de verilen yeme¤e Ça¤daﬂ Gemik’in ailesi ve akrabalar›n›n yan›
s›ra, Halk Cephesi ve çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin üyeleri de kat›ld›.

Ertosun’a
eleﬂtiriye ceza
19 Aral›k 2000’de
gerçekleﬂtirilen hapishaneler katliam›n›n
sorumlular›ndan biri
olan Ali Suat Ertosun’a “insan haklar›
utanç belgesi” gönderenlerden Leman Yurtsever’e Ankara 27. Asliye
Ceza Mahkemesi, “kiﬂilik
de¤erlerine sad›r›”dan 3,5
ay hapis ve 400 TL. adli
para cezas› verdi!

Kelimelerin
Savaﬂ›
Bar›ﬂ ve Savaﬂ...
“Bar›ﬂ iyi savaﬂ kötü”; do¤ru formül bu mu? Bugün “bar›ﬂ” kutsan›rken,
savaﬂ -hiçbir ayr›m konulmaks›z›n“tüm kötülüklerin anas›” ilan ediliyor.
Peki ne ad›na?
“Bar›ﬂtan yana olanlarla olmayanlar”; bugünün temel ayr›ﬂmas› bu mu?
Art›k de¤erlendirmelerimiz böyle mi
olacak? Halk yok, s›n›flar yok, sömürü
yok, emperyalizm yok, mücadele yok...
“Bar›ﬂtan yana olanlarla olmayanlar”; ezenle-ezilen yok, emek-sermaye
çeliﬂkisi yok, s›n›f mücadelesi yok...
Bunlar›n sokulmad›¤› yerde, soyut ve
burjuva bak›ﬂ aç›s›ndan soruluyor: “bar›ﬂtan yana m›s›n, savaﬂtan yana m›?”
***
Çünkü, kurulu düzenin sahipleri ile
“bar›ﬂmam›z›” istiyorlar. Halk› sömürenleri, açl›¤a mahkum edenleri “affetmemizi” istiyorlar.
Zalimlerin düzenini tan›mam›z› istiyorlar. Ve zalimlere diyorlar ki; “dün
oldu¤u gibi bugün de sömürmeye, aç
b›rakmaya” devam edebilirsiniz...
“Bar›ﬂç›” olmak ne demek? “Savaﬂ
karﬂ›tl›¤›” ne demek?..
“Bar›ﬂç›”lar! Niyetiniz belki baﬂka
ama asl›nda yerkürede soygunun sömürünün, alçakl›klar›n, aﬂa¤›l›k iﬂlerin devam›na hizmet etti¤inizin fark›nda m›s›n›z?...
***
“Bar›ﬂtan yana m›s›n? Savaﬂtan Yana m›?” Do¤ru soru bu mu? Hay›r, do¤ru soru bu de¤ildir. Böyle bir soru çarp›t›lm›ﬂ bir sorudur.
Bu yüzden de asl›nda bu sorulara
verilecek cevaplar, hiçbir ﬂey aç›klamaz. E m p e r y a l i z m l e h a l k l a r › n b a r › ﬂm a s › n d a n yana m›s›n?.. E m p e r y a l i zm e k ar ﬂ› sa v a ﬂ t a n yana m›s›n? Do¤ru
sorular bunlard›r. Bu sorular› sormad›ktan sonra, do¤ru cevap alamay›z.
Aksi durumda sorulan sorular gerçekleri çarp›tmaktan öte bir anlam ifade

etmez. Bugün gerçekleri çarp›tan sorulara de¤il, gerçekleri aç›¤a ç›karan sorulara ihtiyaç oldu¤u ortadad›r.
Bar›ﬂ ve savaﬂ kavramlar›n›n bugünkü kadar tahrif edildi¤i baﬂka bir dönem
olmad›. ‹çi boﬂalt›ld›, uzlaﬂman›n, teslimiyetin ad› “bar›ﬂmak” oldu.
Mücadele unutuldu, halk›n yoksullu¤u unutuldu, halk›n ac›lar› unutuldu,
unutulan en önemli olgu ise iktidar oldu! “Bar›ﬂ”la, burjuvaziye ilelebet iktidar onay› verildi.
***
Do¤ru soru; emperyalizmle halklar›n bar›ﬂmas›ndan yana m›s›n?.. Emperyalizme karﬂ› savaﬂtan yana m›s›n?
olmal› demiﬂtik. Dün de bugün de yar›n
da... bu soru geçerlidir. O halde hangisinden yana olaca¤›z?
Emperyalizmle halklar›n bar›ﬂmas›
demek, “tek kutuplu dünya”n›n ac›lar
içinde yaﬂamaya devam etmesi demektir. Hergün açl›ktan binlerce insan›n ölmesi demektir. Hergün temiz su bulamad›¤›, hastal›klarla yüzyüze oldu¤u için
binlerce çocu¤un ölmeye devam etmesi
demektir. ‹ﬂgallerin devam› demektir.
Bugün emperyalizmle halklar›n bar›ﬂmas›n› savunman›n anlam› budur.
Meﬂru olan, do¤ru olan ise emperyalizme karﬂ› savaﬂmakt›r. Emperyalizme
karﬂ› savaﬂtan yana olmak, açlar›n, yoksullar›n olmayaca¤› bir dünyay› savunmakt›r.
“Tek kutuplu” bir dünyay› kabul etmemektir. O nedenle evet, emperyalizme karﬂ› sürdürülecek olan, sürdürülen
savaﬂtan yanad›r yerimiz. Saf›m›z halk›n saf›d›r, ezilenlerin saflar›d›r.
O nedenle, yanl›ﬂ sorulan “Bar›ﬂtan
yana m›s›n? Savaﬂtan yana m›?” sorusu bugünün gerçeklerine denk düﬂen bir
soru de¤ildir.
Halklardan yana isek, burjuvaziye
karﬂ› emekten yana isek, ba¤›ms›zl›ktan
ve demokrasiden yana isek, bunlar›n
yolu “Bar›ﬂ”ç› olmaktan de¤il, isteseniz
de istemeseniz de burjuvazinin ilan etti¤i savaﬂ› kabul edip, onu hakk›yla sürdürmekten geçer.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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Ba¤›ms›zl›¤› olmayan›n,
ba¤›ms›z d›ﬂ politikas› olamaz!
Gül, E rdo¤an, Davuto¤lu
kim için, kimin ad›na
“geziyor” kimin ad›na
konuﬂuyorlar?

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Haftalard›r, Cumhurbaﬂkan› Gül’den, Baﬂbakan Erdo¤an’a, D›ﬂiﬂleri
Bakan› Davuto¤lu’ndan, AKP’nin
di¤er bakanlar›na kadar iktidar yetkilileri “gezmedik”, “dolaﬂmad›k” ülke b›rakmad›lar.
Azerbeycan’dan, Suriye’ye, ‹ran’dan, Bosna Hersek’e, Ermenistan’dan, Irak’a kadar bir dizi ülke
kalabal›k heyetlerle “ziyaret” edildi, antlaﬂmalar yap›ld›.
Bu yo¤un geziler, beraberinde
çeﬂitli yorumlar› da getirdi. AKP
yalakalar› taraf›ndan da ﬂiﬂirilen bu
yorumlar, AKP’nin “d›ﬂ politika”da
“büyük devlet” politikas› izlemeye
baﬂlad›¤›ndan tutun, AKP’nin “yüzünü “Bat›dan Do¤uya çevirdi¤i”ne
kadar uzan›yor. Gericili¤in Osmanl›c›l›k damarlar› kabar›yor.

AKP’nin yüzü Do¤u’ya
de¤ il, A m e r i k a ’ y a d ö n ü k t ü r
AKP’nin d›ﬂ politikas›na iliﬂkin
çizmeye çal›ﬂt›¤› “sorun çözen”,
“herkesin kabul etti¤i arabulucu”
tablosu, bir görünümden ibarettir.
AKP hükümeti, Suriye ile sorunlar› çözen, Ermenistan ile iliﬂkileri
“normalleﬂtiren”, Irak ile iﬂbirli¤ini
güçlendiren, Bosna Hersek için arabuluculuk yapan, ‹ran’› ikna eden...
bir hükümet olarak gösterilse de,
bütün bunlar, kim için, ne için yap›lmaktad›r; as›l soru budur.
Zira unutulmamal›d›r ki ba¤›ml›
bir ülkenin, ba¤›ms›z bir d›ﬂ politikas› olamaz. AKP gibi Amerikan iﬂbirlikçisi bir partinin kendisine özgü bir d›ﬂ politika belirleyebilece¤ini düﬂünmek safl›k ya da siyasi körlüktür.
O nedenle günlerdir, Davuto¤lu
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etraf›nda anlat›lan “d›ﬂ politika”
baﬂar›lar›, gerçekleri gizlemeye çal›ﬂan bir yalan bombard›man›ndan
ibarettir.
11 Ekim’de ‹sviçre’nin Zürih
kentinde Türkiye ile Ermenistan
aras›nda imzalanan protokole iliﬂkin, AKP’nin kendine özgü hiçbir
politikas›n›n olmad›¤›n› belirterek
ﬂunu vurgulam›ﬂt›k:
“Türkiye oligarﬂisiyle Ermenistan oligarﬂisine att›r›lan imzalar,
onlar›n ç›karlar› do¤rultusunda
at›lm›ﬂ imzalard›r. Protokolü ad›m
ad›m olgunlaﬂt›ran da emperyalizmdir.” (Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ, say›:17, 18
Ekim 2009)
Baﬂka türlü nas›l olabilirdi ki?
Ba¤›ml› bir ülke, kendi ba¤›ms›z
karar›n› veremez. AKP de o nedenle kendi karar vermemekte, ABD ne
diyorsa onu yapmaktad›r.
Türkiye oligarﬂisi kendi ç›karlar›n› da gözetip, iﬂbirlikçilere düﬂen
pay› büyütmeyi de hedefleyerek, fakat temelde ABD’nin proje ve ç›karlar› do¤rultusunda bir d›ﬂ politika yürütüyor.
Cumhurbaﬂkan› ve D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n çok aktif olmalar›, ülke ülke dolaﬂmalar›, “büyük politika”
yapman›n göstergesi olarak sunuluyor. Çok dolaﬂmak “büyüklük” de¤ildir. As›l olarak ne söyledikleri
önemlidir. Gül, Erdo¤an, Davuto¤lu
ne söylüyor? Kimin a¤z› ile konuﬂuyorlar? Belirleyici olan budur.
Ortada iddia edildi¤i gibi bir politika de¤iﬂikli¤i yoktur. Ya da tart›ﬂ›lan biçimiyle yüzünü “do¤u”ya
dönme, “Bat›’ya s›rt çevirme” yoktur.
Tersine , gidilen ülkeler ve söylenenler, yüzlerinin her zaman oldu¤u gibi Amerika’ya dönük oldu¤unu göstermektedir. Yürütülen d›ﬂ
politikan›n s›n›rlar›n› çizen as›l olarak ABD’dir.
7 Aral›k’ta Amerika’da yap›la-

Onlar, E rmenistan, S uriye, I rak,
‹ran... k ap› k ap› d olaﬂ›rken,
Beyaz Saray aç›klama yap›yor ve
diyor ki “bu politikalar benimdir”. Gerçekte de öyledir. Nereye
gitseler, gönderen A merika, ne
söyleseler, söyleten A merika’d›r.
cak Erdo¤an Obama görüﬂmesi ile
ilgili olarak Beyaz Saray sözcüsü
Robert Gibbs, ziyaret s›ras›nda “ele
al›nacak” konulara iliﬂkin ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Afganistan ve Pakistan'a dair
ortak stratejinin hayata geçirilmesi,
I r a k ile ekonomik ve güvenlik iﬂbirli¤inin ilerletilmesi, nükleer silah l a r › n yay›lmas›n›n önlenmesi hedeflerinde geliﬂme katedilmesi, K›br›s
meselesinin çözümünün teﬂviki, E rmenistan ile iliﬂkilerin normalizasyonu, Ortado¤u bar›ﬂ çabalar› ve
insan haklar› ...” (Birgün, 31 Ekim
2009)
ﬁimdi, Pakistan, Irak, Ermenistan, K›br›s, ‹ran, Suriye... ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi, bu kadar ülkenin dolaﬂ›lmas›n›n nedeni daha aç›k
de¤il mi?
Beyaz Saray bu aç›klama ile “bu
politikalar benimdir” diyor...

AKP’nin d›ﬂ politikas›n›n
iki temel ideolojik unsuru
vard›r
AKP, emperyalizm ad›na sürdürdü¤ü d›ﬂ politikan›n iﬂbirlikçi niteli¤ini gizlemek için iki temel ideolojik unsuru ön plana ç›karmaktad›r:
Birincisi Osmanl›c›l›k, ikincisi ‹slamc›l›k. Bu iki olgu ayn› zamanda
AKP taban›n›n gözünün boyanmas›na hizmet etmektedir.
Osmanl›c›l›k ve ‹slamc›l›k, AKP’nin d›ﬂ politikada ayn› zamanda Or-

tado¤u ve Kafkas halklar›na ve Müslüman ülkelere karﬂ› kulland›¤›
“koz”lard›r. Bu iki olgu, A me rika’n›n hizmetine verilmiﬂtir. ABD
Ortado¤u’da AKP’yi kullanarak politikalar›n›, projelerini empoze etmektedir.
AKP, Kafkaslar’da da “müslüman” kimli¤inin yan›nda, Türkçülük motiflerini kullanmaktad›r. K›sacas› her ülkeye, bölgeye iliﬂkin
olarak geliﬂtirdi¤i, kulland›¤› politikalar› vard›r.
AKP, mesela ‹ran ziyaretinde
“‹srail’in nükleer silah› varsa,
‹ran’›n da olabilir” gibi ç›k›ﬂlar›yla, özellikle ‹srail katliamc›l›¤›na
yönelik eleﬂtirileriyle Ortado¤u’da
prim yapmakta ve bu tavr›n sa¤lad›¤› imaj›, yine Amerikan politikalar›
do¤rultusunda kullanmaktad›r.
Bütün bu politikalar, Ameri-

ka’n›n dolay›s›yla da ‹srail’in ç›karlar›na ayk›r› de¤ildir. AKP’nin ‹srail ile olan iliﬂkilerinin sürüyor olmas› ve sürece¤i gerçe¤i, AKP’nin d›ﬂ
politikadaki “eksen de¤iﬂikli¤inin”
havada kalan bir tespitten öteye gitmedi¤ini görmek için yeterlidir.
Bu çerçevede de d›ﬂa yönelik
aç›klamalar› ne olursa olsun, ‹ran,
Suriye, Pakistan ziyaretlerinde tamamen ABD’nin empoze etti¤i politikalar gündemi belirlemektedir.
‹ran’a, Suriye’ye, BOP’a uyum sa¤lamalar› tavsiye edilirken, Pakistan’la yine Amerika’n›n çizdi¤i çerçevede “terör ile mücadele” anlaﬂmalar› yap›lmaktad›r. Türkiye oligarﬂisi de Amerikan ç›karlar› do¤rultusunda Taliban’› yoketme görevini üstlenen Pakistan ve Afganistan’a “destek” verecektir.
Irak’taki kukla iktidar ile, Barzani ve Talabani ile iliﬂkilerin geliﬂti-

‹ﬂgal alt›ndaki Kabil’de
iﬂgalcilerin bekçili¤i TSK’da
Oligarﬂinin ordusu, NATO’nun
Afganistan’daki iﬂgal gücü “Uluslararas› Güvenlik Yard›m Kuvveti”
(ISAF)’ nin Kabil Bölge komutanl›¤› görevini 1 Kas›m’da devrald›.
NATO’nun son y›llardaki en kapsaml› iﬂgal harekat›na, 42 ülkeden
64 500 iﬂgalci kat›l›yor. Ayr›ca iﬂgali geniﬂletmek için, Bosna-Hersek,
Portekiz ve Makedonya birliklerinin
kat›l›m›n› sa¤lamak için “ikna” çal›ﬂmalar› da sürdürülmektedir. Türkiye ISAF’›n komutas›n› 2003 ve 2005
y›llar›nda iki kez üstlendi. ‹ﬂgalcilerin Afganistan’daki beﬂ bölge komutanl›¤›ndan biri olan Kabil Bölge Komutanl›¤›’n› da 2007 y›l›nda
sekiz ay süreyle yerine getirmiﬂ ve
iﬂgale suç ortakl›¤› yapm›ﬂt›.
Türkiye oligarﬂisinin ordusu, halen ISAF Karargah›'nda, Kabil Bölge Komutanl›¤›'nda, Va r d a k ' t a k i bölgesel imar ekibinde, kuzey
bölgede Mezar-› ﬁerif ’deki

seçim destek birli¤inde ve çeﬂitli
Afgan e¤itim-ö¤retim kurumlar›nda
görev yap›yor.
K›sacas›, oligarﬂinin ordusuna
emperyalistler nerede ihtiyaç duydularsa, orada kullan›yorlar. Yeri
geldi mi, iﬂgal güçlerinin komutanl›¤› görevi veriyor, yeri geldi¤inde,
kukla iktidar› Afganistan halk›na
onaylatmak için yapt›klar› düzmece
seçimlerin güvenli¤ini ald›r›yorlar.
Oligarﬂinin ordusu Kabil Bölge
Komutanl›¤›n›, s›ra Türkiye'ye tekrar
geldi¤i için ikinci defa ve bir y›l süre
ile üstlenecek. Bu kez, Afganistan'da
1700 personelle görev yapacak.
Oligarﬂinin ordusu, Afganistan’daki suç ortakl›¤›n›, iﬂgalin bir
parças› oldu¤unu gizleyemez. Daha

rilmesi de yine ABD’nin Irak planlar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir; Erbil ve
Basra’da Türkiye konsolosluklar›n›n aç›l›ﬂ›n› yapan Davuto¤lu, ABD
politikalar› çerçevesinde “ I r a k ’ › n
b ü t ü n l ü ¤ ü ” aç›klamalar› yapmaktad›r.
AKP iktidar›, iﬂbirlikçi politikalar› sürdürürken, iﬂin ticari k›sm›n›
da yürütmekte ve hem emperyalist
tekellerin söz konusu ülkelere giriﬂine arac›l›k etmekte, hem de kendi
pay›n› almaktad›r. Irak’a ve Irak
Kürdistan›’na 2 bakan ve 80 patron
ile giden AKP hükümeti çok say›da
ticari anlaﬂma yapt›.
Sonuçta, AKP’nin d›ﬂ politikas›
ABD’nin çizdi¤i s›n›rlar içinde yürümektedir ve bunun d›ﬂ›nda
AKP’nin d›ﬂ politikas›na yüklenen
tüm anlamlar, misyonlar, ﬂiﬂirilmiﬂ,
çarp›t›lm›ﬂ tahlillerdir.
önceleri, iﬂgalciliklerini , suç ortakl›klar›n› gizlemek için “biz orada
Afganistan’› imar için bulunuyoruz” diyorlard›.
Afganistan’da askeri güç bulundurup, bunu NATO’nun emrine vermek, orada iﬂgali kal›c›laﬂt›rmak
için bulunmak, iﬂgali sürdürmek
için faaliyet örgütlemek suçtur. ‹ﬂgalin bir parças› olmakt›r.
Oligarﬂinin ordusu Afganistan’a
Afganistan halk›n› çok düﬂündü¤ü
için gitmedi. ABD’nin iste¤i üzeri ne ve iﬂgali güçlendirmek, Afgan
halk›n› teslim almak için gitti.
‹ﬂbirlikçi AKP iktidar›, yoksul
halk›n çocuklar›n› Afganistan’a
göndererek, emperyalistlerin ç›karlar› için yoksul Afgan halk›n›n katledilmesine onay vermiﬂtir. Gazze’deki halk›n katledilmesine karﬂ›
ç›kan iki yüzlü AKP, Afganistan
halk›n›n katledilmesine ortak olmaktad›r. Yine emperyalistlerin
ç›karlar› için Kabil sokaklar›nda
“ölebilirsiniz” demiﬂtir.
Emperyalistlerin iﬂgaline karﬂ›
ç›kmal› ve emperyalist tekellerin
ç›kar› için çocuklar›m›z›n öldürülmesine göz yummamal›y›z.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
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ABD ‘Savunma Bütçesi’
‹ﬂgaller ve Sald›r›lar Bütçesidir
u ABD 2010 Sald›r› Bütçesi Yüzde 3.4 A rt›r›ld›.
u Sadece b ir sald›r› ve
iﬂgal üssü için 46 milyon
dolar ayr›ld›!
u Hainler de u nutulmam›ﬂ; hainlere 1.3 milyar
dolar!

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Emperyalist ABD Baﬂkan› Barack Obama, 680 milyar dolar tutar›ndaki 2010 savunma bütçesini
onaylad›.
Obama, Savunma Bakanl›¤› bütçesini onaylamas›yla ilgili yapt›¤›
aç›klamada,"Ülkemizin güvenli¤ini
sa¤lamak için vergi yükümlülerinin
milyarlarca dolar›n› saç›p savurmam›z gerekti¤i düﬂüncesini her zaman reddettim" derken kuﬂku yok
ki ikiyüzlüce davran›yordu.
Obama aç›kça yalan söylüyordu.
Dev askeri bütçe yetmemiﬂ, yüzde
3.4 oran›nda bir art›ﬂ daha yap›lm›ﬂt›. Peki Amerika buna neden ihtiyaç
duyuyor?
Bu sorunun cevab›n› ﬂu örneklerde görebiliriz. Artt›r›lan bu bütçede, m a y › n l a r a d a y a n › k l › a r a ç l a r
için 6,7 milyar dolar, Afganistan asker ve polisine iç savaﬂ› sürdürebilmesi için e¤itim ve donan›m verilmesi için 7,5 milyar dolar ay›r›lm›ﬂt›. ‹ﬂte yüzde 3.4’ün s›rr› bunlardad›r.

Savunma m›? Sald›r› ve
iﬂgal bütçesi mi?
Obama, bu dev bütçenin yüzde
3.4 oran›nda artt›r›lm›ﬂ olmas›na
karﬂ›n piﬂkince Amerikan halk› ile
alay ediyordu.
Alay ediyordu, çünkü silah tekellerinin kârlar›n› art›rmak için onlar›n isteklerini yerine getirirken
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Amerikan halk›n›n talepleri umurunda de¤ildi.
Ayr›ca, tekeller kârlar›n› art›r›rken halk yoksullaﬂ›yordu. “Ülkede
yoksulluk geçen y›l h›zl› bir yükseliﬂle yüzde 13,2’ye ulaﬂarak, 11 y›l›n en yüksek seviyesine ç›kt›.” (Milliyet, 30 Eylül 2009)
Bütçenin art›r›lmas›n› ve dev rakamlara ulaﬂmas›n› “s›radan”laﬂt›ran Obama, bir yandan halk›n yoksullu¤u artarken, silah tekellerinin
savaﬂ ve iﬂgal bütçesini onayl›yordu.
Art›ﬂ›na onay verdi¤i bütçe için
Obama “Amerika’n›n güvenli¤i”
gerekçesine s›¤›n›yor.
Birincisi, Obama’n›n bütçeyi
onaylay›p-onaylamama gibi bir ﬂans› yoktur. Zira Obama’y› seçtiren
Amerikan silah tekelleri kârlar›n›
art›rmalar› için daha çok iﬂgal, daha
çok silahlanma istemektedirler
‹kincisi, Obama’n›n “Ülke güvenli¤i” gerekçesi de büyük bir yaland›r. Çünkü ABD bütçesi bir savunma bütçesi de¤il, sald›r› ve iﬂgal

bütçesidir.
ABD emperyalistleri Ortado¤u’dan, Latin Amerika’ya kadar hemen her yerde dünya halklar›na karﬂ› sald›r›lar›n› sürdürüyor.. Yeni sald›r› ve iﬂgal planlar› ile halklar› teslim almaya çal›ﬂ›yor. ABD Savunma Bakanl›¤› bütçesi de iﬂte bu hedefin bütçesidir.
Bütçede, Irak’ta, iﬂgali Amerikan ordusu olmadan da sürdürebilmek için haz›rlanan kukla ordu ve
polisin gücünü art›rmak için pay
var. Afganistan’da halka karﬂ› iç savaﬂta kullanmak için oluﬂturulan iﬂbirlikçi ordu ve polise bütçe var.
ABD Savunma Bakanl›¤› bütçesinin zaten dev bir bütçe olmas›na
ra¤men her y›l yine de artt›r›lmas›na ihtiyaç duyulmas›n›n nedeni iﬂte

Kolombiya: Bir karﬂ›-devrimci
üs için 46 milyon dolar
ABD sald›r› ve iﬂgal bütçesinden
önemli bir pay›n ayr›ld›¤› ülkelerden
biri de Kolombiya.
Kolombiya’daki gerilla savaﬂ›na
karﬂ› Kolombiya’daki faﬂist iktidar
ile Amerika aras›nda yap›lan antlaﬂma
gere¤ince, Kolombiya’daki 7 askeri
üs, 10 y›ll›¤›na Amerika’ya devredilecek.
10 y›l boyunca, ABD askerleri bu
üsleri istedikleri gibi kullan›p, Kolombiya topraklar›nda istedikleri gibi
askeri harekat düzenleyebilecekler.
Örne¤in ülkede devrimci mücadeleyi
sürdüren gerillalara karﬂ› katliam operasyonlar› yapabilecek ya da bölgedeki ilerici, anti-Amerikan hükümetlere
karﬂ› provakatif sald›r›lar örgütleyebi-

lecekler. Bugüne kadar yapt›klar›n›
ﬂimdi yeni askeri ve teknolojik üslere
yerleﬂmiﬂ olarak sürdürecekler.
Anlaﬂmayla y›llard›r zaten Kolombiya’da bulunan Amerikan askeri
güçlerinin varl›¤› aç›k hale getirilecek. Bu 7 üs, Amerika aç›s›ndan bölgeyi “ k o n t rol etmeyi” mümkün k›lan, bir-kaç saat içinde binlerce askeri
ile operasyonlar düzenleyebilme imkan› demektir.
ABD Kongresi, Ekim ay› sonunda
Kolombiya’daki üslerden biri olan
Palanquero Askeri Üssü için harcanmak üzere 46 milyon dolar ayr›lmas›n› öngören bir karar› da onaylad›. Tek
b i r üs için 46 milyon dolar! Bu harcamalar, üslerin rolünü de gösteriyor.

AMER‹KADeyince;
bu tür “harcamalar”d›r.
Amerika’n›n savunma dedi¤i
ﬂey, emperyalist tahakkümü sürdürmektir. Bu tahakkümü sürdürmek
de, yeni-sömürge ülkelerde iﬂbirlikçi yönetimler ve kukla liderlere, gazetecilere, bürokrasiye ödenen paralar, bütçenin önemli bir kalemini
oluﬂturmaktad›r. Keza, bütçe, Amerikan imparatorlu¤unun ç›karlar›na
karﬂ› ç›kan parti, örgüt ve ülkelere
yönelik sürdürülen sald›r›lar› finanse etmek için kullan›lmaktad›r. CIA’n›n ve karﬂ›-devrimci ABD kurumlar›n›n halklara karﬂ› yürüttükleri örtülü operasyonlarda kullan›lmaktad›r.

