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EMPERYAL‹ZME VE

YÜRÜYÜŞYÜRÜYÜŞ
OL‹GARfi‹YE KARfiI

Vatanseverler, ‹lericiler! 22 Kas›m’da ‘‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n’ 
Talebiyle ‹ncirlik’e Yürüyoruz: Siz de Kat›l›n, Destekleyin!Alevi Halk, 

Talepleriyle, ‹nançlar›yla, 
‹syanc› Özüyle... Yüzbinler Olup

Akt› Kad›köy’e
Güler
Zere
Art›k

Özgür!

‘Hepimiz Birimiz
‹çin’ Direndik Ve 

Kazand›k!

Bir yoldafl›m›z› zulmün elinden çekip
al›rken, Ölüm Orucu gazisi bir

yoldafl›m›z›, Eyüp Bafl’› topra¤a verdik
KAVGA SÜRÜYOR

ALEV‹L‹K ZZULME ‹‹SYANDIR
NEH‹R YYATA⁄INI BBULACAKTIR



Kurtulufl
Emperyalizm
özel ssay›s› çç›kt›!

Kurtulufl’ta flu konular yer
almaktad›r;
-Kurtulufl’tan
-Emperyalizm De¤iflme-
mifltir
-Emperyalizm ve Savafl
-IRAK: ABD’nin Düflüflü
ve Sapland›¤› Batakl›k
-Emperyalizm ve Tecrit
-Anti-Emperyalizm, Enter-
nasyonalizm ve Day›
-Emperyalizm ve Kriz
-Zorunlu Entegrasyon ve
Avrupa Birli¤i 
-Emperyalizmin Elinde Bir
Mafla: ‘STK'lar

-Emperyalizm ve
Tar›m 
-Emperyalizmin
Yozlaflt›rma Poli-
tikas› 

Emperyalizm de-
¤iflmemifltir di-
yen Kurtulufl,
E m p e r y a l i z m
özel say›s›nda;
Savafllar›yla, ‹fl-
galleriyle, Krizle-
riyle, AB’si,
ABD’siyle, Tecrit
politikalar›yla,
Sivil Toplum Ku-
rulufllar›yla, Yoz
kültürüyle, Tar›m
pol i t ika lar ›y la
emperyalizmin
de¤iflmedi¤ini or-
taya koyuyor. Ve
girifl yaz›s›nda;
“ E mp e rya lizm

dünya  halklar›n›n bafl düfl-
man› olmaya devam ediyor.
Halk kurtulufl savafllar›n›n
diliyle söylersek; bafl çeliflki
emperyalizmle dünya halk-
lar› aras›ndaki çeliflkidir ve
tüm dünya halklar›, tüm
güçleriyle emperyalizme
karfl› savaflmal›d›rlar” diye
sesleniyor.
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Boran Yay›nc›l›k 
Ve Tutsak Yazar Ümit ‹lter
28. ‹stanbul Kitap Fuar›’ndayd› 

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31 Ekim-8 Kas›m
tarihleri aras›nda aç›lan 28. ‹stanbul Kitap Fuar›’nda BO-
RAN Yay›nc›l›k da stand açt›.

Kitap Fuar›’nda uluslararas› etkinliklerin yan› s›ra söyle-
fli, panel, fliir dinletisi, atölye faaliyetleri, çocuklar için çeflit-
li etkinlikler ve imza günleri düzenlendi.

Devrimci tutsak Ümit ‹lter'in ""YYaabbaann OO¤¤llaakk MMiisstt››rr
CCoo''yyaa KKaarrflfl››"" isimli kitab›n›n da 7 Kas›m’da imza günü ya-
p›ld›. Kitab›, Ümit ‹lter ad›na fuara kat›lan yazarlardan AAyy--
dd››nn IIllggaazz,, ‹‹bbrraahhiimm KKaarraaccaa,, GGüünnggöörr GGeennccaayy ve NNuurraayy
GGöökk AAkkssaammaazz imzalad›.

Ayr›ca stantta fuar boyunca ‘Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim’ kampanyas› kapsam›nda ‘‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n’ ta-
lepli imzalar topland›.

Yürüyüfl ssergisi GGemlik’te... Ba¤›ms›zl›k,

demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin susturulamayan
sesi Yürüyüfl’ün sergisi 9
Kas›m’da Gemlik’in Eflref Dinçer
Mahallesi’nde aç›ld›.

***

‹‹zzmmiirr''ddee YYüürrüüyyüüflfl DDeerrggiissii
SSaatt››flfl››...... ‹zmir Menemen-Asar-
l›k'ta 7 Kas›m, Yamanlar-Onur
Mahallesi'nde  de 8 Kas›m Pazar
günü yürüyüfl sat›fl› yap›ld›. Dergi
tan›t›m ve sat›fl› esnas›nda  Halk
Cephesi'nin "Amerika Defol Bu
Vatan Bizim" kampanyas› hakk›n-
da bilgi verildi. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2200 KKaass››mm -- 2266 KKaass››mm

"Hareket benim tüm inanc›md›r, özgürleflmemdir. Et ve t›rnak gibi bütünleflti¤im,
hareketimin olmad›¤› bir an dahi düflünemiyorum."

EROL YALÇIN

EROL YALÇIN... VE
DEV-GENÇL‹L‹K

Yukar›daki resimde Erol Yalç›n, bir 6
Kas›m eyleminde bahçede toplanm›fl ö¤-
rencilere boykotu anlatmaktad›r. 

O gün 6 Kas›m boykotu için ö¤rencile-
rin karfl›s›nda konuflan, kitle çal›flmas› ya-
pan Erol Yalç›n, bir baflka zaman elinde
f›rça duvarlara yaz› yazand›r. Ya da bir
baflka zamanda Dev-Genç’in yöneticisi,
yoldafllar›n›n ö¤retmenidir. Bir yoldafl› bu
yan›n› flöyle anlat›r Erol Yalç›n’›n;

“Dev-Genç içinde örgütlenme soru-
nundan lojistik iliflkilere, silahl› eylem-
lere kadar her konuda düflünür, ayr›nt›la-

r› kaç›rmaz, önerilerini tart›fl›rd›. Darbe-
cilik sonras› belli bir da¤›n›kl›k ve dene-
timsizli¤in yafland›¤› koflullarda bile pek
çok konuda iradili¤i elden b›rakmam›fl-
t›r. Faaliyetlerimizin günü birlik sürme-
sine izin vermezdi, ‘flimdiden neyi, na-
s›l, ne kadar zamanda yapaca¤›m›z ko-
nusunda anlaflal›m, biz neyin hesab›n›
soraca¤›m›z›, siz neyin hesab›n› verece-
¤inizi iyi bilin’ derdi.”

Ald›¤› her görevi yerine getirmek
için herfleyini ortaya koyan Erol Yal-
ç›n’d›r yukardaki sözlerin sahibi. Yapt›-
¤› ifle inanan, onu tüm benli¤iyle yaflatan
biridir. Erol yapt›¤› herfleye inanm›fl bir
Dev-Genç’liydi. Onu mücadelede büyü-
ten de bu yan›yd›.

*

ÜM‹T DO⁄AN GÖNÜL
Oligarflinin “sessiz imha” politikas›-

n›n katlettiklerinden biriydi. ‹flkence’de
yaflad›klar›, hapishane koflullar›n›n y›p-
rat›c›l›¤›, hapishanede yaflad›¤› sald›r›-
lar, açl›k grevleri ve ortaya ç›kan bu
sonuç... 

Ümit Do¤an Gönül, genç yaflta mü-
cadeleye kat›lm›fl, mücadele içinde kar-
fl›laflt›¤› tüm zorluklar› da aflabilmifltir. 

Tutsak düfltü¤ünde 17 yafl›ndad›r
Ümit Do¤an Gönül. Bir yanda oligarfli-
nin hapishanelerde sürdürdü¤ü sald›r›la-

r› yaflarken di¤er yandan da sa¤l›k so-
runlar› ile karfl›lafl›r.

Oligarfli “sessiz imha”politikas› ile
tutsaklar› tedavi etmeyerek, tedavisini
engelleyerek, geciktirerek, katletme po-
litikas› izlemektedir. Ümit Do¤an Gönül
böyle bir politikan›n sonucu flehit düfler.

Tutsakl›k koflullar›nda sald›r›lara ha-
z›r olan Ümit Do¤an Gönül, “sessiz im-
ha” politikas› karfl›s›nda da mücadele-
den bir ad›m geri
durmaz

O y›llardan bu-
güne, “sessiz im-
ha” politikas› so-
nucu onlarca dev-
rimci tutsak katle-
dildi. Oligarfli
Ümit Do¤an Gö-
nüller’i dün katle-
derken bugün de
Güler Zereler’i
katletmektedir.

“Sessiz imha”
politikas›n› sürdü-
ren, Faflizm  karfl›-
s›nda merhamet di-
lemeyen Ümit Do-
¤an Gönüller, dev-
rimci de¤erlerin
nas›l korunaca¤›n›
da gösterdiler. 

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

Ayhan
PEKTAfi
1962 Malat-
ya do¤umlu.
‹zmir’de Li-
seli DEV-
GENÇ safla-

r›nda müca-
dele ederken, emperyalist bir ku-
rulufla karfl›  eylem s›ras›nda bom-
ban›n patlamas› sonucu 22 Kas›m
1980’de flehit düfltü. Dev-Genç’in
anti-emperyalist tarihi bedeller
ödenerek böyle yaz›ld›. 

AAyyhhaann PPEEKKTTAAfifi

1975 Mufl  do¤um-
lu. 90 At›l›m’› son-
ras› ‹zmir’de mü-
cadeleye bafllad›-
¤›nda lise ö¤renci-
siydi. K›sa sürede
Liseli DEV-GENÇ’in

yönetici kadrolar›n-
dan biri oldu. Tutsak düfltü¤ü 1992 y›l›-
na kadar militanl›¤› ve çal›flkanl›¤›yla
hep örnek bir Dev-Genç’li oldu. Ayd›n
Hapishanesi’nde rahats›zland›. Oligarfli-
nin “sessiz imha” politikas› sonucu  24
Kas›m 1995’de flehit düfltü.

ÜÜmmiitt DDoo¤¤aann GGÖÖNNÜÜLL

Isparta Gençlik Derne¤i kurucu üyelerindendi.  Gençli¤in
akademik-demokratik mücadelesi içinde yerald›. Bir çok
kez gözalt›na al›nmas›na, polis tehditlerine ra¤men müca-
deleyi inançla sürdürdü. Yakaland›¤› hastal›k nedeniyle,
24 Kas›m 2003’de aram›zdan ayr›ld›.

SSoonneerr PPEEKKTTAAfifi

Halka ve devrimcilere yönelik sald›-
r›lar›n boyutland›¤›, kay›p ve katli-
am politikalar› ile devrimci hareke-
tin kuflat›lmaya çal›fl›ld›¤› bir dö-
nemdi. 26 Kas›m 1993’de, ‹stan-
bul Hasköy’de  silahs›z, savunmas›z
bir flekilde katledildiler.

Erol, 1965 K›rflehir do¤umluydu.
1988 y›l›nda Y›ld›z Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Y›ld›z Üniversitesi
Ö¤renci Derne¤i’nde, gençlik  eylemlerinde, bir DEV-GENÇ’li olarak cüreti ve karar-
l›l›¤› ile en önde oldu. fiehit düfltü¤ünde ‹stanbul DEV-GENÇ siyasi sorumlusuydu.
Selma, 1975 do¤umludur. Devrimci hareketin bir sempatizan› olarak, devrimci
harekete yard›m eden, devrimcileri sahiplenen  biridir. Düzenin istedi¤i gibi bir
gençlik olmak yerine, onurlu bir yaflam sürdürdü.

EErrooll YYAALLÇÇIINN SSeellmmaa DDOO⁄⁄AANN
KAYIP
1954 Çanakkale do¤umlu. ‹stanbul, Hasköy ve Okmeyda-
n›’nda anti-faflist mücadele içinde yer ald›. 12 Eylül faflist
cuntas› koflullar›nda da halka ve mücadeleye ba¤l› kald›.
20 Kas›m 1980’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. ‹flkenceci-
ler taraf›ndan kaybedildi. Gözalt›nda kay›plar›n ilklerinden
biriydi.HHaayyrreettttiinn EERREENN



Ça¤r› / ‹lan

‹çindekiler

Güler Zere Haberleri

4 ““Hepimiz

birimiz için”

6 148 günlük

kararl› mücadele
ve zafer!

10 Halk Cephesi:

“Güler Zere Özgür!”

12 HHaallkk››nn HHuukkuukk  BBüürroossuu::

““Halk için mücadele
edenler görülüyor, sahip-
leniyor, unutulmuyor”

14 ““Güler Zere

Onurumuzdur”

17 Hazmedemediler; çünkü

karfl›lar›nda “örgüt” vard›

18 Kan›tlayan bizzat

kurumun baflkan›d›r

49 NNaass››ll YYaaflflaammaall››??

Çocuklar›m›z› nas›l
yetifltirmeliyiz?

50 Irkç›l›¤a karfl› birleflelim!

52 Dersim’de Gül protesto

edildi

53 Kelimelerin savafl›

54 De¤inmeler 

28 Düzenin alevisi

olmayaca¤›z!

30 DDeevvrriimmccii OOkkuull::

Bireysel e¤itim

43 ÖÖ¤¤rreettmmeenniimmiizz:: Birimiz

hepimiz için, hepimiz

birimiz için yaflar ve ölürüz

44 Kürt milliyetçi hareketi bir

kez daha devrimcilere
sald›rd›

47  ABD operasonu sürüyor

AKP’nin ‘Kürt Aç›l›m’›
TBMM’de

34  6 Kas›m polis barikat›n›n

üzerine yürüyen gençlik
bizim gençli¤imizdir

37 Sorunlar›m›z çözümlerimiz

38 Karikatür sergisi açt›¤› için

tutuklanan ö¤renciler
tahliye oldu

19 Eyüp Bafl flehit düfltü

22 Eyüp Bafl ölümsüzür

O’nu halk›n›n kollar›nda
sonsuzlu¤a u¤urlad›k!

39 Amerika Defol Bu Vatan

Bizim

42 Neden suçlular gibi,

sessizce ve gizlice
gönderdiniz askerleri?

Amerika Defol... Bu Vatan
Bizim Kampanyas›

Ülkemizde Gençlik

24 BBa¤›ms›z

bir ülke,
vatansever bir
halk böyle bir
düflmanl›k
oda¤›n› kabul edemez!

25 Düzen güçlerinin sahte

anti-amerikanc›l›¤›!

‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!

‹ncirlik’e Yürüyoruz...
‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!
Sen de kat›l destek ver!
Tarih: 20-22 Kas›m 
Toplanma Yeri: 20 Kas›m Dolmabahçe 
Saat: 12.00

HALK CEPHES‹

ADALET ‹ST‹YORUZ!
Yozlaflmaya Karfl› Ç›kt›klar› ‹çin
Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!
Yer: Befliktafl 13. ACM
Tarih: 19 Kas›m Perflembe
Saat: 10.00

HALK CEPHES‹

Amerika Defol!
Bu Vatan Bizim!
Yer: ABD Konsoloslu¤u
Önü
Tarih: 15 Kas›m Pazar
Saat: 15.00

Halk Cephesi

Engin
Çeber’in
Katilleri
Yarg›lans›n!

Yer: Bak›rköy Adliyesi

Tarih: 16 Kas›m  
Pazartesi

Saat: 10.00

HALK CEPHES‹

Kültür
Sanat
Yaflam›nda
Tav›r 

Kas›m
Say›s› 

ÇIKTI!



Güler Zere’yi zulmün elinden çe-
kip ald›k. ‘‘HHeeppiimmiizz BBiirriimmiizz

‹‹ççiinn’’ DDiirreennddiikk vvee KKaazzaanndd››kk!! GGüü--
lleerr ZZeerree aarrtt››kk aarraamm››zzddaa.. Bu so-
nucun al›nmas›nda, “Güler Ze-
re’ye özgürlük” slogan›yla yürü-
yüfllerimize bir kez kat›lan›n, bir
gösteride yeralan›n, bir imza ata-
n›n da pay› var. Ancak aylar süren
bu kavgan›n merkezinde elbette
Halk Cepheliler vard›. Örnek
olan, önder olan, örgütleyen,
emek veren, nöbet yerlerinde ge-
cesini gündüzüne katan onlard›.
Meflruluklar›ndan ald›klar› güçle,
bu mücadelede de yeni eylem ve
direnifl biçimleri yaratt›lar, cüret-
liydiler, fedakard›lar, çünkü hem
taleplerinin hakl›l›¤›na, meflrulu-
¤una, hem kazanacaklar›na inan›-
yorlard›. 

HHaallkk CCeepphheelliilleerr,, sahiplenmede
yaratt›¤›n›z bu örnek, demokra-

tik mücadelede verdi¤iniz moral
güç, halk›m›z›n mücadelesinin ka-
zanç hanesine yaz›ld›. Aylard›r
Balcal› Hastanesi önünde, Adli
T›p önünde, Taksim’de ve bir çok
ilde, yurtd›fl›nda, bu hakl› meflru
talebi dile getirdiniz; bulundu¤u-
nuz her yere Güler’in sesini, “Gü-
ler Zere’ye Özgürlük” slogan›n›
tafl›d›n›z. Gün geçtikçe büyüdü bu
ses. Daha kararl›, istikrarl›, kitle-
sel hale geldi. Ve kimsenin duy-
mazl›ktan gelemeyece¤i bir boyu-
ta ulaflt›. 

Gerekti¤inde canlar›m›z› bir saniye
bile düflünmeksizin ortaya koya-

r›z; feda eylemlerinde oldu¤u gibi,
ölüme tilililerle u¤urlar›z yoldaflla-
r›m›z›. Ama gerekti¤inde tek bir
yoldafl›m›z›n bir gün daha fazla
yaflamas› için de dünyay› aya¤a
kald›r›r›z. T›pk› Güler Zere yolda-
fl›m›z için yapt›¤›m›z gibi. 

Güler Zere için, hasta tutsaklar›-
m›z için önce kendisi aya¤a kal-

kan ve ard›ndan Türkiye’yi aya¤a
kald›ran herkes, Güler’in zafer
iflareti yapan elleri, hepinize bir
teflekkürdür. Güler bizimdir, Gü-

ler’in ellerinde resmedilen zafer
bizimdir. 

Bu hakl›, meflru talebin mücadele-
sini verirken, gözalt›lar iflkence-

ler de yafland›. Ama Güler’in Bal-
cal›’dan ç›karken zafer iflareti ya-
pan o görüntüsü, çok daha büyük
bedeller ödemeye de¤ecek bir gö-
rüntüdür. Bu görüntü, ba¤l›l›¤›m›-
z›n, birli¤imizin gücüdür. 

Bu ba¤l›l›¤›, birli¤i büyüterek, ge-
lifltirerek, daha büyük sonuçlar

yaratmam›z, daha büyük zaferler
kazanmam›z mümkündür. 

Kuflkusuz, bütün bunlar› söyler-
ken, Güler Zere’yi ancak hastal›-

¤›n›n iyice ilerledi¤i bir aflamada
zulmün elinden alabildi¤imizi
unutmuyoruz. Buradan iikkii ssoonnuuçç
ç›kar ve hiç kimse bir an bile bu
iki noktay› akl›ndan ç›karmamal›:
BBiirriinncciissii,, oligarfli, yoldafl›m›z›
gün gün katletme politikas›nda bir
noktaya kadar ›srar etmifltir; bu
nedenle verdikleri tahliye karar›,
oonnllaarr››nn ssuuççuunnuu hiçbir flekilde de-
¤ifltirmez. ‹‹kkiinncciissii,, yoldafl›m›z› ve
di¤er hasta tutsaklar› zulmün elin-
den alabilmek için, daha fazla
güçlenmeliyiz; ggüüçç,, örgütlenmek-
tir, daha fazla örgütlenmeliyiz.
GGüüçç,, birleflmek, birlefltirmektir.
Daha fazla birleflmeli, halk›n ve
solun her kesimini büyüyen flekil-
de birlefltirmeliyiz.  

DDeemmookkrraattiikk mmüüccaaddeelleeddee ››ssrraarr,,
bbiirr CCeepphhee ggeelleennee¤¤iiddiirr!! Güler

Zere’yi, hasta tutsaklar› sahipleni-
flimiz, militan demokratik müca-
dele gelene¤ine ekledi¤imiz yeni
bir halkad›r. Demokratik mücade-
lede sonuçlar yaratman›n tek yo-
lunun ›srar, ›srar ve yine ›srar ol-
du¤u bir kez daha gösterilmifltir.
Düflünün, bugüne kadar “Türki-
ye’nin en önemli sorunudur” diye
gündeme getirilen bir çok konu,
bir kaç bas›n aç›klamas› ile geçifl-
tirilmifl, unutulmufl, unutturulmufl-
tur. Bu, demokratik mücadelenin
yasak savmac› tarzda ele al›n›fl›d›r
ve devrimci de¤ildir. Güler Ze-

re’yle ilgili de mesela bir kaç haf-
ta boyunca, bir kaç eylem yap›p
b›rakt›¤›m›z›, sonra arada bir yine
yasak savma kabilinden birfleyler
yapt›¤›m›z› düflünün. Ne olurdu,
hangi siyasi sonuçlar yarat›l›rd›?