Direniﬂe karﬂ› silah ve
para geçmez!
Yeni ABD Savunma Bakanl›¤›
bütçesinin gösterdi¤i en çarp›c›
yanlardan biri de Amerika’n›n özellikle Irak’ta, Afganistan’da direniﬂ
karﬂ›s›nda acizleﬂtikçe, hemen bütçeye ek kaynak koymalar› ve bununla personel ve silah takviyesi
yapmalar›d›r.
Irak ve Afganistan’da bunu s›kça
yapt›lar. Hatta paralar›na o kadar
güvendiler ki baz› aﬂiretlerle pazarl›k yap›p, büyük paralar karﬂ›l›¤›nda onlar› direniﬂ karﬂ›s›nda tav›r almaya zorlad›lar. Bu yolla kendi saflar›na kazand›rd›klar› aﬂiretler oldu
belki, ama bu yine de çare de¤ildi
onlar için.
Amerika, yine Irakl›lar’› birbirine karﬂ› savaﬂt›rma, savaﬂ› “ I r a k l › l a ﬂ t › r m a k ” için “para dökerek” say›lar› binleri bulan küçük milis
gruplar› oluﬂturdular. Onlar› finanse
edip silahland›rarak, her tür direniﬂ
karﬂ›t› faaliyetlerini serbest b›rakt›lar.
Afganistan’da ayn› yönteme
baﬂvurup, aﬂiretleri parayla sat›n
al›p direniﬂi zaafa u¤rataca¤›n› düﬂünüyor Amerika. O kadar ki, onlara bir yandan para ak›t›rken, di¤er
yandan da her aﬂiretin, kendi bölgelerinde küçük ordular kurmalar›n›
teﬂvik ediyor. Direniﬂe karﬂ› savaﬂmak karﬂ›l›¤›nda kendi bölgelerinde

“ii k t i d a r” olmalar›na izin veriyor.
Amerikan emperyalizmi, bütçeden bir baﬂka bölümü de hainlere
ay›rm›ﬂ durumda: D i re n i ﬂ i b › r a k a cak, kendini ABD’ye satacak Tali b a n k a ç k › n l a r › n a v e r i l m e k ü z e re
de 1,3 milyar d o l a r ayr›lm›ﬂ,
‹ﬂte bütçe bu tür nedenlerle,
ABD’nin karﬂ› devrimci savaﬂ›n› finanse etmek için kullan›l›yor. Bütçenin oluﬂturulma nedeni de budur
zaten. ABD imparatorlu¤unun sürgit egemen olmas› için her yola baﬂvuruluyor.
Bütçeye iliﬂkin belirtilmesi gereken son bir nokta da; sald›r› ve iﬂgal
bütçesinin halklar›n s›rt›ndan ç›kar›ld›¤› gerçe¤idir. Fatura, Amerikan
halk›na, iﬂgal alt›ndaki Irak ve Afganistan halk›na ve Amerika’n›n
yeni-sömürgelerinin halklar›na ödetilmektedir.

Dev askeri bütçeler,
emperyalistleri
yenilmekten k urtaramaz
Ortado¤u’dan, Latin Amerika’ya, Afrika’ya kadar iﬂgaller, iﬂbirlikçi yönetimler ve karﬂ›-devrimci faaliyetler için harcanan milyar
dolarlar!.. Ne kadar bütçe ayr›lm›ﬂ
olursa olsun yetmiyor ve sürekli artt›r›l›yor.
Dev bütçelerine, ellerindeki dev
olanaklara, ayn› anda yüzbinlerce
askeri harekete geçirecek savaﬂ ayg›tlar›na karﬂ›l›k ABD emperyaliziminin gücünün mutlak olmad›¤› ortadad›r.
Dün oldu¤u gibi bugün de yar›nda emperyalizme karﬂ› halklar›n
kurtuluﬂ mücadelesi sürecektir. Buna hiçbir güç engel olamaz. Belki
bugün 1960-1970’lerdeki gibi emperyalizme peﬂ peﬂe darbeler vuran
halk kurtuluﬂ savaﬂlar› yok. Ama
bu, yar›n olmayaca¤› anlam›na gelmiyor. Halklar mutlaka emperyalist
iﬂgallerden kurtuluﬂun yolunu bulacaklard›r.
Bunu Amerika’n›n daha çok art›r›lacak dev bütçeleri, savaﬂ ayg›tlar›
da engelleyemez...

akl›n›za ne geliyor?
Sömürü, katil.

Bektaﬂ Özceylan (27 yaﬂ›nda,
Elektrikçi)
Sömürgecilik, emper yalizm,
k at il kel im es i, sa vaﬂ , kat lia m.

Özden Doruköz (24 yaﬂ›nda,
Zab›ta)
K atil, iﬂsizlik.

Bar›ﬂ Özkurt (25 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
Emper yalizmin jandar mas›.

Diren Özgün (24 yaﬂ›nda,
mühendis)
‹ n san l ›¤ ›n y üz k ara s› .

Ulaﬂ Bektaﬂ (24 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
K atl iam , ka n, s öm ürü.

Cuma Özcan (47 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
A frik a’ da AI DS’ten öl en çocuk lar geliyor. O çocuklardan çok
etkileniyor um.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Alev Ateﬂ (24 yaﬂ›nda,
Muhasebeci)
Ol i ga rﬂi

Hilal Tura (20 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
Sö mürü .

Burçin Çetin (20 yaﬂ›nda,
Önmuhasebe)
Emper yalizmin baﬂkenti,
sömürgecilik.

Özden Y›lmaz (32 yaﬂ›nda,
Tekstilci)
Bo ﬂ b i r ü l ke .

Soner Erden (20 yaﬂ›nda,
Kurye)
Vampir geliyor. Sürekli milletin
kan›n› emen.

Gültekin U¤ur (20 yaﬂ›nda,
Bayan Kuaförü)
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‹ncirlik’i kimler savunuyor?
Emperyalizmin iﬂbirlikçileri kimlerdir?

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Asya'dan Avrupa'ya, Ortado¤u'dan, Latin Amerika'ya kadar
dünyan›n dört bir yan›na yay›lm›ﬂ
Amerikan üsleri, Amerikan imparatorlu¤unun dünya halklar›na kan
kusturan terör merkezleridir.
Üsler, gizli iﬂgal alt›ndaki yeni
sömürge ülkelerde do¤rudan Amerika’n›n egemenli¤indeki askeri
merkezlerdir.
‹ncirlik ve di¤er NATO ve Amerikan üslerinin ülkemize kurulmas›
da ülkemizin yeni-sömürgeleﬂtirilmesinin sonucudur.
‹ncirlik Üssü, Amerika’n›n en
büyük üslerinden birisidir. Kuruldu¤undan bu güne kadar halklara karﬂ› tehdidin, sald›r›n›n karargah› olmuﬂtur. Irak’›n, Afganistan’›n iﬂgalinde ve iﬂgal sonras›nda savaﬂ›n
sürdürülmesinde önemli merkezlerden birisidir.
Peki halklara karﬂ› bir düﬂmanl›k
ve sald›r› üssü olan ‹ncirlik Üssü’nü
kim neden savunuyor?

‹ncirlik ü ssünü s avunanlar; i ﬂbirlikçi t ekelci
burjuvazidir... Emperyalizm,
yeni-sömürgecilik iliﬂkilerini yerli
iﬂbirlikçileri arac›l›¤›yla sürdürür.
‹ﬂbirlikçi tekeller emperyalist tekellerin ülkemizdeki uzant›lar›d›r. Ülkemizin yeralt›, yerüstü zenginlikleri, halk›m›z›n eme¤i, al›nteri emperyalist tekeller ad›na iﬂbirlikçileri
arac›l›¤›yla sömürülür. Onun için
emperyalist tekellerin ç›kar›na olan,
iﬂbirlikçi tekellerin de ç›kar›nad›r.
Emperyalizmin ülkemizdeki sömürüsünün arac›s› ve orta¤› olan
Koçlar, Sabanc›lar, Karamemetler,
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Ülkerler, Albayraklar, Cinerler, Do¤uﬂlar, emperyalizmin ekonomik,
siyasi, askeri iﬂgal ve kurumlaﬂmas›n›n baﬂ savunucular›d›r. Çünkü,
onlar, düzenlerini, s›rtlar›n› emperyalizme yaslayabildikleri ölçüde
sürdürebileceklerini iyi bilirler.
Sömürü dünyan›n hiçbir yerinde, devasa askeri güçler olmaks›z›n
sürdürülemez. Üsler de dünya çap›nda emperyalist sömürü sistemini
koruyan askeri mekanizman›n bir
parças›d›r. Bu nedenle, üsler, tekelci burjuvazinin “gözleri” gibi sevdikleri yerlerdir. Ve zaten gerçekten
de üsler onl ar›n gözleri gibidir.
Halklar›, emperyalist sistem d›ﬂ›ndaki ülkeleri gözledikleri, izledikleri ve onlara karﬂ› sald›r›lar düzenledikleri yerlerdir. Bu nedenledir ki
‹ncirlik, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi
için varl›¤›n› bizzat istedikleri, varl›¤›ndan güven ve huzur duyduklar›
bir emperyalist üstür.

‹ncirlik’i s avunanlar;
toprak a ¤alar›d›r, tefecitüccarlard›r... Ülkemizdeki iﬂbirlikçi tekeller, emperyalist tekellere ba¤›ml› geliﬂtikleri için c›l›zd›r.
Tek baﬂ›na iktidar› ellerinde tutacak
güce sahip de¤illerdir. Bundan dolay› toprak a¤alar› ve tefeci-tüccarlarla ittifak yapmak zorunda kalm›ﬂt›r. Halk›n sömürüsü bu üçlü ittifak taraf›ndan sürdürülür. Onun
içindir ki toprak a¤alar› ve tefeci
tüccarlar da ‹ncirlik Üssü’nün ülkemizdeki varl›¤›n› savunanlardand›r.
Emperyalizmin ç›kar› onlar›n da ç›kar›nad›r.

‹ncirlik’i s avunanlar;
düzen p artileridir. ‹stisnas›z
tüm düzen partileri emperyalistler
ve iﬂbirlikçileri ad›na ülkeyi yönetirler. Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin istekleri ve ç›karlar› onlar
için her zaman halk›n istek ve ihti-

yaçlar›ndan önceliklidir.
Düzen partileri aç›s›ndan iﬂbirlikçilik, içselleﬂmiﬂ ve kurumsallaﬂm›ﬂt›r; yeni parti kuran veya iktidara haz›rlanan burjuva politikac›lar›n
ilk iﬂlerinden biri Amerika’n›n onay›n› almaya çal›ﬂmakt›r ve bu düzenin siyasetinde do¤al karﬂ›lanmaktad›r. Tayyip Erdo¤an da bunun en
tipik örneklerindendir.
1945’lerden bu yana, bütün iktidarlar, Amerikanc› çizgide iktidar
olmuﬂtur. Dönemsel sapmalar, çeliﬂkiler bu durumu de¤iﬂtirmez. Bu
anlamda da Amerikan ç›karlar› tüm
düzen partileri için “tart›ﬂ›lmaz”d›r.
‹slamc›s›ndan milliyetçisine, liberalinden sosyal demokrat›na,
halkç›s›na hiçbir düzen partisinin
program›nda ‹ncirlik üssünün kapat›lmas› yoktur. NATO’dan ç›k›lmas›
yoktur. Muhalefette iken bile, söylemde bile olsa ‹ncirlik Üssü’nün
kapat›lmas›na yönelik tek bir kelime a¤›zlar›na almazlar, alamazlar.
Amerika’n›n ülkemizdeki sömürüsü, tahakkümü ve ekonomik, askeri
üslere sahip olmas› tüm burjuva
partileri taraf›ndan kabul edilmiﬂtir.
Ve adeta “ A m e r i k a ’ n › n ç › k a r l a r › n ›
e n i y i b e n s a v u n u r u m ” diye birbirleriyle yar›ﬂmaktad›rlar.
Bu anlamda, düzen partilerini
desteklemek, ‹ncirlik’i istemektir.
Düzen partilerini desteklemek, Irak
ve Afgan halklar›na, baﬂka halklara
yönelik sald›r›larda ülkemiz topraklar›n›n kullan›lmas›na onay vermek
demektir.

‹ncirlik’i s avunanlar;
Amerika’n›n iﬂgal ordusuna dönüﬂmüﬂ TSK’d›r. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede
“milli ordu”dan da sözedilemez. Yeni-sömürgecilik iliﬂkileriyle birlikte
TSK, emperyalizmin ülkemizdeki
iﬂgal ordusuna dönüﬂmüﬂtür. Burjuva politikac›lar› nas›l ki daha parti

kurarken Amerika’n›n icazetini almak zorunda hissediyorlarsa
kendilerini,
TSK’n›n üst komuta kademesi de do¤rudan ya da dolayl› ABD onayl›d›r. As›l
e¤itimlerini Amerika’dan,
NATO görevlilerinden al›rlar. 1945-’lerden bugüne
hiçbir Genelkurmay baﬂkan› Amerika’n›n ç›karlar›na
ters düﬂecek bir ﬂeyler yapmam›ﬂt›r. Amerikan ç›karlar›n›n ülkemizdeki as›l koruyucusudur TSK. Amerika’n›n ç›karlar› için
ülkemizde kontrgerillay› örgütlemiﬂ,
Amerika ad›na darbeler yapm›ﬂt›r.
Böyle oldu¤u içindir ki TSK, sadece ‹ncirlik’in de¤il, ülkemizdeki
tüm Amerikan varl›¤›n›n baﬂ savunucusu ve koruyucusudur.

‹ncirlik’i savunanlar islamc› ve milliyetçi kesimlerdir... Amerika, sivil faﬂist hareketi ve islamc›lar› devrimcilere ve
sosyalist ülkelere karﬂ› kullanm›ﬂt›r.
Milliyetçi, ﬂovenist kesimleri sivil
faﬂist hareket içinde, islamc›lar› “yeﬂil kuﬂak” içinde Amerikan politikalar›na ortak hale getirmiﬂtir. ‹slamc›lar›n bir k›sm›, bugün Anti-Amerikan bir çizgiye geçerken, düzen islamc›l›¤› yine Amerika’n›n yede¤indedir; Amerika’n›n Geniﬂletilmiﬂ
Ortado¤u ve Kuzey Afrika Projesi’nin en büyük destekçilerindendir.
Devrimciler, Amerika’n›n ülkenizdeki iﬂgaline karﬂ› ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verirken karﬂ›lar›nda
hep sivil faﬂist hareket ve islamc›lar
olmuﬂtur. 6. Filo’nun savunucusudur onlar, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n savunucusudur. Bu anlamda da
‹ncirlik’in savunucusudurlar.

‹ncirlik’i s avunanlar;
AB’cilerdir... AB’cilere göre
Amerika’n›n varl›¤› kaç›n›lmazd›r...
Emperyalizmin ülkemizdeki varl›¤›ndan hiçbir ﬂekilde rahats›z olmazlar. Tersine, emperyalistlerle girilen iliﬂkileri her zaman desteklerler. Ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin daha da
geliﬂtirilmesini savunurlar. Dolay›-

‹ﬂçiler,
Köylüler,
Ö¤renciler
‹ﬂçiyi memuru “köleli¤e”
mahkum eden kim? IM F !
Köylüyü üretemez hale
getiren, tar›m› tasfiye eden
kim? IM F!
IMF kim? Emper yalizm!
Üniversitelerin, hatta giderek liselerin paral› hale getirilmesini isteyen kim? ‹ﬂbirlikçi tekeller!
Okullar›n k›ﬂlaya dönüﬂtürülmesini isteyen kim? ‹ﬂbirlikçi oligarﬂinin devleti!
‹ﬂbirlikçiler, kimin iﬂbirlikçisi? Emper yalizmin!
‹ﬂçilerimizden, köylülerimize, gençli¤imize kadar,
halk›n her kesimini yozlaﬂma bata¤›na sürüklemek isteyen kim? Emper yalizm!
Düﬂman belli, dost belli.
Halk›n dostu, devrimcilerdir.
‹ﬂçisi, köylüsüyle halk›n
ç›kar›, emperyalizme karﬂ›,
devrimcilerle birlikte olmaktad›r. Halk›m›z! Emperyalizme karﬂ› birleﬂelim, savaﬂal›m, kazanal›m!
s›yla ‹ncirlik Üssü’nün varl›¤›na
hiçbir zaman karﬂ› ç›kmam›ﬂlard›r.

‹ncirlik,
N ATO’dur,
IMF’dir, Dünya Bankas›d›r, emperyalizmdir... ‹ncirlik NATO demektir. NATO, emperyalistlerin halklara karﬂ› savaﬂ karargah›d›r.

‹ncirlik IMF demektir,
Dünya Bankas› demektir.
IMF ve Dünya Bankas›
emperyalistlerin ülkeleri
borçland›rarak sömürmek
için kulland›klar› en önemli kurumlar›d›r. Emperyalist ekonominin mafyas›d›r.
‹ncirlik, IMF’nin, Dünya Bankas› gibi halk›m›z›n
kan›n› emperyalist kuruluﬂlar›n ülkemizdeki bekçisidir.
K›sacas› mevcut düzeni, düzenin
herhangi bir kurumunu, iktidar›n›
savunan tüm siyasal güçler ve kiﬂiler ‹ncirlik’i de savunuyorlar demektir.
AB’ye, NATO’ya, IMF’ye üyeli¤i savunan, ‹ncirlik’i de savunuyor demektir.

‹ncirlik’e k arﬂ› ç ›kanlar; d evrimcilerdir, v atanseverlerdir... Ülkemizi emperyalizmin yeni-sömürgesi haline getiren ilk anlaﬂmalar›n yap›ld›¤› günden bugüne, emperyalizmin ülkemizdeki varl›¤›na karﬂ› ç›kan, ba¤›ms›zl›k için mücadele eden, bedel
ödeyen tek kesim bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri, vatanseverleri olmuﬂtur.
Özellikle ‘60’lar›n ikinci yar›s›ndan sonra ödenen en büyük bedeller, her bedel ‹ncirlik gibi Amerikan üslerinin kapat›lmas›, emperyalist iﬂgale son verilmesi ve ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için ödenmiﬂtir.
“Ba¤›ms›zl›k u¤runa al kanlara boyand›k” dizeleri, bu ülkenin devrimcilerinin tarihinin en onurlu sayfalar›n› anlat›r.
O günden bu güne, ‹ncirlik baﬂta
olmak üzere emperyalizmin ülkemizdeki iﬂgalci kuruluﬂlar›na karﬂ›
ba¤›ms›zl›k mücadelemiz hiç kesintiye u¤ramad›. Her dönem büyük
bedeller ödeyerek emperyalizmin
iﬂgaline karﬂ› ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›
yükselttik.
‹ﬂte bugün yine anti-emperyalist
bayrak kararl› ve cüretli ellerimizde
dalgalan›yor.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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22 Kas›m’da ba¤›ms›zl›k için, ulusal onurumuz için

‹ncirlik’e yürüyoruz...
‹ n c i r l i k ’ e y ü r ü y o r u z . Türkiye
halk›n›n anti-emperyalist gelene¤ini
sürdürüyoruz...
‹ncirlik’e yürüyoruz. Dünya
halklar›n› kana ve gözyaﬂ›na bo¤an
emperyalist haydutlu¤a karﬂ› yürüyoruz.
‹ncirlik’e
yürüyo-

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

n›n anti-emperyalist gelene¤ini
kuﬂan›p y ürüyoruz.



Emperyalizm
y›llar
sonra ülkemize tekrar
girebilmek için türlü k›l›klara bürünmüﬂtür. Savaﬂarak, büyük bedeller ödeyerek kovdu¤umuz iﬂgalciler, tekeller arac›l›¤›yla tekrar girdiler ülkemize. Ford’la girdiler,
Reno’yla, Profilo’yla,
AEG’yle, Cocacola’yla,

ruz.
Anadolumuzun bir köﬂesindeki bu üssün, halklara karﬂ› katliam üssü olarak kullan›lmas›na hay›r diyerek yürüyoruz.
‹ncirlik’e yürüyoruz. Anadolumuzun ba¤r›na zehirli bir hançer gibi saplanan bu h ançeri s öküp a t-

mak i çin y ürüyoruz.
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Egeliler gibi, Anadolu h alklar›-

girdiler. Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n, Haslar’›n, Eczac›baﬂ›lar’›n
iﬂbirlikçili¤iyle girdiler. Amerikal›s›, ‹ngilizi, Alman›, ‹talyan›, Frans›z›, iﬂbirlikçi hükümetlerin açt›¤› kap›lardan girdiler.

Eskiye dayan›r, halk›m›z›n emperyalizme
karﬂ› kini ve öfkesi.
Emperyalizmin, emperyalist iﬂgalin ne demek oldu¤unu iyi bilir
halk›m›z. Kuﬂat›lm›ﬂ, aç kalm›ﬂ,
da¤lara ç›km›ﬂ, ama teslim olmam›ﬂ, boyun e¤memiﬂtir iﬂgalcilere.
“ﬁan› büyük Osmanl›” diz çökerken iﬂgalcilerin önünde, halk›m›z
Urfa’da, Antep’te, Maraﬂ’ta, Ege’de
yedi düvele meydan okumuﬂ, kovmuﬂtur Anadolu’dan iﬂgalcileri.
Dünya halklar›na örnek olmuﬂtur
geçen asr›n baﬂ›nda.

‹ﬂbirlikçiler oldu¤u gibi, vatanseverler de vard›. ‹ﬂbirlikçiler
emperyalizme kap›lar› açarken, onlar “ K a h ro l s u n E m p e r y a l i z m ! ”
diye ç›kt›lar hainlerin karﬂ›s›na.

Urfal›lar, Antepliler, Maraﬂl›lar,

Bu topraklarda, yaln›z emperya-

IMF’yle, Dünya Bankas›’yla,
NATO’yla girdiler ülkemize. Ve
Anadolu’nun dörtbir yan›na zehirli
hançerler gibi yayd›lar Amerikan
üslerini.

lizmin iﬂbirlikçilerinin de¤il, vatanseverlerin, devrimcilerin, sosyalistlerin oldu¤unu, bu topraklarda an-

ti-emperyalizm b ayra¤›n›n hep
dalgalanmaya d evam e tti¤ini
bir kez daha göstermek için
yürüyoruz ‹ ncirlik’e.



Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda
kovdu¤umuz emperyalistler, ülkemizi ad›m ad›m yeni-sömürgeleﬂtirirken, ad›m ad›m büyüdü emperyalizme karﬂ› öfke. Ad›m
ad›m bilince dönüﬂtü öfkemiz.
Ve 1960’lar›n ikinci yar›s›ndan
itibaren “Kahrolsun Emperyalizm”, “Yaﬂas›n Tam
Ba¤›ms›z Türkiye”

sloganlar› duyulmaya
baﬂlad›
meydanlar›m›zda. Türkiye
devrimci hareketi, anti-emperyalizm bayra¤›n› yükseltti. Ba¤›ms›zl›k u¤runa savaﬂmaya baﬂlad› vatansever devrimci gençlik.
‹ﬂte o y›llardaki mücadeleyle,
anti- emperyalist mücadele gelene¤imiz daha bir pekiﬂti. O günden bu
yana da bu ülkede emperyalizmin
iﬂgaline karﬂ› anti-emperyalizmin
bayra¤›n› dalgaland›ran hep devrimciler oldu. Anti-emperyaliz-

min b ayra¤›n› b ugün, ‹ ncirlik
yolunda d algaland›r›yoruz.



‹ncirlik’e yürüyoruz.
Ba¤›ms›zl›k için yürüyoruz. Çünkü ‹ncirlik Üssü, yenisömürg ecili¤in, ba¤›ml›l›¤›n, iﬂga -

VATAN Deyince;
lin cisimleﬂmiﬂ halidir.
‹ncirlik, Anadolu’daki Amerikan i ﬂ g a l i n i n k a l e s i d i r. Amerika’n›n halklara bask› ve gözda¤›
m e r k e z l e r i n d e n d i r. ‹ncirlik, sadece Türkiye halklar›na de¤il,
I r a k ’ t a n Afganistan’a, Suriye’den Li bya’ya, Lübnan’a kadar, Amerika’n›n Asya’ya, Ortado¤u’ya sald›r› merkezidir.
‹ncirlik’ten kalkan Amerikan
uçaklar› y›llard›r Irak’ta, Afganistan’da halklar›n üzerine bombalar
ya¤d›rd›. Amerika, ülkemizi Ortado¤u halklar›na karﬂ› sald›r›lar›
için bir üs olarak kullanmaktad›r.
‹ﬂgal ortakl›¤›na, kardeﬂ halklara
karﬂ› topraklar›m›zdan i ﬂle-

nen b u b üyük s uça s on v ermek i çin y ürüyoruz ‹ ncirlik’e...



‹ncirlik üssü, Irak’tan
Afganistan’a asker
sevkiyatlar›n›n, silah ve mühimmat sevkiyatlar›n›n karargah›
durumundad›r. Önümüzdeki günlerde de AKP’nin izniyle, Irak’tan
gelecek 142 bin, katil A m e r i k a n
a s k e r i n e ev sahipli¤i yapacak.
Bu, Anadolu için utançt›r. Bu
utanç AKP ve oligarﬂiye aittir. 142

bin k atilin t opraklar›m›z›
kanl› postallar›yla kirletmesine engel olmak için y ürüyoruz ‹ncirlik’e...



‹ncirlik Üssü, halklara
karﬂ› ayn› zamanda iﬂkence merkezi olarak kullan›lan
bir iﬂkence inidir. Yüzlerce Afganl›, Irakl› direniﬂçi CIA ajanlar› taraf›ndan ya ‹ncirlik’te sorguland›,ya da ‹ncirlik üzerinden baﬂka
iﬂkence merkezlerine sevkedildi.

22 Kas›m’da iﬂkencenin karargah›na y ürüyoruz.
Tüm emperyalist üsler, katliam
karargahlar› pislik yuvalar›d›r.
Bulunduklar› her yere, ahlaks›zl›¤›, namussuzlu¤u, yozlaﬂmay› yayarlar. ‹ncirlik de y›llard›r bir yoz-

laﬂma kayna¤›d›r. Bu yozlaﬂma

kayna¤›n›n k urutulmas› i çin
‹ncirlik’e y ürüyoruz.



Bilindi¤i gibi, AKP
iktidar› ve Genelkurmay anlaﬂma içinde Afganistan’a
binlerce asker gönderdiler bugüne
kadar; bugünlerde de yenilerini
gönderiyorlar.
Halk›m›z›n ne Afgan halklar›yla, ne de baﬂka bir ülkenin halklar›yla sorunu yoktur. Halk›m›z›n
evlatlar› hiçbir ülke halk›n› katletmek için baﬂka bir ülkeye gidemez.
Afganistan’a asker gönderme
karar› veren AKP, katledilen her
Afgan direniﬂçiden sorumludur.
Anadolu topraklar›n›n emperyalizmin kanl› ç›karlar› için kullan›lmas›n›, gençlerimizin Afgan hal-

k›n›n katili yap›lmas›n› engellemek için yürüyoruz...



‹ncirlik Üssü ülkemizin ulusal onurunun
ayaklar alt›nda al›nd›¤› yerdir. Biz,
devrimciler, vatanseverler olarak
Türkiye halklar›n›n ulusal onurunu
savunmak için yürüyoruz...
Talebimiz aç›k ve nettir. Talebimiz, 73 milyon halk›m›z›n talebidir: ‹ncirlik v e t üm A merikan

Üsleri K apat›ls›n! ‹ ncirlik
Üssü’nü k apatt›rmak i çin y ürüyoruz!

‹ﬂçiler, k öylüler, memurlar, e snaflar, ayd›nlar, ev kad›nlar›, iﬂsizler,
emekliler, ö¤renciler!
Bu düﬂmanl›k, alçakl›k, iﬂkence üssüne sen de karﬂ›ysan; sen de
emperyalizme karﬂ›ysan, sen de
vatanseversen, bu yürüyüﬂe sen de
kat›l.
Tüm halk›m›z›,
Tüm vatanseverleri,
22 Kas›m’da bu onurlu yürüyüﬂe kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

akl›n›za ne geliyor?
Bi ri k t e ya ﬂa d › ¤ ›m , o t o b ü s e b in d i ¤im her milletten insanlar.

Özden Doruköz
(24 yaﬂ›nda, Zab›ta)
Türkiye geliyor.

Bar›ﬂ Özkurt (25 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
Akl›ma mücadele geliyor.

Diren Özgün
(24 yaﬂ›nda, mühendis)
Ba¤›ms›zl›k geliyor.

Ulaﬂ Bektaﬂ (24 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
Ba¤›ms›zl›k geliyor.

Cuma Özcan (47 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
Vatan deyince akl›ma ba¤›ms›z
Türkiye geliyor.

Alev Ateﬂ (24 yaﬂ›nda,
Muhasebeci)
Vatan deyince akl›ma bir ﬂey gel miyor.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Hilal Tura (20 yaﬂ›nda, ‹ﬂsiz)
Vatan deyinc e akl›ma bir ﬂey gel miyor.

Burçin Çetin (20 yaﬂ›nda,
Önmuhasebe)
Ge r ç e k s a h i p l e r i n i n b a r › n m a y a ç a l›ﬂt›¤› yer. Sonuçta bizim.

Özden Y›lmaz
(32 yaﬂ›nda, Tekstilci)
Hiçbir ﬂey gelmiyor.

Soner Erden (20 yaﬂ›nda, Kurye)
Mi l l e t , s a v a ﬂ l a r d a ka za n›l m›ﬂ to p ra k .

Gültekin U¤ur (20 yaﬂ›nda, Bayan
Kuaförü)
Yaﬂad›¤›m›z topraklar.

Özkan Karakuﬂ
(27 yaﬂ›nda, ‹nﬂaatç›)
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DEVR‹MC‹ OKUL

Ders:

Kitle Çal›ﬂmas›

sorulmuﬂ bir
sorudur. Dolay›s›yla cevaplar› da yanl›ﬂ
kabul etmeliyiz.

–

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Sevgili arkadaﬂlar, kalabal›k s›n›f›m›z›n ikinci dersine hoﬂgeldiniz.
‹kinci dersimizin konusu “Kitle Çal›ﬂmas›”.
Bildi¤iniz gibi, “kkitle” devrimci
mücadelede, belki de en çok kulland›¤›m›z kelimelerden biridir. Böyle
olmas› da do¤ald›r; çünkü devrim,
her zaman söyledi¤imiz gibi, K‹TLELER‹N eseridir. Dolay›s›yla,
devrim mücadelesinin oda¤›nda da
k i t l e l e r i k a z a n m a k vard›r.
Kitle çal›ﬂmas› da, iﬂte bunun,
kitleleri kazanman›n nas›l, hangi
yöntemlerle yerine getirilece¤ini
içeren bir kavramd›r.
Akl›n›za gelen her ﬂey, propaganda, ajitasyon, yay›n faaliyeti, silahl› ve silahs›z eylemler, dernekler,
di¤er örgütlenmeler, evet, her ﬂey
k i t l e l e r i k a z a n m a y a yöneliktir.
Bunu akl›m›zdan ç›karmayal›m.
O halde, bu çal›ﬂmadaki öncelikli sorumuz ﬂudur:

– Kitleleri nas›l kazanaca¤›z?
Ama isterseniz bu kez soruyu
önce tersinden soral›m:

– Kitleler niye mücadeleye
kat›lm›yor?
Ne cevap veririz bu soruya? Akl›m›za ilk neler gelir mesela?
– Oligarﬂinin bask›s›, terörü...
– Evet, bu bir neden, baﬂka?
– Kitlelerin bilinç düzeyinin gerili¤i.... Keza, yoksulluk nedeniyle
düzen güçlerine ba¤lanma e¤ilimi
de bir etken... Baﬂka, bencillik ve
yozlaﬂmay› sayabiliriz...
Evet, bunlar›n hepsi ﬂu veya bu
ölçüde etkendir; fakat sevgili yoldaﬂlar, ﬂunu söyleyeyim ki, asl›nda
“kitleler niye mücadeleye kat›lm›yor?” diye sordu¤umuz soru yanl›ﬂ
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Soru
neden y anl›ﬂ? diye sordu¤unuzu duyar gibiyiz. Anlatal›m.
Soruyu “ ki t l e l e r niye mücade l e y e k a t › l m › y o r ? ” diye sorduk.
Ama tart›ﬂt›¤›m›z konu aç›s›ndan
sorunun do¤ru soruluﬂ biçimi ﬂöyle
olmal›d›r: “kitleleri niye mücadele ye ka tam ›y or uz ?”
Soruyu nas›l sordu¤umuza göre,
cevab›m›z da de¤iﬂir. Soruyu ilk biçimiyle sorarsak, kitleselleﬂememe-

tersizli¤i oldu¤u aç›kt›r. Peki neden
yetersiz, isterseniz burada devam
edelim. Yetersizli¤in nedenlerini
aç›¤a ç›karmak için de ﬂunu soral›m:

–

Kitle çal›ﬂmas›n›n prati¤imiz içindeki yeri nedir, ne olmal›d›r?
Kitle çal›ﬂmas›, dergi da¤›t›m›yla, dernek çal›ﬂmas›yla, bildiriyle,
afiﬂle, sözlü propagandayla kitleleri
ayd›nlatmak, bilinçlendirmek gibi
faaliyetlerimizdir. Ama bunlar›n içini nas›l dolduruyoruz, as›l sorun burada?
Zaman zaman tan›k olmuﬂuzdur,
prati¤in yo¤unlu¤undan dolay›(!)
kitle çal›ﬂmas› yapmaya zaman bulunamad›¤›ndan ﬂikayetçi olunur.

Kitle çal›ﬂmas›, halk›
devrime kazanmakt›r
nin nedenlerini DIﬁIMIZDA aram›ﬂ
oluruz; soruyu ikinci ﬂekliyle sormak durumunday›z.
Halk›n gerili¤i, bilinçsizli¤i,
devrimciler aç›s›ndan bir mazeret
olamaz. Kitle çal›ﬂmas› zaten halk›n
bilinç düzeyine uygun propaganda, iliﬂki, örgütlenme biçimleri geliﬂtirerek onlar› örgütlemektir.
“Halk geri” demek yerine, halk›n
düzeyine uygun bilinçlendirme faaliyetlerinin yetersizli¤ine bakmal›y›z.
Cehalet, bilinçsizlik, korkular,
her ülkede kitleler için ﬂu veya bu
ölçüde geçerlidir. Ama bak›n mesele; Çin, halk›n yüzde 90’›n›n okumaz yazma bile bilmedi¤i bir ülkedir ve komünistler, o halk› örgütleyebilmiﬂlerdir.
Halklar, korkular›yla, kayg›lar›yla birlikte at›l›rlar kavgaya. Örgütlemek, bunu baﬂarmakt›r. Sorun
kitlenin ekonomik, siyasal, sosyal,
kültürel, bilinç koﬂullar›n› tan›mayarak kitle çal›ﬂmas›n› bunlara uygun olarak geliﬂtirebilmektir.
Kitle çal›ﬂmas›nda solun bir ye-

Oysa; pratik yo¤unlu¤un kitle
çal›ﬂmas› yap›lamamas›n›n gerekçesi olarak gösterilmesi bile, bir
ç a r p › k l › ¤ a iﬂaret ediyor. Neden
böyle diyoruz? Çünkü kitle çal›ﬂmas›, bir alandaki devrimci çal›ﬂman›n
a s l i u n s u r u d u r, hatta daha ileri gidip ﬂöyle diyelim; k e n d i s i d i r.
Day›, ﬂunu s›k s›k vurgulam›ﬂt›r:
“devrimcinin görevi örgütlemektir”. Veya ayn› anlamda tekrarlad›¤›
sözlerden biri de ﬂuydu: “Örgütleme yapmayan devrimcilik yapm›yordur. ”
Çok net de¤il mi?
Bir alandaki kadronun, kadro
aday›n›n orada kendine soraca¤› ilk
soru, biz buradaki halk› nas›l örg ü t l e r i z sorusudur. Çünkü onun
oradaki asli iﬂi odur. O alandaki bütün di¤er faaliyetler, buna göre ﬂekillenmek ve buna hizmet etmek
durumundad›r.
San›r›z ﬂimdi sorun daha nettir;
bu bak›ﬂ aç›s›yla bak›ld›¤›nda,
“prati¤in yo¤unlu¤undan dolay›
kitle çal›ﬂmas› yapamamak” gibi

bir izah›n mant›ks›z ve devrimci çal›ﬂma tarz› anlay›ﬂ›n›n d›ﬂ›nda oldu¤u aç›kt›r. Bunu böyle netleﬂtirdikten sonra, biraz daha prati¤in içine
girelim. Bir yerde kitle çal›ﬂmas›
baﬂlat›yoruz diyelim. ‹lk sorumuz
ﬂu olur bu noktada:

– Kitle çal›ﬂmas›nda kendimize ilk hangi hedefi koyaca¤›z?
Bu soruya cevab›m›z› hemen üç
kelimede özetleyece¤iz:
B i r iken iki olmak.
Geniﬂleme buradan baﬂlar çünkü. Bu hedef, her kadro için, her
kadro aday› için, her taraftar için ve
her kitle iliﬂkisi için geçerli k›l›nabildi¤i ve sistematik biçimde sürdürülebildi¤i ölçüde, kitle çal›ﬂmas›
büyük bir ivme kazan›r.
Kitle çal›ﬂmas›, en geniﬂ kitlelere seslenmektir elbette. O alanda,
birimdeki bütün kitleye ulaﬂ›p onlara düﬂüncelerimizi taﬂ›yabilmektir.
Fakat bu, kitlelerin “y›¤›nlar halinde” kazan›laca¤› anlam›na gelmez.
Bu ancak devrim mücadelesinin üst
boyutlara ulaﬂ›p, kitleleri içine çeken bir “ak›ﬂa” dönüﬂtü¤ü aﬂamalar
için geçerlidir; ama onun d›ﬂ›nda
kitle çal›ﬂmas›, i¤neyle kuyu kazar
gibi, ipe boncuk dizer gibi, sab›rla
sürdürülmesi gereken bir çal›ﬂmad›r. Bir anda bütün semt halk›n›, bütün okul kitlesini örgütlemeye kalkan, hiçbir sonuç alamaz. Propagandada, ajitasyonda en geniﬂ kitleye seslenirken, kitle çal›ﬂmas›nda
iﬂler, bir iken iki olmak, iki iken
dört olmak, dörtken sekiz olmak diye ilerleyecektir. Yukar›da da dedi¤imiz gibi, bu sistematik ve katlamal› geliﬂmenin süreklili¤ini sa¤layabilirsek, zaten bu çok h›zl› bir geliﬂmedir.
ﬁimdi elbette bir iken iki olmak
dedi¤imiz olgunun bir ön ﬂart› var;
o da kitle çal›ﬂmas›n›n b i re b i r iliﬂki
dedi¤imiz yan›d›r. B i re b i r iliﬂki,
kitle çal›ﬂmas›n›n kilit kavramlar›ndan biridir. Herhangi bir alanda, eylemlerimizle, veya yayg›n olarak
yapt›¤›m›z afiﬂlerle, pankartlarla,
dergilerle belli bir etki sa¤layabili-

riz, fakat sa¤lad›¤›m›z o etki, b i reb i r iliﬂkiyle pekiﬂtirilmezse kal›c›
olmaz.
Bire bir iliﬂkiden ne kastediyoruz? Onu da netleﬂtirelim.
B i re b i r iliﬂki, bir birimdeki,
alandaki insanlara “kitle” olarak
seslenmenin ötesine geçip, onlarla
kiﬂisel olarak, d o ¤ r u d a n iliﬂki kurmakt›r. Kitle çal›ﬂmas›n›n insanlar›
örgütlemesi, kitle örgütlenmelerine
dönüﬂmesi, b u a ﬂ a m a d a n geçmek
zorundad›r. Bire bir iliﬂki yoksa, yeterli de¤ilse, bir semtin tüm sokaklar›, bir okulun tüm duvarlar›, bizim
bildirilerimizle, pankartlar›m›zla
doldurulmuﬂ olsun, orada her gün
her saat eylem yap›yor olal›m, nafiledir.
Sonuç: Bunlar›n sonuç verici
olabilmesi için, d o ¤ r u d a n , s ü rekli,
e ¤ i t e n , dö n ü ﬂ t ü ren bir iliﬂki olmal›d›r; bu yoksa, orada kitle çal›ﬂma s › yo k t ur veya eksiktir.
Evet, kitle çal›ﬂmas›nda ilk hedefimizi koyduk, bu hedefe ulaﬂman›n da asgari koﬂulunu gördük. ﬁimdi çal›ﬂmam›z› biraz daha geliﬂtirelim, yetkinleﬂtirelim. Baﬂka neler
gerekiyor, bakal›m.

– Kitle çal›ﬂmas›, örgütleyi-

ciliktir!

Oligarﬂi, malum, her yöntemi
kullanarak kitle çal›ﬂmam›z› engellemeye çal›ﬂ›yor. Bu normaldir, hep
böyle olacakt›r. Fakat ﬂu da bir gerçektir ki, oligarﬂinin ç›kard›¤› engeller kadar bizim kendimize ç›kard›¤›m›z engeller de önemlidir. Nedir mesela? Bu engellerden biri;
h a l k a y a b a n c › l a ﬂ m a k , di¤eri ö rgütl eyic ili kten uz aklaﬂ ma kt ›r.
E¤er alana, en ince ayr›nt›s›na
kadar vak›f de¤ilsek, orada ciddi,
planl› programl› bir kitle çal›ﬂmas›

kitle çal›ﬂmas›nda ﬂu
yanl›ﬂlardan uzak durmaly›z:
dogmac›l›k, deneycilik,
kuyrukçuluk,
buyrukçuluk, s ekterlik,
bürokrasi, kibirlilik...

“kitle çal›ﬂmas›”, çeﬂitli
faaliyetlerin yan›s›ra
yap›lacak bir iﬂ de¤il,
devrimci faaliyetin
temelidir. Buna böyle
bakmayan, çarp›k bak›yor
demektir.
yapt›¤›m›zdan söz edilemez. Bulundu¤umuz semtlerde, yo¤unlaﬂ›lan
birkaç mahallenin d›ﬂ›na ç›kmayan,
ondan ötesine vak›f olmayan, çal›ﬂma yapt›¤› alandaki en yoksullardan
bihaber olan, halk›n di¤er kesimlerinin sorunlar›na ilgi göstermeyen
bir çal›ﬂma tarz›, gerçek anlamda
kitle çal›ﬂmas› say›labilir mi?
Önce birincisini ele alal›m: ﬁimdi, ak›llara hemen ﬂu soru gelebilir:
Devrimciler kim? Zaten halk de¤il
mi? O halde devrimcilerin halka yabanc›laﬂmas› nas›l oluyor?
Oluyor ne yaz›k ki? ﬁöyle oluyor: Solda halka yabanc›laﬂma, küçük-burjuva bak›ﬂ aç›s›n›n bir uzant›s›d›r. Küçük-burjuva kültür ve düﬂünüﬂ hakim oldukça, beyin olarak,
yürek olarak halktan kopuyor. Halka tepeden bakmaya baﬂl›yor. Onun
sonucunda da halk› emek verip örgütlemek yerine, sadece ça¤r›larla,
talimatlarla örgütleyebilece¤ini san›yor...

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Ülkemizde, revizyonist, oportünist solda çok yayg›nd›r bu durum.
Tüm yoldaﬂlar›m›zn bunlardan ›srarla ve ›srarla kaç›nmal›d›r. Onlarda taklit edilecek, al›nacak hiçbir
ﬂey yoktur.
Solun bir çok kesiminde ö r g ü t leyicilik, yani, baﬂka deyiﬂle, dev rimci anlam›yla kitle çal›ﬂmas›,
alabildi¤ine gerilemiﬂ, hatta unutulmuﬂtur. Salt ça¤r›larla mücadele
yürütmek, yürüttü¤ünü sanmak,
bunun sonucudur. Her devrimcinin, her devrimci örgütlenmenin
do¤al iﬂi örgütlemektir. Kitle çal›ﬂmas› yapmayan, dolay›s›yla örgütlemeyen devrimci bir örgütlenme,
devrimci bir kurum olamaz. Örgütlenme yapmayan bir siyasi hareket
de, örgütleme yapmayan bir sendika, bir dernek de, kendi varl›k ko-
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ﬂulunu inkar ediyor demektir.
Kitle çal›ﬂmas› yapmaya devam
ediyoruz. Örgütleyici olmak tamam. Ama yetiyor mu?

– Kitle çal›ﬂmas›, iliﬂki kur-

mak ve onu s iyasallaﬂt›rmakt›r!

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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Bir çok yerde de karﬂ›m›za ﬂu ç›kar de¤il mi: Mesela, baz› birimlerde alabildi¤ine yayg›n iliﬂkiler kurulmuﬂtur, ama yine de orada ne
sa¤lam bir örgütlenme vard›r, ne
politik bir ortam. Sorun nerededir?
Sorun ﬂudur ço¤unlukla: ‹liﬂki kurmak bir ad›md›r, ama örgütlemek
de¤ildir. Örgütlemek ise, esas olarak birincisi iliﬂkileri siyasallaﬂt› r›lmak, ikincisi, örgütlülükle onlar›n yaﬂamlar›n› doldurmakt›r.
Uzun süreli iliﬂkilere ra¤men,
dönüﬂtürmekte ve örgütlü hale getirmekte, pratik faaliyete sevketmekte tereddütlü davranmak, inisiyatifsiz kalmak, kitle çal›ﬂmas›n›
zay›flat›r. Acelecilik ne kadar yanl›ﬂsa, örgütlü hala getirmeyi bilinmez zamanlara ertelemek, iliﬂkilerin klasik deyimle “ahbap çavuﬂ”
iliﬂkileri biçiminde kalmas›na r›za
göstermek de o kadar yanl›ﬂt›r. Kitle çal›ﬂmas›nda sab›rl›, planl› ve inisiyatifli olaca¤›z ve s a b r › m › z › n ,
plan›m›z›n hedefinde de hep örgütlemek olacakt›r.
Örgütleme hedefini hiç gözden
kaç›rmamak, mücadelenin zigzagl›
geliﬂimi karﬂ›s›nda da, devrimci hareketin geliﬂiminin güvencesi olacakt›r.
Mesela, bildi¤imiz gibi, kitle hareketleri düz bir çizgide geliﬂmiyor;
bir bakm›ﬂs›n›z kabar›r, sonra alçal›r, bir bakm›ﬂs›n›z radikalleﬂir, sonra yasall›¤a çekilir. Bunlar bir devrim sürecinin ola¤an durumlar›d›r.
‹stikrarl› bir kitle çal›ﬂmas›, o
kabar›ﬂlarda rehavete kap›lmayan,
geri çekilmelerde umutsuzlaﬂmayan
bir anlay›ﬂla, her koﬂulda örgütleme
yapmakla mümkündür. Bütün bu
kabar›ﬂ ve alçal›ﬂlar içinde hareketin taban› olma özelli¤i de¤iﬂmeyen
nitelikli bir kitle örgütlenmesine sahip olmak, birken iki olmay› sürdür-

mek, iﬂte bu aç›dan çok önemlidir.
Bu noktada isterseniz k›saca ﬂunu
da belirtelim; herkes, her siyasi hareket kitleselleﬂmeye çal›ﬂ›r.
Peki reformist oportünist örgütlerle, devrimcilerin “kitle çal›ﬂmas›”n›n fark› ne olacak? Cevab›n›n
bir yan› ﬂudur:

– Devrimci kitle çal›ﬂmas›,

tüm h alk› ö rgütleme iddias›n›
taﬂ›makt›r!

Biz, militan bir kitle hareketini
yaratmay› hedefliyoruz. Bu do¤rudur ve olmas› gerekendir. Ancak
bundan kitle çal›ﬂmas› aç›s›ndan
yanl›ﬂ sonuçlar ç›kar›lmamal›d›r.
– Ne gibi yanl›ﬂlar, derseniz...
Militan bir kitle hareketini yaratmay›, mücadeleye, örgütlenmelere
çok daha geri düzeyde kat›l›m sa¤layabilecek durumdaki kitlelere s › rt›m›z› çevirmek, onlar› yads›mak

Kitle çal›ﬂmas›nda olmazsa
olmazlar:
1- evden eve, kiﬂiden kiﬂiye,
kulaktan kula¤a... bire bir çal›ﬂma
2- alana vak›f olmak
3- üstenci olmamak
4- kitlelerin anlayaca¤› dilden
konuﬂmak
5- Örgütlenme hedefini hiçbir
koﬂulda unutmamak
demek de¤ildir. Bu politik olarak
yanl›ﬂ oldu¤u gibi, gerçe¤e de uygun de¤ildir. Kitle çal›ﬂmas›nda, o
ﬂöyle kusurlu, bunun ﬂu zaaf› var,
diye bakmamal›y›z. Tam tersine, örgütleyebilece¤imize, de¤iﬂtirebilece¤imize, devrim kavgas›nda onlara
da bir yer yaratabilece¤imize inanmal›, güvenmeliyiz. Mahalledeki
lümpeni de, hatta tinerciyi de, jiletçiyi de örgütleme iddias› taﬂ›mal›y›z.
En geniﬂ kitleler içinde çal›ﬂmadan, en geri kesimleri ad›m ad›m örgütlenmeye, mücadeleye sokmadan
nitelikli ve kitlesel bir hareket yara-

t›lamaz.
‹nsanlar, özellikle büyük ﬂehirlerdekiler, yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çaresizlik herkesin çok yak›n›ndaki bir
duygudur. Bu bir gecekondulu için
de gereklidir, Anadolu’dan üniversiteye okumaya gelmiﬂ bir genç için
de, bir memur için de. Dolay›s›yla,
kitle çal›ﬂmas› ve kitle örgütlenmesi, insanlar› bu yan›yla kucaklamal›,
onlara yaln›z olmad›¤›n› göstermelidir. Her insan, bir paylaﬂma, birilerine güvenebilme ihtiyac› duyar.
Kitle çal›ﬂmas› ve örgütlenmesi bu
ihtiyaca cevap verildi¤i ölçüde geliﬂir.
Kitle çal›ﬂmas›n›, bir çok yerde,
belli ölçülerde politikleﬂmiﬂ kesimler içinde sürdürdü¤ümüz bir gerçektir. Bu, düzen partilerinin ﬂu veya bu biçimde etkisi alt›ndaki kesimleri yok sayma yaklaﬂ›m›yla bütünleﬂen bir zaaft›r. Kitlelerin ﬂu veya bu düzen partisine oy veriyor olmas›, o kesimlerden “umudu kesmek” için bir neden olarak görülemez. Düzen partilerinin etkisi alt›ndaki o kitleler, halk›n neredeyse tamam›d›r; dolay›s›yla bu kitleleri
kaybedilmiﬂ olarak görmek, d e v r i m i reddeden bir düﬂüncedir.
Kitle örgütlenmeleri içinde, kitle
mücadelesi içinde, düzenle çeliﬂkisi
olan, düzene karﬂ› ﬂu veya bu aç›dan mücadele etmek isteyen herkes
yeralabilmelidir. Cephesel örgütlenmeler içinde yer almak için misal
kadrolarda arad›¤›m›z özellikleri
arayamay›z. Herkesin bu harekete
kat›lma nedeni, amac› farkl› olabilir. Sosyalizme yak›nl›k duyabilirler
de duymayabilirler de. Biz düzenle
çeliﬂkisi varsa, bunu her halukarda
de¤erlendirme iddias›n› taﬂ›mal›y›z.
“Patrona karﬂ› direnmek isteyen
her iﬂçi, bürokrasinin köleleﬂtirici
zincirine karﬂ› ç›kan her memur,
toprak a¤alar›na, tefeci tüccara
karﬂ› mücadele etmek isteyen herkes, gecekondularda, sorunlar›
do¤rultusunda mücadele etmek isteyen herkes, YÖK’e karﬂ› ç›kan her
ö¤renci”yi örgütleyebilmeliyiz.
Bunu çok küçük ad›mlarla baﬂarabiliriz üstelik. Nas›l m›?

– Evden eve kiﬂiden kiﬂiye

kulaktan k ula¤a” anlay›ﬂ›yla...

Kitle çal›ﬂmas›n›n biçimi olarak
belirtti¤imiz “evden eve kiﬂiden
k i ﬂi y e kul a k t a n ku l a ¤a ” çal›ﬂma,
hayat›n her alan›n› kucaklayarak
geniﬂler. “Evden eve kiﬂiden kiﬂiye
kulaktan kula¤a...” dolaﬂ›rken, çaresizleri, güçsüzleri keﬂfeder, onlara
çare olur, güç veririz; dolaﬂ›rken,
halk›n öfkesini, hoﬂnutsuzlu¤unu
aç›¤a ç›kar›r, onlar›n öfkesini mücadelemize katarak devam ederiz.
“Evden eve kiﬂiden kiﬂiye kulaktan
kula¤a...” dolaﬂ›rken, onlardan ö¤renir, onlara bilinç taﬂ›r›z, güçlendiririz, güçleniriz. “Evden eve kiﬂiden
kiﬂiye kulaktan kula¤a...” dolaﬂ›rken, geniﬂleriz, devrimci hareketin
dayan›ﬂmas›n›, sar›p sarmalamas›n›
onlara sunar›z, onlar›n imkanlar›n›
toplay›p hareketi güçlendiririz... Bu
böyle devam eder gider. Yeter ki
“Evden eve kiﬂiden kiﬂiye kulaktan
kula¤a...” durmadan ve durmadan
dolaﬂal›m. Yaln›z dolaﬂ›rken, bir
ﬂey daha gerekiyor ve bu da kitle
çal›ﬂmas› aç›s›ndan önem taﬂ›yor,
Onu da ﬂöyle özetleyelim:

– Kitleleri e¤itmek, kendini

e¤itmektir!

Kitle çal›ﬂmas›n›n biçimi, yöntemleri üzerine bir çok ﬂey söyleyebiliriz, fakat netice olarak bu çal›ﬂmay› yürütecek olan bizleriz. Bu
anlamda da baﬂar›l› bir kitle çal›ﬂmas›, çal›ﬂmay› yürütecek olan bizlerin kendimizi e¤itmesinden geçer.
Mesela, insanlar, mevcut gündeme dair bize neden niçin diye soracak. Gelece¤e dair “ne olacak, na s›l olacak?” diye soracak. ‹ﬂte bu
sorular›na bizden ikna edici cevaplar almal›lar. Kendimizi e¤itip donatmak yerine, bunlara genel geçer
cevaplar vermek, kitle çal›ﬂmas›n›
olumsuz etkileyecektir. Kitleler bu
geçiﬂtirmeleri farkeder, gözlerler.
Bundan herkes emin olmal›d›r.
Kitlelere yukar›dan bakma, onlara “ ü s t e n c i ” bir üslupla hitap etme, kitle çal›ﬂmas›n›n di¤er büyük

Sar›gazi:
Polis Terörüne Son
‹stanbul Sar›gazi’de polisin halka, esnafa ve özellikle devrimci,
demokrat ve yurtseverlere yönelik
keyfi uygulamalar› protesto edildi.
1 Kas›m günü AKA-DER, DHF,
EMEP, ESP, HALK CEPHES‹,
PART‹ZAN taraf›ndan yap›lan eylemde ilk olarak mahallede “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Polis Terörüne
Son” sloganlar›yla yürüyüﬂ yap›ld›.
Yakaﬂ›k yüz kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde yürüyüﬂün ard›ndan yap›lan
aç›klamada; Sar›gazi Özgürlükler
Derne¤i’ndeki Güler Zere’ye özgürlük isteyen pankart›n polis taraf›ndan sökülmeye çal›ﬂ›lmas› ve
Yürüyüﬂ dergisi okurlar›n›n ölümle

Y›lmad›k,
Y›lmayaca¤›z!
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
çal›ﬂanlar›, konser nedeniyle tutuklanan arkadaﬂlar›na özgürlük talebiyle yapt›klar› eylemlerinin 20.
haftas›nda sloganlar› ayn› kararl›l›kla hayk›rd›lar.
1 Kas›m’da Samsun’un Çiftlik
Caddesi’nde bulunan Süleymaniye
Geçidi’nde yap›lan eylemde “Grup
Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!”

yanl›ﬂlar›ndan biridir. Kitle çal›ﬂmas›nda dilimiz, net, aç›k ve mütevaz› olmal›d›r. Kitlelerin sözüne,
iradesine ve kendisine d e ¤ e r v e r d i ¤imizi, politikam›zla, üslubumuzla
göstermeliyiz. Kitle çal›ﬂmas›nda
teoriyi, ideolojiyi, en aç›k biçimde
ve bizzat kitlelerin kendi yaﬂamlar›ndan, kendi de¤erlerinden hare-

tehdit edilmeleri örnek gösterildi.
Aç›klaman›n devam›nda; “Polisin
yetkilerini art›ran PVSKn›n iptal
edilmesini ve polisin yetkilerinin s›n›rland›r›lmas›n› istiyoruz. aksi durumda sorumlular halka hesap verecektir. sar›gazi halk›n› tüm devrimci, demokrat, yurtseverleri ve
kurumlar› sahiplenmeye ve birlik
olmaya ça¤›r›yoruz” denildi.

yaz›l› pankart aç›ld›. “Adalet ‹stiyoruz”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Konser Nedeniyle Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” diyen Karadeniz
Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar›
ad›na okunan aç›klamada, her türlü
bask›ya ra¤men haklar ve özgürlükler mücadelesinin önüne geçilemedi¤i vurguland›.
Eylemde okunan aç›klama metninde Güler Zere’ye de de¤inilerek;
“Kendi yasalar›na bile uymayan
AKP iktidar› ve yönetti¤i Adalet
Bakanl›¤›, Adli T›p kurumu, Elbistan Savc›l›¤› Güler Zere'yi tahliye
etmeyerek onu ölüme gönderiyor.
Güler Zere tutsak kald›¤› her gün
ölüme bir ad›m daha yaklaﬂ›yor.
Onlar öldürmek bizler ise Yaﬂatmak istiyoruz. Güler Zere’nin bir
an önce serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz” denildi. Eyleme Sosyalist
Parti de destek verdi.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

ketle anlatabilmeliyiz.
Bir konuyu aç›k, basit, yal›n anlatabilmek, o konuyu iyi ö¤renmiﬂ,
k a v r a m › ﬂ olmaktan geçer.