Halk Cephesi’nin ve Cephelilerin
fark› buradad›r. Öyle bir sahip-

lenme ve kararl›l›kla ele al›nd› ki
bu mücadele, k›sa sürede Balcal›
ve Adli T›p önünde iki sabit dire-
nifl mevzisi olufltu. Taksim’deki
yürüyüfl baflta olmak üzere, iller-
deki eylemler periyodikleflti...  

Bu mücadele, afifllerimizden slo-
ganlar›m›za kadar da örnek bir

çal›flmad›r. Her fleyi en yal›n bi-
çimde ele ald›k. Eylemlerimizin,
politik çizgimizin çarp›t›lamaya-
ca¤› bir netlikte olduk.  

Haziran ay›n›n 12’sinde açt›k iillkk
““GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk””

pankart›n›. Temmuz ay›n›n bafl›n-
dan itibaren her yeri “Güler Ze-
re’nin Tahliye Edilmesini ‹stiyo-
rum! Ça¤r›ma Sen De Kat›l!”
afiflleriyle donatt›k. Bunlar› “Ül-
kemizin hapishanelerinde tutsak-
lar öldürülüyor! Herkese anlat›n.
Zulmü duymayan, zalimi tan›ma-
yan kalmas›n!” afifllerimiz izledi. 

Yaklafl›k 5 ay boyunca, her alanda
tüm di¤er örgütsel, siyasal çal›fl-

malar ve mücadeleler sürdürülür-
ken, her Cepheli’nin akl›n›n bir
köflesinde Güler Zere vard›. Cep-
heliler, iflte böyle büyük bir sahip-
lenme ortaya koydular. 

Bir çok eylem, bir çok direnifl biçi-
mi, kimsenin herhangi bir fley

söylemesine gerek kalmadan orta-
ya ç›kt›. Her Cepheli, Güler Ze-
re’yle ilgili yap›lan her fleye, ken-
disinden bir fley katt›. Herkes afifl-
lerin en ço¤unu yap›flt›rmak için
seferber oldu. En ço¤uyla yetinil-
medi, en büyü¤ü olsun istendi. Bu
sahiplenme, “Güler Zere’ye Öz-
gürlük!” kampanyam›z› büyüttü,
yayg›nlaflt›rd›. 

Burjuva bas›n yay›n organlar›n›n
Zere’nin tahliyesinden önceki 4-
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‘Hepimiz Birimiz ‹çin’
Güler’in ellerinde resmedilen zafer bizimdir, halk›m›z›nd›r



5 günlük süredeki yay›nlar›, ikti-
dar›n bu talebi art›k görmezden
gelemez hale gelmesi, iflte bu sü-
recin sonucudur. 

Baz›lar›, burjuva bas›n yay›n yaz›p
çizince iktidar›n konuyu günde-

mine almaktan kaç›namad›¤›n›
söylüyor, ama yanl›flt›r. Burjuva
bas›n yay›n› bu gerçekten kaça-
maz hale getiren de bizim müca-
delemizdir. E¤er ki mücadelemiz
olmasayd›, burjuva bas›n, bundan
önceki hasta tutsaklar›n katledil-
mesini nas›l sessizlikle geçifltir-
diyse, Güler için de ayn›s› olacak-
t›.   

GGüülleerr ZZeerree’’nniinn ttaahhlliiyyeessii,, bbüüyyüükk
ddiirreenniiflfliinn zzaaffeerriiddiirr.. Hasta tut-

saklar›n tahliye edilmesi, 7 y›ll›k
büyük direniflin en önemli taleple-
rinden biriydi. Güler Zere’nin tah-
liyesiyle 7 y›ll›k büyük direnifli-
miz kazanm›flt›r. Büyük direnifli-
mizden ö¤rendi¤imiz sab›rla, us-
tal›kla, deneylerimizle kazand›k. 

Güler Zere’yi zulmün elinden çe-
kip almam›z›n bir anlam› daha

var: DDeevvrriimmiinn vvee ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn
mmeeflflrruulluu¤¤uu kazanm›flt›r! Güler
yoldafl›m›z›n tahliyesi, devrimin,
devrimcili¤in meflrulu¤unun tart›-
fl›l›r hale getirildi¤i bir ortamda,
net bir meflruluk zaferidir.  

Her sorunda, ancak oligarflinin çiz-
di¤i s›n›rlar içinde kal›rsa, onla-

r›n kabul edebilece¤i “makul”
önerilerde bulunursa, sonuç alabi-
lece¤ini sanan anlay›fl› reddettik;
Kendi meflrulu¤una ve halk›n gü-
cüne güvenmeyip, kitlelerin, kü-
çük-burjuvazinin ve burjuva poli-
tikac›lar›n ““vviiccddaannllaarr››nnaa”” sesle-
nen tarz› reddettik. Burjuvazinin
vicdan›, insaf› olmazd› zaten. En
bafl›ndan itibaren ““mmeerrhhaammeett ddee--
¤¤iill,, aaddaalleett”” diye koyduk tavr›m›z›
ortaya. Adalet derken de, u¤runa
yüzlerce y›l mücadele etti¤imiz
haklar›n uygulanmas›yd› istedi¤i-
miz. 

Güler Zere’nin kanser hastal›¤›nda
görülmesi gereken sadece hasta-

l›k ve o hastal›¤›n yaratt›¤› ac›lar
de¤ildi. Kanser hastas› bir tutsak
etraf›nda geliflen sorun, oolliiggaarrflfliiyy--
llee ddeevvrriimmcciilleerr,, oolliiggaarrflfliiyyllee hhaallkk

aras›ndaki mücadelenin bir biçi-
miydi. Bu yüzden Güler’in ac›la-
r›n› de¤il, faflizmin Güler’e zul-
münü anlatt›k. Onun DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹
bir tutsak oldu¤unu vurgulad›k
her yerde ve her koflulda. Kazana-
caksak böyle kazanmal›yd›k.
Kendi meflrulu¤unu inkar ederek,
icazetle ve dilenerek elde edilecek
herhangi bir sonuç, devrimci, de-
mokratik anlamda bir kazan›m de-
¤ildir. 

Oligarfli, son ana kadar bize mer-
hamet dilemeyi dayatt›. “Ailenin

veya kendisinin baflvurusu olma-
d›¤› için bir ifllem yapam›yoruz”
diyordu Cumhurbaflkanl›¤›. Red-
dettik. Sonunda Cumhurbaflkan›,
kendi aç›klamalar›n› çi¤neyip Gü-
ler’in tahliyesini sa¤layacak kara-
r›n› verdi. ‹nançlar›m›zla, ilkeleri-
mizle ölümün karfl› karfl›ya konul-
du¤u her yerde, öldük; inançlar›-
m›zdan, ilkelerimizden vazgeç-
medik. Güler Zere yoldafl›m›z,
hastanede ölebilirdi; ki o durumda
da, asla diz çökmeyen, asla mer-
hamet dilenmeyen bir devrimci
olarak vermifl olacakt› son nefesi-
ni. Bir devrimci için eenn tteemmeell
oollaann da budur. 

Güler Zere’yi sahipleniflimizdeki
devrimci meflrulu¤umuzla, “in-

san yaflam› herfleyin üzerindedir”
türünden pespayelikleri de bir kez
daha yere serdik. ‹nsan yaflam›,
nas›l onun inançlar›n›n önüne ge-
çebilir? ‹nançlar›ndan, düflüncele-
rinden soyundurulmufl, diz çöktü-
rülmüfl bir insan, ne kadar ve nas›l
bir insand›r? ‹nançlar›n›, düflünce-
lerini terketmifl, boyun e¤mifl bir
insan olmaktansa ölmek iflte bu
anlamda ye¤dir. 

HHaassttaa ttuuttssaakkllaarr iiççiinn yyüükksseelleenn
mmüüccaaddeellee,, CCeepphheemmiizziinn bbiirrlleeflflttii--

rriicciillii¤¤iiddiirr.. BBiirrlleeflflttiikk vvee bbiirrlleeflflttiirr--
ddiikk!! Taksim’de her hafta yürüyen
binler, Türkiye solunun her kesi-
mini içeriyordu. Herkese ça¤r›
yapt›k, herkesi birlefltirdik. Her za-
man söyledik; birlik ssoorruummlluulluukk--
ttuurr,, birlik ffeeddaakkaarrll››kktt››rr,, birlik
eemmeekkttiirr,, birlik ttaavviizzddiirr.. Hepsini
verdik. Grupçulu¤un, rekabetçili-
¤in Türkiye soluna iflah olmaz bir
hastal›k gibi yap›flt›¤› bir gerçek-
ken, bu durumu de¤ifltirerek tek
bir pankart›n arkas›nda aylarca
birlikte yürüdük.  

AKP iktidar›n›n hasta tutsaklara
uygulad›¤› zulmün karfl›s›na

güçlü bir biçimde ç›kmal›yd›k.
Tutsaklar›n› sahiplenmek, bir halk
için de, o ülkenin solu için de bir
onur sorunudur, tart›fl›lamaz bir
sorumluluktur. “Güler Zere’ye
Özgürlük! Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n” pankart›n›n arkas›nda
yürürken, iflte bu sorumlulu¤u üst-
leniyorduk ve kimsenin bu sorum-
lulu¤u grupçulukla, rekabetçilikle
gölgelemesine izin verilemezdi.
Taksim’deki eylemde, bafl›ndan
itibaren tek bir Cephe pankart›,
dövizi, bayra¤›, flamas› tafl›maya-
rak, olmas› gerekene önce kendi-
miz örnek olduk.  

YYoollddaaflflllaarr,, hayat›n önümüze geti-
rece¤i her sorunda, emperyaliz-

me ve oligarfliye karfl› direnifl bay-
ra¤› açt›¤›m›z her konuda, benzer
flekilde birleflmeli, seferber olma-
l›y›z. B›kmadan, usanmadan de-
vam etti¤imizde, mutlaka sonuç
alaca¤›m›z kesindir. 

Yeni zaferler kazanaca¤›z. Daha
büyük zaferler kazanaca¤›z.

Bundan hiç kuflkumuz yok. Cep-
heliler, yeni zaferler için, önder
yoldafllar›m›z›n istedi¤i gibi, daha
h›zl› koflacaklar, daha fazla cesa-
retle donanacaklar, bundan da
kuflkumuz yok. 

Güler Zere ve tüm hasta tutsaklar
ad›na, tüm devrimci tutsaklar

ad›na, bu mücadele yer alan her-
kese teflekkürlerimizi ve sevgileri-
mizi, selamlar›m›z› iletirken, Gü-
ler Zere’nin özgürlü¤ü için müca-
dele edenler ad›na da Güler Ze-
re’yi kucakl›yor, aram›za hoflgel-
din diyoruz. 
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Bu hhakl›, mmeflru ttalebin mmü-
cadelesini vverirken, ggözalt›lar

iflkenceler de yyafland›. AAma
Güler’in BBalcal›’dan çç›karken
zafer iflareti yyapan oo ggörüntü-
sü, ççok ddaha bbüyük bbedeller
ödemeye dde¤ecek bbir görün-
tüdür. BBu ggörüntü, bba¤l›l›¤›-
m›z›n, bbirli¤imizin ggücüdür. 



Aylard›r sürdürülen mücadele
nihayet sonuç verdi ve dergimizin
önceki say›s›nda da haberi verildi¤i
gibi, Güler Zere tahliye oldu.  

Güler Zere, Adli T›p Kuru-
mu’nun hastal›¤›n›n tedavisi için
tahliyesini öngören raporunun “h›z-
la” bürokratik çarklar› aflmas› sonu-
cunda, 6 Kas›m 2009 Cuma günü
Cumhurbaflkan›'n›n 104. madde
kapsam›nda yetkisini kullanmas›yla
tahliye edildi.

BBaallccaall›› öönnüünnddee ssllooggaannllaarrllaa 
kkaarrflfl››llaammaa:: ““BBuu,, mmüüccaaddeelleenniinn
bbaaflflaarr››ss››dd››rr””

Tahliye karar›n›n duyulmas›yla
Güler Zere'nin yoldafllar›, ailesi,
dostlar› 121 gündür oturma eylemi-
nin yap›ld›¤› Adana'da Balcal› Has-
tanesi önünde topland›. ‹nönü Par-
k›’ndaki haftal›k periyodik
oturma eylemini yapmaya ha-
z›rlananlar da karar› duyarak,
Balcal› önüne geldiler. 

Evraklar›n ulaflmas› ve tah-
liye ifllemleri için uzun bir
bekleyifl bafllad› Balcal› önün-
de. Asl›nda hepsi bir kaç saat
sürecek bir bekleyiflti bu; ay-
lard›r bekleniyordu bu an; ama
flu son bir kaç saat, aylardan

daha uzun gelmeye bafllad›
bekleyenlere. 

Tahliye karar›yla ilgili
ilk aç›klamay› Güler Zere'nin

Avukat› Taylan Tanay, Güler’in
babas› Haydar Zere ile beraber yap-
t›. Tanay süreci flöyle özetledi: "Bu
toplumsal, siyasal, sendikal müca-
delenin baflar›s›d›r. Bu mücadelede
yan›m›zda olan tüm kurum, kifli, he-
kim örgütlerine teflekkür ediyoruz.
Uzun ve zorlu mücadele sonucunda
elde edilen bu sonuçtan sonra önü-
müzde çözmemiz gereken iki mesele
var. Birincisi Güler'in h›zl›ca... te-
davi sürecini bafllatmak, di¤eri Gü-
ler'i ölüme mahkum edenlerden her
platformda hesap sormak....”

Haydar Zere de bu karar›n geç
geldi¤ini belirtti ve "karar 2-3 ay
önce gelseydi k›z›m›n yaflama flans›
fazlayd›, yine de sevinçliyiz. Bun-
dan sonra tedavisini ‹stanbul'da
sürdürece¤iz" dedi.

Bekleyifl sürerken Güler'in tahli-

yesi için oraya toplanm›fl bulunan-
lara, bas›n emekçilerine, hasta ya-
k›nlar›na tatl›lar da¤›t›ld›. Bu arada
Demokratik Haklar Federasyonu
üyeleri sloganlar›yla gelerek, bekle-
yenlere kat›ld›. 

Saat 19.30'da demokratik ku-

rumlar, ortak bir aç›klama yaparak,

bu kazan›m›n mücadele sonucunda

oldu¤unu belirttiler. "Güler Zere'ye

Özgürlük Hasta Tutsaklar Serbest

B›rak›ls›n" pankart› son kez aç›ld›

hastane önünde... Ancak di¤er has-

talar düflünülerek, sloganlar az ve

sessiz at›l›yordu... Bir zafer kutlu-

yor olmalar›na ra¤men, a¤›r hasta

yak›nlar›n›n varl›¤› nedeniyle ha-

laylar, türküler de ertelendi.  

Bekleyifl saat 21.00'a kadar sür-

dü. Refakatç› gelerek tahliyenin

gerçekleflece¤ini bildirdi. Herkes,

Güler’in ç›kaca¤› kap›ya hücum et-

ti... Saat 21.30... Güler tekerlekli

sandalye ile ç›k›yor aylard›r hapse-

dildi¤i hapishane hastanesinden..

Halk Cepheliler çiçeklerle ve

"Güler Zere Onurumuzdur,

Devrimci Tutsaklar Onurumuz-

dur" sloganlar›yla karfl›l›yorlar

onu... Güler bekleyenleri zafer

iflaretleriyle selaml›yor... Zafer

bizim, zafer hepimizin, Gü-

ler’in elleri, her f›rsatta bu ger-

çe¤i anlat›yor... Elleri zaferde

bindi¤i ambulansla bir gece ka-

laca¤› hastaneye götürülüyor..  
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148 günlük kararl›
mücadele ve zafer!
Cumhurbaflkan›, ‘kendisi baflvurmadan
olmaz’ diyordu... Adli T›p ‘yatabilir’ diyordu..
Uyulmas› zorunlu bir sürü bürokrasi vard›... 

Demek ki olabiliyormufl... Peki nas›l oldu?

Birden insan haklar›n› m› hat›rlad›lar yoksa.. 
Evet, bürokrasiyi de, Adli T›p’›n gerici
direniflini de k›ran, direnifl ve mücadeleydi... 



SSoonn iikkii aayyddaa ddee¤¤iiflfleenn ssaaddeeccee
iikkii flfleeyy vvaarrdd››:: DDaahhaa ççookk 
tteeflflhhiirr oolldduullaarr;; ddiirreenniiflfl 
ddaahhaa ççookk bbüüyyüüddüü!!

Adli T›p, daha iki ay önce, 27
A¤ustos’ta Güler Zere’nin “tedavi-
si”nin hapishanede devam edebile-
ce¤ine karar vermiflti. Peki ne de-
¤iflmiflti de flimdi ayn› Adli T›p, tah-
liye edilmesi gerekti¤i do¤rultusun-
da rapor vermiflti?

De¤iflen bir fley yoktu. Adli T›p,
Güler Zere’nin durumunu t›bben
yeniden incelemifl, yeni bir bulguya
ulaflm›fl da de¤ildi...

Cumhurbaflkan› da çok k›sa süre
önce yapt›¤› aç›klamada, “ailesinin
veya kendisinin baflvurusu olmadan
bir ifllem yapamay›z” diye aç›klama
yaparak, merhamet dilendirme da-
yatmas›n› sürdürüyordu.   

Peki ne olmufltu da hem Adli
T›p, hem Cumhurbaflkanl›¤› görüfl
de¤ifltirmiflti?

De¤iflen bafll›kta da belirtti¤imiz
gibi iki fleydi. 

Bas›n›n Zere’nin tahliyesini na-
s›l verdi¤ine dair bir kaç örnek akta-
ral›m:

“Ölüme 5 kala gelen af” (Va-
tan), “Güler Zere’ye ölüm s›n›r›nda
gelen af” (Aktüel Bak›fl),  “Güler
Zere'ye Çankaya'dan 'son dakika'
aff›...” (Radikal), “Güler Zere Kara-
r› Baflvuru Olmadan Ç›kt› Sonunda
Affedildi” (Milliyet)

Bir anormallik oldu¤u aç›kt›.
Burjuva bas›ndaki flu sat›rlar da hu-
kuk d›fl›l›¤›n aleni oldu¤unu göste-
riyordu: “Adli T›p Kurumu’nun ra-
poru, 8 ayda alamad›¤› yolu ka-
muoyu bask›s› nedeniyle bir günde
ald›.” (Vatan), “Güler Zere için Ad-
li T›p'›n 'Tedaviye ce-
vap vermiyor' raporu
jet h›z›yla Adalet Ba-
kanl›¤›'na ard›ndan
Çankaya'ya gönderil-
di.” (Radikal)

Adli T›p suçüstü
yakalanm›flt› asl›nda.
De¤iflen iki fleydi ve o

iki olgu, Adli T›p raporunu ve Çan-
kaya’n›n karar›n› iflte böylesine h›z-
land›rm›flt›. Kuryeler seferber ol-
mufl, uzmanlara uçaklar›n kap›s›nda
belgeler imzalat›lm›flt›... 

K›sacas›, Adli T›p’› da, Çanka-
ya’y› da ddee¤¤iiflflttiirreenn,, ddiirreenniiflflttii.. 

YYaaflflaass››nn DDiirreenniiflfl 
YYaaflflaass››nn ZZaaffeerr

Güler Zere, 7 Kas›m’da uçakla,
Adana'dan ‹stanbul'a sevkedildi.
Akflam saatlerinde uçaktan inen Ze-
re'yi, havaalan›nda da bekleyenler
vard›. Halk Cepheliler "Sevgili Gü-
ler Seni Sevgimizle Yaflataca¤›z"
pankart›yla oradayd›lar. Pankart›n
hemen arkas›ndakilerin ço¤u ise
TAYAD’l›lard›; ülkemizde ve dün-
yada tutsaklara sahip ç›kman›n ad›
demekti TAYAD ve elbette orada
olacaklard›.. 

Güler, uçaktan direk havaalan›-
n›n ambulans›na bindirilen Zere'yi
havaalan› ç›k›fl›nda yoldafllar›n›n
ça¤›rd›¤› ambulans ald› ve Çapa T›p
Fakültesi'ne do¤ru yola ç›k›ld›.

Çapa T›p’›n önünde de kalabal›k
bir Halk Cepheliler grubu bekliyor-
du. Bu arada Halk Cepheliler, Gü-
ler’in sa¤l›k durumunu riske edecek
herhangi bir davran›fltan uzak du-
rulmas› için örgütlü olmalar›na ya-
k›fl›r bir disiplin sergiliyorlard›. 

Duygular›n› en iyi “Yaflas›n dire-
nifl, yaflas›n zafer” slogan› ifade edi-
yordu.. Aylard›r verilen mücadeley-
le tahliye olan Güler Zere, Çapa T›p
önünde de ambulanstan yine zafer
iflaretleriyle indirildi; Güler her ad›-
m›nda, 148 gündür difle difl, dolu
dolu sürdürülen kavgan›n sonucunu
ilan ediyordu adeta.. 

Zere odas›na ç›kar›ld›ktan sonra
burada bir aç›klama yapan Av. Tay-

lan Tanay; "Hastal›¤›n›n birinci y›-
l›nda Güler Zere nihayet gerçek bir
muayeneye bugün ad›m att›" diye-
rek, AKP’nin o güne kadar sürdür-
dü¤ü katliamc›l›¤a iflaret ediyordu
bir kez daha. Zafer Üskül'ün iddia
etti¤i gibi, Zere’nin tahliyesi, "dev-
letin demokratl›¤›"n›n de¤il, aylar
süren kavgan›n sonucuydu. 

1122 HHaazziirraann’’ddaann
66 KKaass››mm’’aa...... 114488 ggüünn

Elbistan Hapishanesi’nde tut-
sakt› Güler Zere. 2008 A¤ustos’un-
da “difl a¤r›s›” flikayetiyle ç›kt› dok-
tora... Hastal›¤›na teflhis koymad›
tecrit düzeni. Aylar sonra, Kas›m’da
Adana Balcal› Hastanesi’ne getiril-
di. fiubat 2009’da kanser teflhisi ko-

nuldu. 

12 Mart 2009 gü-
nü, Güler Zere’nin
avukatlar›, Güler’in
cezas›n›n infaz›n›n
ertelenmesi için Ada-
na Baflsavc›l›¤›’na
baflvurdu. 

Güler tahliye
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Güler Zere’nin tedavisi halen
Çapa T›p Fakültesi’nde sürdürü-
lüyor. Doktorlar ilk tetkiklerinde
“Bak›m›ndan kkaynakl› yy›p-
ranm›fll›klar var.” teflhisi koy-
mufllard›. Bu t›bbi bir tesbitti;
bunun siyasi karfl›l›¤› ise fluydu:
TECR‹T koflullar›ndan dolay›,
vücudu y›pranm›fl...

Y›pratanlar belli... Tecriti
uygulayan, sessizli¤i sürdürebil-
dikleri sürece, tecrit alt›nda kat-
letmek isteyenler bellidir. AKP
iktidar›na karfl› sesimizi yüksel-
terek, hasta tutsaklar›n katledil-
di¤i sessizli¤i parçalayal›m. 



edilmiyor, ameliyat edilmesine ra¤-
men hastal›¤› gün gün ilerliyor, te-
davisi yap›lm›yordu. 

12 Haziran’da Balcal› hastanesi
önünde TAYAD’l› Ailelerin “Güler
Zere’ye Özgürlük” eylemi vard›.
Hukukun, t›bb›n bitti¤i yerde, Gü-
ler’i zulmün elinden çekip alman›n
tek yolu vard›. Güler’in yoldafllar›
da da o yoldan yürüyecekti. 

22 Haziran 2009’da Çukurova
Üniversitesi Adl› T›p Anabilim Dal›
Baflkanl›¤›, Güler’in “cezas›n›n in-
faz›n›n ertelenmesi” gerekti¤i yo-
lunda bir rapor haz›rlad›. Ama faflist
devlet bu raporu geçersiz sayd›.. 

5 Temmuz’da Güler, 14 saatlik
iflkenceye dönüflen bir yolculukla
Adana’dan ‹stanbul Adli T›p Kuru-
mu’na getirildi. 2 dakika muaye-
ne(!) edilip ayn› gün geri götürüldü.
Sonuç: Halk düflman› Adli T›p yö-
netimi, “Güler Zere’nin infaz›na

hastanede devam edilmesi yönün-
de” rapor verdi. 

10 Temmuz’da Balcal› Hastane-
si önünde içlerinde Güler Zere’nin
babas›n›n ve TAYAD’l›lar›n oldu¤u
bir grup taraf›ndan oturma eylemine
baflland›. 

Adli T›p’›n t›pla, bilimle, hukuk-
la de¤il, devrimcilere düflmanl›kla
hareket etti¤i her gün bir kez daha
aç›¤a ç›k›yordu. 

10 A¤ustos’ta Adli T›p önünde
““öözzggüürrllüükk nnööbbeettii”” bafllad›. Art›k
infazc›lar›n, iflkencecilerin, teca-
vüzcülerin hamileri, her gün geçer-
ken, gün gün katlettikleri Güler Ze-
re’nin yoldafllar›n›, dostlar›n› göre-
ceklerdi... 

Taksim’de her hafta binlerin ka-
t›ld›¤› yürüyüfller yap›lmaya bafllan-
d› Güler ve hasta tutsaklar için... Bir
çok ilde eylemler süreklileflti.. ‹kti-
dar, Adli T›p, faflist politikalar›nda

›srar ediyorlard› buna ra¤men. Ve

eylemler sürüyordu. 

Adli T›p Genel Kurulu, 10 Eylül

2009’daki toplant›s›nda Güler Zere

dosyas›n› görüflmedi bile. Kas›m

bafl›nda kanser akci¤ere s›çrad›.    

Eylemler sürdü. 

12 Haziran’dan 6 Kas›m’a ka-

dar, yyaakkllaaflfl››kk 55 aayy,, Gülerle ilgili ey-

lemlerin yap›lmad›¤› tek bir hafta

yaflanmad›... Israr edildi, oligarflinin

gösterdi¤i icazet ve merhamet yolu-

na asla sap›lmadan kararl›l›k göste-

rildi ve iflte nihayet 6 Kas›m’da bu

karar› vermek zorunda kald›lar. 

KKaarraarr,, mmüüccaaddeelleenniinn ssoonnuuccuu--

dduurr.. Zafer, 148 gün boyunca, Güler

Zere’ye özgürlük slogan›n›n ülke-

mizin dört bir yan›na tafl›yanlar›n-

d›r. 
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Güler Zere’nin Balcal› Hastane-
si’nde durumunun a¤›r oldu¤u bir
dönemde onu kontrole gelen Prof.
Dr. Melek Erkifli, bir doktorun kul-
lanmamas› gereken fleyler söyle-
miflti Güler Zere’ye.

Bir doktor öncelikle hastas›n›
tedavi etmeyi, ona her aç›dan yar-
d›m etmeyi düflünmelidir. Meslek
kurallar› onu gerektirir. Melek Er-
kifli o zaman böyle yapmam›fl, Gü-
ler’e “d›flarda olsayd›n kaç kifliyi
öldürecektin” diyerek, adeta onu
sorgulamaya kalk›flm›flt›. Böyle
düflmanca bakan birinin, herhangi
bir tedavi yapmayaca¤› da aç›kt›... 

Güler Zere’nin daha sonradan
servisi de¤ifltirilmifl ve bafl›nda
Melek Erkifli’nin bulundu¤u Onko-
loji servisine yat›r›lm›flt›. Bu da bir
baflka bask› ve keyfiyetti Güler aç›-
s›ndan. Çünkü kendisine düflmanl›-
¤›n› aç›kça ifade eden birinin elle-
rine teslim ediliyordu.. 

Elbette bu keyfilik karfl›s›nda

da sessiz kal›nmad›, Prof. ünvan›

tafl›yan Erkifli’nin devrimci düfl-

manl›¤› teflhir edildi. 

Melek Erkifli, o noktadan sonra,

sanki biraz “de¤iflti”. Önce kendi-

sine Güler Zere’nin ““ccaannll›› bboomm--

bbaa”” oldu¤unun söylendi¤ini belir-

terek, günah ç›karmak istedi. Öyle

olsayd› ne olacakt› peki? Günah ç›-

karmas› bile bir doktora de¤il, bir

fafliste ait gerici kafa yap›s›n› ele

veriyordu. 

Melek Erkifli sözlerinin yanl›fl

anlafl›ld›¤›n›, kendisinin bir anne

oldu¤unu, bir “anne olarak” Güler

Zere ile konufltu¤unu söylüyordu

kendini aklamaya çal›fl›rken ve ar-

kas›ndan ekliyordu: "Can›m benim
internette ismim falan ç›km›fl so-
nuçta benim de çocuklar›m var biz
de can tafl›yoruz. Hani o fleyleri si-
lerseniz..."

Derdi buydu iflte. 

Hücresinde bir tutsak karfl›s›n-

da, bir kanser
hastas› karfl›s›n-
da at›p tutmak,
yukar›dan teh-
ditkar konuflma-

lar yapmak kolayd›!

Güler örgütsüz olsayd›, o tehdit
o hücrede kalacakt›... 

Polis ve asker, özellikle tutsak-
lara karfl› doktorlar›, hastane perso-
nelini k›flk›rtmak için y›llard›r bu
tür demagojilere baflvururlar. Bal-
cal›’da Güler Zere için de ayn› fley-
leri yapm›flt›r polis ve asker.

Bir doktor olarak Melek Erkifli
bunlara itibar etmemeliydi. Ayr›ca
hasta tutsak ne ile “suçlan›rsa” suç-
lans›n hasta oldu¤u unutulmamal›-
d›r. Doktorlar, hastane personeli bu
yan›yla polis ve askerin anlatt›kla-
r›n›n yalanlardan ibaret oldu¤unu
bilmeli ve onlardan uzak durmal›-
d›r!

KKiimmssee uunnuuttmmaass››nn;; devrimci
tutsaklar yaln›z de¤ildir. Hele hasta
tutsaklara karfl› insanca davran›p,
görevlerini yapmak yerine düfl-
manca davrananlar› bu halk hiçbir
zaman unutmaz, affetmez.

‘Prof.’ Ünvanl› Zavall› Bir Korkak
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Güler Zere’den Mektup

‘Mücadele açt› o kap›y›’
11.11.2009

Öncelikle selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Biliyorum ki flu anda içinde
bulundu¤um ruh halim, düflüncelerim merak ediliyor. Do¤rusu hala duygu-
lar›m tek bir tarafa do¤ru akm›yor. Kar›fl›k.

fiimdi d›flar›day›m. Yani Özgür. Özgür bir ortamda tedavi edilmeye
çal›fl›l›yorum. Bugüne nas›l geldik? Elbette emekle, özveriyle, fedakarl›kla, azimle, “biz”im gücümüzle
geldik. Zulmün elinde b›rak›lmad›m. Mücadele dalga dalga yay›ld›. ‹mzadan afifllere, afifllerden oturma
eylemlerine kadar büyüdü. Kararl›l›kla devam edildi. Öyle ki ad›m› duymayan neredeyse kimse kalmad›.

Gün oldu so¤ukta, ya¤murda kald›n›z, gözalt›na al›nd›n›z. Bunlar› duyunca her defas›nda ben daha çok
hayata sar›ld›m. Yatmaktan utand›m. Hani flair demifl ya; “senin karfl›nda ölmekten utan›yorum”, öyle bir fley
benimki de. 

Adeta bir kap›yd› zorlanan ve o kap› aç›ld›. Mücadele zorlad› o kap›y›. Mücadele açt› o kap›y›. Bugüne
mücadele ile geldik. Ben ne diyece¤imin zorlu¤unu yafl›yorum asl›nda. Teflekkür etsem... Bu mücadeleyi
bafllatan, yükselten, canlar›ma, emek verenlere, omuzlayanlara, destek verenlere, bas›n emekçilerine teflekkür
ediyorum. 

Geç b›rak›ld›m. Fakat bunun sorumlusu mücadele de¤il. Aflikar olan düzenin ta kendisidir. Beni ölümün
k›y›s›na getirip öyle b›rakt›lar. Yaflam hakk›m gasbedildi. D›flar›da “ölme hakk›” verildi. Bunu da unut-
mayaca¤›m. Henüz içeride hasta tutsaklar var. Hala tecrit var. Ki tecritin ta kendisidir ölüm.

Benim bir yan›m buruk. Hastal›k flu bu de¤il bu buruklu¤un sebebi. Sebep tutsak yoldafllar›m,
dostlar›md›r. Onlar› çok özlüyorum. Beni teselli eden tek fley ise, ne yap›yorsam onlara yap›yorum. Kimin
elini tutuyorsam onlar›n s›cakl›¤›n› da parmaklar›m›n aras›na yüklüyorum. Ve yüre¤imdeki gücün sebebi
onlar, tüm sevdiklerim... 

Sizleri çok seviyorum...

Sevgi ve sayg›lar›mla.

Yürüyüfl

15 Kas›m
2009

Say›: 20

Güler Zere ile ilgili

olarak haftalarca karar

vermeyerek, Zere’nin

hastal›¤›n›n ilerlemesini

ve geriye dönüflü olma-

yan bir noktaya gelmesi-

ni sa¤layan Adli T›p ku-

rumunun katilli¤inin na-

s›l tasarlanarak, planl›

haz›rland›¤› bir kez daha

belgelendi.

27 A¤ustos 2009 gü-

nü toplanan Adli T›p Ge-

nel Kurulu kurulda On-

kolog olmad›¤› gerekçe-

siyle karar vermemifl,

kurula 2 onkoloji uzma-

n› ça¤r›lm›flt›.

Ça¤r›lan 2 onkolog,

raporlar›n› haz›rlayarak

8 Eylül 2009 tarihinde

Adli T›p’a verdiler. 

Onkologlar›n raporu,

Güler Zere’nin tedavisi

için tahliye edilmesi yö-

nündeydi. 

Ancak buna ra¤men,

Güler Zere tahliye edil-

medi. Onkologlar›n
raporlar›, iflleme ko-
nulmay›p, bekletil-
di... Adli T›p, Güler
Zere’yi tahliye etme-
mek için “evrak ek-

sik” gerekçelerine sar›l-
maya devam etti: Tam 2
ay daha uzatt› bu süreci.

Güler Zere’nin hasta-
l›¤› iyice ilerlesin, ölü-
mün k›y›s›na gelsin ki,
ondan sonra karar ver-
sinler!

2 ay beklemifl ve öyle
karar vermifllerdir. Dev-
rimci düflmanl›¤› ile ha-
reket eden Adli T›p, kat-
liamc›l›¤›n› bir kez daha
kan›tlam›flt›r.

Adli T›p’›n

Son Sahtekarl›¤›

Tecritte 

Karikatür Yasak
Kocaeli 1 No’lu F Tipi

Hapishane idaresi, tutuklu-
lar›n çizdi¤i bütün karika-
türlerde bir “ssuuçç” unsuru
yaratarak, imha ediyor. Tu-
tuklu Bar›fl ‹nan'›n çizdi¤i
iki karikatürü “sak›ncal›”
bulan hapishane idaresi,
“devlet, TSK ve Meclis’i
karalad›¤›ve as›ls›z itham-
lar içerdi¤i” ni öne sürerek,
karikatüre el koydu. Tutuk-
lular›n içeride ç›kard›klar›
karikatür dergilerini yasak-
layarak d›flar›ya gönderil-
mesini de engellemektedir.



***

Zulmü yendik bu kez. Zulmün,
hasta tutsaklar üzerinde sürdürdü¤ü
“sessiz imha” planlar›n› bozduk.
Türkiye halklar›, AKP iktidar›n›n ve
Adli T›p baflta olmak üzere, devle-
tin tüm ilgili kurumlar›n›n Türkiye
hapishanelerinde insanl›k d›fl› bir
politikay›, bir katliam› sürdürdü¤ü-
nü ö¤rendi. Katliamc›lar deflifre ol-
du. Bu mücadelenin sonunda Güler
Zere’yi zulmün elinden çekip ald›k. 

Aylard›r bildirilerimize, afiflleri-
mize, pankartlar›m›za ““GGüülleerr ZZee--
rree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk”” yazd›k. fiimdi bu
bildirinin bafl›na ““GGÜÜLLEERR ZZEERREE
ÖÖZZGGÜÜRR”” diye yazabilmek, Türki-
ye halklar›n›n zulüm karfl›s›nda ka-
zand›¤› zaferdir. ““GGÜÜLLEERR ZZEERREE
ÖÖZZGGÜÜRR”” diyebilmek, bu mücade-
lede yer alan herkesin ortak onuru-
dur. “Güler Zere’ye Özgürlük” slo-
gan›yla sürdürülen bu mücadeleye
kat›lan, flu veya bu biçimde katk›da
bulunan herkese teflekkür ediyoruz. 

GGüülleerr ZZeerree’’yyee vvee HHaassttaa
TTuuttssaakkllaarraa SSaahhiipp ÇÇ››kkmmaakk,,
TTüümm HHaallkk››nn,, TTüümm SSoolluunn
SSoorruummlluulluu¤¤uuyydduu:: BBuu
SSoorruummlluulluu¤¤uu KKaarraarrll››ll››kkllaa
ÜÜssttlleennddiikk

Güler Zere, devrimci bir tutsak-
t›; 14 y›ld›r tutukluydu ve kanser
hastas›yd›. Güler Zere’nin kanser
oldu¤unun anlafl›lmas› üzerine, 12
Mart 2009’da, tedavisine d›flar›da
devam edebilmek için cezas›n›n er-
telenmesi talebinde bulunduk. Ve o
baflvuruyla, bugüne kadar sürecek
bir mücadeleyi bafllatm›fl olduk.
Haziran ay›ndan itibaren Güler Ze-
re’nin yat›r›ld›¤› Adana Balcal›
Hastanesi önünde, ‹stanbul Adli T›p
önünde “özgürlük nöbetlerine” bafl-
lad›k. Aylard›r gecede gündüzde,

so¤ukta s›cakta, tek bir saat bile bofl
kalmad› nöbet yerlerimiz. ‹stanbul
Taksim’de ve Anadolu’nun bir çok
flehrinde, devrimci, demokrat, ileri-
ci güçlerin birlikteli¤iyle her hafta
yap›lan oturma eylemleriyle, yürü-
yüfllerle, açl›k grevleriyle “Güler
Zere’ye Özgürlük” talebimizi hay-
k›rd›k. 

MMeerrhhaammeett ddee¤¤iill,, 
aaddaalleett iisstteeddiikk!!

Talebimiz hakl› meflru bir talep-
ti. AKP iktidar›, bafl›ndan itibaren,
kendi yasalar›n› dahi uygulamay›p,
hasta tutsaklar› ve ailelerini, düzen-
den merhamet dilenmeye zorluyor-
du. Burjuva bas›n yay›n, hakl› ve
meflru talebe destek vermek yerine,
iktidar›n insaf›na, vicdan›na s›¤›n-

ma yolunu gösteriyordu. Zulmün
insaf› da, vicdan› da yoktur. Biz,
hakl›yd›k, meflruyduk. Sonu ölüm
de olsa, asla sömüren ve zulmeden-
lerin merhametine s›¤›nmayacakt›k.
Bu nedenle tereddütsüz “merhamet
de¤il, adalet istiyoruz” dedik.

Güler Zere’nin bir devrimci ol-

du¤unu, düzene karfl› savaflt›¤›n› bir

an bile gizlemeyi düflünmedik.

Onun kimli¤i aç›kt›, o kimli¤i gizle-

yerek herhangi bir hak talep etmek,

kendi meflrulu¤umuzu inkar etmek

olurdu. “Güler Zere’ye Özgürlük!”

mücadelesi, ayn› zamanda devrimin

ve devrimcili¤in meflruluk mücade-

lesiydi. Mücadelede yaln›z nicelik-

ler de¤il, meflruluk ve ideolojik gü-

ven belirleyicidir. Güler Zere yolda-

fl›m›z›n tahliyesiyle meflruluk ka-

zanm›flt›r. 

HHaakkll›› vvee mmeeflflrruu ttaalleebbiimmiizz
iiççiinn ttüümm ssoolluu bbiirrlleeflflttiirrddiikk,,
bbiirrlliikkttee kkaazzaanndd››kk!!

Tutsaklar, ad› üstünde, tutsakt›r-
lar ve faflist devlet karfl›s›nda korun-
mas›zd›rlar. Onlar›n iki koruyucusu
vard›r: Birincisi, inançlar›, ikincisi
halklar› ve örgütleri. Hasta tutsakla-
r›n tedavilerinin yap›lmayarak öldü-
rülmeleri, planl›, iradi bir katliama
dönüflürken, bu görevi tüm sol bir-
likte üstlenmeliydi. Bu do¤rultuda
bir ayr›m yapmaks›z›n solun tüm
kesimlerine ça¤r› yapt›k. Herkes
hemfikirdi. Elbette her kesimin bu
görevi yerine getirmekteki ölçütleri
ve katk›s› farkl› farkl›yd›, ama orta-
ya koydu¤umuz hedef do¤rultusun-
daki ›srar›m›z ve kararl›l›¤›m›z, tüm

solun birleflmesinin zeminini sa¤la-
d›. Türkiye solu, hemen her kesi-
miyle, aylarca tek bir pankart›n ar-
kas›nda yürümesini baflarabildi. Bu
birliktelik, hiç kuflku yok ki, Güler
Zere’yi zulmün elinden çekip ala-
bilmemizi sa¤layan etkenlerden bi-
ridir. Birlikte yürüdük, birlikte ka-
zand›k. Bu onur solundur. 

HHaallkk››mm››zz!! AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr››’’nn››nn
GGüülleerr’’ii ööllüümmüünn ss››nn››rr››nnaa
ggeettiirriinncceeyyee kkaaddaarr
kkaattlliiaammcc››ll››kk ppoolliittiikkaass››nnddaa
››ssrraarr eettttii¤¤iinnii uunnuuttmmaayyaall››mm!!