– Evet, sevgili arkadaﬂlar çal›ﬂmam›z› sonland›r›yoruz ﬂimdi. Haftaya okulumuzda buluﬂmak üzere.
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Mesele domuz gribi de¤il,
Sistem daha tehlikelidir

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Normalde hastal›klar› gizlerler.,Aman turistler kaçar derler, halk› pani¤e sevketmeyin derler... Domuz Gribin de ise, farkl› bir seyir
izliyor süreç... Sa¤l›k bakan› Recep
Akda¤ haftalar öncesinden “en kötü
duruma göre haz›rl›k yap›yoruz” diyerek domuz gribinden binlerce kiﬂinin ölebilece¤ini aç›klad›. Aﬂ›
yapt›rmad›¤› için bir çocuk domuz
gribinden ölürse ailesi hakk›nda suç
duyurusunda bulunaca¤›m diyor.
Sonra okullar tatil ediliyor. Toplu
taﬂ›ma araçlar›n›n, okullar›n dezenfekte edildi¤i söyleniyor. Halkta
tam bir panik havas›. Sa¤l›k Bakanl›¤›, herkes domuz gribi aﬂ›s› yapt›racak diyor. Halk, bu devleti tan›masa “sa¤l›¤›m›z› ne kadar da çok
düﬂünüyorlar” diye düﬂünmeye baﬂlayacak.
Ama hay›r. Halka hiç de normal
gelmiyor devletin bu tutumu. Radyasyonlu çaylar›n nas›l içirildi¤ini,
“kuﬂ gribi” denilerek halk›n elindeki üç-beﬂ tavu¤u bo¤azlatarak Unak›tanlar’a nas›l para kazand›r›ld›¤›n› çok iyi biliyor. Ve bu meselede de
inanm›yor devlete. Çünkü yaﬂananlar aç›kça gösteriyor ki halk›n sa¤l›¤›, can güvenli¤i ve benzeri düﬂü-

nülmüyor. Salg›n hastal›klar› bile
tekeller ve iﬂbirlikçileri kâr kap›s›
olarak görüyor. AKP’nin yaratt›¤›
pani¤in de tekellere hizmetten baﬂka bir anlam› yok.
Dertleri, hastal›¤›n yay›lmas›n›
önlemek, halk›n sa¤l›¤› de¤il. AKP,
ilaç tekellerinden ald›¤› ne oldu¤u
belirsiz aﬂ›lar› bir an önce nas›l tüketirimin derdinde.
‹nsanlar için tehlikeli olan virüsler, salg›n hastal›klar de¤il, as›l tehlike emperyalist düzenin kendisidir.
Deli dana hastal›¤›, kuﬂ gribi, K›r›m
Kongo kanamal› ateﬂi, Hanta virüsü, ﬂimdi de domuz gribi... son y›llarda insanl›¤› tehdit eden sa¤l›k sorunlar›n›n, mikroplar›n, virüslerin
hemen hiçbiri “ddo¤al” de¤il; hepsi
de, kapitalist üretim mekanizmas›n›n üretti¤i hastal›klard›r. Bitkilerin,
hayvanlar›n geneti¤iyle oynan›yor,
daha bilinemeyen, öngörülemeyen
onlarca tehlikeye gebe...
AKP, aﬂ› yapt›rmak için halk›n
sa¤l›¤›n› ne kadarda düﬂünüyormuﬂ
gözüküyor. Di¤er taraftan insan
sa¤l›¤› için domuz gribinden hiç de
fark› olmayan GDO’lu ürünlere izin
veren yönetmeli¤i ç›kart›yor.
Emperyalizmin hüküm sürdü¤ü

Sel de¤il düzen öldürüyor
Ya¤mur ya¤mas› halk aras›nda
“bereket” olarak bilinir. Son y›llarda, özellikle de büyük ﬂehirlerde
halk›n korkulu rüyas› oldu. Ya¤an
her ya¤murun arkas›ndan bir yerleri sel bas›yor. Birileri can›ndan olu-
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yor. Selden ölümler do¤alm›ﬂ gibi
karﬂ›lanmaya baﬂlad›.
Sel bask›nlar› do¤al de¤il. ‹nsanlar›n ölmesi do¤al de¤il. ‹nsanlar›
öldüren sel de¤il. Sel, ya¤mur
ya¤d›ktan sonra oluﬂan do¤al bir
olayd›r. Milyonlarca y›ld›r ya¤mur
ya¤ar sel kendi yata¤›nda ak›p gider.
Do¤al olmayan sel bask›nlar›na
karﬂ› önlem al›nmamas›.
Yalova’n›n Kocadere beldesinde ﬁener Adal› ad›ndaki bir vatandaﬂ alt› ayl›k çocu¤u ile Tahta köprüden geçerken köprü göçtü ve
ﬁener Adal› kurtulurken bebek sel

bir dünyada yeni yeni hastal›klar›n
ç›kmas›, salg›n hastal›klar›n dünyay› teslim almas› kaç›n›lmazd›r. Emperyalist tekeller dünyay› tehdit
eden virüsleri yarat›yor, hastal›¤›
önlemek bir yana, hastal›¤›n yay›lmas›n› bekliyor, sonrada ilaç tekelleri devreye girip normal zamanlarda yapacaklar› kar›n kat kat fazlas›n› yap›yorlar. Kapitalizmin sa¤l›k
politikas› kar üzerine kuruludur. Bu
politikada hastal›klar› önlemek yoktur. Tam tersine hastal›klar›n sürekli
varl›¤› iﬂine gelir ve sürekli ilaç satar. Emperyalist sitemde sa¤l›kl›
kalmak mümkün de¤ildir.
Hastal›klardan korunmak için,
sa¤l›kl› yaﬂamak için tek yol sosyalizmdir. Sosyalist sa¤l›k politikas›n›n esas› “ k o r u y u c u ö n l e m l e r ”de
yatar. Bu politika, hastal›klar›n tedavisi üzerine de¤il, hastal›klar›n
ortaya ç›kmas›n› engellenmesi üzerine kuruludur.
Neticede kapitalizmde de baz›
hastal›klar›n, salg›nlar›n aﬂ›s› vard›r. Bunlardan korunabilirsiniz. Ancak emperyalizmden korunacak
ilaç, aﬂ› yok. Emperyalizm varoldu¤u sürece yeni yeni hastal›klar, salg›nlar yay›lacakt›r. Korunmam›z
gereken as›l “hastal›k”, emperyalizmdir. Emperyalizmden korunman›n tek yolu onu y›kmakt›r. Tüm insanl›¤›n, tüm dünyan›n›n kurtuluﬂu
için sosyalizmi kurmakt›r.
sular›na kap›l›p bo¤ulup öldü.
Köprüler insanlar üzerinden geçsin
diye yap›l›r, fakat bizde can al›yor.
Yine ya¤murun ya¤d›¤› iki gün
içinde, Mardin’de derenin taﬂmas›
sonucu üç çocuk Siirt’te bir ö¤retmen sel sular›na kap›larak yaﬂam›n›
yitirdi.
‹stanbul’un Anadolu yakas›nda
yüzlerce evin alt katlar›n› sel bast›.
Ya¤ma talan düzeni, dere yataklar›n› bozuyor, ﬂehirlerde yeterli
altyap› yap›lm›yor, sonuç olarak
sistem yeterli önlemleri almad›¤›
için ya¤an her ya¤mur sele, her sel
felakete dönüﬂüyor. Her felakette
insanlar öldürülüyor.

Düzenin Çözümleri
Unicef reklam›nda yoksul çocuklar› okutmak için 10 milyon istiyor, “Gelin, bu yoksulluk k›s›r döngüsünü gerçekten k›ral›m” diye
büyük laflar ediliyor bir de...
Kim engel oluyor çocuklar›n okumas›na. “Yoksulluk”! Unicef
suçluyu bulmuﬂ. Yoksulluk çocuklar›m›z› cahil b›rak›yor. Çocuklar›m›z›n okumas›na engel oluyor. “Yoksulluk k›s›r döngüsü”ymüﬂ.
‹ﬂbilmezlikten kurtulunam›yor bir türlü yoksulluktan. Unicef çözümünü de bulmuﬂ: 10 milyon TL ile yoksulluk k›s›r döngüsünden
kurtaracak çocuklar›. Hemen ﬂimdi falan falan falan numaray› aray›n diyor... Peki kim yoksul b›rak›yor insanlar›? Yoksulluk neden
var. Bir milyar›n üzerinde insan okuman›n da ötesinde çok daha hayati bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya. Bo¤az›ndan bir lokma ekmek girme
sorunu var. Açl›k var, AÇLIK!
Bir milyar insan aç, dört milyar insan yoksul. Tabi ki bu insanlar›n okuma sorunu da var. Fakat kim bu insanlar› aç ve yoksul b›rak›yor? Neden aç ve yoksul insanlar?..
*
Unicef reklam› bitiyor televizyonda baﬂka bir reklam baﬂl›yor.
Bu kez K›z›lay: “ Gelin bu bayram milyonlarca aileyi sevindirelim”
diyor. Milyonlar› aç, sefil, yoksul b›rak›p; sonra bayramdan bayrama göstermelik üç kuruﬂluk yard›mlarla “milyonlarca aileyi sevindirelim” diye duygu sömürüsü yap›yorlar. Baﬂramda göstermelik
olarak üç-beﬂ yoksula yard›m yapt›n›z, hadi diyelim sevindirdiniz.
Ya milyonlar? Ya yar›n? Yoksullu¤u çözmek yok, yoksullu¤a bir
parmak bal çal›yorlar... Yoksullu¤un nedenlerinin üstünü örtüyorlar.
Yoksullu¤u yaratanlar› sakl›yorlar.
*
‹ s t a n b u l ’ d a a r t a n cinayet, gasp, h›rs›zl›k gibi “ s u ç l a r a k a r › ﬂ m a o r a n l a r › y ü k s e k ” olan tinercilerin DNA’lar› kay›t alt›na al›n›yormuﬂ. Yani biri tinerciler taraf›ndan öldürüldü¤ünde hemen faili
bulacaklar.
Düzenin çözümüne bak›n: Tinerciler sorununu çözmüyor. Çocuklar neden, nas›l tiner ba¤›ml›s› olur, nas›l tedavisini yapar›m demiyor. DNA’s›n› kay›t alt›n› al›p fiﬂlemenin peﬂinde.

Dilara Dumrul davas›nda
suçlu anneymiﬂ!
Dilara Dumrul 5 yaﬂ›nda bir çocuk. ‹stanbul Bahçelievler'de
annesiyle sokakta yürürken, kapa¤› aç›k unutulan rögar çukuruna
düﬂerek öldü. Rögar kapa¤›n›n aç›k unutulmas›ndaki ihmalden
dolay› sorumlular hakk›nda dava
açan aile, haz›rlanan bilirkiﬂi
raporunda suçlu bulundu. Annenin suçu; inﬂaat alan› içinde
yürürken, çocu¤unun elini s›k›ca
tutmamas› ve çocu¤un yürüyüp
bast›¤› yerleri dikkatlice kontrol
etmemesi.
Rögar kapaklar›n› aç›k b›rakanlar›n bir suçu yok.

AKP’yi Halk›n Sa¤l›¤›
De¤il, Baz
‹stasyonlar›ndan Gelecek
“Üç Kuruﬂ”
‹lgilendirmektedir
Türkiye’de halk›n
sa¤l›¤›n› say›lar› 41
b i n i aﬂan, baz istasyonlar› tehdit etmektedir. Kanser hastal›¤›na ve kal›c› sa¤l›k sorunlar›na yol açan baz
istasyonlar›na karﬂ› bugüne kadar ciddi bir
korunma tedbiri al›nmad›. Halk› kaderi ile
baﬂbaﬂa b›rakt›lar.
Baz istasyonlar› öylesine yayg›nlaﬂt›r›ld› ki onlar› “her yerde” görmek mümkündür. Evleri, iﬂyerlerini, camileri, okullar›, sokaklar›, mahalleleri baz istasyonlar› ile doldurdu tekeller.
Yetmedi, Karayollar› ve Orman Bakanl›¤› arazileri de tekeller için kullan›ma
aç›ld›. ﬁimdi, araziler de dahil, dört bir
yan baz istasyonlar› ile kuﬂat›ld›.
AKP’nin halk›n kanser olup-olmamas›
umurunda bile de¤ildir.
AKP’yi ilgilendiren parad›r. Maliye
Bakanl›¤› baz istasyonu için kira alanlar›n paralar›n›n peﬂine düﬂtü. Maliye, cep
telefonu operatörlerinin kurdu¤u 41 bini
aﬂk›n baz istasyonundan kira al›p vergisini vermeyenleri tespit etmeye çal›ﬂ›yor.
Bunun için kollar› s›vay›p, hafiyelik
yap›yorlar. AKP’nin tüm derdi “üç-beﬂ
kuruﬂ” daha almakt›r.
AKP, 41 bini aﬂk›n baz istasyonunun
yaratt›¤› sa¤l›k sorunlar›n› yok saymaktad›r. Mahalle aralar›na kadar girmiﬂ olan
baz istasyonlar›n›n kansere ve kal›c› hastal›klara yol aç›yor olmas› AKP’nin sorunu de¤ildir.
Üstelik, AKP kendisi baz istasyonlar›na karﬂ› de¤ilken, karﬂ› ç›kanlar› da zorla
susturmaya çal›ﬂmaktad›r. Baz istasyonlar›n›n kurulu oldu¤u kimi yerlerde, devrimciler ve halk baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas›n› isterken AKP’nin polisi halk›n talebini zorla bast›rmaya çal›ﬂ›yor. ‹ﬂbirlikçi
iktidar halk› de¤il, paray› düﬂünmektedir.

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009
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Gençlik Federasyonu’ndan

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Ülkemiz gençli¤inin e¤itim sorunlar›n›n baﬂ›nda e¤itimin paral›
olmas› geliyor. E¤itimin ticari bir
sektör olmas›, özel liseler, özel üniversiteler ve dershanelerle birlikte
daha aleni hale gelmiﬂtir. Ancak
e¤itimin ticarileﬂtirilmesi sadece
özel okullar ile s›n›rl› de¤ildir. ‹lkö¤retimden baﬂlayarak e¤itimin
tüm kademelerinde e¤itim para ile
veriliyor.
Paral› e¤itim sorunu, çok
çeﬂitli yanlar içermekle birlikte, temelde e¤itim hakk› n›n gasp edilmesi sorunu d u r. Ki düzenin kendi Anayasas›nda bile “ e¤itim bir
hakt›r ve hiç kimse bu haktan
mahrum b›rak›lamaz” denilir. Yani, Anayasayla dahi çeliﬂiyor yapt›klar›.
E¤itim hakk›n› gasp eden
iktidar, bütün okullar› paral›
hale getirmeye çal›ﬂ›rken, bir
de ülkemizde e¤itimin hala
“ ucuz” oldu¤unu söylüyorlar.
Devlet okullar› bin türlü imkans›zl›k içerisinde b›rak›l›rken, özel
okullara her türlü destek verilerek
özel okullar›n önü aç›l›yor. Kimi
yerlerde okul dahi yap›lm›yor ya da
okul olsa ö¤retmeni olmuyor. B›rak›n okulun masraflar›n›, ö¤retmen
paras›n› dahi aileler ödemek zorunda kal›yor. Okullar›n birçok eksi¤i

ö¤rencilerin
üzerine yükleniyor. Okullar›n aç›lmas›yla birlikte, aileler
haftalarca “ss ü rekli al›ﬂveriﬂe ç›k m›ﬂ b i r m ü ﬂ t e r i ” konumunda oluyorlar. ‹lkö¤retimden liseye kadar
kay›t paras›, aidat paras›, fotokopi
paras› gibi adlar alt›nda sürdürülen
soygun, üniversitelerde harç, bar›nma, yemekhane paralar›yla sürdürülüyor.
‹ktidar ise e¤itime “yok” dene-

P a r a l › E ¤itim
Ve E ¤itimin
Ö zelleﬂtirilmesi
So r u n u
cek kadar bir bütçe ay›r›yor. Bunun
ö¤renciler ve aileler aç›s›ndan sonucu ise, devletin vermedi¤i bütçeyi
tamamlamak(!) oluyor. Yoksullu¤un katlanarak artt›¤› ülkemizde,
ö¤rencilere ve ailelerine dayat›lan
paral› e¤itim, halk çocuklar›na okul
kap›lar›n› kapat›yor. Bu anlamda
paral› e¤itim sorunu tüm yoksul
emekçi halk› ilgilendiren en temel

‹ST‹KLAL MARﬁINI DUYMAYAN
L‹SEL‹LER GÖZALTINA ALINIP 140
L‹RA PARA CEZASI VER‹LD‹
ﬁANLIURFA'n›n Suruç ‹lçesi'nde Cumhuriyet Bayram› törenleri kapsam›nda yap›lan çelenk koyma töreni
s›ras›nda ‹stiklal Marﬂ› okunurken, sayg› duruﬂunda bulunmayarak yürümeye devam ettikleri gerekçesiyle 2
ö¤renciye Kabahatler Kanunu'na göre 140'ar TL para
cezas› verildi.
Tören alan›na yaklaﬂ›k 100 metre uzakl›ktaki çarﬂ›da dolaﬂan Suruç Lisesi 2. s›n›f ö¤rencisi 19 yaﬂ›ndaki
Hüseyin ﬁahin, ‹stiklal Marﬂ›'n› duymad›klar› için yürüdüklerini ve gözalt›na al›nd›klar›n› söyledi.

36

sorunlardan biridir.
Liselerde, üniversitelerde “ p a ras›z e¤itim” hakk›m›z› dile getirmeli, paral› e¤itim uygulamalar›na
direnmeli, bunlar›n ortadan kald›r›lmas› için mücadele etmeliyiz.
Biraraya geldi¤imizde birbirimize yard›mc› olabilir, sorunlar›m›za
çözümler üretebiliriz. Örne¤in
DEV-GENÇ’in, 1979 y›l›nda düzenledi¤i “ P a r a l › , Ayr›cal›kl› E¤i t i m e H a y › r!” kampanyas›nda ders
notlar› teksirle ço¤alt›larak
ö¤rencilere da¤›t›lm›ﬂ, ders
kitaplar› bulunmuﬂ, bar›nma
sorunu olan ö¤rencilere ev ve
yurtlarda kalacak yer bulunmuﬂ, yoksul ö¤rencilere yemekhanelerde özel yemek ç›kar›lm›ﬂ, ortaklaﬂa ders çal›ﬂma kültürü oluﬂturulmuﬂtur.
Bunlar, o günkü koﬂullar
içinde gerçekleﬂtirilen örnek
çal›ﬂmalard›r. Bugün bunlar›
ve daha baﬂka biçimler de geliﬂtirerek, paral› e¤itime karﬂ›
“örgütlü gençlik” olarak dayan›ﬂma içinde olabilir ve ayn› örgütlülükle paral› e¤itime karﬂ›
mücadelemizi büyütebiliriz.
Paral› e¤itim bir “gasp”t›r; paral› e¤itim, liseli, üniversiteli ö¤rencilere karﬂ› bir sald›r›d›r ve biz sald›r›ya karﬂ› örgütlenmeliyiz; sald›r›y›
çok çeﬂitli biçimlerde geriletebilece¤imize inanarak mücadeleye at›lmal›y›z.

SINAV PARASI
SOYGUNU
Türkiye'de ilkö¤retim
ça¤›nda baﬂlayan s›nav ücretleri, iﬂ hayat›na at›l›ncaya kadar devam ediyor.
Ö¤renci Seçme Yerleﬂtirme Merkezi (ÖSYM)'nin
2010 s›nav takvimi aç›kland›. ÖSYM taraf›ndan
aç›klanan, aralar›nda KPSS, KPDS, ÖSS, TUS,
YGS ve ALES s›navlar›n›n ücretleri ö¤rencileri

düﬂündürüyor.
ÖSYM'nin aç›klad›¤›
s›nav takvimine göre
KPSS'ye girmek isteyen
ortaö¤retim, yüksek okul
mezunlar› 35 TL, T›pta
Uzmanl›k S›nav›(TUS)'na
girecekler 60 TL, ö¤retmen adaylar› ile lisans
mezunlar› ise 35 ile 95 TL
aras›nda ücret ödeyecek.
Halk Bankas›'n›n alaca¤›
bin 250 kiﬂilik personel
s›nav›na giriﬂ için 50 TL
talep ediyor.

Ülkemizde Gençlik

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z
YÜZB‹NLERCE BEKLEYENE
RA⁄MEN BOﬁ KONTENJANLAR
NEY‹ GÖSTER‹R?
Gözden kaçan, kaç›r›lan bir sorun, çarp›c› rakamlarla önümüzde duruyor: Sorun, boﬂ kontenjanlar.
Özellikle s›navla ö¤renci alan liselerden birine veya
üniversiteye yerleﬂememiﬂ ö¤renciler ve velileri bu sorundan en çok ma¤dur olanlar.
Sorunun rakamlarla ortaya konmas› ciddiyetini de
gösterecektir. Örne¤in üniversite s›nav› sonucunda yap›lan ilk yerleﬂtirme sonras› 160 bin kontenjan boﬂ
kalm›ﬂt›. Bunun üzerine yap›lan ek yerleﬂtirmeler ra¤men 110 bin kiﬂilik kontenjan hala boﬂ. Bunlar›n 55 bini devlet üniversitelerine ait. Ö¤renci bulamayan bölümler tek tek kapat›l›yor. Kimisinin aç›lmas› ertelenirken, kimisine kay›t yapt›rm›ﬂ fakat yeterli say›da ö¤renci olmad›¤› için ö¤rencilerin kay›tlar› baﬂka bölümlere kayd›r›l›yor. Örne¤in; 180 kiﬂilik kontenjan ayr›lan
O r d u U l u b e y Meslek Yüksekokulu'na yaln›zca bir kiÇ
‹
Z
G
‹
Y
L
E

ﬂi kay›t yapt›rm›ﬂ. Baﬂka kay›t olmay›nca okul kapat›ld›. Üstelik bu tekil bir örnek de¤il.
Her ile bir üniversite denilip, binalar›n kap›s›na üniversite tabelas› as›l›yor. Hiçbir plan program yapmadan
YÖK ve ÖSYM bu okullara kontenjan ay›r›yor. Sonra
bu kontenjanlar büyük oranda boﬂ kal›yor.
Bir tarafta üniversite kap›lar› yüzlerine kapat›lanlar;
bir tarafta yeterli hocas› uygun fiziksel koﬂullar› olmadan aç›lm›ﬂ boﬂ derslikler. Bu tablo bile kim için, ne
için e¤itim sorusunun cevab›d›r. Her ilçeye yüksekokul
her ile üniversite diyen AKP iktidar›n›n derdi e¤itim
de¤il, bir yandan oy yat›r›m› yapmak, bir yandan ö¤renciler sayesinde o illerin ekonomisini canland›rmak.
Tabeladan ibaret olan bu okullardaki ö¤rencilerin yaﬂad›¤› sorunlar onlar› hiç mi hiç ilgilendirmez.
Liselerde de durumlar farkl› de¤il. B›rakal›m Anadolu'daki herhangi bir okulu, ‹stanbul’daki Galatasaray,
Kabataﬂ gibi liselerde de kontenjan aç›¤› var...
Bu veriler bile tek baﬂ›na e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›n› göstermektedir... Bir yandan “paras› olmayan okumas›n” mant›¤›yla ticarethaneye dönüﬂtürülen e¤itim
kurumlar›; bir yanda bu zihniyetin yaratt›¤› o kurumlardaki boﬂ derslikler.
Sonuç; e¤itim hakk› elinden al›nm›ﬂ milyonlarca genç.
Bu sistemin halk›n ihtiyaçlar›na, göre bilimsel-demokratik e¤itim olana¤› sa¤lamas› mümkün de¤ildir. E¤itim sistemi tekellerin ihtiyaçlar›na göre ﬂekillenmiﬂtir. E¤itim hakt›r diyor
ve herkes için e¤itim istiyorsak, öncelikli talebimiz paras›z, halk için bilim, halk için e¤itim
olmal›d›r.

Okul Say›lar›n›

B‹L‹YOR MUSUNUZ?
Türkiye’de KAÇ ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU VAR?
34 093
Türkiye’de KAÇ GENEL
L‹SE VAR?
3 830
Türkiye’de KAÇ MESLEK‹
VE TEKN‹K L‹SE VAR?
4 450
Türkiye’de KAÇ
ÜN‹VERS‹TE VAR?
Devlet Üniversiteleri: 94
45
Özel Üniversiteler:
Özel Meslek Yüksekokulu: 6
Toplam: 145

Say›:19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

c¸ l i k
G en
n c¸l
U¨z
U¨ z e r i n e

SO¨Z
O¨ZLER
Gençlere gidin
baylar! Her derde deva tek ﬂey,
iﬂte bu. Yoksa sizi temin ederim
geç kalacaks›n›z.
Derin bilgili
muht›ralarla,
planlarla, grafiklerle, ﬂemalarla,
parlak reçetelerle, ama örgütsüz
canl› çal›ﬂmas›z
geride kalacaks›n›z. Gençlere gidin.
- Lenin
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MARMARA
ÜN‹VERS‹TES‹NDE
‹DARE-POL‹S
TERÖRÜ

GENÇL‹K FEDERASYONU ANKARA'DA
AÇLIK GREV‹NE BAﬁLADI

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Ankara Abdi ‹pekçe Park›’nda
bir araya gelen Gençlik Federasyonu üyeleri 4 Kas›m günü, yapt›klar› eylemle ile YÖK’e karﬂ› 3 günlük açl›k grevine baﬂlad›klar›n› duyurdular. Federasyon üyesi 40 kiﬂi
“YÖK'e, Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤ine
ve Tecrite Son” yazan bir pankart
açt›lar.
Gençlik Federasyonu ad›na
Burcu ﬁah bas›na bir aç›klama yapt›. YÖK’ün örgütlenmeye karﬂ›,
bask›c›, anti-bilimsel ve yoz oldu¤unu söyleyen ﬁah, bundan dolay›
YÖK’e karﬂ› olduklar›n› söyledi.
ﬁah son olarak; “YÖK kald›r›ls›n. Ve onun iﬂlevini yerine getirecek olan baﬂka bir kurum kurulma-

Gençlik Federasyonu:
“YÖK’e Hay›r”
3 Kas›m günü ‹stanbul Beyaz›t
Meydan›’nda YÖK’e, Amerikan iﬂbirlikçili¤ine ve tecrite karﬂ› bir ey-
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s›n. Üniversiteler ö¤rencilerin demokratik kat›l›m›yl ﬂekillenen, paras›z, bilimsel, halk›n ihtiyaçlar›na
yönelik e¤itim versin. TECR‹T
kald›r›ls›n. Hapishanelerde 10 saatlik sohbet hakk› uygulans›n. Hasta
tutsaklar serbest b›rak›ls›n. ‹NC‹RL‹K ÜSSÜ kapat›ls›n” talepleriyle
eylem yapt›klar›n› belirtti.
Eylemde s›k s›k “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, YÖK'e Hay›r, Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP,
Tecrit Kald›r›ls›n Sohbet Hakk›
Uygulans›n” sloganlar› at›ld›.
Ard›ndan 35 Gençlik Federasyonlu açl›k grevine baﬂlad›lar.
lem yapan Gençlik Federasyonu; 45-6 Kas›m tarihlerinde Ankara’da
yapaca¤› açl›k grevine ça¤r› yapt›.
27 kiﬂinin önlükleri, ﬂapkalar›yla kat›ld›¤› eylem ‘Amerika defol,
Bu Vatan Bizim’, ‘Yaﬂas›n DEVGENÇ, Yaﬂas›n DEV-GENÇliler’,
‘F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz’,
‘Halk ‹çin Bilim, Halk ‹çin E¤itim’, ‘Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z’ sloganlar›yla baﬂlad›.
Eylemde yap›lan aç›klamada;
28, y›l›nda olan YÖK’ün 12 Eylül
faﬂist cuntas›n›n ürünü oldu¤u vurguland›.

Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampusu'nda 2 Kas›m günü
“YÖK'e, Tecrite ve Amerikan ‹ﬂbirlikçili¤ine Karﬂ›” Ankara'da 4-6 Kas›m tarihlerinde yap›lacak olan açl›k
grevinin anlat›ld›¤› bildirilerin da¤›t›m›nda önce ÖGB'ler, sonra polisler
taraf›ndan ö¤rencilere müdahale
edildi.
Okul yemekhanesinde gerçekleﬂtirilen da¤›t›m s›ras›nda ö¤rencilerin
yan›na giden iki ÖGB bildirileri ellerinden alarak bunlar›n yasad›ﬂ› oldu¤unu ve da¤›t›m›n›n yasak oldu¤unu söylediler. Ard›ndan ise okulun
di¤er idare amirlerine ve sivil polislere haber vererek kap›lar› kapat›p
ç›kmalar›n› engellediler. Bu s›rada
masadaki insanlar bu müdahaleye
tepki göstererek sahiplendiler. Oradan geçen ö¤rencilere de yüksek
sesle yapt›klar›n›n hakl› bir ﬂey oldu¤unu, üniversitelerin ticarethaneye çevrildi¤i günümüzde paral› e¤itime karﬂ› ç›kman›n ve e¤itim hakk›n› savunman›n suç olmad›¤›n› anlatt›lar. Kimlik kontrolü ve çanta aramas› yapmak isteyen idareye ö¤rencilerin itiraz etmesi ve bu keyfi dayatmay› kabul etmediklerini söylemeleri üzerine ekip ça¤›r›p gözalt›na
ald›rma tehdidiyle karﬂ›laﬂt›lar. Soruﬂturma aç›laca¤› söylenen ö¤renciler kampanya çal›ﬂmalar›na devam
ettiler.

Kütahya: “Ücretsiz
Ulaﬂ›m Hakk› ‹stiyoruz”
Kütahya'da ulaﬂ›ma yap›lan
zamlar›n geri al›nmas› için yürütülen imza kampanyas› 2 Kas›m
günü, aralar›nda Kütahya Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi'nin de bulundu¤u
ve 30 kiﬂinink kat›ld›¤› eylemle son
buldu. "Nitelikli, güvenirli ve ücretsiz ulaﬂ›m hakk› istiyoruz!" pankart›n›n aç›ld›¤› bu sömürü mekanizmas›n›n son bulmas› istendi.

Ülkemizde Gençlik
Eskiﬂehir Anadolu Üniversitesi'nde
faﬂist sald›r› protesto edildi
26 Ekim günü Anadolu Üniversitesi'nde bildiri da¤›tan Ekim Gençli¤i çal›ﬂanlar›na faﬂistler taraf›ndan önce sözlü sonra da fiziki sald›r› gerçekleﬂtirildi. Sald›r›
esnas›nda bir ö¤rencinin burnu k›r›ld›. Bu durumu duyan devrimci-demokrat ö¤renciler k›sa bir yürüyüﬂle
yaﬂanan sald›r›y› protesto ettikten sonra akﬂam saatlerine do¤ru rektörlük önünde iki faﬂisti döverek cezaland›rd›lar. Daha sonra ‹dari ve ‹ktisadi bilimler Fakültesi'ne toplanan faﬂistler, burada sloganlarla teﬂhir edildi
ve Eczac›l›k Fakültesi taraf›ndan toplu ç›k›ﬂ yap›ld›. 27
Ekim günü ise ‹ktisat ve ‹dari bilimler Fakültesi kantininden baﬂlayan ve rektörlük önünde son bulan bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Rektörlük önünde yap›lan aç›klamada yaﬂanan sald›r›lar›n devrimci ö¤rencilerin çal›ﬂmalar›n› engellemek amaçl› oldu¤undan bahsedilirken,
bu tür sald›r›larla y›lmayacaklar›n› vurgulad› ö¤renciler.
Eylem boyunca "Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz" gibi sloganlar
at›ld›. Eyleme 150 kiﬂi kat›ld›.

Dev-Genç’i Sahiplenenlere
Gözalt›
Edirne’de 30 Ekim günü 6 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Daha önce Halk Cephesi taraf›ndan düzenlenen "Amerika
Defol Bu Vatan Bizim" kampanyas› çerçevesinde Tahmis Meydan›’nda yap›lan eylemde Dev-Genç imzal›
dövizleri taﬂ›mak ve "Yasa d›ﬂ› Dev-Genç terör örgütünün propagandas›n› yapt›¤›" iddias›yla farkl› saatlerde
gözalt›na al›nan 6 kiﬂi Terörle Mücadele ﬁubesi’ne götürülüp bir gece orada bekletildikten sonra savc›l›k karﬂ›s›na ç›kar›l›p serbest b›rak›ld›lar.

Gençlik'ten Üniversitelerde,
Liselerde Kampanya
Çal›ﬂmalar›

Gençlik Dernekleri, “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim” ve “Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyalar› çerçevesinde bu hafta da liselerde ve üniversitelerde bildiriler
da¤›tt›, pullama ve afiﬂler ast›, kuﬂlamalar yapt›.Ayr›ca ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› talebiyle imzalar
toplan›rken, YÖK'ün kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle YÖK'ü anlatan ve
Ankara'daki açl›k grevine ça¤r› bildirileri de da¤›t›ld›. Bu kapsamda
‹stanbul'da, ‹stanbul Üniversitesi
Beyaz›t ve Avc›lar Kampüsü’nde,
‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde,
Bo¤aziçi, Marmara, Kültür ve Y›ld›z Teknik Üniversitelerinde yüzlerce afiﬂ, pul ve binlerce kuﬂlama

yap›ld›. Kampanyalar ve 6 Kas›m
ile ilgili bildiriler da¤›t›l›rken, ‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› talebiyle imza topland›.
Edirne'de Selimiye Ö¤renci
Yurdu'na, Mühendislik Mimarl›k
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesine 'Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z' kampanyas› kapsam›nda onlarca afiﬂ as›ld›.
Liselerde de “Amerika Defol Bu
Vatan Bizim” ve “Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z” ﬂiar› yükselmeye
devam ediyor. Yenibosna, Bahçelievler Füsun Yönder, Gülsuyu Ertu¤rulgazi, Ka¤›thane Ahmet Buhan, Gaziosmanpaﬂa Kadri Yörüko¤lu, Fatih Cibali, ﬁair Abay Kunanbay(Gazi Mah.), Okmeydan›
‹TO, Dil Nihat Özye¤in(Kulaks›z),
Okmeydan› Kaptanpaﬂa, Sar›yer
Yaﬂar Dedeman, Davutpaﬂa ve Koca Mustafa Paﬂa liseleri ve çevresine yüzlerce pullama yap›ld› ve afiﬂler as›ld› ve ‹ncirlik Üssü'nün kapa-
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Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

t›lmas› talebiyle imzalar topland›.
Kocaeli Gençlik Derne¤i Ö¤rencileri taraf›ndan, ‘Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z’ kampanyas›yla ilgili olarak 4 Kas›m Çarﬂamba günü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe
Kampüsü ve Kullar Kampüsü’nde
afiﬂler as›ld›.

Erzincan'da “ Amerika
defol” diyen gençli¤e
sald›r›!
Erzincan Gençlik Derne¤i üyesi
Ali Arslan ve Erdal Aydo¤du 30
Ekim 2009 tarihinde saat 20.30 sular›nda Karaa¤aç mahallesinde
"Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
kampanyas› dahilinde pullama yaparken sivil polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar. Erzurum'a sevk
edilen, Ali Arslan ve Erdal Aydo¤du
1 Kas›m 2009 tarihinde saat
17.00'de serbest b›rak›ld›lar.

39

HABER
1 MAYIS MAHALLES‹'NDE
KEYF‹ GÖZALTI

‹stanbul Belediyesi
önünde y›k›m protestosu

31 Ekim’de akﬂam saatlerinde ‹stanbul Ataﬂehir Esatpaﬂa Mahallesi'nde
Yürüyüﬂ Dergisi sat›ﬂ› s›ras›nda Yücel
Tolu ve Vural Geleﬂ isimli Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar› sivil polisler taraf›ndan önleri kesilip "binin ulan arabaya,yasad›ﬂ›
dergi da¤›tmak ne imiﬂ gösterece¤iz size" denilerek zorla tekme,tehdit ve küfürlerle gözalt›na ald›lar.Polisin yapt›klar›n›n yasad›ﬂ›l›¤›n› anlatan Yürüyüﬂ
Dergisi da¤›t›mc›lar›na hakaretler,tehditler götürüldükleri Esatpaﬂa Karakolu'nda da devam etti. 1,5 saat kadar hiç
bir hukuki dayanak olmadan karakolda
tutulan arkadaﬂlar›m›z serbest b›rak›ld›lar.Vural Geleﬂ'e üzerinde kimlik bulundurmamas›ndan kaynakl› para cezas›
kesildi.

Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde, dere yata¤›nda oldu¤u
gerekçesiyle evleri y›k›lmaya
baﬂlayan vatandaﬂlar, ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi (‹BB) binas› önünde eylem yapt›.
‹BB önünde "Y›k›mlar› durdurun" yaz›l› pankart açanlar,
ya¤an ya¤murun alt›nda "Gücün
yetiyorsa villalar› y›k", "Y›k›mlara karﬂ› omuz omuza" sloganlar› att›. Evleri hakk›nda y›k›m
karar› bulunan vatandaﬂlar ad›na
bir aç›klama yapan Ak›n Taﬂ,
çok zor ﬂartlarda kendilerine bir
ev yapt›klar›n› belirterek, "Biz
ne ev yap›p satt›k ne de lüks evler yapt›k. Bizler evrensel bir

+ ‹vme: YÖK'ün Tasla¤› Hakk›nda
Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Mühendislik, Mimarl›k ve Planlamada Art› ‹vme Dergisi taraf›ndan 28 Ekim’de , YÖK’ün haz›rlad›¤› Yüksekö¤retim Kurumlar›nda
Dan›ﬂma Kurullar› Kurulmas› Hakk›nda Yönetmelik Tasla¤› hakk›nda
yaz›l› aç›klama yap›ld›. Aç›klama ﬂu
ﬂekilde:
YÖK Üniversiteleri Sermayenin
Do¤rudan Denetimine Sokacak
B i r K u r u l Tan›ml›yor!
Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK)
e¤itimin piyasalaﬂt›r›lmas› ve üniversitelerin sermayenin ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendirilmesi çabas›nda
bir ad›m daha atman›n haz›rl›¤›
içindedir. YÖK’ün haz›rlad›¤›
“Yüksekö¤retim Kurumlar›nda Dan›ﬂma Kurullar› Kurulmas› Hakk›nda Yönetmelik Tasla¤›”, Avrupa
emperyalizminin e¤itim alan›ndaki
politikalar›n›n ifadesi olan Bologna
Süreci'nin gereklerinden biri oldu¤u
gerekçesiyle, üniversitelerde dan›ﬂma kurullar› kurulmas›n› düzenliyor. Bu dan›ﬂma kurullar›nda “üniversitenin fiziksel ve yap›sal konular›, e¤itim-ö¤retim ve araﬂt›rma
program ve politikalar›, üniversitenin geliﬂme stratejisi vb.” konula-
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r›nda “d›ﬂ paydaﬂ”lar›n da görüﬂ,
öneri ve desteklerinin al›nmas› hedefleniyor.
Kurulun üniversite içi “paydaﬂlar›n›” bir yana b›rakarak “d›ﬂ paydaﬂ”lar›na bakt›¤›m›zda, asl›nda
amaçlanan›n sermayenin ve düzenin siyaset kurumlar›n›n yeniden biçimlendirece¤i bir üniversite modeli oldu¤u aç›kça anlaﬂ›l›yor. D›ﬂ
paydaﬂlar›n aras›nda o ildeki Sanayi
ve Ticaret Odas› baﬂkanlar› ya da
temsilcileri, ilin Belediyesi veya
Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan› veya temsilcisi yer almakta. YÖK’ün
rektörlere neredeyse s›n›rs›z yetki
tan›yan tek adamc› üniversite iﬂleyiﬂ modelinde, üniversitenin kendi
bileﬂenleri olan ö¤retim üyeleri, elemanlar›, ö¤renciler ve üniversite çal›ﬂanlar›n›n üniversitenin iﬂleyiﬂinde, idaresinde, akademik faaliyetlerinde söz hakk› yokken d›ﬂ paydaﬂlara söz verilecek olmas›, tasla¤›n
amac›n›n üniversitelerin demokratikleﬂtirilmesi olarak aç›klanamayaca¤›n›n da en aç›k göstergesi.
(...)
YÖK’ün bu yeni yönetmelik tasla¤›nda bizleri yak›ndan ilgilendiren bir baﬂka nokta daha var: Kurul-

hak olan bar›nma hakk›m›z› kulland›k. Geçti¤imiz aylarda Silivri’de yaﬂanan sel felaketini bahane eden ‹SK‹ evlerin dere yataklar›nda oldu¤u bahanesiyle
Sancaktepe ilçesinde Osmangazi ve Akp›nar, Sultanbeyli ilçesinde ise Orhangazi ve Mecidiye
mahallelerinde y›k›m karar› alm›ﬂt›r" diye konuﬂtu.
Sancaktepe’de y›k›m karar›
verilen evlerin tapulu arazilere
yap›ld›¤›n›, y›llard›r bu evlerin
vergilerinin ödendi¤ini, su, elektrik, do¤al gaz ve telefon aboneliklerinin bulundu¤unu söyleyen
Taﬂ, "E¤er y›k›m karar› al›nan
evler dere yata¤›ndaysa belediyeler ve ilgili di¤er kurumlar›
suç iﬂlemiﬂlerdir" dedi.
mak istenen dan›ﬂma kurullar›n›n
üyeleri
aras›nda
o
ildeki
TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›n baﬂkanlar› da bulunmaktad›r.
TMMOB’nin e¤itim alan›nda bugüne kadar yapt›¤› tüm çal›ﬂmalarda
eﬂit, paras›z, bilimsel e¤itim, özerk
ve demokratik üniversite görüﬂü savunulmuﬂtur; “üniversiteler üniversite bileﬂenlerinindir” denmiﬂtir. Nitekim TMMOB 27 Ekim 2009 tarihinde yapt›¤› yaz›l› bas›n aç›klamas›yla, YÖK yönetmelik tasla¤›nda
tariflenen Dan›ﬂma Kurullar›n›n
özerk-demokratik üniversite anlay›ﬂ›n›n çok uza¤›nda oldu¤unu belirtmiﬂ ve "haz›rlanan yönetmeli¤in bu
ﬂekilde yürürlü¤e girmesi halinde
Dan›ﬂma Kurullar›nda yer almayaca¤›n›" duyurmuﬂtur.
TMMOB bununla yetinmemeli,
bilimden ve emekten yana olman›n
gerektirdi¤i ﬂekilde, üniversitelerde
AB süreci kapsam›nda sermayenin
do¤rudan denetimine sokacak bu kurullara ve tüm altbaﬂl›klar›yla üniversitelerin ﬂirketleﬂtirilmesi sürecine karﬂ› yürütülen mücadelede daha
etkin bir biçimde yer almal›d›r.
Mühendislik, Mimarl›k ve
Planlamada
Art› ‹vme Dergisi

Adalet
‹çin!
“Ka d› ol a dav ac › ve
muhz›r dahi ﬂahit
Ol mahkemenin hükmü ne derler mi adalet...”
(Ziya Paﬂa)
Davac› kad›ym›ﬂ; ﬂahit muhz›r,
yani mübaﬂir; karar› verecek olan
da kad›! ﬁair soruyor, o mahkemenin hükmüne adalet denir mi?
Denir mi, bakal›m!
Geçen hafta S a k a r y a E m n i y e t
M ü d ü r ü F a r u k Ünsal, bir çeteye
operasyonlar öncesi bilgi s›zd›rd›¤›
iddias›yla tutukland›.
Emniyet Müdürü’nün himayesine ald›¤› çete, adam yaralamaktan,
tehdit ve rüﬂvetten, ihaleye fesat kar›ﬂt›rmaya ve daha kimbilir nelere
kadar, her türlü mafyac›l›kla meﬂgul
bir çeteydi.
Bir toplum “polis”den ne bekl e r ? Mesela h›rs›zl›¤›, yolsuzlu¤u,
cinayetleri, tehditleri önlemesini ister. Mafyac›l›¤›, uyuﬂturucuyu, kaçakç›l›¤› önlemesini ister.
Peki polis zaten b ü t ü n b u n l a r › n
içindeyse ne olacak?

Çeteler onlars›z, onlar çetesiz yapamaz!
Bir kaç hafta önce “Türkiye’nin
en büyük uyuﬂturucu operasyonu”
diye gündeme yans›t›lan bir operasyon olmuﬂtu hat›rlarsan›z. Operasyonda Captagon ve eroin yap›m›nda
kullan›lan 30 ton kimyasal madde,
400 kilo amfetamin yakalanm›ﬂt›. Bu
çetenin de hamisi kimdi peki? Polisin
‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤› gibi
önemli noktalar›nda görev yapm›ﬂ ve
en son Emniyet Genel Müdür Ya rd›mc›s› olan biri: Emin Aslan!.
Durum, Ziya Paﬂa’n›n beytine
rahmet okutuyor. Emniyetin en tepesindeki ikinci kiﬂi en büyük uyuﬂturucu operasyonunun içinden ç›k›yor. Ve ayn› kiﬂinin o¤lu da uyuﬂturucu baronu olarak bilinen çetenin
liderinin k›z›yla iﬂ orta¤›!
ﬁimdi, çark›n böyle döndü¤ü bir
ülkede ortaokullar›n kantinine kadar uyuﬂturucunun nas›l girdi¤i s›r
m›d›r? Çocuklar›m›z› nas›l koruyaca¤›z uyuﬂturucudan, h›rs›zl›klardan, çeteleﬂmeden? Bunlar halk›n
güvenli¤ini sa¤layabilir mi?
Bir teﬂkilat›n en tepesindekiler
uyuﬂturucunun, kaçakç›l›¤›n, ahlaks›zl›¤›n, h›rs›zl›¤›n baﬂ›nda ise, o
teﬂkilat›n di¤er kademelerinde çal›ﬂanlar temiz olabilir mi? Olamaz elbette, bal›k baﬂtan kokar.
Bir toplum yarg›dan n e b e k l e r ?
Haks›zl›¤a karﬂ› hakl›n›n hakk›n›

Davutpaﬂa Katliam› ‹ddianamesi Haz›rland›:

teslim etmesini bekler.
Mazlumlar›, güçsüzleri korumas›n›, ellerindeki gayr›-meﬂru güçleri
kullanarak ezmeye çal›ﬂanlara dur
demesini, onlara ceza vermesini
bekler. Ama e¤er hukukçusu da o
haks›zl›k ve adaletsizlik çarklar›n›n
içinde ise ne olacak?
Olanlar ortada. Bu ülkede -e¤er
yalanc› de¤ilse- tek bir kiﬂi adalet
oldu¤unu söyleyebilir mi? Bu ülkedeki adaleti sa¤layanlar›n itiraf›d›r:
“cüzdanla vicdan aras›na s›k›ﬂm›ﬂ”
Adalet!
Y›llard›r, bütün mafya, uyuﬂturucu operasyonlar›n›n b i r ucu gelip
polise dayan›r. Herhangi büyük bir
h›rs›zl›k, uyuﬂturu, kaçakç›l›k operasyonu yoktur ki, içinden polis, asker ç›kmas›n.
Mekanizma böyle kurulmuﬂ. Polisi, askeri, yarg›s›, çeteleri, mafyas›
iç içe geçmiﬂ.
Dönem dönem yap›lan operasyonlarla ﬂu kadar uyuﬂturucu ele geçirdik, ﬂu kadar çete üyesi yakalad›k, çetelerle, uyuﬂturucuyla mücadele ediyoruz söylemleri halk› kand›rmaktan baﬂka birﬂey de¤il.
Bugün it dalaﬂ› sonucunda birbirlerini gammazl›yorlar, birbirlerinin
kuyusunu kaz›yorlar. Ama mekanizma iﬂliyor. Adalet bunlardan soruluyor. Asayiﬂ bunlardan soruluyor.

‹ddianamede As›l Suçlular Yok!

Davutpaﬂa ma¤durlar›n›n
adalet aray›ﬂ› sürdü

21 kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤i Davutpaﬂa Katliam›’n›n iddianamesinde
as›l sorumlular yer alm›yor. Fatura 5
belediye görevlisi, 2 bina sahibi ve
bir iﬂçiye kesildi. Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›, Belediye, ‹SK‹
ve BEDAﬁ iddianameye giremedi.
Davutpaﬂa Katliam› ile ilgili iddianame, 22 ay sonra nihayet bitti. Beﬂi kamu görevlisi sekiz kiﬂi hakk›nda
'taksirle öldürme' suçlamas›yla iddianame haz›rland›. ‹ddianamede üç
y›ldan 15 y›la kadar hapis cezalar› istendi. Zeytinburnu Belediyesi çal›ﬂanlar›ndan o dönemde Küçükçek-

Davutpaﬂa Katliam›’n›n ard›ndan
sorumlular hakk›nda yasal iﬂlem
baﬂlat›lmas›n› isteyen aileler, 19. haftada da adalet aramay› sürdürdüler.
Taksim Tramvay Dura¤›’nda
eylem yapan aileler 'Davutpaﬂa'y›
unutmad›k unutturmayaca¤›z' ve patlamada ölenlerin isimlerinin yaz›l›
oldu¤u pankartlar›n› açt›lar. Patlamada
yaﬂam›n› yitirenlerin yak›nlar› ad›na
konuﬂan Önder Özda¤, patlaman›n
üzerinden 22 ay gibi bir süre geçmesine ra¤men hala bir dava aç›lmad›¤›n›
hat›rlatt›. Özda¤, mücadelelerine
devam edeceklerini dile getirdi.

mece Belediyesi’ne geçen bir müdür
için takipsizlik verdi. Haz›rlanan iddianame mahkeme taraf›nda kabul
edilirse sekiz kiﬂi Bak›rköy A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanacak.
Emek ‹ﬂ Merkezi’ndeki bir kaçak
maytap atölyesinde 31 Ocak 2008’de
meydana gelen patlamada 21 kiﬂi ölmüﬂ, 116 kiﬂi de yaralanm›ﬂt›. Ancak
soruﬂturma boyunca savc›l›k, bürokrasi çarklar› içinde sürekli engellemelerle karﬂ›laﬂt›. Kurumlar sorumlu
kiﬂilerin isimlerini vermemiﬂ, kaymakaml›k ve valilikten soruﬂturma
izinleri verilmemiﬂti.
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Kürt Milliyetçi Hareketi ‹çin Tek Ç›kar Yol

TASF‹YEC‹L‹⁄‹, AMER‹KAN
OPERASYONUNU REDDETMEKT‹R!
Abdullah Öcalan:

“Aç› l› m hik aye, as›l am açl ar ›
PKK’nin tasfiyesidir” (1)
Mustafa Karasu:

“AKP’nin Kürt sorununu çözme
politikas› yoktur. AKP Kürt sorununun çözümü için bir anlam › o l m a y an bi r i k i k ü çü k ﬂe y
yaparak bunun kabul edilmesi ni dayatmaya haz›rlan›yor.” (2)
Murat Karay›lan:

“AKP Hükümetinin hiçbir zaman
K ürt so ru nun u çö zme niyeti o l mad›. Tiyatro oynuyor. ... Tek
y a pt› kla r›, Kü rt h alk ›n › ve
Say›: 19
uluslararas› kamuoyunu kanYürüyüﬂ
d›rmaya çal›ﬂmakt›r.” (3)
8 Kas›m
2009
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AKP’nin “Kürt aç›l›m›”n›n maskesi bir çok kesim nezdinde çabuk
düﬂtü. Özellikle üç nokta k›sa sürede aç›¤a ç›kt›. B i r ; bu “aç›l›m”›n
bir Amerikan operasyonu oldu¤u,
iki; içeri¤inde Kürt halk›n›n ulusal
talepleri aç›s›ndan ciddi bir ﬂey olmad›¤› ve ü ç ; Kürt milliyetçi hareketini tasfiyeyi amaçlad›¤›, bugün
art›k oldukça aç›kt›r.
Bunu görenler aras›na, tasfiyenin do¤rudan hedefi durumunda
olan Kürt milliyetçi hareketi de kat›ld›. Kürt milliyetçi hareketinin önder ve yönetici kadrolar› geçti¤imiz
günlerde peﬂ peﬂe yapt›klar› aç›klamalarla, bu “aç›l›m”›n bir çözüm
getirmeyece¤ini ve kendilerini tasfiyeyi amaçlad›¤›n› belirttiler. Yaz›m›z›n baﬂ›na ald›¤›m›z al›nt›lar, bunu yeterince aç›k ortaya koyuyor.
Öcalan, “aç›l›m hikaye, as›l amaç lar› PKK’nin tasfiyesi”... diyerek
net bir özet yap›yor. Ancak Kürt
milliyetçi hareketi aç›s›ndan as›l sorular bundan sonra geliyor.