Türkiye hapishanelerinde 2000-
2009 y›llar› içinde 310’u aflk›n tu-
tuklu ve hükümlü katledildi. Bunla-
r›n büyük ço¤unlu¤u AKP iktidar›n-
dad›r. AKP, bu gerçe¤i yok sayarak,
Güler Zere’yi ve onunla birlikte üç
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HHaallkk CCeepphheessiiHHaallkk CCeepphheessii

GÜLER ZERE ÖZGÜR!
Türkiye Halklar›! Güler Zere Art›k Özgür; Gözümüz Ayd›n! 
Birlefltik, Direndik, Sahiplendik ve Kazand›k! 

Türkiye Halklar›! UNUTMAYALIM! Tecrit Zulmünün Hüküm 
Sürdü¤ü Hapishanelerde Daha Onlarca Güler Zere Var!

Halk Cephesi, 8 Kas›m’da yapt›¤›
9 No’lu aç›klamayla, Güler Zere’nin
özgürlü¤ünü duyururken, bu kazan›-
m›n direnmenin sonucu oldu¤unu vur-
gulayarak, hasta tutsaklar sorununun
devam etti¤ine dikkat çekiyordu. Aç›k-
lamay› okurlar›m›za sunuyoruz:



hükümlüyü daha tahliye etmesini,
insan haklar›na sayg›s›n›n bir sonu-
cuymufl gibi sunmak istemektedir.
AAKKPP;; ““hhaassttaa ttuuttssaakkllaarr›› öözzggüürrllüü¤¤ee
kkaavvuuflflttuurraann mmeerrhhaammeettllii iikkttiiddaarr””
ddee¤¤iill,, kkaattlliiaammcc›› bbiirr iikkttiiddaarrdd››rr..
AKP iktidar›, Güler’le ve hasta tut-
saklarla ilgili hakl› ve meflru talebi-
mizi uzun süre görmezden gelerek
Güler’i gün gün katletmeye devam
etti. Ne hukuku, ne t›p bilimini dik-
kate almadan, ddeevvrriimmcciilleerree ddüüflfl--
mmaannll››¤¤››yyllaa hareket etti. Bu, bizim
için son derece aç›kt›. Adli T›p Bafl-
kan› Haluk ‹nce, Güler Zere’yi tah-
liye etmek zorunda kald›klar›nda,
“hastan›n durumunu düflündü¤ü-
müz kadar, toplumun baz› çevreleri-
nin hassasiyetini de düflündük.” di-
ye itiraf etti: Baz› çevreler, Güler’in
mücadele etti¤i çevrelerden, yani
sömüren ve zulmedenlerle onlar›n
bekçi köpeklerinden baflkas› de¤ildi. 

Ama her geçen gün biraz daha

teflhir olduklar› için bu politikay›

daha fazla sürdüremezlerdi. Katli-

amc›l›klar›, keyfilikleri teflhir ol-

mufltu ve kendi politikalar›n› savu-

namaz duruma geldiler. Bir avuç

hain ve iflbirlikçi d›fl›nda, bu politi-

kay› savunabilen kalmad›. Ve ancak

bu noktadan sonra, Güler Zere’nin

tahliye edilmesi gündeme geldi. 

E¤er bu mücadele olmasayd›,

Güler Zere’yi de bir çok tutsak gibi,

katledecekleri kesindi. Nitekim bu

kadar mücadeleye ra¤men, AKP ik-

tidar› bu ana kadar sürdürmüfltür

katliamc›l›¤›n›. Güler Zere, e¤er te-

davi edilemeyip ölürse, bunun tek

sorumlusu vard›r: AKP iktidar›. Ve

AKP iktidar›ndan bunun hesab›n›

sormak görevimiz olacakt›r. 

Güler Zere yoldafl›m›z, Cumhur-
baflkan›’n›n karar›n›n arkas›ndan
gerçe¤i tüm ç›plakl›¤›yla flu sözle-
riyle ortaya koydu: ““BBuu kkaarraarr bbee--
nniimm ssaa¤¤ll››¤¤››mmaa ddöönnmmeemm iiççiinn ddee¤¤iill,,
dd››flflaarr››ddaa ööllmmeemm iiççiinn vveerriillmmiiflfl bbiirr
kkaarraarrdd››rr..”” Ama AKP iktidar›, e¤er
Güler Zere ölürse bu ölümün so-
rumlulu¤undan kurtulmufl olmaya-
cak. Baflta AKP yönetimi olmak
üzere, herkes bunu böyle bilmelidir.

HHaallkk››mm››zz,, TTüürrkkiiyyee SSoolluu vvee
YYoollddaaflflllaarr››mm››zz!!
TTuuttssaakkllaarr››mm››zzaa SSaahhiipp
ÇÇ››kkmmaayyaa,, 

HHaassttaa TTuuttssaakkllaarr››nn
ÖÖzzggüürrllüü¤¤üünnüü ‹‹sstteemmeeyyee
DDeevvaamm  EEttmmeelliiyyiizz!!

Bir kez daha görülmüfltür ki, bir-
leflebildi¤imizde güçlüyüz. Ortak
talepler, hedefler etraf›nda mücade-
le etti¤imizde güçlüyüz. Bunu sür-
dürmeliyiz. 

A¤›r hasta tutsaklar›n serbest b›-
rak›lmalar›, 2000-2007 aras›nda F
Tipi Hapishanelere ve tecrit zulmü-
ne karfl› sürdürdü¤ümüz Büyük Di-
renifl’in en önemli taleplerinden bi-
riydi. Güler Zere’nin tahliyesiyle,
Büyük Direniflimiz kazanm›flt›r. Gü-
ler Zere’nin cezas›n›n ertelenmesi
için sürdürdü¤ümüz kampanya, bu
mücadeleye yeni bir at›l›m yapt›rd›.
Tutsaklara karfl› sorumlulu¤umuz,
bunu sürdürmemizi gerektiriyor. 

Güler Zere’yi zulmün elinden
çekip ald›k. Zulmeden devlet, hak-
s›zl›¤›yla, gayri-meflrulu¤uyla, ya-
sad›fl›l›klar›yla, gerçekte güçsüzdür.
Belli bir güçle, o gücün ›srar ve ka-
rarl›l›¤›yla mücadelede sonuç al-
mak mümkündür. Birleflelim, gücü-
müzü büyütelim. Düzen içi politi-

kalar›n bofl beklentileri yerine, hal-
k›n gücüne ve devrimci, demokratik
güçlerin iradesine, kararl›l›¤›na gü-
ven temelinde politikalar ve birlik-
lerle ortak talepler için mücadeleyi
büyütelim.  

HHaallkk››mm››zz,, YYoollddaaflflllaarr››mm››zz!!

Kanseri yenemeyiz belki, ama
zulmü yendik. Güler Zere yoldafl›-
m›z flimdi aram›zda. fiimdi kansere
karfl› mücadeleyi, zulme karfl› mü-
cadeleyi ve hasta tutsaklar için mü-
cadeleyi onunla birlikte sürdürece-
¤iz. Belki kalk›p bizimle birlikte
yürüyemeyecek, ama art›k o, tecrite
karfl› mücadelemizin sembollerin-
den ve ›srarla, kararl›l›kla, birlefle-
rek kazanabilece¤imizin en somut
kan›tlar›ndan biridir. Mütevazi za-
ferimizin ad› flimdi Güler Zere’dir. 

AArraamm››zzaa hhooflflggeellddiinn GGüülleerr ZZeerree!!

Zulmün elindeki Güler Zereler,
hepiniz için özgürlük istemeye de-
vam edece¤iz. 

DEVR‹MC‹ 
TUTSAKLAR 
ONURUMUZDUR!

HHaallkk CCeepphheessii
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Balcal› ggünlü¤ünden 
OOnnllaarr eemmiinnddii zzaaffeerrddeenn......

*

5 ay önce geldim ADANA'ya,

geldi¤imde devrim kelimesini bile

duymam›flt›m, ama flu an burada aç-

l›k grevindeyim... Güler ablay› ve di-

¤er hasta tutsaklar› çekip almal›y›z

zulmün elinden.

*

“Bugün açl›k grevinin ikinci gü-
nü. Gece boyunca çok so¤uktu. Üflü-
dük, ama üflümek bile güzel burada. 

*

“Bugün senin nezdinde özgürlü-
¤ün, özgürlü¤ümüzün kazan›m› için
açl›k grevinin 3. günündeyiz. Bu gu-

rurlu, onurlu ve gelecek vaat eden so-
rumlulu¤un bir parças› olmak benim
aç›mdan yüksek bir onur. Biliyoruz ki
bunca mücadeleden sonra talebimiz
olan "Güler Zere'ye Özgürlük" istemi
zaferle sonuçlanacak.”

*

“Diren abla, diren, yaflama tu-
tun. Bekli de en çok sen hak ediyor-
sundur yaflamay›. ‹nand›¤›n her fley
u¤runa, inan seni kurtaraca¤›m›za.
Korkma çok fazla insan yüre¤inde
tafl›yor seni.”

*

“Senin için bugün açl›k grevin-
deyiz. Sadece burada de¤il dört bir
yanda ç›¤l›k oluyor sevdiklerin. Tek
istedi¤imiz seni çekip al›ncaya ka-
dar direnmen...”



Güler Zere’nin tahliye edilme-
siyle ilgili avukatlar›, babas›, refa-
katç›s› ve aylarca Çukurova Üniver-
sitesi Balcal› Hastanesi önündeki
nöbetçilerden Servet Göçmen soru-
lar›m›z› cevaplad›. 

**

Halk›n HHukuk
Bürosu:
“Halk için mücadele edenler
görülüyor, sahipleniliyor,

unutulmuyor”

““SSoolluunn hheerr kkeessiimmii,, bbiirrlliikkttee hhiiçç
oorrttaakk eeyylleemmee kkaatt››llmmaamm››flfl ggrruuppllaarr
hhiiççbbiirr ççeekkiinnccee iilleerrii ssüürrmmeekkssiizziinn,,
cciiddddii ttaarrtt››flflmmaallaarraa mmaahhaall vveerrmmee--
ddeenn bbiirr aarraayyaa ggeellddiilleerr.. BBuu ççookk ddee--
¤¤eerrllii bbiirr flfleeyy..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler’in tahliyesini
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Hiç
kuflku yokki politik bir karar. Birin-
cisi Güler ZERE bir devrimci ve si-
yasi kimli¤i hiç gizlenmedi. Siyasi
iktidar›n bu kimlikten hofllanmad›¤›
s›r de¤il. Devrimcilere duyulan ta-
rihsel husumet Güler Zere’den de
esirgenmedi! Ölece¤inden emin
olana kadar serbest b›rakmad›lar
Güler’i. 

‹kincisi ailesinden ve kendisin-
den sürekli bir biçimde af dilemesi
beklendi. Son günlere kadar hala
Cumhurbaflkan› Gül, bir af baflvuru-
su olmadan karar veremeyece¤ini
söyledi. Ancak, Güler Zere ve ailesi
af talep etmedi. 

Üçüncüsü hapishanelerde onlar-
ca hasta tutuklu ve hükümlü var.
Cumhurbaflkan›n›n bu kadar kifliyi
affetmesi düflünülebilir mi? Hasta
hükümlülerin infazlar›n›n iyileflin-
ceye kadar geri b›rak›lmas› hem te-
mel bir hak hem de taleptir. 

Güler Zere’yi görmezden gelip
ölmesini izleyebilirler miydi? Evet,
d›flar›da Güler’i sahiplenenler ol-

masayd›, sürekli, kararl›, ›srarl›, ne
istedi¤ini bilen kitle mücadelesi ol-
masayd› tam da bu olurdu. Güler bu
mücadelenin kazan›m› olarak mut-
laka serbest b›rak›lacakt›. 

Ya Cumhurbaflkan›n›n cezas›n›
ortadan kald›rmas› ya da C. Savc›s›-
n›n infaz›n ertelenmesine karar ver-
mesi yoluyla olacakt›. Birinci yolu
seçtiler. ‹ki sebeple; Biri di¤er hasta
hükümlüler için infaz›n ertelenmesi
yolu aç›lmas›n. ‹kincisi devletin ne
kadar merhametli oldu¤u görülsün.
Güler’in serbest b›rak›lmas›ndan
bir iki gün önceki ak›l almaz h›z
takdir edilsin alk›fllans›n istendi.
Bunu her yerde anlataca¤›z teflhir
edece¤iz. Güler ölürse katili bu dev-
lettir, AKP iktidar›d›r. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Hukukçular Gü-
ler’e özgürlük mücadelesinde nas›l
bir yer ald›lar?

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Ça¤dafl
Hukukçular Derne¤i Güler Zere’ye
Özgürlük Platformunun bir bilefle-
niydi. Süreci bafl›ndan sonuna takip
etti. Avukatlar yap›lan eylemlere
mümkün oldu¤unca kat›lmaya, mü-
cadeleyi sahiplenmeye çal›flt›lar.
Neden merhamet de¤il adalet isten-
di¤ini en iyi anlayanlar san›r›z ki
avukatlar olmufltur. 

Güler’i havaalan›nda karfl›lama-
ya gelen, hastane bahçesinde herkes
gidinceye kadar bekleyen yaklafl›k
20 avukat vard›. Bunlar olumlu fley-
lerdir. 

Belki kitlesel, her görüflten avu-
kat›n kat›ld›¤› bir avukat yürüyüflü
yap›labilirdi bu süreçte. Bu yap›la-
mad›. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Tahliye haberini
duydu¤unuzda ne düflündünüz?

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Güler
çok yaflas›n. Ölmesini bekleyenlere
inat, biz devrimcilerin gücüne ina-
n›yoruz. Sevginin, inanc›n sonsuz
gücüne. Çevresini kuflatan sevginin,
ba¤l›l›¤›n vefan›n onun yaralar›n›

sa¤altaca-
¤›n› düflünüyoruz. Ayn› anda akl›-
m›zdan bir cümle geçiyordu; Örgüt-
lü bir halk› hiç bir kuvvet yenemez. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler kitlesel ka-
rarl› bir flekilde sahiplenildi. Nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Her
Cuma eyleme gidiflimizde acaba ne
kadar devam edecek diye düflünme-
den edemiyorduk. Bundan önce bir-
çok birliktelik amac›na ulaflamadan
bölünüp parçalanm›flt› çünkü. GGüü--
lleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk iisstteeyyeennlleerr
1188 hhaaffttaa bbooyyuunnccaa kkiimmii zzaammaann kk››ss--
mmii aazzaallmmaallaarr oollssaa ddaa kkiittlleesseell bbiirr
bbiiççiimmddee bbuu ttaalleepplleerriinnii hhaayykk››rrdd››--
llaarr.. Solun her kesimi, birlikte hiç
ortak eyleme kat›lmam›fl gruplar
hiçbir çekince ileri sürmeksizin,
ciddi tart›flmalara mahal vermeden
bir araya geldiler. Bu çok de¤erli bir
fley. 

Solun moral de¤erlerinin hala
ayakta oldu¤unu göstermesi aç›s›n-
dan da çok önemli. Güler nezdinde
tüm devrimci tutsaklar sahiplenildi
asl›nda. Bu platformun üyesi olan
birçok kurumun hiç tutsa¤› yokken
bu sahiplenme çok anlaml› görünü-
yor. Halk için mücadele edenler gö-
rülüyor, sahipleniliyor, unutulmu-
yor

YYüürrüüyyüüflfl:: Eklemek istedi¤i-
niz bir fley var m›?

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu:: Daha
onlarca hasta tutsa¤›m›z var. Sesle-
rini d›flar›ya ulaflt›rmay› baflarama-
m›fl, adli sebeplerle hapishanede ka-
lan, yani devletçe sahipsiz görülen,
seslerini d›flar› ulaflt›ramayacaklar›-
n› bildiklerinden emin her türlü in-
sanl›k d›fl› muameleyi rahatl›kla ya-
pabildikleri…. As›l sorun tecrittir.
Hasta tutsaklara özgürlük mücade-
lesini tecrite karfl› mücadeleden ay-
r› ele almadan ve tabii hasta tutsak-
lar›n birer birer elimizden kay›p git-
mesine izin vermeden. 

* 
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“Halk ‹çin Mücadele Edenler
Sahipleniliyor, Unutulmuyor”



Haydar Zere: 
““Tahliyede çok geç

kal›nd›.”

““HHaassttaa ttuuttssaakkllaarr››nn
aaiilleelleerriinniinn ççookk ççeekkttii¤¤ii--
nnii bbiilliiyyoorruumm.. BBuu iinn--
ssaannllaarr iiççiinn yyaassaa vvaarr..
BBuu yyaassaayy›› uuyygguullaass››nnllaarr.. DDüüzzeell--
ddiikktteenn ssoonnrraa ggeerrii aallaabbiilliirrlleerr..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Zere’nin tahli-
ye edilmesi karar›n› nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz? 

HHaayyddaarr ZZeerree:: ‹yi oldu. Mutlu-
yum, sevinçliyim. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler bu ülkede
belki çok az kifliye nasip olacak fle-
kilde sahiplenildi. Bu sahiplenme
karfl›s›nda ne düflündünüz? 

HHaayyddaarr ZZeerree: Sahiplenme çok
iyi oldu. Eme¤i geçen herkese te-
flekkür ediyorum. Kamuoyunun
tüm insanlar›n, bütün hasta tutsak-
lara ayn› flekilde destek vermelerini
isterim. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler’in flu anki
durumu nas›l? 

HHaayyddaarr ZZeerree: fiu an de¤iflik bir
fley yok. Biraz bir fleyler yemeye
bafllad›. Çorba, s›v› fleyler. Morali
zaten iyiydi. fiimdi daha iyi. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Eklemek istedi¤iniz
bir fley var m›? 

HHaayyddaarr ZZeerree: Tahliyede çok
geç kal›nd›. 4 ay önce olsa iyileflme
flans› daha fazlayd›. 

Hasta tutsaklar›n ailelerinin çok
çekti¤ini biliyorum. Ailelere büyük
bir iflkencedir. Bu insanlar için yasa
var. Bu yasay› uygulas›nlar. Düzel-
dikten sonra geri alabilirler.

Eme¤i geçen herkese teflekkür-
lerim sonsuzdur. Sa¤olsun, var ol-
sunlar.     *

Seval
Arac›: 

“ Büyük
bir karar-

l›l›kt›”

“BBuu kkaarraarr ççookk ggeeçç aall››nn--

mm››flfl bbiirr kkaarraarr.. AArrtt››kk kkaann--
sseerr ccii¤¤eerrlleerriinnee ss››ççrraamm››flfl..
OOnnuu kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn vvee--
rriillmmiiflfl bbiirr kkaarraarr ddee¤¤iill zzaa--
tteenn.. ““

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Ze-
re’nin tahliye edilmesi ka-

rar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

SSeevvaall AArraacc›› :: Son on gündür
yan›ndayd›m. Ac›lar›n› durumunu
birebir paylafl›yordum. ‹çerideki
durumdan çok rahats›zd›. Yatakta
bile duram›yordu. Tansiyonu çok
düflük ç›k›yordu. 

Bu karar çok geç al›nm›fl bir ka-
rar. Art›k kanser ci¤erlerine s›çra-
m›fl. Onu kurtarmak için verilmifl
bir karar de¤il zaten. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Kuflkusuz Balcal›
Hastanesi önündeki eylemin özel
bir rolü vard›. Mücadele aç›s›ndan
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

SSeevvaall AArraacc››: Büyük bir kararl›-
l›kt›. Oturma eyleminden bas›n
aç›klamalar›na kadar her ilde ve
yurtd›fl›nda eylemler yap›ld›. Sahip-
lenildi. Bunun sonucunda gündeme
gelmeye bafllad›. Biz sadece bir ey-
lem, bir aç›klama yapm›fl olsayd›k
flu an burada olamazd›k. 

*

S e r v e t
Göçmen: 
“Herkes gördü
ki, mücadele
edince ve hak-
l› olunca kar-
fl›nda kimse
duramaz.”

““ÇÇuukkuurroovvaa ÜÜnniivveerrssiitteessii BBaallccaa--
ll›› HHaassttaanneessii aavvlluussuunnddaa 112211 GGüünn

oottuurrmmaa eeyylleemmii ggeerrççeekklleeflflttiirrddiikk..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler'in tahliye edil-
mesi karar›n› nas›l de¤erlendirdi-
niz? 

SSeerrvveett GGööççmmeenn:: Güler’imizi
ba¤r›m›za bast›k. Zulme karfl› dire-
nen Güler ve Anadolu’nun dört bir
yan›nda “Güler Zere’ye Özgürlük”

talebini ayn› gö¤e hayk›ran halk ka-
zand›. Hiç kimseden merhamet iste-
medik. Çünkü Güler bir devrimciydi,
onun bu kimli¤ine yak›flan mücade-
leydi. Hakl›yd›k, haklar›n direnilerek
kazan›laca¤›n›n bilinciyle hareket et-
tik. Herkes bir hasta tutsa¤›n nas›l sa-
hiplenildi¤ini gördü. Bu kampanya-
dan herkes ders ç›karmal›. 