Birincisi; AKP’nin Kürt Aç›l›m›’n›n bir Amerikan Operasyonu
oldu¤u ve Kürt ulusal mücadelesini
tasfiyeyi amaçlad›¤› bizim daha
baﬂtan tespit etti¤imizdir. Kürt milliyetçi hareketi, benzer her seferinde oldu¤u gibi, bunu baﬂtan görememekte, tam tersine emperyalizmden ve oligarﬂiden beklentiler üzerine teori ve politika yapmaktad›r.
Bu kez de öyle olmuﬂtur ve as›l
olarak da AKP’nin “Kürt Aç›l›m›”n›n bu kadar etkili olmas›nda
as›l sorumluluk Kürt milliyetçi hareketine aittir. Bunun nedenleri sorgulanmadan yar›n benzer “aç›l›m”lar karﬂ›s›nda yine mutluyuz,
umutluyuz politikas›n›n geliﬂtirilmesi, ayn› yan›lg›lara düﬂülmesi kaç›n›lmazd›r.
‹ k i n c i s i ; Aç›l›m›n niteli¤inin
baﬂtan neden görülmedi¤i önemli
bir sorudur ama ﬂimdi daha önemlisi ﬂudur; madem ki AKP’nin “Kürt
aç›l›m›”n›n niteli¤i görülmüﬂtür, bu
noktada ne yap›lacakt›r?

G ö r d ü ¤ ü n ü n g e r e ¤ in i
yapmak; gerçe¤i görmek
k a d a r önemlidir!
Aldatma, oyalama ve tasfiye
gerçe¤inin görüldü¤ü yerde, yap›lmas› gerekenlerin baﬂ›nda, bu aç›l›m manevras›na ortak olmamak gelir. AKP’nin “Kürt Aç›l›m›”ndan
beklentiler üzerine inﬂa edilen tüm
politikalar terkedilmelidir.
AKP iktidar›n›n ABD operasyonu çerçevesinde yürüttü¤ü aç›l›m
manevras› ile Kürt halk›n›n büyük
bedeller ödeyerek yürüttü¤ü mücadele bugün tasfiye ile yüzyüzedir.
AKP iktidar›n›n hiçbir dönem
Kürt halk›n›n dostu olmad›¤› defalarca görülmüﬂtür. AKP bir yandan
sald›r›lar›n› sürdürmüﬂ, Kürt halk›n›n taleplerini reddetmiﬂ, di¤er yan-

dan oyalama politikalar›na baﬂvurmaktan geri durmam›ﬂt›r.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n Kürt halk›n›n varl›¤›n› inkar eden aç›klamalar›, “kad›n da olsa, çocuk da olsa
gere¤ini yapma” aç›klamalar›, Kürt
halk›na tehditleri, “tek dil, tek devlet, tek bayrak, tek millet...” diyen
ﬂovenist aç›klamalar›, s›n›r ötesi
sald›r› tezkereleri, AKP’nin gerçek
kimli¤ini ele vermektedir.
Bir yandan devlet terörüyle Kürt
halk›n›n mücadelesi ve örgütlenmesi sindirilip geriletilmeye çal›ﬂ›l›rken, oluﬂacak boﬂluklarda da tarikatç›, gerici örgütlenmelerin önü
aç›ld›.
AKP’nin
bu
politikalar›,
ABD’nin bölgedeki ç›karlar› paralelinde bir ABD O p e r a s y o n u ’na
dönüﬂtürülmüﬂtür. ABD operasyonu’nun bir çok yönü olmakla birlikte, operasyon tek bir kelimede özetlenebilir: Tasfiye.
AKP bunu gizlemiyor da.
AKP’li yetkililerin bu do¤rultuda
bir çok aç›klamas› oldu; bunlardan
birinde D›ﬂiﬂleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, ﬂöyle söylüyordu. “Önümüzdeki dönemde PKK’nin tamamen tasfiyesini hedefleyen aç›l›mlar› kararl›l›kla uygulayaca¤›z”.
Evet, bütün bunlar›n da gösterdi¤i gibi, bu amac› görmemek, sadece
“görmemekte ›srar” olurdu. Görmek özel bir analiz gerektirmiyor
art›k. Ve yine karﬂ›m›za ayn› soru
geliyor. Gördüysek, karﬂ›m›zdaki
politika buysa, ne yapaca¤›z?
Oligarﬂi tasfiyeyi amaçlad›¤›
için “Bar›ﬂ gruplar›” karﬂ›s›nda
da,teslim olmakla yetinmeyen, daha
fazlas›n› isteyen bir tutum tak›nd›.
Silah›n› b›rak›p gelmenin yetmeyece¤ini, kimliklerini, düﬂüncelerini,
kendilerini bugüne kadar vareden
gerçe¤i hat›rlatan her ﬂeyi arkalar›n-

da b›rak›p gelmelerini istiyor. Aç›kças› gelip düzene ilhak edilmesini
istiyor.
Politika bu, dayatma bu! Ne yap›lacak?
‹ﬂte bu noktada baﬂta al›nt›lar
aktard›¤›m›z Kürt milliyetçi hareketin önderlerinin bir çözümü yoktur.
Aç›klamalar›nda, gördükleri gerçeklerin yan›nda, hala herﬂeyi, emperyalizm ve oligarﬂiden bekleyen
bir üslup hakimdir.

Düzen s›n›rlar› d›ﬂ›na
ç › k › l m a l › d › r ; ç ›k › l am az s a ,
h e r yol tasfiyeye götürür!
“Çözüm” ad›na ortaya konulan
planlar, düzen içidir. ‹ﬂte Öcalan’›n
son önerisi: Öcalan, yukar›daki tespiti (aç›l›m hikaye, amaç tasfiye)
yapt›¤› görüﬂmede çözüm için üç
aﬂama önermiﬂtir:
“ Birinci aﬂama, devlet Kürtlerin tüm haklar›n› güvence alt›na
alacak. Bize güvence verecek. Biz
de, bölücü olmad›¤›m›z› devlete ispatlayaca¤›z. ﬁiddeti yöntem olarak
esas almad›¤›m›z› ilan edece¤iz. Bu
aﬂamada çat›ﬂmas›zl›k ortam› oluﬂturulur. ...
Bu olursa ikinci aﬂama olarak
s›n›r d›ﬂ›na çekilme olacak.
Üçüncü aﬂama olarak da devlet
verdi¤i güvenceyi hukuki mevzuata
yans›tacak. Devlet bunu yapt›¤›
oranda da geri dönüﬂler olacak.''...
Anlaﬂ›laca¤› üzere, bu üç aﬂamal› plan da sonuçta bir ABD Operasyonu olan AKP’nin Kürt Aç›l›m›’na
ortak olmakt›r. Bu tav›r, k e n d i t a sfiyesine onay veren bir tutumdur.
Öcalan’›n AKP’ye iliﬂkin olarak
yapt›¤› de¤erlendirme aç›kt›r ki, bu
3 aﬂamal› çözüm ile çeliﬂmektedir.
Zira bir yandan AKP’nin tasfiyecili¤inden söz edip, sonra da bu plan›n
bir parças› olmak, kendi tasfiyesine
ortak olmakt›r.
Kürt halk›na karﬂ› y›llard›r inkar,
ve imha politikas› sürdüren devlete
“güven vermek” anlay›ﬂ› do¤ru bir
anlay›ﬂ olmasa gerekir. Bu, kendi
mücadelesinin, meﬂrulu¤unu tart›ﬂ-

AKP’nin “aç›l›m” manevralar›na karﬂ› anti-oligarﬂik
mücadele!
ABD Operasyonu’na karﬂ›
anti-emperyalist mücadele!
Kürt sorununun “k›r›nt›larla”
gündemden kald›r›lmak
istenmesine karﬂ› Uluslar›n
Kendi Kaderini Tayin Hakk›!
ma konusu yapmakt›r. Kürt halk›n›n
ulusal haklar› için devlete karﬂ› mücadelesi meﬂrudur. Ezilenlerin,
ezenlere karﬂ› mücadelesinin tart›ﬂma konusu yap›lmas›, kabul edilemez.
AKP’nin aç›l›m manevralar› ile
aylard›r yürüttü¤ü yalan ve tasfiye
sald›r›s›n›n önünü kesmek, öncelikle bu oyuna ortak olmamaktan geçmektedir. Kürt sorunu AKP’nin
ABD operasyonu çerçevesinde sürdürdü¤ü tasfiye sald›r›s› ile çözülemez diyorsak, yap›lmas› gereken
Kürt halk›n›n talepleri için mücadeleye devam etmektir.
Amerikan
emperyalizminin
PKK’den istedi¤i nedir? Silahlar›
b›rakmas›, ﬂiddeti mahkum etmesi,
gerilla gücünü la¤vetmesi, ba¤›ms›zl›k gibi hedeflerden sözetmemesi, Kürt halk›n›n kendi kaderini tayin hakk›ndan vazgeçmesi... Son
ikisi zaten bugün PKK aç›s›ndan
söz konusu de¤ildir. ‹lk üçü ise,
Kürt milliyetçi hareketin önerdi¤i
“üç aﬂamal›” öneriye uygundur. Yani, “Kürt halk›n›n talepleri” ad›na
ortaya konulan üç aﬂamal› takvim,
AKP’nin ve ABD’nin de isteklerine
cevap vermektedir. Böyle bir politikayla, “tasfiye” sald›r›s› boﬂa ç› k a r t › l a m a z . B u ç o k a ç › k t › r.

Kürt s orununu
Amerikanc›lar çözemez!
Öcalan, “ﬂiddet”i mahkum etmekten söz ediyor. Bu Kürt halk›n›n
direnme hakk›ndan vazgeçilmesi,
ve t üm ezi l en hal kla r›n direniﬂ ve
savaﬂlar›n›n mahkum edilmesidir ki
bu da kabul edilemez.
Bu durum aç›kça, Kürt halk›n›n

ezenlerin, egemen s›n›flar›n “insaf›na” terk edilmesi anlam›na geliyor.
“ﬁiddetin bir yöntem olarak...”
mahkum edilmesi ise, Kürt milliyetçi hareket için kendini vareden
gerçe¤in inkar›d›r. Unutulmamal›d›r ki Kürt milliyetçi hareketini bir
güç haline getiren, bugün mahkum
edilen “ﬂiddet”ten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Halklar›n silahl› mücadele temelinde ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
do¤rultusunda katettikleri mesafe,
egemen s›n›flar›n “silahla bir yere
var›lmaz” teorisinin tekzibi gibidir.
PKK tarihi de böyledir. Ama ﬂimdi,
bu tarihsellik inkar edilerek, emperyalizmin söylemine ve plan›na
uyum sa¤lan›yor.
Bu durumda en baﬂta aktar›lan
sözlerin bir anlam› ve iﬂlevi kalmamaktad›r.
Kürt halk›n›n büyük bedeller ile
kazand›¤› mevziler bugün tasfiye
sald›r›s› ile geri al›nmak istenmektedir. AKP iktidar› k›r›nt›larla Kürt
halk›n› düzene yedeklemeye çal›ﬂmaktad›r. Bunun Kürt halk›n›n kurtuluﬂu ile bir ilgisi yoktur. K›r›nt›larla kurtuluﬂ sa¤lanamaz. Bu bir
“çözüm” de¤ildir, bir “aç›l›m” de¤ildir. Kabul edilmemelidir.
Kürt halk›n›n kurtuluﬂu Amerikanc› çözümlerden geçmiyor. Kürt
halk›n›n kurtuluﬂu düzen partilerinden ve onlar›n düzen içi çözümlerinden de geçmiyor.
AKP ve ABD, bir yandan k›r›nt›lar saç›p, sahte umutlar yarat›rken,
di¤er yandan devlet halka karﬂ› savaﬂ› sürdürmektedir. ‹ç savaﬂ için
yeni örgütlenmeler oluﬂturulmakta,
ordu yeni silahlarla halka karﬂ› donat›lmaktad›r. Tasfiyecili¤e karﬂ›
net bir tutum almak zorunludur.
Hem AKP’nin “Kürt sorununu” çözemeyece¤ini söyleyip, hem tasfiye’ye ortak olmak, tutars›zl›kt›r.
Tutarl›l›k, ABD operasyonuna,
AKP aç›l›m›na netlikle karﬂ› ç›kmakta ve anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadeledir!

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

* 30 Ekim 2009, Özgür Gündem
** 3 Kas›m 2009, Özgür Politika
*** 3 Kas›m 2009, Aktüel Bak›ﬂ
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Burjuvazinin mizah› yoktur!

haline geldi¤i aç›s›ndan da bu
tart›ﬂma çarp›c› bir örnektir.
Hergün binlerce insan›n
beynini burjuvazinin yoz ve
bencil düﬂünceleri ile bombard›mana tutanlar, yoz ve pespaye yaﬂamlar›n›, iliﬂkilerini sorumsuzca köﬂelerinde sergiliyorlar ve bu bir “yenilik” olarak kabul ediliyor. Halk›n
yaﬂam›na ve dünyas›na uzak bu kalemlerin kalemlerinden pislik ve zehir akmaktad›r.
Halk›n sorunlar›, bu ülkede yaﬂananlar yoktur o köﬂelerde. Varsa
da magazinleﬂtirilerek vard›r. Örne¤in Güler Zere ve hasta tutsaklar
tecrit hücrelerinde hastal›klarla yaﬂat›l›rken, o köﬂeler Güler Zereler’e
kapal›d›r. Halka kapat›lan bu köﬂeler, bunal›mlar›n›, sapk›nl›klar›n›,
halka tepeden bakan ukalal›klar›n›
yazanlara verilir.. Erkek yazarlar›n
“kaçamaklar›”n› meﬂrulaﬂt›ran, kad›n yazarlar›n yar› ç›plak pozlar
vermelerini “tabular› k›rmak” diye
pazarlayan bir batakl›¤a dönüﬂmüﬂtür burjuva bas›n.
Serdar Turgut ahlaks›z›n›n, milyonlarca insan›n gözünün içine baka
baka yapt›¤› ahlaks›zl›klar› savunma
cesareti gösterirken, dayand›¤› yer
iﬂte bu batakl›kt›r. Tüm bunlar bir
kez daha burjuvazinin ve onun zehirli kalemlerinin pespaye dünyalar›n›n hangi düﬂkünlüklerle dolu oldu¤unu herkese göstermektedir.

Sapk›nl›k, cinsellik, sululuk, aﬂa¤›lama, mizah de¤ildir

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

Akﬂam gazetesi yazar› Serdar
Turgut’un, bir yaz›s›nda sanatç› Rojin hakk›nda ahlaks›zca yazd›¤› yaz› üzerine yap›lan tart›ﬂma ve yorumlar, burjuva bas›n yay›n organlar›n›n ahlak düzeyi hakk›nda oldukça fikir vericiydi.
Serdar Turgut’un yaz›s›, hiçbir
tart›ﬂmaya yer vermeyecek biçimde
ahlaks›zca, sefilce ve sap›kça bir
yaz›yd›.
Ne var ki bu ahlaks›zl›k, burjuva
bas›n›n oldukça geniﬂ bir kesimi taraf›ndan “ e s p r i ” olarak kabul edildi. Sanatç› Rojin’e ak›l verip, yaz›lanlar› “abartmamas›n›”, “espri
olarak alg›lamas›n›” önerenler bile
ç›kt›.
Bu ahlaks›zl›¤›, sap›kl›¤› “mizah” sayanlar, kuﬂku yok ki Serdar
Turgut’la ayn› ahlaks›zl›¤›n orta¤›d›rlar.
Bu tart›ﬂmalardan ç›kan sonuç
ﬂudur; Burjuvazinin mizah› yoktur.
Olamaz. Burjuvazi espri yapamaz.
Çünkü mizah; bir eleﬂtiridir; mizah,
adaletsizli¤e, haks›zl›¤a, eﬂitsizli¤e,
mizah›n dili ve çizgisiyle vurulan
birer hançerdir. Böyle oldu¤u için
burjuvazi mizah yapamaz. Onun
yerine, ahlaks›zl›k, yozluk, düﬂkünlük, sapk›nl›k, sululuk, mizah diye
pazarlanmaktad›r.

Burjuvazinin mizah› konusunda
gösterilecek tek bir örnek yoktur.
Para ve ç›kar iliﬂkileri üzerine kurulan, kiﬂileri “özgürleﬂtirmek” ad›na
bencilleﬂtiren, de¤er diye bir ﬂey b›rakmayan, herﬂeyin içini boﬂaltan,
eleﬂtirilecek herﬂeye, zaten kendisi
sebep olan bir s›n›f›n mizah› olamaz. Olursa da iﬂte böyle ahlaks›z-

Bunal›mlar›n›, sapk›nl›klar›n›, cinselli¤i en pespaye, en rezilce
biçimlerde
yazan b irinin “ mizah
yazar›” k abul edildi¤i yer, b ir batakl›ktan b aﬂka b ir yer olamaz...
Burjuva m edya d enilen y er,
ideolojik o larak d a k ültürel
olarak d a ö zünde b öyle b ir
yerdir..
l›k, sapk›nl›k üzerine olur.
Ülkemizde, burjuva bas›nda köﬂe yazarl›¤› denilen ﬂeyin nas›l bir
pespayeli¤e dönüﬂtürüldü¤ü, nas›l,
nesnel olarak bireysellik, bencillik
ve ahlaks›zl›k pompalayan köﬂeler

Müzik ve iﬂkence...
Herhalde bu iki kavram›n, birlikte, yanyana gelmesini okuyan bir
çok insan ﬂaﬂ›racakt›r. Müzik ve iﬂkence yanyana gelecek kavramlar
de¤ildir.
Amerika’da bir grup ayd›n ve
gazeteci bir araya gelerek, sorguda
ve Guantanamo toplama kamp›nda
müzi¤in iﬂkence arac› olarak kullan›lmas›na karﬂ› ç›kt›. Ayr›ca nerelerde ve nas›l müzikli iﬂkence yap›ld›¤›n› araﬂt›racaklar›n› aç›klad›lar.
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Müzi¤in bir iﬂkence arac› olarak
kullan›lmas› yeni de¤ildir. Dünya’da ve Türkiye’de müzik y›llard›r
iﬂkence arac› olarak kullan›lmaktad›r. Amerikan emperyalistleri sorgu
s›ras›nda ve Guantanamo toplama
kamp›nda tutsaklara karﬂ› kulland›lar.
ABD özellikle iﬂkence tekniklerinin geliﬂtirilmesi, yeni-sömürge
ülkelerde de kullan›lmas›na ön ayak
oldu.

ABD daha çok “iz b›rakmayan”
ama psikolojik ve sa¤l›k aç›s›ndan
daha tahrip edici iﬂkence yöntemlerini tercih edip, uygulad›.
Özellikle müzi¤in sesini kulaklar› “patlatacak” kadar çok açarak,
insan›n beynini gürültü ile doldurarak, ayn› parçay› onlarca kez çalarak sürdürülen bu iﬂkence yöntemi
“iz”siz, iz b›rakmadan etkili oldu¤u
için iﬂkenceciler taraf›ndan tercih
edilmektedir.

Bestecilerin, yorumcular›n, sanatç›lar›n insanlar için
haz›rlay›p söyledi¤i o güzel
parçalar, bir toplama kamp›nda, izbe bir sorgu odas›nda iﬂkence arac›d›r art›k.
Türkiye’de özellikle 12
Eylül iﬂkencehanelerinde
kullan›lan müzik iﬂkencesi,
sonralar› toplama kamp›n›n
koridorlar›na, ko¤uﬂlara ve
iﬂkence seanslar›na taﬂ›n›r.
‹ﬂkence s›ras›nda ayn›
müzik parças› onlarca kez
yüksek sesle çal›nmaya baﬂlan›r. Müzik iﬂkencesi eﬂli¤inde elektrik iﬂkencesi, falaka sürdürülür. Müzik sonuna kadar aç›larak, gözalt›ndakilerin, tutsaklar›n uyumalar›, dinlenmeleri engellenir.
Y›llarca, Metris’te ve 12
Eylül toplama kamplar›nda
Müﬂerref Akay’›n “Türkiyem” parças› iﬂkencecilerin
“hit” parças› haline getirildi.
“K›ç falakalar›” seanslar›, “Türkiyem yurdum cennetim” nakaratlar› alt›nda
sürdürüldü. Vatan› ve halk›
için yaﬂam›n› ortaya koymaktan geri durmayan devrimcilere ›rkç›, faﬂist parçalar eﬂli¤inde iﬂkenceler yap›ld›.
Müzik iﬂkencesi sonraki
y›llarda F Tipi toplama
kamplar›na taﬂ›nd›. Buralarda merkezi yay›nlardan nerdeyse günün 18 saati, son ses
müzik aç›larak ayn› kaset defalarca çal›nd›. Murat Gö¤ebakan’›n ayn› kasetinin, gün
içinde sürekli ara vermeden
çal›nd›¤› düﬂünülürse, iﬂkencenin ne demek oldu¤u daha
iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Tutsaklar›n arabesk müzik ile “terbiye edilmeye”
çal›ﬂ›ld›¤› müzik iﬂkence seanslar› da yaﬂand›. O nedenle Türkiye’ye yabanc› de¤ildir müzik ve iﬂkence kavramlar›.

Nas›l Yaﬂamal›?
Televizyona Mahkum Olmayal›m!
Belki y›llar›n al›ﬂkanl›¤›, belki baﬂka seçene¤imizin olmamas› ya da baﬂka bir ﬂey yapmay› düﬂünmemekten
kaynakl› olarak TV’lere mahkum olmuﬂ durumday›z!
Akﬂam iﬂ dönüﬂü yorgun bir halde
eve gelmiﬂiz... Ya da okuldaki ders yo¤unlu¤undan bir nebze soluklanmak
istiyoruz... Veya bütün gün evde ev iﬂlerinin yorgunlu¤u ile kalakalm›ﬂ›z...
K›saca herbirimizin TV’nin “karﬂ›s›nda olmam›z” için hakl› ve geçerli nedenleri var!..
Kendimizi TV’nin karﬂ›s›nda buluyoruz. Elimizde TV kumandas›, o kanaldan bu kanala gidiyoruz.
At yar›ﬂlar›ndan, sefil magazin
programlar›na, yemek programlar›ndan, paral› yar›ﬂmalara, dizilerden, evlenme programlar›na, “televoleler”den
vurdulu k›rd›l›, uçuk kaç›k bilim kurgulara kadar ne ararsan›z var...
Bize gündüz-gece, ailece, çolukçocuk, tek tek, topluca bu yoz programlar› izlettiriyorlar. Fark›nda olal›m
ya da olmayal›m ama kendimizi TV
karﬂ›s›nda ve adeta kilitlenmiﬂ olarak
buldu¤umuz çok oluyor.
Ölçüsünü kaç›rd›¤›m›z saatler TV
baﬂ›nda geçiyor. Filmlerin içine, yoz
magazin programlar›na, anlams›z dizilere hapsediyorlar bizi...
Dizilerin, halk›n de¤erlerine uzak,
yoz ve ahlaks›z iliﬂkileri örnek al›ns›n
istiyorlar. Halk› aﬂa¤›layan magazin
programlar›ndaki gibi düﬂünsünler diye, gençlerimizin beyinlerini bombard›mana tutuyorlar.
Para için insanlar›n aﬂa¤›land›¤›,
kiﬂiliksizlik akan programlarla halkla
alay ediyorlar. Ne olduklar› belirsiz
ahlaks›zlar, soysuzlar genç k›zlar›m›za, çocuklar›m›za örnek olarak sunuluyor. K›sacas›, TV’ler düzenin yoz
yaﬂam anlay›ﬂ›n› her dakika evlerimizin içine, beyinlerimize taﬂ›yor...
Ne izleyece¤iz, halk›m›z› nas›l
uyaraca¤›z, bu yozlaﬂma sald›r›s›ndan

nas›l korunaca¤›z?..
Herbirimiz kendimize bu sorular›
sormak ve cevab›n› vermek zorunday›z. TV’lerin ekran›na kepenk mi örtülecek? Hay›r, ancak bilinçsizce TV’lerin baﬂ›na geçip, evde tek kelime birbirimiz ile konuﬂmadan süren bir yaﬂant›m›z olmamal›d›r. Mahkum edilen bu
tarz bir yaﬂam.
Önce kendimizden baﬂlamal›y›z.
Neyi, neden izliyoruz? Kaç saatimizi
TV baﬂ›nda geçiriyoruz?
Hele yoz ve ahlaks›z diziler, bizlere bir ﬂey katmayacak, zaman kayb›na
yol açan programlar bize uzak olmal›.
Bilinçli bir izleyici olmal›y›z. Kendimizi, ailemizi, çocuklar›m›z›, arkadaﬂlar›m›z› saatlerce TV’ye mahkum
etmeyelim.
Böyle bir al›ﬂkanl›k, böyle bir yaﬂam ev içi iliﬂkileri, komﬂuluk iliﬂkilerini, arkadaﬂl›k iliﬂkilerini de olumsuz
etkiliyor. Ama as›l önemlisi, beynimize burjuvazinin bencil, bireyci anlay›ﬂ›n› taﬂ›yor. Gerçek hayattaki gerçek
zulümleri görmezden gelmemize neden olurken, oradaki sahte dünyalar
için gözyaﬂ› döktürüyor bize...
TV’lerin etkisiyle günlük yaﬂamdan uzakta, dizi kahramanlar› gibi yaﬂayan, konuﬂan, onlar› taklit eden bizim çocuklar›m›zd›r. Bu özentiler, çarp›kl›klar içinde yetiﬂen çocuklar›m›z
yar›n ya h›rs›z olacak, ya çeteci ya
uyuﬂturucu ba¤›ml›s› ya düzenin hizmetinde bir asalak... Tüm bunlar› düﬂünerek, TV’ler ve yayd›¤› yozlu¤a
karﬂ› daha bilinçli, daha örgütlü davranmal›y›z.
Bir kere kendimizi TV’lere mahkum etmeyelim. TV’nin dü¤mesini
kapat›p, o zaman› birbirimize ay›ral›m. Veya okuyal›m... Komﬂuluk, arkadaﬂl›k, paylaﬂma, dayan›ﬂma iliﬂkilerini geliﬂtirelim. TV’nin bizi hapsetti¤i
gerçek d›ﬂ› dünyalar yerine, beynimiz,
yüre¤imiz ve ayaklar›m›z gerçek dünyada olsun...
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EMEK

Elaz›¤ Mesta A.ﬁ.
‹ﬂçisi: Aç›m, Aç›m!
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Elaz›¤ AKP Milletvekili Tahir Öztürk ve ailesine ait Mesta
Mermer A.ﬁ. fabrika iﬂçilerinin
yaﬂad›klar›n› bir iﬂçinin yazd›¤›
mektuptan ö¤rendik.
2009 Haziran’›nda 40 iﬂçi
iﬂten at›ld› ve iﬂten at›lmalar
devam ederek say› sekseni buldu. Çal›ﬂmaya devam eden iﬂçilere ise fazla mesai dayat›l›yor ve ücretleri ödenmiyor. Sürekli iﬂten at›lma tehditi ile karﬂ› karﬂ›yalar. ‹ﬂçilerden fedakarl›k yapmalar› isteniyor, fakat iﬂçiler aç›k ve net iki kelime ile durumlar›n› özetliyor:
"Aç›z, aç!" diyorlar. Yaﬂad›¤›

iﬂten at›lma tehdidine karﬂ›,
mektubu yazan iﬂçinin ricas›na sayg› gösteriyor, ismini
yay›nlam›yoruz.
"Ben Elaz›¤ Mesta Mermer Aﬁ'de çal›ﬂan bir iﬂçiyim. Fabrika Öztürkler'e aittir, yani AKP Milletvekili
Tahir Öztürk'ündür. Ne yaz›k ki 3 ayd›r maaﬂ alamamaktay›z. 150'ye yak›n iﬂçi
periﬂan durumda. Ve bu, 1
y›ld›r sürmektedir. '‹ﬂ yok'
diyorlar, 'kriz' diyorlar, hergün iﬂçileri mesaiye b›rak›yorlar. Ço¤umuz ev kiras› veremiyor, ev sahipleri kap›ya dayand›. Baz› arkadaﬂlar›m›z psikolojik bozukluklar yaﬂamakta.
Ço¤umuz aç sefil, çocu¤una bir
simit paras› verememekte. ‹nan›n böyle giderse ya h›rs›z olaca¤›z ya da da¤a ç›kaca¤›z. Ne
yapal›m? Aç›m! Aç›m! 3 ayd›r
sesimi duyan yok mu, Allah
için. Ben ve arkadaﬂlar›m, bir
milletvekili, üstelik AKP, çal›ﬂanlar› açl›k çekiyor. Sesimiz
onlara karﬂ› ç›km›yor, çünkü
patronlar›m›z›n bir ilkesi var
'iﬂe gelmedin mi, kap› orda, ç›k
git'. Nas›lsa 'Ahmet gider Mehmet gelir' mant›¤›yla iﬂçileri
ezmekte, y›pratmakta."

kat çektiler. Yaﬂanan salg›nda ilk
ölenlerin taﬂeron
iﬂçiler olmas›n›n
görmezden gelindi¤ini ifade eden
iﬂçiler, ölmemek
için örgütlendiklerini dile getirdiler. Aç›klaman›n yap›ld›¤› s›rada içeride çal›ﬂan taﬂeron sa¤l›k iﬂçileri hastane cam›ndan, “Sendika Hakt›r, At›lan Arkadaﬂlar
Geri Al›ns›n” yaz›l› pankart
açt›lar. Pankart açan arkadaﬂlar›na alk›ﬂlarla destek veren
iﬂçiler, “Yaﬂas›n Onurlu Mücadelemiz” slogan› att›lar.

“Ölmemek ‹çin Örgütleniyoruz”
Okmeydan› E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi’nde sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lan
taﬂeron iﬂçileri, direniﬂte olduklar› hastane önünde 3 Kas›m günü bir eylem Domuz
Gribi’nden önce taﬂeron sa¤l›k
iﬂçilerinin etkilenmesine dik-
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Nema Makine ‹ﬂçileri
Direniﬂte
Düzce’de kurulu bulunan Alman
Viessmann Kombi ortakl› Nema Makine
Tekstil ﬂirketinden sendikaya üye olan 32
iﬂçi
ç›kar›ld›.
Birleﬂik
Metal-‹ﬂ
Sendikas›’nda örgütlenmeye baﬂlad›klar›
için iﬂten at›lan iﬂçiler haklar› için direneceklerini duyurdular. 3 Kas›m günü Birleﬂik
Metal-‹ﬂ sendikas›ndan yap›lan aç›klamada,
kimsenin sendikal› olmas› nedeniyle bask›
alt›na al›namayaca¤› belirtilirken“Bu haks›z
ve kanun d›ﬂ› uygulama karﬂ›s›nda iﬂten
ç›kart›lan üyelerimiz; iﬂyerinin önünde direniﬂe baﬂlad›lar ve haklar›n› alana kadar bu
direniﬂ devam edecek ve kazanan direnen
iﬂçiler olacakt›r " denildi.

Cesur Ambalaj ‹ﬂçileri
Eylem Yapt›
‹stanbul Kartal Kurfal›’da 400 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› Cesur Ambalaj’da iﬂten ç›kart›lan 7 iﬂçi önceki gün Kartal Meydan›’nda gerçekleﬂtirdikleri eylemle Cesur Çuval patronunun
uygulad›¤› hak gasplar›na ve D‹SK/Tekstil
sendikas› yöneticilerinin bu sald›r›ya sessiz
kalmalar›na karﬂ› mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdular.
Eylemde konuﬂan Cesur Çuval iﬂçisi Selim Akbaﬂo¤lu, bir seneyi aﬂk›n süredir Cesur Çuval fabrikas›nda patronun kazan›lm›ﬂ
sosyal haklar› gaspetti¤ini belirterek ﬂunlar›
söyledi.
Akbaﬂo¤lu, “Bizler gecegündüz demeden 3 vardiya çal›ﬂarak üretti¤imiz tonlarca
mal› yurtiçine, yurtd›ﬂ›na gönderdi¤imiz
halde haklar›m›z gaspedilmektedir. Gaspedilen bu haklar›m›z›n verilmemesini Cesur
Çuval patronu Mehmet Cesur, krizin etkilerine ba¤l›yor. Krizi bahane göstererek elimizdeki son k›r›nt›lara da göz dikenler trilyonluk bir iplik makinesini ‹ran’da kurulu
bulunan fabrikas› için alabiliyorlar” diye
konuﬂtu.

Tek Yol
Kent Aﬁ ‹ﬂçilerinin Oturma
Eylemi Sona Erdi
Kent Aﬁ iﬂçilerinin ‹zmir’den
Ankara’ya yürüyerek Ankara Abdi
‹pekçi Park›’nda devam eden eylemleri sona erdi. D‹SK Genel-‹ﬂ
Yönetim Kurulu taraf›ndan konuyla
ilgili
yap›lan
aç›klamada,
özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rmaya
karﬂ› mücadelelerinin artan bir kararl›l›kla devam edece¤i belirtildi.
Aç›klaman›n devam›ndan; “276 iﬂçi
arkadaﬂ›m›z 6 ay› aﬂk›n bir süredir
iﬂlerine geri dönme mücadelesi veriyor” denilerek, bu mücadelenin iﬂçilerin kararl› ve yarat›c› eylemleriyle
devam etti¤i belirtildi.

Yol Bak›m ‹ﬂçileri ‹ﬂ
B›rakt›
‹stanbul Anadolu Yakas›’nda ana
arterlerde yol bak›m çal›ﬂmas› yapan
taﬂeron iﬂçiler, 4 ay› aﬂk›n süredir
ücretleri ödenmeyince iﬂ b›rakt›lar.
Aylard›r maaﬂ alamad›klar›n› ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi yetkililerine
anlatan iﬂçiler, bu giriﬂimlerinden de
sonuç alamay›nca 3 Kas›m günü
eylem yapt›lar. Ücretleri ödenene
kadar iﬂbaﬂ› yapmayacaklar›n› söyleyerek ﬂirketin araçlar›n›n ‹BB
Karayollar› 7.BölgeMüdürlü¤ü’nden
ç›kmas›na izin vermediler. Ücretleri
ödenene kadar eylemlerini sürdürmekte kararl› olduklar›n› belirttiler.

Beﬂiri’de ‹ﬂçiler Açl›k
Grevinde
Batman’›n
AKP'li
Beﬂiri
Belediyesi’nde iﬂten ç›kar›lan ve mahkemenin iﬂe iade karar›na ra¤men
iﬂlerine geri al›nmayan 32 iﬂçi, iﬂlerine
geri dönmek için 25 Ekim’den bu yana
belediye önünde açl›k grevi yap›yor.
Batman ‹ﬂ Mahkemesi’nin iﬂe iadelerine karar verdi¤i, Genel-‹ﬂ Sendikas›
üyesi iﬂçiler iﬂe geri dönünceye kadar
eylemlerinde kararl› olduklar›n› belirtiyorlar.

Makul ö neriler...
“Makul öneriler”, “makul say›lar”, “makul eylemler”...
Her direniﬂimizde, ister ücretlerimiz ve maaﬂlar›m›z için olsun, ister
gecekondular›m›z için, ister hapishanelerde koﬂullar›m›z›n düzetilmesi
için gerçekleﬂtirdi¤imiz direniﬂler olsun... bize hep “makul önerilerde”
bulunmam›z› öneriyorlar. Bir; “ kabul e di le bi li r” öneriler olmal› diyorlar;
‹ki; “ y a p › l a b i l i r ” olmal› ayr›ca. Daha do¤rusu karﬂ› taraf›n, burjuvazinin
kabul edebilece¤i ve zahmetsizce yapabilece¤i öneriler. Kendimizi egemenlerin yerine koyup düﬂünmemizi öneriyorlar. Sonra “hepimiz ayn›
gemideyiz” sözü geliyor...
Bizim taleplerimizin çerçevesini, boyutlar›n› belirleyen bir çok unsur
vard›r. Ama bunlar›n içinde kendimizi p a t ronun yerine, devletin yerine
koymak yoktur. Haklar›m›z› gasp eden, gecekondular›m›z› y›kan, köle gibi çal›ﬂt›r›p üç kuruﬂu çok gören, hapishanelerde her türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamay› bize reva gören onlar de¤il mi? Patronlar için “makul” olan› nedir? Bu güne kadar egemenlerin, kendi ç›karlar›n› düﬂünmeden, halk›n yarar›na yapt›¤› tek bir ﬂey var m›d›r? Hay›r. Köleci devlette, köle sahipleri
köleler için o gün neyi “makul” görmüﬂlerse, bugünkü patronlar›n, devletin de halka bak›ﬂ›nda özünde bir farkl›l›k yoktur. A r a d a k i f a r k , halk›n
egemenlerden hiç de “makul” olmayan› istemesiyle mümkün olmuﬂtur.
Bizim taleplerimizde belirleyici olan da asla patronlar›n, devletin “makul” olan› olamaz. Biz baﬂ›m›z› soktu¤umuz evimize sahip ç›k›yoruz. Gecekondular›m›z› baﬂ›m›za y›kan onlar. Biz insanca yaﬂamak için eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› istiyoruz. Bizi iﬂten atan, eme¤imizi sömüren, üç kuruﬂa
köle gibi çal›ﬂt›rmak isteyen patronlar. Hapishanelerde insanl›k d›ﬂ›, onur
k›r›c› uygulamalar dayat›l›yor. ‹nsan›n do¤as›na ayk›r› “tecrit” i kabul etmemiz isteniyor. Biz kiﬂili¤imiz, kimli¤imiz, onurumuz için direniyoruz.
B i z i m i ç i n “ m a ku l ” ol a n b u du r. Elbette ki bu talepleri de kendi gücümüze, hedeflerimize göre belirleriz. Taleplerimizin onlar için “makul” görülüp görülmemesi bizim de¤il, onlar›n sorunudur.
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Bir iﬂçi, hiçbir zaman kendisini patron yerine koyarak düﬂünemez. Ayn› ﬂekilde bir patron da iﬂçi gibi düﬂünemez. ‹ﬂçilerden bunu istemek ikiyüzlülüktür. Asl›nda patronlardan hiçbir ﬂey talep etmeyin demektir. Patronlar ne diyorsa, boyun e¤in, ne veriyorsa kabul edin demektir. Sendikac›lar›n konuﬂmalar›nda s›kça duyar›z: Patronlara seslenirken derler ki
“kendinizi bir de iﬂçilerin yerine koyun.” Hay›r, bu da asla mümkün de¤ildir, bir patron hiçbir zaman kendini iﬂçilerin yerine koyarak düﬂünemez. Bunu talep etmek de sahtekarl›kt›r. Kendi hakl›l›¤›na meﬂrulu¤una
inanmamakt›r. Kendi gücüne de güvenmemektir.
Bir grevde, patronlara “fabrikalar›n› bize ver” demeyiz. Çünkü biliriz
ki, bu bir “talep” iﬂi de¤il, “el koyma!” iﬂidir. Ve bu da ancak devrimle
olur. Hapishanelerde “hapishaneler kapat›ls›n” demeyiz, çünkü bu da baﬂka bir ﬂeydir; ama bunun d›ﬂ›nda, gücümüzün yetti¤ini ister ve söke söke
alman›n kavgas›na gireriz. Taleplerde “makulluk”, düzen içiliktir. Siyasi
korkakl›k, icazetçiliktir.. Bugüne kadar sahip olunan en küçük hak bile söke söke kazan›lm›ﬂt›r. Egemenler hiçbir talebimizi “makul” bularak kendili¤inden vermedi bize...
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Siyonizmle Ortaklaﬂa Riyakarl›k
Halklar›n gözünü boyamak için ‹srail’e “One Munite” ç›k›ﬂ›;
Ekonomide, savunmada, teknolojide iﬂbirli¤ine devam!
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Amerikanc› AKP iktidar›, halklar›n gözünü boyamak için ‹srail’in
Gazze halk›n› katletmesini “eleﬂtirmiﬂ”ti. Hatta bunun için Baﬂbakan
Erdo¤an, Davos’ta bir aç›k oturum’da Simon Peres ile tart›ﬂm›ﬂ ve
tart›ﬂmadan geriye “One Munite”
(1 dakika) kalm›ﬂt›. “One Munite”
tart›ﬂmas› ile Baﬂbakan Erdo¤an
adeta Ortado¤u halklar›n›n “sözcüsü” ilan edildi AKP’lilerce.
Ancak Gazze’de katliam yapan,
y›llard›r iﬂgal alt›nda tuttuklar› Filistin’de halka her tür zulmü uygulayan ‹srail’e bugüne kadar ciddi bir
tav›r almad› AKP hükümeti.
Türkiye’den ve ‹srail‘den akademisyenlerin Tel-aviv’de ortaklaﬂa
düzenledikleri bir konferansta, iki
taraf da “siyasal iliﬂkilerdeki so¤uklu¤a ra¤men, ekonomide, savunmada, teknolojide iﬂbirli¤inin devam›nda” yarar gördüklerini aç›klad›lar. Bu sonucun ‹srail ve Türkiye
egemenlerinin görüﬂü oldu¤una
ﬂüphe yok.
‹srail’deki Türkiye Büyükelçili-

¤inin 29 Ekim Cumhuriyet bayram›
için düzenledi¤i resepsiyonda da
her iki ülkenin temsilcileri ayn› görüﬂleri dile getirdiler.
Mesela, ‹srail Ticaret Bakan›
Benyamin Ben-Elizer burada yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyordu: “Türkiye ile stratejik bir ortakl›¤›m›z
var ve devam etmesi için her türlü
çabay› göstermeliyiz.”
K›sacas›, Türkiye-‹srail iliﬂkileri
hep “stratejik ortakl›k” çerçevesinde de¤erlendirilerek sürdürüldü. Ve
bu iliﬂki, ‹srail’in katliamlar›ndan
da etkilenmedi.
Türkiye’nin ‹srail Büyükelçisi
Ahmet O¤uz Çelikkol da; “‹srail ile
Türkiye aras›ndaki iliﬂkinin ne kadar önemli oldu¤unu herkes biliyor” derken bu gerçe¤i anlat›yordu.
Öyledir, Türkiye-‹srail aras›ndaki iliﬂkiler, her zaman önemli olmuﬂtur. Araya kimi “sorunlar›n”
girdi¤i koﬂullarda bile “gizli bir biçimde” iliﬂkiler hep sürdürüldü.
Bugün de Baﬂbakan Erdo¤an’›n
“esip-gürlemeleri” hiç kimseyi ya-

n›ltmamal›d›r. Zira,
Türkiye-‹srail iliﬂkilerinde de¤iﬂen
bir ﬂey yoktur. Y›llara dayanan bu
iliﬂkiler dün oldu¤u gibi bugünde
sürmektedir. Örne¤in 170 adet tank
modernizasyonu için Mart 2002’de
668 milyon dolarl›k ihale ‹srail’in
IMI ﬂirketine verilmiﬂtir.
Ekonomide, savunmada, teknolojide iﬂbirli¤i sürmektedir. 2008 y›l›nda Türkiye ile ‹srail aras›nda ki
askeri iﬂbirli¤i antlaﬂmas›n›n miktar› 1.8 milyar dolard›r. Daha do¤rusu
daha önce nerede kald›ysa oradan
devam etmektedir. AKP hükümeti,
Filistin halk›n›n haklar›n› gerçekten
savunuyorsa, öncelikle bu iliﬂkileri
kesmelidir.
Ancak bunu yapmak gibi bir düﬂüncesinin olmad›¤› aç›kt›r. Geriye
ise halklar› aldatmak için gündeme
getirdikleri “ç›k›ﬂ”lar›n d›ﬂ›nda bir
ﬂey kalmamaktad›r.
AKP’nin her ﬂeyi kendi ç›karlar›
için kulland›¤›, sömürdü¤ü bilinir. Filistin halk›n›n ac›lar›n› sömürerek Ortado¤u’da halklar› aldatmak, iﬂbirlikçiliklerini gizlemek istemektedirler.

‹srail iﬂgali
geniﬂletme peﬂinde..

son y›llarda yap›lan y›k›mlar sonucunda do¤u Kudüs'te Filistinliler’in
topraklar› üzerinde kurulan yahudi
yerleﬂim birimleri kat kat artarken
bu topraklarda bulunan Filistinliler’in oran› yüzde 12'ye düﬂtü.
Bu gün yahudi yerleﬂimcili¤i
politikas› do¤u Kudüs'ten eski Kudüs olarak nitelendirilen bölgeye
yani Filistin topraklar›n›n tam ortas›na yönelmiﬂ durumda. ‹srail bu
topraklara da yahudi yerleﬂim birimlerini kurmak istiyor.
Di¤er yandan “Kudüs Vatandaﬂlar› Merkezi” ‹srail hükümetinin
önümüzdeki y›l›n baﬂlar›ndan itibaren yahudi vatandaﬂlara mavi
kart verece¤ini aç›klad›. ‹srail hükümetinin mavi kartla yahudilerin
ister yahudi yerleﬂim birimlerinde,
ister Kudüs s›n›rlar› içerisinde kalan Filistinli topraklar›nda herhangi

bir hukuki sorun ya da zorlukla
karﬂ›laﬂmadan ikamet etmelerini
sa¤layaca¤›n› ekledi.
‹srail hükümeti mavi kartla ilgili bu bilgileri yalanlasa da Kudüs
Vatandaﬂlar› Merkezi ‹srail’in yalanlayarak insanlar›n kafas›n› kar›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›n› özellikle de
binlerce yahudi ailenin Kudüs topraklar›n yerleﬂmesinden sonra ‹srail hükümetinin neyi yalanlay›p neyi
do¤rulad›¤›n›n bir öneminin kalmad›¤›n› ifade etti.
Kudüs Vatandaﬂlar› Merkezi, ‹srail’in politikas›na karﬂ› uyar›da
bulunarak, 30 bin Kudüslü’nün yaﬂama haklar›n›n güvenceye al›nmas›n› talep etti¤ini aç›klad›.
‹srail’in 1995'ten bu yana uygulamalar› sonucu Kudüs’te yaﬂayan 10 bin Filistinli’nin ikamet
haklar› elinden al›nd›.

‹srail polisinin ve s›n›r güvenlik
güçlerinin korumas› alt›nda Kudüs
Belediyesi’ne ait dozerler Filistinliler’e ait 4 evi y›karak 39 Filistinli’yi evsiz b›rakt›lar.
Y›k›m s›ras›nda polis ve s›n›r
güvenlik güçlerinin vahﬂi köpekleriyle, kurﬂunlar›yla ev sahiplerine
sald›rmas› sonucu bir çok yaral›
vard›. ‹srail, tutuklamalar da yapt›.
Kudüs ekonomik ve sosyal haklar› koruma merkezinin yapt›¤› aç›klamaya göre ‹srail’in ev y›k›mlar›n›
s›klaﬂt›rmas› Kudüs’ü tamamen Filistinliler’den “temizlemek” ve yahudileﬂtirme politikas›n›n bir parças›
haline getirmeyi amaçl›yor. Kald› ki
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Irkç›l›¤›n Avrupa Halk› ve
Göçmenler Üzerindeki Etkileri
Irkç›l›k, milliyetçilik, Avrupa’da
egemen s›n›flar›n bilinçli olarak geliﬂtirdikleri bir politikad›r. Ezen
ulus halklar›n› da göçmen uluslardan halklar› da etkileyen bir olumsuzluktur.

Irkç›l›¤›n Avrupa h alk›
üzerindeki etkileri
Irkç›l›¤›n Avrupal› emekçiler
üzerindeki ilk somut etkisi, s›n›fsal
farkl›lar› görmek yerine ›rksal ayr›mlar› öne ç›karmaya yönlendirilmeleridir. Emperyalist sömürü sistemine, tekellere yönelmesi gereken
öfke, göçmenlerin milliyetlerine,
inançlar›na, derilerinin rengine yöneltilmektedir.
Ortaya ç›kan davran›ﬂ biçimlerine Avrupa’da yaﬂayan herkes bir biçimde tan›kt›r. Irkç›l›¤›n teslim ald›¤› beyinler, yabanc›lar›, s›rf kendi
milliyetlerinden olmad›¤› için aﬂa¤›
görmektedirler. Kendi milliyetinden
olan patronlar›n sömürüde milliyet
a yr›m› y apma d›¤› n› ise g ö remez
duruma gelmektedirler.
Emperyalist hükümetler, bir
yandan sosyal haklar› gasbederken,
iﬂçilerin emekçilerin çal›ﬂma koﬂullar›n› a¤›rlaﬂt›r›rken, di¤er bir yandan da sistematik olarak ›rkç›l›¤›
geliﬂtirmektedirler. Çünkü bu zemin
burjuvaziye Avrupa’n›n yoksul
halklar›n› kendi ›rkç› politikalar› etraf›nda toparlama olana¤› sa¤lamaktad›r. Avrupa halk›n›n önemli
bir k›sm›, bask› ve yasaklar› sadece
“ yabanc›lara karﬂ›” oldu¤u düﬂüncesiyle desteklemektedirler.
Yabanc› düﬂmanl›¤›n›n geliﬂtirilmesi, ayn› bask› ve sömürü alt›nda
ezilen, ayn› s›n›fa ait ama farkl› milliyetlerden olan emekçilerin kapitalizme karﬂ› birlikte mücadelesini
de engellemektedir. Henüz ›rkç›
politikalar bütün Avrupal› emekçileri etkisi alt›na almaya baﬂaramam›ﬂt›r. Ancak ›rkç› partilerin oy

oranlar›ndaki art›ﬂ bu e¤ilimin daha
da yükseldi¤ini göstermektedir.
Irkç›l›k, iki yönlü zarar vermekte emekçilere. Avrupal› emekçiler
yabanc› düﬂmanl›¤›yla göçmenlere
düﬂman edilirken, bu durum göçmenlerde de Av r u p a h a l k l a r › n a
karﬂ› güvensizli¤i geliﬂtirmektedir.
Halklar aras›ndaki düﬂmanl›¤›n
körüklenmesinden ç›kar› olan sa dece e m p e r y a l i s t l e rdir. Irkç›l›kla
gözleri kör edilen Avrupal› emekçiler de emperyalist tekellerin sald›r›lar› karﬂ›s›nda daha s a v u n m a s › z
kalmaktad›rlar.

Irkç›l›¤›n göçmenlere
yans›mas›
Avrupa emperyalistleri, yoksul
yeni-sömürge ülkelerin halklar›n›
ihtiyaç duyduklar› sürece ucuz iﬂçi
olarak kulland›lar; halk›m›z da “ y a banc› iﬂçi” olarak en çok kullan›lan
halklar aras›ndad›r. ‹htiyaçlar› azald›kça da göçmenlerden kurtulman›n
yollar›n› aramaya baﬂlad›lar.
1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren uygulanan ekonomik ve sosyal hak
gasplar› Avrupal› emekçilerde tepki
yaratmaya baﬂlay›nca, tekeller bu
tepkileri göçmen iﬂçilere yöneltmeye çal›ﬂt›lar. Avrupa’da y›llarca göçmen olarak çal›ﬂan iﬂçiler ve mülteciler “ a ﬂ a ¤ › › r k l a r ” olarak damgaland›. Dahas› ›rkç›l›k, giderek resmileﬂti. Aﬂa¤›lama “uyum politi k a l a r › ” ad› alt›nda resmi düzeyde
hayata geçirildi.
Göçmenler “potansiyel suçlu”
ilan edilerek, terör yasalar› da yabanc›lara karﬂ› aleni ayr›mc›l›k yap›larak haz›rland›. Yabanc›lar›n gözalt›na al›nmas›, evlerinin, iﬂyerlerinin bas›lmas›, keyfi olarak takip
edilmesi, telefonlar›n dinlenmesi
yasallaﬂt›r›ld›.
Göçmenlerin, mültecilerin emperyalizme direnmesinin karﬂ›s›nda
ise, emperyalist tehdit haz›rd›r: S› -

n›rd›ﬂ› etme.
Yeni göçmen yasalar› ile yabanc›lar›n o t u r u m h a k l a r ›’na da k›s›tlamalar getirildi. Y›llarca yaﬂad›klar› ülkelerde oturumlar›n› uzatabilmeleri s › n a v l a r a tabi tutulmaya
baﬂland›. Kendi ülkelerinden eﬂleri n i g e t i r t e b i l m e l e r i dahi dil ve
uyum s›navlar›na ba¤l› k›l›nd›...
Yabanc›lar›n kendi kültürlerini,
inançlar›n› yaﬂatmalar›, kendi giysilerini giymeleri, “toplumsal d› ﬂ l a n m a ” nedeni haline getirilmeye
baﬂland›. Almanya’da, 2008’de
ARD Televizyonu'nun Alevi halk›n
inançlar›na yönelik aﬂa¤›l›k sald›r›s› da bu anlay›ﬂ›n bir sonucuydu.
Alevilerin “ahlaks›z” olarak gösterilmesi, kuﬂku yok ki emperyalizmin kendi ahlaks›zl›¤›yd›.
Emperyalizmin, ezilen halklar›n
kültürlerini, kimliklerini, inançlar›n› aﬂa¤›layarak kendi ulusuna üstünlük payesi vermesi, benzeri aﬂa¤›lamalar› her gün her yerde üretmektedir kaç›n›lmaz olarak.
‹talyan Parlamentosu’nda, “hastalanan kaçak göçmenlerin tedavi
edilmeden önce ihbar edilmesi”,
Almanya'da yeni Göç Yasas› çerçevesinde doktorlara, “Almanca bil meyen hastalar›n› ihbar etme” zorunlulu¤u getirilmesi, uyum ad› alt›ndaki ›rkç›l›¤›n, aﬂa¤›lay›c›l›¤›n
nerelere vard›¤›n› gösteren çarp›c›
örneklerdir.
Almanya’da “ i ﬂ s i z l i k p a r a s › ”
neredeyse kald›r›lm›ﬂ durumdad›r.
‹ﬂsizleri, en kötü iﬂlerde
çal›ﬂmaya
mahkum
eden yasalar ç›kart›l-
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m›ﬂt›r. Çal›ﬂmad›¤› durumda da oturum vermemekle, s›n›rd›ﬂ› etmekle
tehdit etmektedirler. “Zorunlu Çal›ﬂt›rma” uygulamas›, Naziler’in
“çal›ﬂmak özgürleﬂtirir” slogan› alt›nda herkesi toplama kamplar›nda
zorla çal›ﬂt›rmalar› anlay›ﬂ›n›n devam›ndan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Almanya’daki H a r t z I V yasas›
da ayn› ›rkç› mant›¤›n eseridir. Yine
“uyum kurslar›”da bu anlay›ﬂ sonucunda gündeme getirilmiﬂtir. Kat›lmayanlara ise p a r a c e z a l a r › öngörülmektedir.
Almanya’daki ‘Göç Yasas›’na
göre göçmenler, “ A l m a n y a ' y a y a r a r l › v e z a r a r l › ” ﬂeklinde ayr›lmaktad›r. “Yararl›” ve kalifiye göçmenlere Almanya’da kalmalar›na olanak tan›n›rken, “ z a r a r l › ” göçmenlerden kurtulmak için sudan sebepler yarat›lmaktad›r. Göç Yasas›’yla
potansiyel suçlu görülen yabanc›lar›n s›n›rd›ﬂ› edilmesi kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kapitalizm halen göçmen
eme¤ine ihtiyaç duymaktad›r ancak
kalifiye olmak koﬂuluyla...
Fransa’da da durum farkl› de¤ildir. Paris banliyölerinde meydana gelen isyanlar çeﬂitli milliyetlerden,
inançlardan insanlar›n iﬂsizli¤e, yoksullu¤a, aﬂa¤›lanmaya olan tepkisinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. En çok aﬂa¤›lananlar, en yoksullar, en çok ezilenler, en kötü iﬂlerde çal›ﬂt›r›l›p, en
kötü evlerde yaﬂamaya mahkum edilenler isyan etmiﬂtir. ‹syan edenler her
ne kadar “ Frans›z kimli¤i” taﬂ›salar
da bu ancak ka¤›t üzerindedir.
Fransa ›rkç›l›kta, yabanc› düﬂmanl›¤›nda Almanya’yla yar›ﬂ halindedir.
Bütün Avrupa ülkelerinde yabanc›lar ekonomik, siyasal, sosyal
ve kültürel olarak t e c r i t alt›ndad›rlar. Gettolara, banliyölere s›k›ﬂm›ﬂ
olarak yaﬂamaktad›rlar. Hükümetlerin ›rkç›, aﬂa¤›lay›c› politikalar›yla
ikinci s›n›f ilan edilmiﬂlerdir. En kötü koﬂullarda yaﬂamaya zorlanan
onlard›r. Avrupa’da iﬂsizli¤in en büyük ma¤duru da yozlaﬂma bata¤›na
itilenler de yabanc›lard›r. Avrupa’n›n bütün hapishaneleri neredeyse yabanc›larla doludur. Bu duruma

Irkç› s ald›r›lar, Ludwigshafen’de oldu¤u gibi, insanlar›m›z›n diri diri yak›lmas›
boyutlar›na d a u laﬂabiliyor.
isyan ettiklerinde ise onlar› bekleyen son, terörist ilan edilmek ve ülkeden s›n›rd›ﬂ› edilmektir.