Güler’in tahliye karar› geç ve-
rilmifl bir karar. Onu ölüm ile yaflam
aras›nda b›rakanlar suçludurlar. Gü-
ler’i katliamc›lar›n elinden kararl›
duruflumuzla çekip ald›k. Güler’in
özgürlü¤ü kararl›l›kla, coflkuyla
sürdürülen mücadelenin sonucudur.
Halk›n zaferidir. Bu zaferi büyüt-
meli, di¤er hasta tutsaklar› zulmün
elinden çekip almal›y›z. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bu sonucun al›nma-
s›nda Balcal›’daki eylemin de özel
bir rolü vard›. Nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz? 

SSeerrvveett GGööççmmeenn::Çukurova Üni-
versitesi Balcal› Hastanesi avlusun-
da 121 Gün oturma eylemi gerçek-
lefltirdik. Güler’i gün gün ölüme gö-
türmek isteyen AKP iktidar›n›, Adli
T›p Kurumu’nu, katletmeye çal›flan
herkesi teflhir ettik. Oturma eylemi-
mizi içlerine sindiremediler. 

Bu nedenle eylemin 3. gününde
sald›rd›lar. Fakat karfl›lar›nda TA-
YAD’l›lar vard›. Kararl›yd›k. Her
gün sald›rsalar, pankart›m›z› alsa-
lard› da yine gelip o pankart› oraya
açaca¤›m›z› biliyorlard›. Asl›nda
Abdi ‹pekçi Park›’ndan tan›rlar
TAYAD’l›lar›. Tutsaklar›m›z› her
koflulda sahiplendik, sahipleniriz
biz. Güler’i de böyle sahiplendik.

Güler Zere’nin özgürlü¤ü bü-
yük bir moral, motivasyon yaratt›,
yaratacakt›r.  Güler Zere’ye özgür-

lük talebimizle milyonlarca insana
ulaflt›k. Herkes gördü ki, mücadele
edince ve hakl› olunca karfl›nda kim-
se duramaz. Hapishanelerde devrim-
ci tutsaklar var. Onlara karfl› sorum-
luluklar›m›z var. Onlar halk için mü-
cadele ediyorlard›. Bu bilinçle hare-
ket etmeliyiz. Güler’i mücadele ile
bizler kazand›k. fiimdi zulmün karfl›-
s›nda daha da güçlüyüz.
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Baflta Güler Zere olmak üzere
hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›
talebiyle bafllayan ve her Cuma
akflam› bir gelenek haline gelen
yürüyüfl, Güler Zere’nin tahliye
edilmesinden sonra di¤er hasta tut-
saklar›n da serbest b›rak›lmas› tale-
biyle sürüyor.

16. haftad›r devam eden Taksim
yürüyüflünde, 13 Kas›m günü
Tramvay Dura¤›nda “Güler Zere’-
nin Özgürlü¤ünü Biz Kazand›k
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”
pankart› aç›ld›. Eyleme kat›lan yüz-
lerce kifli meflalelerle yürüyüfle
geçti. Yürüyüfl boyunca “Hasta Tut-

saklar Serbest B›-
rak›ls›n”, “Katil
Devlet Hesap Ve-
recek” “Yaflas›n
Direnifl Yaflas›n
Zafer” sloganlar›
hayk›r›ld›. Yürü-
yüflün ortalar›na
gelince oturularak
Çavbella marfl›
söylenip hasta tut-
saklar›n isimleri
hayk›r›ld›.

G a l a t a s a r a y
Lisesinin önüne
g e l i n d i ¤ i n d e

ÇHD’den Ebru Timtik, Güler
Zere’den gelen mektubu okudu.
“Adli ya da siyasi ay-r›m› yap-
maks›z›n tüm hasta tutuklu ve
hükümlüler insanca yaflam ko-
flullar›nda tutulmal›, tedavilerini
yapt›rabilmeleri ve sa¤l›klar›na ka-
vuflmalar› için serbest b›rak›l-
mal›d›r” dedi.

Son olarak 8 Kas›m’da Avc›lar’-

da polis kurflunuyla vurulan Özkan

Gerçek ve Ömer Ad›güzel’in

Metris Hapishanesine götürüldü-

¤ünü söyleyen  Timtik, sa¤l›k

durumlar›n›n kötü oldu¤unu ve

Özkan Gerçek’in vücudunda dört

kurflun ç›kar›ld›¤›n›, baca¤›nda

halen  bir kurflunun bulundu¤unu

aç›klad›. Av. Ebru Timtik son olarak

Eyüp Bafl’›n bu birlikteli¤in

oluflmas›nda büyük bir eme¤i

geçti¤ini söyleyip onu sayg›yla

and›. Eylem “Devrim fiehitleri

Ölümsüzdür” slogan›yla sona erdi.

Samsun: GGüler Zere
Onurumuzdur!

Samsun Halk Cephesi 7 Kas›m
günü hasta tutsaklar›n serbest b›ra-
k›lmas› için eylem yapt›. 

Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan

eylemde “Güler Zere ‹çin Art›k
Çok Geç Keyfiyete Son Verin;
Hasta Tutsaklar› Serbest B›ra-
k›n!” yaz›l› pankart aç›l›rken,
hapishanelerde yaflat›lan zulüm
karfl›s›nda devrimci tutsaklar›n
iradelerini sahiplenen dövizler
de tafl›nd›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada;
Güler Zere ve tüm hasta tutsak-
lar›n serbest b›rak›lmas› için sür-
dürülen mücadelede, AKP ikti-
dar›n›n zaman›, hasta tutsaklar›
katletmek için kulland›¤› belir-
tildi.

fiu anda bile 36’s› kanser ol-
mak üzere hapishanelerde 400
hasta tutsa¤›n bulundu¤unun be-

lirtildi¤i aç›klama-
da “Güler Zere gibi
Abdulsamet Çelik,
Erol Zavar, Bekir
fiimflek, Mustafa
Gök ve tüm hasta

tutsaklar tahliye edilmedikleri için
gün gün ölüme gidiyor. AKP iktida-
r› merhamet dilemeyen devrimci
tutsaklar› katlediyor” denildi.

“Güler Zere Onurumuzdur, Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur, Has-
ta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme Sosya-
list Parti, ÖDP, EMEP, E¤itim-Sen,
Tüm Bel-Sen, BES, Emekli-Sen de
kat›ld›.

Antalya: ““Hasta
Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n”

6 Kas›m günü Antalya’da Gü-

ler’in özgürlük haberi ulaflt›ktan

sonra devrimci, demokrat kitle ör-

gütleri ile birlikte K›fllahan Meyda-

n›’nda ortak bir eylem yap›ld›. Ey-

lemde, kararl›l›kla direnildi¤inde

kazan›ld›¤› ve hasta tutsaklar ser-

best b›rak›l›p, bu ülkede tecrit son

bulana kadar da mücadelenin de-

vam edece¤i vurguland›.

Halk Cephesi, Sosyalist Parti,
DHF, Antalya KESK fiubeler Plat-
formu, D‹P Giriflimi, ESP, TKP’nin
kat›ld›¤› eylem “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Ser-

“Güler Zere’nin Özgürlü¤ünü Biz Kazand›k!
Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n!”

TTAAKKSS‹‹MM



best B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›-
l›rken “Güler Zere’nin Özgürlü¤ü-
nü Biz Kazand›k Hasta Tutsaklar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›.
Eyleme 70 kifli kat›ld›. 

Elaz›¤: YYaflas›n DDirenifl
Yaflas›n ZZafer!

Elaz›¤ Halk Cephesi Güler Ze-
re’nin serbest b›rak›lmas› için 6 Ka-
s›m günü Fevzi Çakmak Mahallesi
Perflembe Pazar›’n›n üstünde çad›r
kurarak 3 günlük açl›k grevine
bafllad›.  Açl›k grevine bafllan›rken
yap›lan aç›klamada Güler Zere için
adalet istendi ve yasalar›n çi¤nene-
rek Güler Zere’nin tahliye edilme-
di¤i söylendi.   Gün boyunca  ziya-
retçilerin  eksik olmad›¤› açl›k gre-
vinin ilk akflam›nda Güler Zere tah-
liye edildi. “Yaflas›n Direnifl Yaflas›n
Zafer,  Güler Zere Onurumuzdur”
sloganlar›n›n yükseldi¤i açl›k grevi
tahliye haberinin netleflmesinin ar-
d›ndan sona erdi. 

Bursa: HHoflgeldin GGüler!

Bursa, Mahfel'de, 7 Kas›m günü,
çeflitli demokratik kitle örgütleri bi-
raraya gelerek, Güler Zere'nin ser-
best b›rak›lmas› ile ilgili bir eylem
yapt›lar.

"Güler Zere'nin Özgürlü¤ünü Biz

Kazand›k! Hasta Tutsaklar Serbest
B›rak›ls›n!" pankart› aç›lan eylemde,
meflaleler yak›ld› ve "Güler Zere
Onurumuzdur, Hasta Tutsaklar Ser-
best B›rak›ls›n, Yaflas›n Direnifl Yafla-
s›n Zafer!" sloganlar› at›ld›.

Aç›klamay› demokratik kitle ör-

gütleri ad›na ÇHD Bursa fiube Bafl-

kan› Avukat Asl› Evke Yetkin okudu.

Yap›lan aç›klamada; "Zere'nin

serbest kal›fl›, bize göre, demokratik

toplumun ve onun gücünün bir gös-

tergesi olarak alg›lanmal›d›r.

Kamuoyu taraf›ndan iyi bilinmeli-

dir ki, Cezaevlerinde bulunan tutuklu

ve hükümlü kiflilerin "Yaflam ve Vü-

cut Bütünlü¤ü Hakk›" devletin

sorumlulu¤u alt›ndad›r. Cezaevlerin-

de a¤›r sa¤l›k sorunlar› bulunan bu

tutuklu ve hükümlülerin aç›k yasa hü-

kümleri karfl›s›nda derhal serbest b›-

rak›lmalar› gerekmektedir” denildi. 

Aç›klaman›n ard›ndan, Güler'in

serbest b›rak›lmas› için bafllat›lan

eylemler sürerken, Güler'in yoldafl-

lar›na ve dostlar›na yazd›¤› mektu-

ba cevaben yaz›lm›fl bir metin

okundu. Metinde;

"Merhaba Sevgili Güler,

Yine sesimize sesini, yüre¤imize

yüre¤ini katt›k sonunda!

O çok sevdi¤in karanfillerle kar-
fl›lad›k seni, yine birlikteyiz, gözbe-

be¤imiz, yüre¤imizde gülümüz,
kavgam›zda erimiz, Gülerimiz!

Hofl geldin Güler aram›za... O
büyük ailemizin yan›na hoflgeldin!"
denildi.

35 kiflinin kat›ld›¤›, sloganlarla
bitirilen eyleme; BDSP, BAT‹S-
BAM‹S, KESK, ÇHD, Halk
Cephesi, Partizan kat›ld›.
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Avrupa’da Güler Zere eylemleri
geçti¤imiz hafta da devam etti.
Avrupa’da yaflayan Halk
Cepheliler, eylemlerinin ortas›nda
Güler Zere’nin özgür oldu¤u habe-
rini ald›lar.

Viyana: GGüler Zere’nin
özgürlü¤ü sselamland›

Güler Zere ve hasta tutsaklar›n
özgürlü¤üne kavuflmas› için Tem-
muz ay›ndan beri yapt›klar› eylem-
lerle tutsaklar›n sesi olan Özgürlük
Komitesi 8 Kas›m günü Viyana
Anadolu Kültür Merkezi'nde Güler
Zere'nin özgürlü¤üne kavuflmas›

nedeniyle bir program düzenledi.

Güler'e özgürlük mücadelesi ve

serbest kalma görüntülerinden olu-

flan bir sinevizyonun gösterilmesiy-

le bafllayan program daha sonra ge-

lenlerin selamlanmas› ile devam et-

ti.

Yap›lan konuflmada Güler'in ve-

rilen mücadele sonucu özgürlü¤üne

kavufltu¤unu, varolan mücadelenin

di¤er 21 hasta tutsak için devam et-

mesi gerekti¤i belirtildi. Komite ey-

lemleri süresince katk›s›n› ve yüre-

¤ini katan herkese teflekkür edilme-

siyle konuflma bitirildi.

Haz›rlanan yemeklerin hep bir-

likte yenmesiyle devam eden pro-
grama Avusturya-Küba konsolosu
Norma M. Go›cochea Estenoz'da
kat›ld›. Konsolos, dayan›flman›n
önemine de¤inirken, Küba'n›n 11
y›ld›r Amerika'da tutsak 5 yurtsever
kübal› için yürüttü¤ü bir kampanya
oldu¤unu, bu yüzden bu kampanya-
lara uzak olmad›klar›n›, sonuçta

Avrupa’da Güler Zere Eylemleri
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Güler Zere'nin özgürlü¤üne kavufl-
mas›ndan duyduklar› mutlulu¤u be-
lirtti.

Yenilen yemeklerin ard›ndan et-
kinlik içilen çaylar eflli¤inde yap›-
lan sohbetlerle sona erdi. 

Brüksel'de ZZafer Coflkusu

Belçika'n›n baflkenti Brüksel'de,
önceki gün gibi, Güler Zere'ye Öz-
gürlük Komitesi üyeleri taraf›ndan,
6 Kas›m günü, 'Avrupa mahallesi'
olarak bilinen Schuman Meydan›n-
da Güler Zere için gösteri program›-
na devam edildi.

Her eylemde oldu¤u gibi K›z›l
Yard›m (Secours Rouge) Belçika
seksiyonundan bir heyet de Güler
Zere'ye Özgürlük Komitesi’nin gös-
terisine destek verdi. Toplam 600
bildiri da¤›t›ld›.

5 Kas›m günü, Brüksel'in Porte
de Namur Mahallesi’nde bulunan
Brüksel toplu ulafl›m flirketine
(STIB) ait bir binada, Güler Ze-
re'nin serbest b›rak›lmas› için, Öz-
gürlük Komitesi üyeleri 4 günlük
bir açl›k grevine bafllam›fllard›. An-
cak, Güler Zere'nin serbest b›rak›l-

d›¤›n› ö¤renen açl›k grevciler ey-
lemlerini sona erdirdiler. Güler'e
Özgürlük Komitesi üyeleri, özgür-
lük kutlamas›n› hep birikte yemek
yiyerek ve büyük bir coflku ve heye-
canla özgürlü¤üne dair ilk görüntü-
lerini haber bültenlerini kovalaya-
rak bitirdi. 

Zürih: GGüler ‹çin AAdalet
‹çin

4 Kas›m 2009 tarihinde Güler

Zere için ‹sviçre Halk Cepheliler, 5

gün sürecek eylemlerine Zürich

flehrinin merkezinde bulunnan St.

Jakop kilisesinin bahçesine açt›kla-

r› stand ile bafllad›lar.

Aç›lan çad›r›n üst k›sm›na Al-
manca yaz›l› "Freiheit für die
Krebskranke politische Gefangene
Güler Zere front des volkes" (Kan-
ser Hastas› Politik Tutsak Güler Ze-
re ‹çin Özgürlük / Halk Cephesi)
pankart› as›ld›. Ayr›ca Güler Ze-
re'nin degiflik foto¤raflar›n›n bulun-
du¤u dövizler bahçenin çeflitli yer-
lerine yerlefltirildi. Da¤›t›lmak üze-
re 1000 adet Almanca bildiri, Türk-
çe ve Almanca imza formu haz›r-

land›.

5 Kas›m günü "Tafl› delen dam-
lalar›n süreklili¤idir" sözünde ifa-
desini bulan eylemlere bir damla
olabilmek için; sabahleyin stanttaki
yerlerini ald›lar. Üç gün boyunca
stantta insanlara Güler Zere’yi anla-
tan Halk Cepheliler 6 Kas›m günü
açl›k grevine bafllayacaklar› gün
Güler’in tahliye haberini ald›lar.
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8 Kas›m günü, Anadolu Fede-
rasyonu bünyesinde çal›flmalar›n›
sürdüren Stuttgart Halk Kültür
Evi'nin düzenledi¤i konserde, Grup
Yorum yüzlerce hayran›yla bulufltu.

Sayg› durufluyla bafllayan prog-
ram, Anadolu Federasyonu'nu anla-
tan bir sinevizyon gösterimi ile sür-
dü.

Ard›ndan alk›fllar eflli¤inde Fe-
derasyon baflkan› Latife Ad›güzel
sahneye ç›k›p, federasyonun faali-
yetlerindan ve ›rkç›l›¤a karfl› yürüt-
tükleri kampanyadan bahsetti.

Federasyon baflkan›, bunun yan›
s›ra Almanya genelinde göçmenle-
re karfl› artan bask›lardan ve yara-
t›lmak istenen yoz, dejenere olmufl
bir gençlikten söz ederken, Avrupa
emperyalizminin siyasal, ekonomik
ve ›rkç› sald›r›lar›na karfl› çözümün

örgütlü mücadelede oldu¤una dair
vurgu yapt›. Bu anlamda, özellikle
gençli¤e büyük görevler düfltü¤ünü
anlat›rken, herkesi Anadolu Fede-
rasyonu çat›s› alt›nda örgütlenmeye
ça¤›rd› ve tutuklu bulunan Anadolu
Federasyonu çal›flanlar›n›n derhal
serbest b›rak›lmas› yönünde ça¤r›-
da bulundu.

Federasyon baflkan›n›n konufl-
mas›ndan sonra Grup Yorum sahne
ald›. Eski ve yeni albümlerinden
türkü ve flark›lar› seslendiren Grup
Yorum'a coflkulu kitle hep bir a¤›z-
dan efllik etti. Verilen arada Stutt-
gart Halk Kültür Evi'nin tiyatro eki-
binin sundu¤u Engin Çeber'i anla-
tan oyunu büyük bir ilgiyle izlendi.
Ard›ndan Grup Yorum yine sahne
alarak, ikinci bölümde kendi eser-
lerinin yan› s›ra, dünya emekçile-
rinden ‹spanyolca ve Yunanca flar-

k›lar seslendirdi. Ayr›ca repertuvar-
lar›nda, Anadolu türkülerine de yer
veren Grup Yorum, büyük bir be¤e-
niyle alk›fllar eflli¤inde izlendi.
Konser salonuna dolup taflan kitle,
salonun dar olmas›na ald›rmadan
halaya durdu, türkülere efllik etti.
Son olarak "Bize Ölüm Yok" diyen
Grup Yorum’un konserine Güney
Almanya'n›n dört bir yan›ndan ge-
len yaklafl›k 1200 kifli kat›ld›. 

Stuttgart'ta Grup Yorum Coflkusu

BRÜKSEL

ZÜR‹H



Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
Güler Zere’nin durumunu soran
gazetecilere en son flöyle diyordu:
““TTaabbiiii,, öörrggüütt mmeesseelleessiinnddeenn ggeelliinn--
ccee ççookk bbüüyyüükk kkaammuuooyyuu oolluuflflttuurruu--
llaabbiilliiyyoorr aammaa öörrggüüttssüüzz aaddii ssuuççllaarr--
ddaann hhaappssee ddüüflflüüpp aayynn›› flfleekkiillddee ssaa¤¤--
ll››kk ssoorruunnuu oollaannllaarr ddaa oolluuyyoorr..””... 

Zafer Üskül’den Adli T›p Kuru-
mu Baflkan› Haluk ‹nce’ye kadar,
hepsi bundan rahats›zd›... 

Adli T›p önünde gece gündüz
demeden insanlar›n nöbet tutma-
s›ndan, onlar›n öldürmek istedi¤i
Güler Zere’ye örgütünün, halk›n
sahip ç›kmas›ndan rahats›zd›lar.
‹nce, Adli T›p önündeki bin kiflilik
eylemden duydu¤u rahats›zl›¤› an-
lat›p ““8855 ggüünnddüürr bbuurraaddaa oottuurruupp,,
ççaall››flflaannllaarr››mm››zz›› ttaacciizz eettttiilleerr”” diye
yalan söylüyor. Oradaki direnifl,
onlara elbette örgütlü insan ve ör-
güt gerçe¤ini hat›rlat›yordu...

Ve bunu hazmedemiyorlard›.
Onlar her fleyi yapmal› ve herkes,
karfl›lar›nda “birey” olarak çaresiz
kalakalmal›yd›... Ama iflte, AKP-
’nin “terörist” deyip öldürmek iste-
di¤i devrimci tutsak Güler Zere’ye
yayg›n biçimde sahip ç›k›l›yordu.
Güler’in özgürlü¤ünü istiyordu bin-
ler. Güler’in örgütü, arkadafllar›, ›s-
rarla sürdürdükleri mücadeleyle
devletin hasta tutsaklar› sessiz imha
politikalar›n› bozmufltu. 

Milyonlar›n gözünde keyfili-
¤iyle, hukuksuzlu¤uyla teflhir oldu
AKP ve Adli T›p. Gittikleri  her
yerde Güler’in yoldafllar› ç›k›yor-
du karfl›lar›na. ‹nsan haklar›, de-
mokrasi konusundaki sahtekarl›k-
lar›n› teflhir ediyorlard›.. 

Önce görmezlikten geldiler.
Ama kaçacak yerleri kalmad›. So-
nuçta Güler Zere, onlar›n kanl› el-
lerinden çekilip al›nd›. 

Bunun haz›ms›zl›¤› var. “Ne-
den hep Güler Zere gündem oluyor,
benzer durumda baflka hastalar da
var” deyip duruyorlar. 

Sanki hasta tutsaklar› çok düflünü-
yorlarm›fl gibi “Durumu duyulma-
yanlar” var diyor Zafer Üskül ve
Abdullah Gül. Durumu duyulma-
yanlar varsa bunun nedeni örgüt
mü? Zafer Üskül, Güler Zere’nin
Balcal›’daki hücresinin karfl›s›nda
durumu daha a¤›r olan bir tutuklu-
nun oldu¤unu söyleyip, onun ne-
den konuflulmad›¤›n› soruyordu? 

Sanki onlar› orada tutan KEN-
D‹ iktidarlar› de¤il. Örgüt; aylard›r
Güler Zere’ye özgürlük isterken
tüm hasta tutuklular›n da serbest
b›rak›lmas›n› istiyor. Kime ne di-
yorsunuz?  OOnnllaarr›› ddaa sseerrbbeesstt bb››--
rraakk››nn!! Örgüt mü tutuyor hasta tut-
saklar› hücrelerde? Ama onlar›n
k›vranarak söylemeye çal›flt›klar›
baflka fleydi... Büyük Direnifl son-
ras›nda, benzeri her eylemde ““öörr--
ggüütt,, zzaaffeerr kkaazzaanndd››kk ddeemmeessiinn”” pa-
zarl›klar› yapmaya kalkan zihni-
yettir bu. 

Hay›r pazarl›k kabul etmiyoruz:
Zaferi biz kazand›k. Güler’i eliniz-
den söke söke ald›k. 

Abdullah Gül, Zere’yle birlikte
üç tutukluyu daha tahliye ederek
“affedici babacan devlet” rolünü
sürdürüp, Güler Zere’nin tahliyesi-
nin mücadele sonucu gerçekleflti-
¤ini kendince buland›rmaya çal›flt›
son anda... Ama bunu yaparken bi-
le, suçlar› ç›kt› ortaya. Gül’ün “af-
fettik” dedi¤i tutsaklar›n durumu
da gerçekten vahimdi. Hiçbirinin
kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilme
durumlar› bile yoktu. Peki, bbuuggüü--
nnee kkaaddaarr nnaass››ll ttuuttttuunnuuzz oonnllaarr››
hhaappiisshhaanneeddee?? Zulüm bu de¤il mi?
Örgüt, y›llard›r hapishanelerden ç›-
kan tabutlar› anlatt› halka. OO ttaa--
bbuuttllaarr››nn bbüüyyüükk ççoo¤¤uunnlluu¤¤uu ssiizziinn --
AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn-- eesseerriinniizzddiirr.. 

Siz örgütün gerçekleri halka du-
yurmas›ndan de¤il, halktan sakla-
d›¤›n›z gerçeklerden sözedin!
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Hazmedemediler;
çünkü kkarfl›lar›nda

‘örgüt’ vard›!
Bas›ndan:Bas›ndan:

SEVG‹L‹ GÜLER ZERE,

Seni gördü¤üm o gülen foto¤raf
karesinde Meksikal› yazar Gabriel
Garcia Marquez Macondo’nun ya-
flam için 13 ifadesinden birini an›m-
sad›m: “Üzüntülü oldu¤un zaman-
larda bile gülümsemeyi b›rakma bi-
ri gülümsemene vurgun olabilir.”
Sözünü yaflama dönüfltüren o foto¤-
raf karesinde seni ne çok sevdim ne
çok…

NEFES‹N BOL OLA D‹YE Bu
köflede YAZMIfiTIM. Y‹NE BOL
OLA... SEYHAN NEHR‹'NE ÖZ-
LEM‹N G‹B‹ YAfiAMIN BUN-
DAN BÖYLE GÜZEL AKSIN!

(Yaflar Seyman, Birgün, 8 Kas›m 2009)

*

O k u r l a r d a nO k u r l a r d a n
De¤erli yoldafllar. Güler yolda-

fl›n serbest b›rak›ld›¤›n› Halk›n Sesi
TV’den ö¤rendim. Öncelikle yolda-
fl›n sa¤l›¤›na kavuflmas›n› temenni
ediyorum. Oligarflik devlet Güler’i
“biz serbest b›rakt›k, affettik, ba¤›fl-
lad›k” türünden kirli yalanlar savu-
racakt›r. Oysa, yoldafl› tutsak eden,
her türden iflkenceyi reva gören, te-
davisini engelleyen, kendisi de¤il-
mifl gibi. 

Halk›m›z gerçekleri çok iyi bil-
mektedir. Yoldafl›m›z için baflta
Halk Cephesi olmak üzere devrim-
cilerin yurtiçinde ve yurtd›fl›nda her
türlü bask›ya ra¤men nas›l onurluca
bafle¤meden mücadele etti¤ini her-
kes görmüfltür.

Ey oligarfli! Yoldafl› tutsak eden
sseennssiinn. Tedavisini engelleyen sseenn--
ssiinn. Öldürmeye çal›flan sseennssiinn. Onu
yaflatan ve özgürlefltirense ddeevvrriimm--
cciilleerrddiirr.. SSeenn kkaayybbeettttiinn.. BBiizz kkaazzaann--
dd››kk,, devrimciler kazand›. Boyun
e¤meden, diz çökmeden, onurluca...

Mücadelede onuruyla, yüre¤iy-
le, cesaretiyle katk›da bulunan tüm
yoldafllara, tüm devrimcilere teflek-
kür ediyorum ve “hofl geldin Güler
yoldafl” diyorum. Halk Cephesi’ne
ve Güler yoldafl’a ‹talya’dan kucak
dolusu selamlar...
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M i l l i y e t
Gazetesi man-
fletten “‹T‹-
RAF” diye

verdi Haluk ‹nce’nin Güler Zere
hakk›ndaki sözlerini. Adli T›p Ku-
rumu Baflkan› Haluk ‹nce, 11 Ka-
s›m’da bir televizyonda yapt›¤› ko-
nuflmada ""KKaarraarr vveerriirrkkeenn hhaassttaann››nn
yyaarraarr››nn›› ddüüflflüünnddüü¤¤üümmüüzz kkaaddaarr,,
ttoopplluummuunn bbaazz›› kkeessiimmlleerriinniinn ddüüflflüünn--
cceelleerriinnii ddee ddüüflflüünnmmeekk zzoorruunnddaayy››zz..""
diyordu. 

‹tiraft› gerçekten. 

Haluk ‹nce’nin sözlerine kimile-

ri “flok oldum”, “inanamad›m” di-

ye flaflarak tepki gösterdi.

Düzenin niteli¤ini bir an gör-

mezden gelirsek, flafl›rmakta hakl›y-

d›lar: Çünkü Adli T›p, adaletin ye-

rine getirilmesine yard›mc› olmak

üzere t›p ve hukuk alan›nda görev

yapan bir kurumdu. ‹nce’nin aç›k-

lamas›n›n ise ne t›pla ne de hukuk-

la bir ilgisi yoktu. 

Ancak flafl›ranlar›n yan›ld›¤›

fluydu ki; Adli T›p daha önce de

farkl› de¤ildi. Adli T›p, özellikle si-

yasal nitelikli kifli ve olaylara ilifl-

kin karar verirken hiçbir zaman hu-

kuka ve t›bba göre kararlar verme-

mifltir. Bu durumlarda Adli T›p’›n

kararlar› hep ssiiyyaassii oollmmuuflflttuurr..

Bu gerçekler sistemi az çok tan›-

yan burjuva bas›n›n yazarlar› tara-

f›ndan da bilinmiyor de¤ildir. Adli

T›p’›n bugüne kadarki, kararlar›, or-

tadad›r. Burjuva bas›n›n flaflk›nl›¤›

Haluk ‹nce’nin bu kadar teflhir ol-

mufllu¤una ra¤men pervas›zl›¤›n-

dan duyduklar› flaflk›nl›k olsa gerek. 

Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Da-
iresi, 16 Temmuz 2009’da Güler
Zere hakk›nda ““hhaassttaannee mmaahhkkuumm
kkoo¤¤uuflfluunnddaa iinnffaazz››nn››nn ddeevvaamm››nnaa””
karar verdi¤inde bu karar›n ““bbiilliimmee
vvee hhuukkuukkaa”” göre verilmedi¤ini
yazm›flt›k. Karar tamamen siyasiy-
di. Bu karar devletin hasta tutsakla-
r› “sessiz imha” politikas›n›n bir

parças›yd›. 

TT››bbbbii raporlar, Güler Zere için
“ttuuttuukklluulluukk kkooflfluullllaarr››nnddaa tteeddaavviissii
mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr”” diyordu. Hu-
kuk ise, ““iiyyiilleeflfleennee kkaaddaarr cceezzaann››nn
iinnffaazz›› ggeerrii bb››rraakk››llmmaall››dd››rr”” diyor-
du. Buna ra¤men Güler Zere tahliye
edilmediyse, bu karar›n siyasi bir
karar oldu¤unu söylemek için Ha-
luk ‹nce gibilerinin “‹T‹RAF”›na
gerek var m›? 

Adli T›p Baflkan› Haluk ‹nce, bir
röportajda Adli T›p’›n flaibeli karar-
lar› için ““vviiccddaann››mm rraahhaatt”” demiflti.
Nur Birgenler’in, ‹nceler’in vicdan-
lar› t›bba ve hukuka göre karar ver-
diklerinden “rahat” de¤ildi. Vicdan-
lar›, karar verirken baz› kesimlerin
“hassasiyetlerini” dikkate alarak
vermifl olmalar›ndand›. 

Faflizmin mmaskesi: 
““vvaattaannddaaflfl hhaassssaassiiyyeettii””
Haluk ‹nce’nin karar verirken

“düflünmek zorunday›z” dedi¤i,
hassasiyetlerini esas ald›¤› kesim-
ler, önceki say›m›zda da özetlendi¤i
gibi flunlard›: “Linç güruhlar›d›r,
faflist, flovenist çevrelerdir, ama
hepsinden önce de faflist devlettir.
GGüülleerr,, kkiimmlleerree kkaarrflfl›› ssaavvaaflflmm››flflssaa,,
Haluk ‹nce ve Kurumu, onlar›n has-
sasiyetlerini gözönünde bulundur-
mufltur.”

Evet, ‹nce iflte bunu itiraf edip
diyor ki, biz Güler Zere’yle ilgili
soruna, karfl›-devrim penceresinden
bakt›k. Çünkü o bir devrimciydi!

Nas›l bizzat devletin örgütledi¤i
linç sald›r›lar›n› meflrulaflt›rmak
için “Vatandafl hassasiyeti” söyle-
mi öne ç›kar›ld›ysa, Haluk ‹nce de
kendi hukuksuzluklar›n› meflrulafl-
t›rmak için “baflka kesimlerin dü-
flünceleri, hassasiyetleri” demago-
jisine sar›l›yor. Ama sar›l›rken de
baltay› tafla vuruyor. Kendi devlet-
lerinin, devlet kurumlar›n›n, hukuk-
la, yasalarla de¤il, baflka ölçülerle
iflledi¤ini ortaya seriyor... 

Bu anlay›fl, ddevletindir!
Haluk ‹nce adalet, bilim, t›p, hu-

kuk ad›na de¤il, ddeevvlleett aadd››nnaa konu-
fluyor. 

Oligarflik düzen, halk›n ulusal
ve sosyal kurtulufl mücadelesini
bast›rma üzerine flekillenmifltir. Ha-
luk ‹nce gibilerinin kararlar›na yön
veren de iflte bu amaçt›r. 

Bu anlay›fl› Adli T›p Kuru-
mu’nun hemen tüm yöneticilerinde
görebilirsiniz. Ama bu anlay›fl, Adli
T›p Kurumu’yla da s›n›rl› de¤ildir.
Bir polis flefinde de görebilirsiniz,
bir hapishane müdüründe de, bir
mahkemenin savc›s›nda, yarg›c›nda,
hatta Tapu Kadastro Müdürü’nde ve
Su ‹flleri Müdürü’nde de görebilirsi-
niz. Çünkü oligarflik devlet yap›lan-
mas› içinde her kurumun s›n›fsal bir
niteli¤i vard›r; her düzen kurumu,
devletin politikalar›na tabidir. 

Elbette Nur Birgen, Haluk ‹nce
gibilerinin devlet kat›nda özel bir
yeri vard›r. Ancak flu bir gerçektir
ki, oligarflik devlet hiçbir kurumu-
nun bafl›na rastgele birilerini getir-
mez. Söz konusu olan devrimciler
oldu¤unda, devletle halk›n ç›karlar›
karfl› karfl›ya geldi¤inde yasa, hu-
kuk, meslek ahlak› her fleyi bir ke-
nara b›rak›rlar. Devletin bir dedi¤ini
ikiletmezler. 

Hat›rlanacakt›r bir süre önce baz›
hakimler, “ ddeevvlleettiinn çç››kkaarrllaarr››yyllaa hhuu--
kkuukk kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa ggeellddii¤¤iinnddee,, bbeenn
öönnccee ddeevvlleettiimmii ddüüflflüünnüürrüümm”” diye
aç›klamalar yapm›fllard›; adalet da-
¤›tt›¤› iddia olunan hakimler, devlet
söz konusu olunca ““hhuukkuukk falan ta-
n›mam” diyorlar ve ekliyorlard›:
“Devletin lehine karar veririm”.

Yanl›fl bir anlay›fl da; bu tür du-
rumlar karfl›s›nda Adli T›p Kuru-
mu, Yarg› gibi kurumlar›n ““ssiiyyaassaall--
llaaflfltt››¤¤››nnddaann”” bahsedilmesidir. Adli
T›p da, Yarg› da hheerr zzaammaann siyasal-
d›. Sadece bu kurumlar de¤il devle-
tin di¤er kurumlar› da siyasald›r.
Ne devlet tarafs›zd›r, ne de devletin
herhangi bir kurumu. 

Adli TT›p’›n, hhukuka vve tt›bba ggöre dde¤il; devrimci

düflmanl›¤›yla kkarar verdi¤i kkan›tlanm›flt›r. 

Kan›tlayan, bizzat kurumun baflkan›d›r!
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Devletin ne olup olmad›¤› konu-

sunda yanl›fl bir bak›fla sahip olun-

du¤unda, bu kurumlar›n da devlet-

ten ba¤›ms›z oldu¤u düflünülüyor.

Hay›r. Bu devlet herkesin devleti

de¤ildir. Devlet, oligarflinin devleti-

dir. Egemenlerle halk›n ç›karlar›

karfl› karfl›ya geldi¤inde devlet oli-

garflinin ç›karlar›n› savunur. Varo-

lufl koflulu odur. 

Haluk ‹nce’yi elefltirip, bunun

devletten ba¤›ms›z oldu¤unu düflü-

nen Mehmet Ali Birand gibi bir çok

gazeteci ve ayd›n›n yan›ld›klar› ve

görmeleri gereken nokta, devletin

ve devlet kurumlar›n›n bu temel ni-
teli¤idir. Haluk ‹nce’nin tavr› Haluk
‹nce’yle s›n›rl› de¤ildir. Bu kafa ya-
p›s› devletin tüm ideolojik yap›s›n›
ifade ediyor. Güler Zere’ye Özgür-
lük mücadelesi bunu çok aç›k flekil-
de ortaya ç›kartm›flt›r. 

Kampanya sürecinde kimi çev-
reler soruna “vicdan”, “merhamet”
çerçevesinden yaklaflm›fl ve devleti
de merhametli olmaya davet etmifl-
tir. Elbette sorunun bir vicdan boyu-
tu da vard›r. Burada vicdan; kendine
insan›m diyen herkesin oligarflinin
Güler Zere ve hasta tutsaklara yap-
t›¤› zulüm karfl›s›nda kendi vicda-

n›yla hesaplaflmas›d›r. Asla Güler-
ler’e bu zulmü yapanlar› vicdanl›
olmaya ça¤›rma, onlardan merha-
met dilenme meselesi de¤ildir. 

AAbbdduullllaahh GGüüll’den AAhhmmeett DDaa--
vvuuttoo¤¤lluu’na, SSaadduullllaahh EErrggiinn’den,
NNuurr BBiirrggeenn’e, ZZaaffeerr ÜÜsskküüll’den,
HHaalluukk ‹‹nnccee’ye kadar oligarflinin
temsilcileri bafl›ndan beri Güler’e -
yani devrimcilere- düflmanl›klar›yla
hareket etmifllerdir. Güler’in özgür-
lü¤üne karar vermek zorunda kal-
d›klar›nda da ayn› düflmanl›klar› her
tav›rlar›nda, konufltuklar› her keli-
mede kendini ele vermeye devam
etmifltir. 

Özür adalet midir?
Adaletin temeli süngerli odalar m›d›r?

““MMaa¤¤dduurrllaarrddaann yyaakk››nnllaarr››nn›› kkoo--
rruuyyaammaadd››¤¤››mm iiççiinn öözzüürr ddiilleerriimm”” di-
yor Kayseri ‹l Jandarma Komutan›
Albay Cemal Temizöz. 

Temizöz’ün “Ma¤durlar” dedi¤i,
KKAAYYIIPPLLAARR’d›r. Resmi, gayri res-
mi gözalt›na al›n›p iflkencelerden
geçirilip, katledilip, asit tanklar›nda
eritilerek, bir denizin ortas›na at›la-
rak veya kör kuyulara gömülerek,
kaybedilenlerdir! 

Albay Temizöz; 1993-1995 y›l-
lar› aras›nda fi›rnak ve çevresinde
görev yapm›fl ve görev yapt›¤› sü-
reçte 23 kiflinin ölümünden sorumlu
tutuluyor. Albay Temizöz de yukar-
daki sözleri, 23 kiflinin ölümünden
sorumlu tutuldu¤u Diyarbak›r 6.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde, 6 Ka-
s›m’da görülen duruflmada kay›p
yak›nlar›na söylüyor. 

Yak›nlar› katledilenler, Albay
Temizöz’ü iyi tan›yorlar ve aradan
geçen onca y›la ra¤men hemen tefl-
his ediyorlar.

Dava konusu olan 23 kifli o böl-
gedeki kay›plar›n yüzde biri bile de-
¤ildir. Ama albay çok rahat, bir
özürle ifli bitirmeyi düflünüyor. Gö-
revi bölge halk›n› korumakm›fl! Al-
bay görev süresince Cizre halk› için
çal›flm›fl (!). Tutuklulu¤undan dola-

y› ma¤duruyetini bildirip tahliyesini
istiyor mahkemeden.

***

KK››rr››kkllaarr 11 NNoo’’lluu FF TTiippii HHaappiiss--
hhaanneessii’’nden yeni tahliye olan Ziya
Aktafl, hapishanede yaflad›klar›n›
flöyle anlat›yor: “Yeni Müdür iflken-
ce grubu oluflturdu, süngerli iflken-
ce odalar› var. Koridorlarda ‘hepi-
nizi adam edece¤im’ anonslar› ya-
p›l›yor’. 

““AAddaamm eettmmee””: Devletin hapis-
hane politikalar›n›n en özlü ifadesi-
dir. Tecriti de iflkence ekiplerini de,
süngerli odalar› da bunun için kulla-
n›yor. K›r›klar F Tipi’nin Müdürü
Ayhan Çapac› “görevini” icra edi-
yor.

***

Albay Cemal Temizöz, görev
yapt›¤› bölge halk›n›n can güvenli-
¤inden sorumlu. Hapishane Müdürü
Ayhan Çapac›, hapishanelerdeki tu-
tuklular›n can güvenli¤inden so-
rumlu... 

‹kisi de sorumlu olduklar›n› “yo-
kediyorlar”. Tesadüf mü? 

Devletin bölgede “huzur” sa¤la-
mak gerekçesiyle ilan etti¤i “Ola¤a-
nüstü HAL”in görevlileri, binlerce
faali meçhul ve kay›p yaratt›lar. Hu-
zur, yoketmekteydi. 

Devletin, içindekilerin can gü-
venli¤inden sorumlu oldu¤u hapis-

hanelerde yüzlerce tutuklu katledil-
di. Tutsaklar›n sesleri, süngerli oda-
larda bo¤uldu. 

Ayhan Çapac›’n›n K›r›klar F Ti-
pi’nde yapt›¤› istisna de¤il, hapis-
hane müdürlerinin hiçbirinin Ayhan
Çapac›’dan fark› yoktur. Engin Çe-
ber’i iflkenceyle katledenlerin ba-
fl›nda do¤rudan hapishane müdürle-
ri vard›.

Engin Çeber hapishanede katle-
dildikten sonra Eski Adalet Bakan›
Mehmet Ali fiahin “öözzüürr” dilemiflti.
Peki özür diledi de ne oldu? Devlet
katliam politikalar›ndan vaz m› geç-
ti? Hay›r. Hapishanelerde de, kara-
kollarda da iflkenceler devam etti. 

Özür; emperyalistlerin, faflist ik-
tidarlar›n katliamlarla, iflkencelerle
dolu geçmifllerini temizlemenin ara-
c› olarak kullan›l›yor uzun süredir. 