Irkç›l›¤›n K arﬂ›s›na
Örgütlenerek Ç›kabiliriz
Ayr›mc›l›k her alanda gözle görülür hale gelmiﬂtir. Irkç›l›k, Neo
Nazi örgütlenmelerinin d›ﬂ›nda çok
daha kapsaml› Avrupa Birli¤i düzeyinde bir sorundur. Irkç› sald›r›lar›n
düzeyi emperyalizmin ihtiyaçlar›na
göre artabilir de azalabilir de.
Önemli olan bu artan tehlike karﬂ›s›nda tüm göçmenlerin bilgili ve bi-

linçli ve de örgütlü olmas›d›r.
Ancak, emperyalist devletler
göçmenlerin örgütlenmesini terör
demagojileri ile engellemeye çal›ﬂ›yorlar, yabanc›lara sürekli bask› uyguluyorlar. AB, bu noktada mevcut
burjuva demokrasisini bile çi¤nemekten kaç›nmamaktad›r.
Avrupa'da ›rkç›l›¤a, yabanc› düﬂmanl›¤›na karﬂ› ç›kmak ve buna karﬂ›
mücadele etmek tüm yabanc›lar aç›s›ndan hem bir zorunluluk, hem de
bir soruml ul uktur. Bunun için illa
solcu ya da sosyalist olmak gerekmemektedir. Çünkü sald›r›lar hemen bütün yabanc›lara yöneliktir. Sald›ranlar
Nazi özentili faﬂistlerle s›n›rl› de¤ildir, as›l tehdit bunlardan çok, tekellerin kendisinden gelmektedir.
Irkç›, aﬂa¤›lay›c›, zaman zaman
göçmenlerin can güvenli¤ini tehdit
boyutuna kadar varan sald›r›lar karﬂ›s›nda bunu engellemenin yolu,
göçmen halklar›n kendi örgütlülükerini, dayan›ﬂmalar›n› oluﬂturmalar›ndan geçmektedir.
Bütün göçmenler aras›nda dayan›ﬂmay› güçlendirecek araçlar yarat›lmal›d›r. De¤ilse, Avrupal› emperyalistler yaln›zlaﬂt›rd›klar› ve ör
gütsüz b›rakt›klar› göçmenlere karﬂ›
aﬂa¤›lamay›, ›rkç›l›¤› daha da t›rmand›racaklard›r.

Avusturya’da Ö¤renci
‹ﬂgalleri
Avusturya’da ç›kar›lmas› düﬂünülen yeni e¤itim yasas›na karﬂ› ö¤rencilerin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u tepki ç›¤ gibi büyüyor.
Geçti¤imiz hafta Viyana Güzel
Sanatlar Akademisi ö¤rencilerinin
yeni ç›kacak yasay› protestosu s›ras›nda polisin müdahale etmesiyle birlikte yak›nda bulunan Viyana Üniversitesi’nin en büyük anfisi Aud›max
iﬂgal edilmiﬂti. Bu iﬂgale di¤er üniversite ve ﬂehirlerdende deste¤in gelmesiyle hemen her üniversitede iﬂgal
edilmiﬂ bir anfi bulunuyor.
Ç›kar›lmas› düﬂünülen yasan›n iptal edilmesini isteyen ö¤renciler kendi talepleriyle ve “Bankalar ve Te-

kelller yerine E¤itim için Bütçe” slogan›yla 28 Ekim günü baﬂkent Viyana’da geniﬂ kat›l›ml› bir eylem düzenlendiler. 1. Viyana’da bulunan
Merkez Üniversitesi’nin önünde biraraya gelen ve say›lar› onbinleri (Polise göre 10.000 ö¤rencilere göre
50.000) bulan ö¤renciler buradan
E¤itim bakanl›¤›n›n önüne ve tekrar
Merkez Üniversitesinin önüne yürüyüﬂ yapt›lar. Anadolu Fedarasyonu
yürüyüﬂe Almanca “Bankalar Yerine
E¤itime Para” pankart›yla kat›ld›.

Avrupa
BERL‹N

kalan standta Türkçe ve
Almanca bildiriler da¤›t›ld› ve imzalar
topland›.
“Güler'e Özgürlük” slogan›
atmaya devam
edeceklerini söyleyen Nürnberg
Halk Cepheliler
Güler'e destek
amac›yla üç kiﬂiyle iki gün sürecek açl›k grevi
baﬂlatt›lar.
Nürnberg
Halk Cepheliler 2
Kas›m günü Türkiye Konsoloslu¤u önünde eylem
yaparak Güler
Zere’ye özgürlük
istediler.
Eylemde;
Türkçe ve Almanca bildiriler
okundu. Konsolosluk önünde bekleyen Türkiyeliler’e ve çevredekilere Güler'in sa¤l›k durumu ve tutukluluk koﬂullar› hakk›nda bilgi verildi ve duyarl›l›k ça¤r›s›nda bulunuldu.
Kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas›
için Almanya'n›n F r a n kf u r t'a ba¤l›
M a rb u r g ﬂehrinde Özgürlük Komitesi taraf›ndan bilgilendirme stand›
kuruldu.
31 Ekim günü yap›lan eylemde
yüzlerce bildiri da¤›t›ld›.
H a m b u r g Halk Cepheliler, 31
Ekim’de Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için stant aç›p, bildiri da¤›tt›lar.
Hamburg Halk Cepheliler, 30
Ekim’de kanser hastas›, devrimci
tutsak Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas› için bir kez daha Türkiye
Konsoloslu¤u önündeydiler. Damtor semtinde bulunan Türkiye Konsoloslu¤u önünde Halk Cepheliler,
Güler Zere'nin resminin bulundu¤u
ve üzerinde "Kanser Hastas› Devrimci Tutsak Güler Zere'ye Özgürlük" yazan bir pankart açt›lar.

Güler Zere ‹çin Eylem ve
Açl›k Grevleri
A l m a n y a S t u t t g a r t Halk Kültürevi'nde 30 Ekim-1 Kas›m tarihleri
aras›nda Güler Zere için açl›k grevi
yap›ld›. 31 Ekim'de her cumartesi
oldu¤u gibi Stuttgart'›n en iﬂlek al›ﬂveriﬂ soka¤› olan Königsstrasse'de
Güler Zere ile ilgili enformasyon
stand› aç›ld› ve yayg›n olarak bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Ertesi sabah Stuttgart Türk Konsoloslu¤u önünde Güler Zere için
protesto eylemi düzenlendi. Eyleme
baﬂlanmadan Alman polisinin keyfi
tutumu sonucu gerginlik yaﬂand›.
31 Ekim günü N ü r n b e r g Halk
Kültür Evi Güler'e destek stand›n›
dördüncü defa açt›lar. Üç saat aç›k
LONDRA

NUNBERG

Eylemde konsolosluk önünde
bekleyen Türkiyeliler’e Güler Zere’nin durumu anlat›ld›.
B e r l i n’de Halk Cepheliler 30
Ekim-1 Kas›m tarihlerinde Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas› için açl›k grevi yapt›lar.
Açl›k grevinin ilk gününde Berlin’deki Türkiye Konsoloslu¤u’nun
önünde eylem yapan Halk Cepheliler iki gün boyunca da çal›ﬂmalar›na
devam ettiler. Kreuzberg Kottbusser
Tor Meydan›’nda iki gün boyunca
stant aç›ld›. Ayr›ca devrimci kurumlar ziyaret edildi ve kahvehanelerde
Güler Zere’yle ilgili bildiriler da¤›t›ld›.
Halk Cepheliler 2 Kas›m günü
yine Berlin'deki Türkiye konsoloslu¤u önündeydi. Türkçe ve Almanca: "Kanser Hastas› Devrimci Tutsak Güler Zere'ye Özgürlük. Türkiye Hapishanelerinde Tecrit Öldürüyor" yaz›l› pankat aç›ld›. Toplanan
imzalar ve aç›klamalardan oluﬂturulan bir dosya konsoloslu¤a verilmek
istendi. Konsolosluk görevlileri, elden dosya kabul etmediklerini söyleyerek, dosyay› almad›lar. Bunun
üzerine dosya postayla gönderildi.
"Güler Zere'yi Öldürtmeyece¤iz,
Güler Zere'ye Özgürlük, Kahrolsun
Faﬂizim Yaﬂas›n Mücadelemiz" sloganlar›yla eylem bitirildi.
Av u s t u r y a’da Güler Zere'ye Özgürlük Komitesi 4-7 Kas›m tarihlerinde 3 Günlük Açl›k Grevi yapt›.
Güler Zere’nin öldürülmesine
sessiz kalmayacaklar›n› belirten Komite üyeleri 4 Kas›m’da Viyana
Anadolu Kültür Merkezi’nde açl›k
grevine baﬂlad›lar. 5 Kas›m günü;
Avusturya'n›n tamam›na yay›lan ö¤renci iﬂgallerine destek yürüyüﬂüne
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kat›larak Güler'i anlatan komite üyeleri 6 Kas›m Cuma günü: Avusturya
Parlementosu önünde eylem yaparak açl›k grevini bitirdiler.
F r a n s a 'n›n baﬂkenti P a r i s 'te
kanser hastas› devrimci tutsak Güler Zere için 1 Kas›m günü 6 kiﬂi
taraf›ndan 1 günlük açl›k grevi yap›ld›. Les Halles Meydan›’nda konu
ile ilgili bir eylem yap›l›p 500 adet
bildiri da¤›t›ld›.
‹ n g i l t e re’de Anadolu Halk Kültür Merkezi'nde; 29 Ekim günü,

Güler Zere'nin resminin yer ald›¤›
"Güler Zere'ye Özgürlük” yaz›l› ‹ngilizce tiﬂörtleri giyen 22 kiﬂi 3 günlük açl›k grevine baﬂlad›.
Ayn› gün, Özgürlük Komitesi
üyeleri Uluslaras› Af Örgütü (Amnesty International) önünde eylem
yapt›lar ve Uluslararas› Af Örgütüne dosya vererek, Türkiye masas›
çal›ﬂan›yla görüﬂtüler.
Uluslararas› Af Örgütün'deki görüﬂmeden sona, L o nd r a'daki Türkiye Büyükelçili¤i önünde AKP hü-

kümeti protesto edildi.
Açl›k grevinin ikinci gününde,
‹ﬂkence Ma¤durlar› Tedavi Merkezi
(Medical Foundation) ziyaret edilerek Güler’le ilgili bir dosya b›rak›ld›. Daha sonra bas›n dolaﬂ›larak onlara da dosya verildi. Bas›n dolaﬂ›l›rken d›ﬂar›da bekleyenler pankart
aç›p bildiri da¤›tt›lar.
Açl›k Grevi 31 Ekim’de bas›n
toplant›s›yla bitirildi. Toplant›da
Güler Zere ve Türkiye hapishanelerindeki tecrit uygulamas› anlat›ld›.

AVRUPA’daki B‹Z

Say›: 19

Yürüyüﬂ
8 Kas›m
2009

52

Daha önceleri ço¤unlukla ABD'de rastlanan çocukzen bilgisizlik, bazen ekonomik, sosyal sorunlar, bazen
lar eliyle iﬂlenen katliamlar, art›k Avrupa'da da s›k s›k
yanl›ﬂ yöntemler, dönemsel duyars›zl›klar ile birleﬂince
yaﬂanmaya baﬂlad›. Okul basan gençler hatta çocuklar,
ailelerle çocuklar› aras›nda uçurumlar aç›yor. Bu uçumetrolardaki sald›r›lar, çocuk çeteleri haberleri duyuyrumlar çaresizlik duygusunu besliyor. Aileler giderek
oruz s›k s›k.
yapacak bir ﬂey olmad›¤›n› düﬂünüyor ve bu duruma
teslim oluyor.
Aç›k ki, Avrupa'da gençler
büyük bir yozlaﬂman›n, çürüme- GENÇLER‹M‹Z‹N G ELECE⁄‹N‹
Sonuçta; say›nin ve ›rkç›l›¤›n içine itiliyorlar.
lar›
yüzbinlerle
EMPERYAL‹STLER‹N
hatta Avrupa geneBu olaylar sonras› devletin
linde milyonlarla
BEL‹RLEMES‹NE ‹ Z‹N
tavr› ise, sorunun as›l vahim
ifade edilen Anayan›n› oluﬂturuyor. Münih'te
VERMEYEL‹M
dolu gençlerinin
uyuﬂturucu ba¤›ml›s› çocuklar›n
enerjileri, güçleri,
Metro’da birini öldürmesi sonyozluk
ve
çürümüﬂlük
içinde
ya
da
yanl›ﬂ mecralarda
ras›nda Eyalet baﬂbakan› Hors Sheehofer, böylesi olayheba olup gidiyor.
lara son vermenin yolu olarak gençlere yönelik ceza l a r › n a r t › r › l m a s › n › öneriyor, ‹çiﬂleri Bakan› ise
Halbuki bu enerji, bu güç, Anadolu'nun son yüzy›lçözümü, banliyö istasyonlar›n›, metro vagonlar›n› gül›k tarihinde büyük direniﬂler ve kahramanl›klar yaratvenlik kameralar›yla donatmakta görüyor.
m›ﬂt›r. Gençlik son k›rk y›lda emperyalizme karﬂ› müToplumsal mücadelenin dinamit fitili, yaﬂam kaynacadelenin bayraktar› olmuﬂtur. Göçmen gençlerimizin
¤›, gelece¤i demek olan gençler N‹YE böyle bir çürük ö k ü d e a y n › d › r. O n l a r d a a y n › k a y n a ¤ › n p › n a r l a r › menin içindeler diye sorgulam›yorlar. Sorgulamalar›
d › r. P›narlar›n beslendi¤i kaynak, tarihimiz, de¤erlerikendi iktidarlar›n› sorgulamak olur çünkü.
miz, kültürümüzdür. Gençlerimizi, çocuklar›m›z› bu
de¤erler etraf›nda toplamaktan baﬂka çaremiz yoktur.
Sorgulayacak olan bizleriz. Gençlerin getirildi¤i duOnlar› bir araya gelmeye, örgütlenmeye yöneltmek d›rumu biz sorgulamak, çözümleriyle iktidarlar›n karﬂ›s›na dikilmek zorunday›z.
ﬂ›nda çaremiz yoktur. Çünkü ancak bu de¤erler etraf›nda toplan›p örgütlenirlerse kendilerini koruyabilir, dört
Avrupa'da yetiﬂen göçmen çocuklar›n›n, çok ciddi
bir taraftan yöneltilen sald›r›lara karﬂ› koyabilirler.
sorunlar› oldu¤u bir gerçek. Gençlerimiz en baﬂta ulusal kimliklerine yönelik problemler, ülkelerine yabanÇok rahatl›kla diyebiliriz ki, Avrupa'da çocu¤unu
c›laﬂmalar› dolay›s›yla kendilerine yabanc›laﬂmalar›,
örgütlemeyen, onu okulda, evde, iﬂte, sokakta çürümee¤itim süreçlerinde, sokakta, iﬂ yerinde ayr›mc›l›¤a ve
nin, emperyalizm batakl›¤›n›n kollar›na b›rakm›ﬂ
›rkç› politikalara maruz kalmalar›, yaﬂad›klar› bunal›molmaktad›r. Her anne baba, çocu¤unu e¤itmeyi onun
larla birlikte uyuﬂturucu ve fuhuﬂ batakl›¤›na sürüklenkarn›n› doyurmay›, giydirmeyi nas›l görevi say›yorsa,
meleri... gibi bir çok sorun ve tehlikeyle yüzyüzeler.
onu örgütlü olmaya teﬂvik etmeyi de görevi saymal›d›r.
Örgütleme araçlar› vatan sevgisi, halk de¤erlerimiz,
Tüm anne-babalar çocuklar›n› büyütürken yaﬂanabilecek bu olas› tehlikelerin fark›nda olsalar da tek baﬂgençlik tarihimiz, onlarca, yüzlerce ﬂehidimizdir. Çolar›na bu riskleri bertaraf etmeleri mümkün olmuyor.
cuklar›m›z›, gençlerimizi cezalarla, ›rkç›l›kla,
Pek çok aile göz göre göre çocu¤unun elinin alt›ndan
yozlaﬂmayla yok etmek isteyenlere karﬂ› verece¤imiz
kay›p gitmesini adeta seyretmek zorunda kal›yor. Baen uygun cevap bu olacakt›r.

AVRUPA
rini ald›lar.
Gecede
Dertli Divani
de sahne alarak
konuﬂmalar› ve
söyledi¤i deyiﬂlerle gelenlere güzel bir
dinleti sundu.
Verilen aradan sonra Anadolu Federasyonu ad›na bir
konuﬂma yap›ld›.
Yap›lan konuﬂmada;
“ Av u s t u r y a
Anadolu Federasyonu olarak
bize ba¤l› Innsbruck Anadolu
Kültür Merkezi’nin düzenlemiﬂ oldu¤u gecede
bulunmaktan onur duyduk .
Dostlar›m›z gecenin isminde oldu¤u gibi bizler geçmiﬂtede bugünde hep kol kolayd›k, yar›nda kol kola olaca¤›z” denildi.
Almanya Anadolu Federasyonu
çal›ﬂanlar› Nurhan Erdem, Cengiz
Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun hak-

Avusturya’n›n Innsbruck ﬁehrinde
Haydi Kolkola Gecesi
Avus t u r y a’n›n Innsbruck ﬂehrinde 25 Ekim’de “Haydi Kol Kola
“gecesi yap›ld›. Program yerel
gruplar›n sahne almas›yla baﬂlad›.
Ard›ndan aç›l›ﬂ konuﬂmas› yap›larak gelen misafirler selamland›.
Ard›ndan Innsbruck çocuk korosundan Berdan ve Yoldaﬂ Merhaba
Dostlar parças› ile sahnedeki yerle-

Sömürdükleri azalm›ﬂ de¤il;
kendi halklar›na
verdikleri pay, azald›...
Amerika ve Almanya, emperyalist
sistemin askeri, ekonomik ve siyasi
olarak en güçlü ülkeleri olarak bilinir.
ABD’nin halklar› tehdit eden devasa
bir ordusu vard›r.
Her iki emperyalist devlette dev
emperyalist tekellerin ç›karlar› için
herﬂeyi yapacak durumdad›rlar. Özellikle silah sat›ﬂlar›ndan emperyalist
tekeller büyük vurgunlar vurmaya devam etmektedir.
Tekellerin cenneti olan ABD’de
h e r 7 kiﬂiden 1’i yoksuldur. Amerikan Say›m Bürosunun aç›klamas›na
göre; ABD’de 40 milyon kiﬂi yok sul l uk s› n› r› a lt › nda yaﬂ›yor... Al -

m a n y a’da yoksul say›s› 20 milyonu
buldu...
AB’nin resmi araﬂt›rma kurumu
Eurobarameter, yaklaﬂ›k 80 milyon
Av r u p a l › n › n f a ki rl i k s › n› r› n › n alt›nda yani yoksulluk içinde yaﬂamaktad›r. Bu 500 milyonluk Av r u p a ’ n › n
yüzde 16’s›n›n fakirli k s›n›r›n›n alt›nda yani yoksulluk içinde ve her
100 kiﬂiden 16’s›n›n yoksul bir hayat
sürdü¤ü aç›¤a ç›kt›.
Kuﬂkusuz bu durum emperyalist
tekellerin zarar ettikleri, az ya¤malad›klar› anlam›na gelmiyor. Tersine
daha çok kazan›yorlar. Ancak kendi
halk›na verdikleri pay azald›.
Tablonun ortak noktas›, emperyalist ve kapitalist ülkelerdeki tekeller
zarar etmezken, halklar›n yoksulluk
içinde yaﬂayan kesimleri içinde gözle
görülür bir art›ﬂ oldu¤udur.

lar ve özgürlükler mücadelesi verirken tutukland›klar› belirtilen
konuﬂmada “Bir y›ld›r tutsak olan
bu üç arkadaﬂ›m›z› burada selaml›yoruz” denildi.
Çeyrek as›rd›r Avrupa’da yaﬂayan Türkiyeliler olarak birilerinin
ekme¤ini çalmaya de¤il, onurlar›yla yaﬂamaya geldiklerini belirttikleri aç›klamada; “Egemenler
halklar›n güçsüzlüklerinden yararlanarak halklar› örgütsüzleﬂtirmek
istiyorlar.
Anadolu Federasyonu olarak
bizler diyoruz ki örgütsüzlük ezilen
halklara yak›ﬂmaz örgütlenecek yeriniz var. Anadolu Federasyonu’nda
örgütlenelim...
Federasyonumuzun gündemi sadece buradaki sorunlarla s›n›rl› de¤ildir diyerek; bundan 9 y›l önce
Türkiye Hapishanelerinde F Tiplerine karﬂ› dünyada benzeri görülmemiﬂ bir direniﬂ baﬂlad› bu büyük direniﬂ sonucunda 122 kahraman›m›z›
ﬂehit verdik diyerek son olarak...
Ezenler, hükümdarl›klar›n› sürdürebilmek için zulme baﬂvururlar; ama
karﬂ›lar›nda 'bir can›m var; feda olsun halk›ma' diyenlerde vard›.
Türkiye hapishanelerinde tecrit
sürüyor. 14 y›ll›k devrimci tutsak
Güler Zere bu tecrit sonucu yaﬂam
mücadelesi veriyor. Dünyada açlar›n ve toklar›n savaﬂ› var oldukça
bizim mücadelemizde sürecektir.
Bugünkü kavga da budur” denildi.
‹nnsbruck Anadolu Kültür
Merkezinin halk oyunlar› ve tiyatro grubu ile devam eden programda Anadolu Kültür Merkezi ad›na
bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmada
yabanc› yasalar›na de¤inilerek
dostlar›m›z kendi ulusal kimli¤imizle yaﬂamal›y›z bunun için örgütlenmeliyiz denildi.
Konuﬂman›n ard›ndan Grup
Yorum alk›ﬂlarla sahne ald› her zaman ki coﬂku Yorum’la birlikte her
taraf› sard›.
Son olarak Haluk Levent’in
sahne almas›yla 750 kiﬂinin
kat›ld›¤› gece son buldu.
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değinmeler
Gün geleceeek...
devran dönecek!
Rusya Devlet Baﬂkan› Medvedev,
Komünist Parti’nin gençli¤e yönelmesi üzerine, Sovyet döneminin ‘günah defterini’ açma karar› vermiﬂ.
Ö¤rencilere bundan sonra sosyalizmin “kötü tarihi” ö¤retilecekmiﬂ.
E¤er ki Rusya’n›n oligarﬂik yönetimi, sosyalizmin y›k›lmas›n›n üzerinden 20 y›l geçtikten sonra böyle
bir “hat›rlatmaya”, böyle bir derse

Hükmen Demokrasi!
Afganistan’daki seçimlerin ikinci turunda, mevcut devlet baﬂkan›
Hamid Karzai’nin rakibi Abdullah
Abdullah’›n, adil bir seçim yap›lmayaca¤› kayg›s›yla seçimlerden çekil-

Çizgiyle

ihtiyaç duymaya baﬂlam›ﬂsa,
demek ki gençler de kapitalizm
ve sosyalizm gerçe¤ini yavaﬂ
yavaﬂ görmeye baﬂlam›ﬂlar demektir.
Kapitalizmin restorasyonu
varsa, bir biçimde “sosyalizmin restorasyonu” da olacak. 70 y›l sosyalizmi yaﬂam›ﬂ o topraklarda da er geç
sosyalizm yeniden kurulacak.
*
Bak›n, 4 Kas›m 2009 günü
bas›nda yeralan bir anketin sonucu
da bizi kan›tlam›yor mu:
“ 1991’de Sovyetler’in da¤›lmas›n›
‘büyük talihsizlik’ olarak gören
Ruslar›n oran› yüzde 38 iken bugün
bu oran yüzde 58’e yükseldi.”

Baﬂbakan
Erdo¤an’a Anadolu Yakas›nda bir çal›ﬂma ofisi
aranm›ﬂ ve buluna buluna neresi bulunmuﬂ
biliyor musunuz? Ç e ngelköy’deki Sultan
Vahdettin’in köﬂkü...
Erdo¤an
Köﬂkü,
ofis ve Devlet Konukevi olarak kullanacakm›ﬂ.
Olursa bu kadar uygunluk olur... Hem
Erdo¤an’›n Sultanl›k heveslerine karﬂ›l›k
gelir, hem Vahdettin’in “vatana ihanet”ini aratmaz... Erdo¤an için de bundan isabetlisi olmaz. ....

mesi üzerine, seçimin yap›lmas›na
gerek olmad›¤› belirtilerek Karzai
“hükmen seçimin galibi” ilan edildi.
Amerika’dan ithal demokrasinin
Afganistan versiyonu!

bir bedel yoksa, bir
de¤er de yoktur. /

SÖZ / E¤er ödenecek

Amerika’n›n iﬂi zor!
Amerikan ‹stihbarat Örgütü FBI’nin, dünya genelinde sadece son bir y›lda en az 400 bin kiﬂiyi ‘terörist ﬂüpheliler’ listesine ald›¤› ortaya ç›kt›.
Bu kadar çok “terörist”in ve bu kadar çok “ﬂüphelisi”nin oldu¤u yerde, Amerika’n›n ve elbette onlar›n iﬂbirlikçilerinin iﬂi
zor. Kolay m›, bu gidiﬂle yak›nda bakt›klar› her yerde terör, bakt›klar› her kiﬂide bir terörist görecekler...
Yani hep kabuslar içinde yaﬂayacaklar... Zor gerçekten. Allah kolayl›k versin!

Kâr h›rs›!
Yanda resmini gördü¤ünüz
bir evsiz. Öyle yoksul, yeni-sömürge bir ülkeden de¤il resim.
New York’tan, rüyalar ülkesi,
refah ülkesi Amerika’dan..
Sokakta yaﬂayan evsizlerin

187 ve 3
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel
Kurulu, ABD’nin Küba’ya uygulad›¤› ablukay› 18. kez
mahkum eder.
Ablukan›n kald›r›lmas› için
28 Ekim günü yap›lan oylamada 187 devlet ablukan›n kald›r›lmas›n› ister. Sadece 3 devlet
ablukan›n devam› için oy verir.
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Albert Einstein

say›s›nda tüm geçmiﬂ zamana
göre rekor k›r›ld›¤›n› aç›klam›ﬂ Amerikal› yetkililer..
ﬁu Amerikan tekelleri, ha
bire soyuyorlar, ha bire yiyorlar, yine de doymuyorlar
demek ki; insanlar›n› evsiz
b›rak›yorlar..
Bunlardan biri Amerika,
di¤eri ‹srail’dir. Üçüncü “devletçik”in kimli¤i ilginçtir.
Üçüncü ülke olan küçük Pasifik adas› Palau, elli y›l boyunca ABD yönetiminde kalan,
temsilcisi ‹srail vatandaﬂ› olan
bir ülkeciktir. Yani asl›nda ambargonun devam›n› isteyen sadece iki devletdir.. Dünyan›n
en lanetli iki devleti..