Emperyalistler milyonlarca insa-
n› katlettikleri tarihlerini bir özürle
temizlemeye çal›fl›yorlar. Temizöz-
ler de efendilerinden esinlenmifl ol-
mal› ki, nas›l, neden kaybetti¤ini
aç›klamak yerine, özür diliyor
“ma¤dur yak›nlar›ndan”... 

Ayhan Çapac› da flimdi süngerli
odalarda iflkence yap›p, katledip, on
y›l sonra özür diler belki.. 

Ama onlar da ö¤renecek ki, bir
de¤il, binlerce “özür” bile, adaletin
yerine geçmez.. O ma¤dur yak›nla-
r›, özürle katilleri affetmez!

AAddaalleett
‹‹ççiinn!!

Yürüyüfl

15 Kas›m
2009

Say›: 20



Haftalard›r hastanedeydi. Tüm yoldafllar› onun k›-
sa sürede taburcu olup gelmesini bekliyorlard›. Ama
zulmün y›llar içinde bedeninde açt›¤› sorunlar, onu b›-
rakm›yordu. Kar›n a¤r›s› flikayetiyle hastaneye kald›r›l-
d›; önce sar›l›k teflhisi konuldu. Sonra safra kesesinin
ameliyatla al›nmas›na karar verildi. Ancak karaci¤erin-
deki, akci¤erindeki sorunlar, yüksek atefl, sa¤l›¤›n› her
geçen gün bozdu. 6 Kas›m’da uyutulmaya baflland› ve
Eyüp Bafl’›, 9 Kas›m günü 21.40’da kaybettik. 

Eyüp Bafl’›n flehit düflmesi üzerine Bas›n Bürosu
taraf›ndan 10 Kas›m 2009 tarihinde yap›lan 381 Nolu
aç›klamada flöyle deniliyordu: 

15 ay önce, Devrimci Hareketin önderi Dursun Ka-
ratafl’› binlerle u¤urlarken, bir devrimci, tüm Cephelile-
rin tercüman› olarak flöyle diyordu: “Sen rahat uyu...
Ac›m›z› emek ve cüretin örs çekicinde dövüp yolumuza
daha bir güçlü devam edece¤iz. Elbette umudun gerçek
olacak, sosyalizm bayra¤› bu ülkenin burçlar›nda er ve-
ya geç mutlaka dalgalanacakt›r...” Bu inanc› dile geti-

renin ad›, Eyüp Bafl’t›. Ve flimdi o u¤urlanacakt›
Gazi’den ölümsüzlü¤e. 

Eyüp Bafl, 50 gündür ‹stanbul Üniversitesi
Çapa T›p Fakültesi Hastahanesi’ndeydi. T›bben
yap›lan çeflitli müdahalelere ra¤men kurtar›lama-
d›; çünkü, y›llard›r çeflitli sa¤l›k sorunlar›yla mü-
cadele ediyordu. 

OOlliiggaarrflfliinniinn ttuuttssaakkllaarr›› aaççll››kk ggrreevvllee--
rriinnee,, ööllüümm oorruuççllaarr››nnaa zzoorrllaayyaann ppoolliittii--
kkaallaarr››...... iiflflkkeenncceelleerr...... 1199 AArraall››kk vvaahhflflee--
ttii...... FF TTiippii hhaappiisshhaanneelleerriinn tteeccrriitt hhüüccrree--
lleerrii......

EEyyüüpp BBaaflfl’’››nn kkaattiilllleerriiddiirr.. 

Eyüp Bafl’›n, y›llard›r 1996 Ölüm Orucun-
dan ve F Tipinden kalan sa¤l›k sorunlar› vard›.
Vücudunun çeflitli yerlerinde 19 Aral›k katli-
am›ndan kalma, 20’ye yak›n saçma tanesi vard›. 

Kulaklarda ç›nlama, beyinde kar›ncalan-
ma, vücudunda titremeler, ayak ve kollarda ka-
s›lma ve uyuflma, yo¤unlaflamama... gibi ra-
hats›zl›klar› da ona zulümden mirast›. Hapis-
hanelerden az çok haberdar olanlar için bu
hastal›k belirtileri hiç yabanc› gelmeyecektir.
Bunlar, tteeccrriitt hhüüccrreelleerriinniinn karakteristik so-

nuçlar›d›r. Halen F Tiplerindeki tutsaklar›n veya
uzun y›llar
F Tiplerinin
hücrelerin-
de tutulmufl
herkeste flu
veya bu öl-
çüde bu ra-
hats›zl›klar
vard›r. 

Eyüp Bafl yoldafl›m›z›n flehit düflmesi, tecrite karfl›
mücadelenin nas›l hayati bir önemi oldu¤unu, bir kez
daha göstermifl ve hat›rlatm›flt›r.  

Solun bbirli¤inin eemekçilerindendi

Eyüp Bafl, 2004 y›l›nda Sincan F Tipi Hapishane-
si’nden tahliye oldu ve bir süre sonra, devrimci, demok-
rat, ilerici, vatansever güçlerin birli¤ini sa¤lamak için
yürüttü¤ümüz çal›flmalar içinde görevlendirildi. 

Kuflkusuz zor bir aland›. Grupçuluklar›n, rekabet-
çiliklerin cirit att›¤› bir aland›. Bu görevi baflar›yla yeri-
ne getirdi. Partinin görüfllerini savunmakta ilkeli, ›srar-
l›, kararl› bir yoldafl›m›zd›. 

Kavgac›yd›, direngendi, sapmalara, çarp›kl›klara
karfl› uzlaflmazd› ve bütün bu niteliklere sahip olarak,
tüm solun birli¤ini sa¤lamak için azami fedakarl›¤›, es-
nekli¤i, eme¤i gösterendi. 1 May›s eylemlerinin örgüt-
lenmesinden, “sol içi fliddet”e karfl› solun bir hukuka ve
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1996 Ölüm Orucu Gazisi, Solun Birli¤inin 
Yorulmaz Emekçisi, Devrimci Hareketin S›ra Neferi 

Eyüp Bafl fiehit Düfltü
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geleneklere kavuflturulmas›na, en son Güler Zere için
yap›lan ortak eylemlerin örgütlenmesine kadar hepsinde
onun eme¤i vard›. Ortado¤u, Avrupa ve dünya çap›nda
çeflitli eylemlerin, birlikteliklerin oluflturulmas›nda gö-
revler ald›, emperyalizme karfl› halklar›n birli¤ini hedef-
leyen enternasyonalist politikam›z› hayata geçirdi. Ör-
gütünün verdi¤i görev çerçevesinde Türkiye solunun ve
dünya halklar›n›n birlikte mücadelesine
sundu¤u mütevaz› katk›lar unutulma-
yacak. 

Devrimin, öörgütümüzün
bir s›ra nneferiydi

Eyüp Bafl yoldafl›m›z, 1968’de
Ankara Çankaya’da do¤du. Aslen Gü-
müflhane’nin Kelkit ilçesindendir. An-
kara’da büyüdü. Dikmen Lisesi’ndeyken
2’nci s›n›fta okulu terk etti. Yoksul bir ai-
lenin çocu¤uydu. Eme¤in ve sömürünün
ne oldu¤unu yaflayarak çal›flarak gördü,
ö¤rendi. Su ve kalorifer tesisatç›s›yd›.
Fabrikalarda, çeflitli tesislerde, inflaatlarda
çal›flt›, kahvehane iflletti. 

44 MMaayy››ss 11999922’’ddee Ankara Dikmen’de dört savaflç›-
m›z›n bulundu¤u bir ev, polis taraf›ndan kuflat›ld›. Yol-
dafllar›m›z bu kuflatmada çat›flarak flehit düfltüler. ‹flte o
evin karfl›s›nda bir kahvehane vard›. Kahvehanenin sa-
hibi EEyyüüpp BBaaflfl’t›. Katliam da, direnifl de gözlerinin
önünde olmufltu. 

‹flte o gün, Eyüp Bafl’›n devrimci oluflunun bafllan-
g›ç günüdür. Katliamdan bir süre sonra, o evde olan bi-
teni araflt›rmak üzere giden Cephelilerle tan›flt› ve bu ta-
n›fl›kl›k bir süre sonra örgütsel iliflkiye dönüfltü. At›l›m
sürecimizdeki eylemler, zaten Eyüp Bafl’›n Devrimci
Sol’a sempatisini art›rm›flt›, bu yüzden Devrimci Sol’cu
olmaya haz›rd› bir bak›ma. 

Ankara’n›n gecekondu semtlerinde örgütlenme fa-
aliyetleri yürüttü. Dikmen, Mamak, Alt›nda¤ ve Keçiö-
ren’deki çal›flmalarda giderek sorumluluklar üstlendi.
1994 y›l›nda, “5 Nisan Soygun Paketi”ne karfl› sürdürü-
len bir çok protesto eylemine kat›ld›. Bu mücadelesini
sürdürürken, 28 Haziran 1994’de tutukland›. 

Devrimci oldu¤u andan itibaren, hiçbir görevi red-
detmedi. Yapamam, haz›r de¤ilim demedi. 1996’da, oli-
garflinin hücre tipi hapishaneleri hayata geçirmek için
bafllatt›¤› sald›r›ya karfl› bafllat›lan ölüm orucunun dire-
niflçilerinden biri oydu. Direnifl sonucunda gazi oldu. 

1996 Ölüm Orucu, onun devrimci yaflam›nda bir
dönüm noktas›yd›. Bu dönüm noktas›n› daha sonra flöy-
le tan›mlam›flt›: ““ddeevvrriimmcciilliikk yyaaflflaamm››mm››nn öömmüürr bbooyyuu
ssüürreeccee¤¤iinniinn ddoorruu¤¤uuyydduu.. ZZaaffeerrddeenn ssoonnrraa ddüüzzeennee yyöönnee--
lliikk hhiiççbbiirr öözzlleemm dduuyymmaadd››mm..””

O günden bu yana “ömür boyu devrimci” olarak
yaflad›. Son nefesini bir devrimci olarak verdi. 

2000’de
oligarfli bir kez daha sal-

d›rd› devrimci tutsaklara. 19 Aral›k
2000 katliam›nda, gaz bombalar›, kurflunlar, iflkenceler
alt›nda Çank›r› Hapishanesi’ndeydi. Katliam›n ard›ndan
Sincan F Tipi Hapishanesi’ne sevkedildi. 2004 y›l›n›n
Kas›m›na kadar, iflkenceli tecrit hücrelerinde tutuldu. 

2000 Ölüm Orucu direnifli s›ras›nda, di¤er 1996
Ölüm Orucu gazileri gibi, Eyüp Bafl’a da ölüm orucuna
girme izni verilmemiflti. Bunu kabullenmekte zorlansa
da, farkl› görevler üstlenmeye devam etti. Ölümler sü-
rüyor, Eyüp’ün devrimcili¤i büyüyordu: “Hep daha faz-
la ne yapabilirim kayg›s›yla hareket ettim. Çünkü bir
çok flehit verdik. Ölüm orucuna da sokulmuyordum. Her
flehidimiz beni daha da zorluyor, çal›flma tempomu art-
t›r›yordu.”

2004’te tahliye oldu¤unda büyüyen devrimcili¤iy-
le yeni görevlere haz›rd›. Solla iliflkilerde, Küçükarmut-
lu yoksullar›n›n mücadelesinde sorumluluklar üslendi.
Mücadelenin tam ortas›ndayd›. Bir s›ra neferiydi. Ko-
num, kariyer demeden eme¤ini ortaya koyand›. Yerine
getirmesi gereken bir görevi varken, hiçbir fley onun
moralini bozmaz, yapt›¤› ifli tamamlamas›ndan al›koya-
mazd›. Diyordu ki: “Parti benim için ne ifade ediyor so-
rusuna verebilece¤im tek cevap; “Her fiey”dir. ‹yiye,
güzele, insana, insani de¤erlere dair her fleyi bünyesin-
de tafl›yan, kendisinde cisimlefltiren, onda kendimi bul-
du¤um herfleyimdir.”

Kendisi için “her fley” olana, herfleyini verdi. Son
olarak can›n› verdi devrimimiz için. 

Tutsak bir yoldafl›m›z›, Güler Zere’yi zulmün elin-
den çekip al›rken, bir yoldafl›m›z› ölümsüzlü¤e u¤urla-
d›k. Devrimimiz, tüm flehitlerimiz gibi, onu da yaflata-

cak.

EYÜP BAfi ÖÖLÜMSÜZDÜR!
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““HHeepp ddaahhaa ffaazzllaa nnee yyaappaabbiilliirriimm kkaayy--
gg››ss››yyllaa hhaarreekkeett eettttiimm.. ÇÇüünnkküü bbiirr ççookk flfleehhiitt
vveerrddiikk.. ...... HHeerr flfleehhiiddiimmiizz bbeennii ddaahhaa ddaa
zzoorrlluuyyoorr,, ççaall››flflmmaa tteemmppoommuu aarrtttt››rr››yyoorrdduu..””

‹flte onun yoldafllar›na vasiyeti bu söz-
lerindedir. 
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HABER

Bir yoldafl›m›z› zulmün elinden
çekip ald›¤›m›z ve onun sevincini,
gururunu yaflad›¤›m›z bir zamanda,
Eyüp Bafl yoldafl›m›z›n flehitlik ha-
berini ald›k. fiimdi iki ayr› duyguyu
birlikte yafl›yoruz. Ancak biliyoruz
ki mücadelede her zaman bu iki ger-
çek, bu iki duygu hep iç içe olmaya
devam edecek. Sonsuzlu¤a u¤urlad›-
¤›m›z her yoldafl›m›z›n arkas›ndan
saflar›m›z› daha çok s›klaflt›racak,
kavgam›za daha çok sar›laca¤›z.

Sonsuzlu¤a u¤urlad›¤›m›z her
yoldafl›m›z gibi Eyüp Bafl yoldafl›-
m›z›n gözleri bizlerin üzerinde ola-
cak. Onlar sadece aram›zdan fiziki
olarak ayr›ld›lar. Kavgada bize yol
göstermeye devam edecekler.

Küçükarmutlu halk›, Eyüp Bafl'›n
flehit düfltü¤ü haberini duyar duy-
maz Küçükarmutlu Cemevi'nde top-
land›. Gencinden yafll›s›na Küçükar-
mutlu halk› ve yoldafllar› Eyüp
Bafl’a dair duygular›n› birlikte pay-
laflt›. Eyüp Bafl onlar için, bir o¤ul,
bir abi, bir kardefl ve bir yoldaflt›.
Eyüp Bafl, hastaneye kald›r›ld›¤› gü-
ne kadar Küçükarmutlu’da mücade-

le yürütmüfl, mahallede halk›n yafla-
d›¤› her sorunla ilgilenmiflti.

Cemevinde toplanan halk, “EEyyüüpp
BBaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr” yazan pankart›n
arkas›na toplanarak saat 23.00'de yü-
rüyüfle bafllad›. ”EEyyüüpp BBaaflfl ÖÖllüümm-
ssüüzzddüürr”, “BBeeddeell ÖÖddeeddiikk BBeeddeell
ÖÖddeetteeccee¤¤iizz”, “DDeevvrriimm fifieehhiittlleerrii
ÖÖllüümmssüüzzddüürr” sloganlar›yla Küçü-
karmutlu'nun sokaklar› dolafl›ld›.
Eyüp Bafl'›n flehit düfltü¤ünü böylece
tüm halk ö¤rendi. Küçükarmutlu
halk› daha sonra mahalle meydan›na
gelerek, burda da sloganlar, alk›fllar
ve z›lg›tlarla Eyüp Bafl’› selamlad›.
Cenazeyi karfl›lamak için tekrar ce-
mevine dönen halk, burada cenazeyi
beklemeye bafllad›.

Eyüp Bafl'›n naafl› Çapa T›p Fa-
kültesi’nden al›nd›ktan sonra Ar-
mutlu Cemevi'ne getirildi. Ceme-
vi'nin bahçe girifline “EEyyüüpp BBaaflfl
YYoollddaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr”yazan bir
pankart asan Halk Cepheliler, bahçe
duvar›na da k›z›l bayraklar ast›lar.
Cemevi, sonsuzlu¤a u¤urlanacak
Eyüp Bafl’› u¤urlamak için gelen
halk ve yoldafllar› ile dolmufltu. Ce-

mevi morgu-
nun kap›s›nda
ikifler Halk
Cepheli san-
caklarla Eyüp
Bafl’›n cenaze-
si ç›kar›lana
kadar nöbet
tuttular.

Haz›rl›klar tamamland›ktan son-
ra Eyüp Bafl cemevi bahçesine ç›ka-
r›larak baflucunda bir tören yap›ld›.
Yüzü aç›k olan ve naafl› k›rm›z›
bezlerle kapat›lan Eyüp Bafl’›n naa-
fl› üzerinde k›rm›z› karanfiller vard›.
Yan›bafl›nda bir yoldafl› foto¤raf›n›
tafl›yordu.

Hergün Cemevinde olan, halk›n
sorunlar›n› tart›flt›¤› bahçe, flimdi
onun cenazesini u¤urlamak için ge-
lenlerle doluydu. Halk›n ö¤retmeni
ve ö¤rencisi olan Eyüp Bafl, 16 y›l-
l›k devrimcili¤i ile ö¤retmeye de-
vam ediyordu.

Törende yap›lan konuflmada;
"Eyüp Bafl insand›, Parti-Cepheliy-
di. Devrimi Eyüp'e ve tüm devrim
flehitlerine arma¤an edece¤iz" den-
di ve Halk Cephesi'nin Eyüp Bafl
için haz›rlad›¤› aç›klama okun-
du..."Eyüp Bafl gibi evlatlar› olan
bir halk yenilmez. Eyüp Bafl, tepe-
den t›rna¤a vatan sevdas›d›r. Halk
sevgisidir" denilerek bafllayan aç›k-
lamada; hasta yata¤›nda bile sa¤l›-
¤›n› düflünmek yerine pratik ifllere
kafa yorup önerilerde bulundu¤u
belirtildi.

1996'da tabutluklara karfl› Ölüm
Orucu eyleminde k›z›lband›n› aln›-
n›n ak›yla tafl›d›¤›, 19 Aral›k'ta kat-
liamc›lara karfl› direnenlerin aras›n-
da oldu¤u vurgulanarak; “EEyyüüpp,, ssaa-
ff›› hheerr zzaammaann ddiirreenniiflfl oollaannllaarr››nn
aadd››dd››rr” denildi.

Eyüp Bafl'›n Türkiye solunun
birli¤i ve mücadelesi konusunda,
ayr›ca enternasyonel dayan›flma
için Halk Cephesi'nin bir neferi ola-
rak gecesini gündüzüne katt›¤› vur-
gulanan aç›klaman›n ard›ndan, yol-
dafllar› taraf›ndan s›rayla sayg› nö-
beti tutuldu. Sayg› nöbetinin sonra-
s›nda Eyüp Bafl omuzlara al›narak
devrimcilerin kurdu¤u ve büyük be-

EEyyüüpp BBaaflfl ÖÖllüümmssüüzzddüürr!!

OONNUU HHAALLKKIINNIINN KKOOLLLLAARRIINNDDAA 

SSOONNSSUUZZLLUU⁄⁄AA UU⁄⁄UURRLLAADDIIKK!



deller ödenerek ayakta kalan Küçü-

karmutlu sokaklar›nda dolaflt›r›ld›.

Küçükarmutlu halk› onu tan›yor ve

u¤urluyordu evlad›n›.

“Eyüp Bafl Yoldafl Ölümsüzdür,

Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-

mez” sloganlar›yla omuzlarda bir

süre tafl›nd›ktan sonra, bir çok yol-

dafl›n›n ve önderinin yatt›¤› Gazi

Mezarl›¤›'na gömülmek üzere Ga-

zi'ye hareket edildi.

EEyyüüpp BBaaflfl,, ÖÖnnddeerriimmiizz vvee
SSoonnssuuzzlluu¤¤aa UU¤¤uurrllaadd››¤¤››mm››zz
YYoollddaaflflllaarr››yyllaa BBiirrlliikkttee

Gazi’nin sokaklar› ona yabanc›
de¤ildi. En son önderimizin cenazesi
kald›r›l›rken, Eyüp Bafl k›z›lbayrak-
larla önderimizin cenazesinde o so-
kaklarda yürümüfltü. Bir y›l› aflk›n
bir zaman sonra, bu kez Eyüp Bafl’›n
cenazesi, Gazi halk› ve yoldafllar› ile

birlikte o sokaklar› dolafl›yordu.

Gazi'de bekleyen yoldafllar›yla bu-

luflularak Eski Karakol önünde kortej-

ler oluflturup, “EEyyüüpp BBaaflfl YYoollddaaflfl

ÖÖllüümmssüüzzddüürr” pankart› ve Eyüp

Bafl'›n resimleriyle yürüyüfle baflland›.

Gazi Camii'ne gidilerek cenaze

namaz› k›l›nd›. Daha sonra Gazi

Mezarl›¤›'na do¤ru 1000 kifliyi bu-

lan kortejle yürüyüfle devam edildi.

Mezarl›kta Eyüp Bafl'›n defnedil-

mesinin ard›ndan, bir kez daha Halk

Cephesi'nin aç›klamas› okundu.

Daha sonra tecrite karfl› sanatç›-

lardan RRuuhhaann MMaavvrruukk bir konufl-

ma yapt›.

PPaarrttiizzaann'›n mesaj›n›n okundu¤u

anmada, MMüüccaaddeellee BBiirrllii¤¤i'nin tem-

silcisi; “Eyüp Bafl'› zindanlardaki
direniflinden ve dava yoldafll›¤›n-

dan tan›yoruz” dedi.

Son olarak bir konuflma yapan

Grup Yorum eleman› CCiihhaann KKeeflfl-

kkeekk, Day›'n›n cenazesinde Eyüp

Bafl'›n bir konuflma yapt›¤›n› hat›r-

latt› ve “Eyüp Bafl biz mücadele ar-
kadafllar›na çok fley ö¤retti” dedi.

Konuflman›n ard›ndan söylenen Bi-

ze Ölüm Yok, Eyüp Bafl’a yoldaflla-

r›ndan son bir selam ve sözdü... 
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Eyüp Bafl ‹çin Aç›klamalar,
Eylemler

10 Kas›m’ta ‹zmit'te Kocaeli Halk Cephesi taraf›n-
dan Halkevi dura¤›na ve Cumhuriyet park› Gazi Lise-
si önüne 'EYÜP BAfi ÖLÜMSÜZDÜR' yaz›l› pan-
kartlar as›ld›. 

Ayn› gün, Kocaeli Halk Cephesi ‹zmit'te bir yürü-
yüfl düzenledi.

Malatya Halk Cephesi, ‹skenderun Halk Cephesi,
Elaz›¤ Halk Cephesi, Bursa Halk Cephesi, ‹zmir Halk
Cephesi, PSAKD Çi¤li fiubesi yapt›klar› aç›klamalar

ile Eyüp Bafl’›n flehitli¤i dolay›-
s›yla baflsa¤l›¤› dilediler. Avus-
turya’n›n baflkenti Viyana’da
ise yoldafllar› bir anma düzenle-
di...

Ayn› zamanda Mücadele
Birli¤i ve ‹stanbul Tabip Odas›
taziye ziyaretinde bulundu.
ÖDP de Birgün gazetesine ilan
vererek, bafl sa¤l›¤› diledi. 

"Gazi fiehitlerini Unutmaz"
Onlar Gazi halk›n›n en yi¤itlerindendirler. Armutlu

katliam›n› durdurmak için hiç tereddüt etmeden kendi-
lerini feda ettiler. Yaflam kadar ölümü de birlikte solu-
du Nail Çavufl ve Eyüp Samur… 7 Kas›m 2001'de çak-
t›klar› kibritte ayn› inanç, ayn› sevda alevlendi. fiehit
düfltüklerinde ikisinin de aln›nda k›z›l bant vard›.

fiehit düflmelerinin 9. y›ldönümlerinde Gazi halk› da
onlar› unutmad›.

‹stanbul'da, 7 Kas›m günü Nail Çavufl ve Eyüp
Samur için Gazi Cemevi'nde anma yeme¤i verildi. Say-
g› durufluyla bafllayan yemekte Gazi ayaklanmas›n›n
komutanlar›ndan Ali Haydar Çakmak'›n babas› Sad›k
Çakmak bir konuflma yapt›. Ko-
nuflmas›nda flehitlere sahip ç›k-
man›n önemine de¤inen Çak-
mak, "Gazi flehitlerini unutmaz"
dedi. Yeme¤e kat›lan Gazi halk›,
onurlu evlatlar›n› bir kez daha
anarak, unutmayaca¤›n› göster-
di. TAYAD'l› Ailelerin de kat›l-
d›¤› yeme¤e 145 kifli kat›ld›.

HABER

KKOOCCAAEELL‹‹
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‹NC‹RL‹K nnezdinde ttam 555
y›ld›r tart›fl›lan, iiflbirlikçilerle
devrimciler, vvatan hhainleri iile
vatanseverler aras›ndaki aayr›-
m›n nne ooldu¤udur. KKim vvatan-
sever, kkim vvatan hhainidir? KKim
iflbirlikçidir, kkim bba¤›ms›zl›k
yanl›s›d›r?

Dünyan›n dört bir yan›nda,
Amerikan imparatorlu¤unun, iflgal-
cili¤inin koçbafllar› olan Amerikan
üsleri, halklar› tehdit etmeye devam
ediyor.

Her emperyalist üs, ba¤›ms›z bir
ülkenin asla kabul edemiyece¤i bir
düflmanl›k oda¤›d›r. Her emperya-
list üs, yerleflti¤i ülke topraklar›na
“kendi topraklar›” gibi yay›lm›fl ve
o topraklar kimseye hesap verme-
den kullanmaktad›r; elbette iflbirlik-
çileri sayesinde...

BBuu ttaabblloo iiflflggaalliinn vvee
iiflflbbiirrlliikkççii¤¤iinn rreessmmiiddiirr!!

Amerika’n›n 39 ülkede, 23 üs ve
30 bin tesisi vard›r. Dünya’n›n bir
ucundan, öteki ucuna yay›lm›flt›r bu
üsler. 

Bu üslerin herbiri için Amerika,
milyonlarca dolar harcamakta ve el-
bette harcanan her kurufl da hhaallkk--
llaarrdan ç›kmaktad›r. Üsler giderek
büyümekte, devasa ölçülere var-
maktad›r. Bir kaç örnek, bunu daha
somut gösterecektir. 

KKoossoovvaa’’nn››nn eemmppeerryyaalliissttlleerr ta-
raf›ndan “kurtar›l›p” iflgal edilme-
sinden sonra burada, Amerika d›fl›n-
daki en büyük Amerikan askeri üs-
sü kuruldu. BBoonnddsstteeeell CCaammpp adl›
bu üs, “21. yüzy›l›n silah deposu”
olarak adland›r›lmaktad›r.

Üs, 460 bin metrekarelik alana
kuruludur. Amerika, üssün etraf›n-

daki 320 kilometrelik yollar›n ve
irili ufakl› 17 köprünün kontrolünü
elinde tutmaktad›r. Üs, büyük bir
flehir gibi, merkez ve ilçeler olarak
kurulmufltur. 77000000 askeri personeli,
yüzlerce uçak ve helikopteri bar›n-
d›racak kapasitededir. 84 km.lik di-
kenli telle çevrilmifltir.

Amerika’n›n IIrraakk’’ttaakkii 14 askeri
üssünde de, yaklafl›k 145 bin askeri
bulunmaktad›r. Sadece 25 kilometre-
kare alana yay›lm›fl AAnnaaccoonnddaa üüss--
ssüünnddee 20 bin asker bulunmaktad›r.

Amerika’n›n ‹‹nncciirrlliikk üüssssüünnee
gelince; 

‹ncirlik, Adana'ya 10 km uzak-
l›ktaki Yüre¤ir ilçesi’ne ba¤l› bir
beldedir. Bu belde 55 y›ld›r Ameri-
ka’n›n aç›k iflgali alt›ndad›r. ‹ncir-
lik, dünyadaki 12’nci, Ortado¤u’da-
ki en büyük Amerikan Üssü’dür.

‹ncirlik çevresindeki 1852 km
yar›çapl› alan Amerikan denetimin-
dedir. Üs, Türkiye'de bar›nan küçük
Amerika'd›r. Üssün kuruldu¤u alan
13.4784 km2’dir

Amerika güvenlik gerekçesiyle,
Adana ve çevresindeki ulafl›m, tele-
kominikasyon, limanlar, havaalan-
lar›, sanayi tesisleri, tar›m alanlar›
ve yerleflim birimlerine, istedi¤i
müdahalede bulunma yetkisi ve ser-
bestli¤ine sahiptir.

‹ncirlik’te bulunan silahlar›n
miktar›, cinsi ve üsteki asker say›s›
kesin olarak bilinmemektedir. 

Kendi ülkemizde, istedikleri ye-
ri seçmifl, kendi ülkelerindeymifl gi-
bi, devasa büyüklükteki alanlar› ka-
patarak, suç karargâhlar›n› infla et-
mektedirler. Bu bölgelerde bir dizi
yasaklar, kurallar koymaktad›rlar.
Kurallara uymak yerine kendileri
kural koymakta, istedikleri herfleyi
yapma hakk›n› kendilerinde gör-
mektedirler. Böylesine küstah ve
pervas›zd›rlar.

Üslerden, elçiliklere kadar orta-
daki bu tablo, ba¤›ml›l›¤›n, Ameri-
ka’n›n bir “eyaleti” olman›n sonu-
cudur. Amerika burada kendi evin-
deymifl gibi hareket etmekte, isted-
¤ini yapma hakk›n› kendinde gör-
mektedir. 

Bu iliflki eeffeennddii--uuflflaakk iliflkisidir.
Efendi, kendini herfleyin sahibi ola-
rak gördü¤ü için, bu üsleri de istedi-
¤i gibi kullanmakta, yerleflti¤i ülke
yönetimlerine bilgi verme gere¤i
dahi duymamamaktad›r. Amerikan
bayraklar›n›n çekili olduklar› yerle-
ri ve bütün ülkeyi “kendi toprakla-
r›” saymaktad›rlar. Amerikan bay-
raklar›n›n çekili olduklar› yerler ise
onlar›n suç karargahlar›d›r. 

‹‹nncciirrlliikk,, kkaappaatt››llmmaass››
ggeerreekkeenn bbiirr ssuuçç
kkaarraarrggaahh››dd››rr!!

‹ncirlik hem halklar için bir düfl-
manl›k oda¤›, hem de koca bir bel-
deyi ele geçirip, her tür düflmanca
faaliyetin yürtüldü¤ü, hiç kimseye
hesap verilmedi¤i bir odak olmas›
nedeniyle kabul edilemez.

‹stedi¤i zaman yüzlerce uça¤›
indirip kald›racak, uçaklarla baflka
ülkeleri bombalayacak, istedi¤i ka-
dar askeri getirecek götürecek, bafl-
ka yere nakledecek ama kkiimmsseeyyee
hheessaapp vveerrmmeeyyeecceekk..

Halklar için bir düflmanl›k karar-
gah› olarak, hep halklara karfl› kul-
lan›lan bir odak olacak ama buna
kimse kar›flamayacak! 

‹NC‹RL‹K ÜSSÜ de iflte bu ko-
numdaki bir üstür. Emperyalistler
taraf›ndan istedi¤i gibi kullan›lan ve
her türlü denetime kapal› bir emper-
yalist karargahd›r. 

Ba¤›ms›z bir ülke, ulusal onuru-
na sahip ç›kan bir ülke, böyle bir
düflmanl›k oda¤›n› kabul edemez.
Emperyalizmin iflbirlikçisi olmayan

Halklara karfl› kullan›lan bir savafl üssü: ‹NC‹RL‹K

Ba¤›ms›z bir ülke, vatansever
bir halk böyle bir  düflmanl›k

oda¤›n›  kabul edemez! 22 
Kas›m’da 

‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK’’EE 
YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ
‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK’’EE 
YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ



yönetimler, böyle bir oda¤› kabul
edemez. Halklar›n kardeflli¤ine ina-
nan, ba¤›ms›zl›¤›na inanan hiçbir
halk, bu durumu kabul edemez...

Baz› ülkeler için kullan›lan bir
kavram vard›r: ““MMuuzz CCuummhhuurriiyyee--
ttii””!

“Muz Cumhuriyeti” deyimi, her-
fleyi ile kukla bir devleti, kukla bir
yönetimi anlat›r. Ülkeyi görünürde
bu kuklalar yönetir ama yönetim
merkezi as›l olarak Beyaz Saray’d›r. 

Kukla yönetimler, kendi toprak-
lar›nda olan bitenin denetimini elle-
rinde bulunduramazlar, hesap sora-
mazlar.

‹NC‹RL‹K Üssü’nün, koca bir
toprak parças› üzerinde 55 y›ld›r hiç
kimseye hesap vermeden varl›¤›n›
korumas› iflte bu durumun ifadesidir.
Ve bu nedenle de halklar aç›s›ndan
kabul edilecek bir durum de¤ildir.

‹NC‹RL‹K nezdinde tam 55 y›l-
d›r tart›fl›lan, iflbirlikçilerle devrim-

ciler, vatan hainleri ile vatansever-
ler aras›ndaki ayr›m›n ne oldu¤u-
dur. Kim vatansever, kim vatan ha-
inidir? Kim iflbirlikçidir, kim ba-
¤›ms›zl›k yanl›s›d›r?

Bunu ö¤renmenin yolu, 55 y›ld›r
‹NC‹RL‹K konusunda al›nan tav›r-
da yatmaktad›r. 

‹‹flflbbiirrlliikkççiilleerr,, bu üslere izin ve-
renlerdir. 

DDeevvrriimmcciilleerr,, on y›llard›r ‹N-
C‹RL‹K üssünün kapat›lmas›n›, ül-
kemiz’de Amerikan bayra¤›n›n
göndere çekildi¤i her yerin, vatan
topra¤›na kat›lmas›n› savunmakta-
d›rlar.

‹NC‹RL‹K bu ülkede ba¤›ms›z-
l›k isteyip-istememenin dolay›s›yla
da ba¤›ms›z bir ülkeden yana olup-
olmaman›n kriteridir. 

‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›
karfl›s›ndaki tutum, hheerrkkeessiinn kkiimmllii--
¤¤iinnii ele vermektedir. Vatanseverlik
bu suç karargah›n›n kapat›lmas›n›

gerektirmektedir. ‹flbirlikçilik ise 55
y›ld›r bu düflman karargah›n›n faali-
yetlerine ortak olmak, bu suç karar-
gah›n›n varl›¤›n› savunmaktad›r.

Onun için AKP dahil tüm düzen
partileri, tam 55 y›ld›r bu düflman
karargah›n›n halklara karfl› sürdür-
dü¤ü sald›r›lara ortak olmufl, ona
suç ortakl›¤› yapm›fllard›r.

Devrimciler yine on y›llard›r, bu
ülkede; “NATO’ya Hay›r”, “IMF’ye
hay›r”, “Üsler kapat›ls›n”, “Empe-
ryalistlerle ba¤›ml›l›k antlaflmalar›
iptal edilsin”, “Ba¤›ms›z Demokra-
tik bir ülke istiyoruz” diyorlar. 

Bunun karfl›l›¤›nda ise iflbirlikçi
iktidarlar, devrimcilere on y›llard›r,
idamlar›, katliamlar›, hapishaneleri,
diri diri yak›lmalar› reva görüyor,
hakl› sesi susturmaya çal›fl›yorlar.

22 Kas›m’daki ‹NC‹RL‹K yürü-
yüflümüz, bu sesin on y›llard›r sus-
turulamad›¤›n›n ve susturulamaya-
ca¤›n›n yeni bir kan›t› olacakt›r.
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‹‹nncciirrlliikk’’ee yyüürrüüyyoorruuzz!!....

‹stanbul’dan, Edirne’den, Ankara’dan, ‹zmir’den,
Eskiflehir’den Samsun’dan, Bursa’dan, Adana’dan, Ha-
tay’dan, Mersin’den Dersim’den, Malatya’dan, Antal-
ya’dan... Anadolu’nun dört bir yan›ndan ‹ncirlik’e yü-
rüyoruz.

Yürüyüflümüz, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen,
kad›n-erkek, yafll›-genç demeden yürüyüflümüze kat›la-
cak her insan›m›zla daha da güçlenecektir.

‹‹nncciirrlliikk’’ee yyüürrüüyyoorruuzz!!....

‹flyerlerinden, okullardan, fabrikalardan, mahalle-
lerden, köylerden, kasabalardan geldik. Ve hep birlikte
‹ncirlik’e yürüyoruz.

“‹ncirlik kapat›ls›n!” , “ba¤›ms›z bir ülke istiyorum”
diyen herkesi bu talep için birlikte mücadele etmeye,
yürüyüflümüze kat›lmaya ça¤›r›yoruz!

‹‹nncciirrlliikk
kkaappaatt››llmmaall››dd››rr!!

55 y›ld›r halk-
lara karfl› kullan›-
lan, her tür provo-

kasyonun haz›r-
land›¤› bir

sald›r› üssü
olan ‹‹nncciirrlliikk kkaappaa--
tt››llmmaall››dd››rr!!

Ülkemizi iflgal edenler, y›llarca
‹ncirlik gibi düflman karargahlar› ile
vatan topraklar›m›z› istedikleri gibi

kulland›lar. Uçaklar indirdiler, uçaklar kald›rd›lar, bin-
lerce askeri buradan tafl›d›lar, halklara ölüm kustular.

‹ncirlik, vatan topraklar›m›z›n düflman çizmeleri al-
t›nda nas›l çi¤nendi¤ini, nas›l bir boydan bir boya ülke-
mizin iflgal edildi¤ini göstermektedir.

‹flte bütün bunlar› kabul etmiyor, ‹ncirlik’in kapat›l-
mas›n› istiyoruz. ‹flgale son verilmesini, ülkemizin ba-
¤›ms›z olmas›n› istiyoruz. Bunun için mücadele ediyor,
ba¤›ms›zl›¤› savunuyoruz!

‹‹nncciirrlliikk’’ee yyüürrüüyyoorruuzz!!.... 

Emperyalistlere ve onlar›n bir avuç olan yerli iflbir-
likçilerine bu ülkenin sahipsiz olmad›¤›n› göstermeli,
vatan topraklar›m›za sahip ç›kmal›y›z.

Tüm yurtseverleri, ba¤›ms›zl›k isteyen herkesi ‹n-
cirlik yürüyüflümüze kat›lmaya ça¤›r›yoruz!..

Vatanseverler,

Devrimciler ve Tüm

Halk›m›z:

‹ncirlik’e yürüyoruz!

Amerika’ya karfl›

mücadele bayra¤›n›

birlikte tafl›maya

ça¤›r›yoruz!
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AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt olmakla, ““aann--
ttii--AAmmeerriikkaanncc››”” olmak aras›nda
önemli bir fark vard›r. Anti-emper-
yalist, tüm emperyalist ülkelere kar-
fl›d›r. Emperyalizme, emperyalizm
oldu¤u için, yani sömürgecili¤ine,
asalakl›¤›na karfl›d›r. Anti-Ameri-
kanc› ise, esas olarak emperyalizme
karfl› de¤ildir. Onun karfl›tl›¤› flu ve-
ya bu emperyalist ülkeye karfl›d›r.
Ama baflka emperyalist ülkelere
karfl› olmayabilir. Onun karfl›tl›¤›
dönemseldir; emperyalist ülkeye
karfl› ç›k›fl›, onun flu veya bu politi-
kas›ndan dolay›d›r; asli niteliklerin-
den dolay› de¤il. 

Böyle oldu¤u için, günümüzde,
gerek dünyada, gerekse de ülkemiz-
deki “anti-Amerikanc›” olarak ad-
land›r›lan islamc› ve ulusalc› kesim-
lerin bir ço¤u aannttii--eemmppeerryyaalliisstt ddee--
¤¤iillddiirr.. Anti-Amerikanc›l›klar› kök-
lü, sürekli de¤il, dönemseldir. 

Türkiye’de s›n›flar›n konumlar›-
n›, yerlerini, politikalar›n› yeterince
tan›mayan biri, ülkemizdeki gazete-
leri, televizyonlar› izlese, generalle-
rin önemli bir kesimini, mesela baz›
sendikac›lar›, baz› köfle yazarlar›n›
“anti-Amerikanc›” san›r. Bunlar,
kendilerini genellikle ““uulluussaallcc››””
olarak tan›mlayan kesimlerdir.
Amerika’yla çeliflkileri vard›r va-
rolmas›na; ancak bu çeliflkiler, do¤-
rudan Amerika’n›n emperyalist ni-
teli¤ine iliflkin de¤il, sadece “baz›”
konulara iliflkindir.

Bu konular›n bafl›nda KK››bbrr››ss ssoo--
rruunnuu,, KKüürrtt ssoorruunnuu vvee EErrmmeennii
SSooyykk››rr››mm›› MMeesseelleessii gelir. 

AAmmeerriikkaa,, K›br›s için Annan
Plan›’n› haz›rlat›r; hemen aannttii--
AAmmeerriikkaanncc›› kesilirler. 

Amerika hemen her y›l Ermeni
Soyk›r›m› meselesini gündemine

al›r. “Ulusalc›”lar›n anti-Amerikan-
c›l›¤› da her y›l bu dönemlerde ye-
niden fliddetlenir. O kadar ki Ameri-
ka karfl›tl›klar›, Amerikal›lar›n K›-
z›lderili katliamlar›n› hat›rlatmaya
kadar uzan›r. (...Soyk›r›m tasar›s›
Amerikan Kongresi’nden çekilir,
anti-Amerikanc›l›k da biter)

Sonra malum, Kürt sorunu gelir.
ABD’nin emperyalist planlar› do¤-
rultusunda yapmak istedi¤i düzen-
lemeler, oligarflinin 86 y›ll›k ilhak
ve asimilasyonuna uymuyorsa, anti-
Amerikanc› oluyorlar. Fakat, Ame-
rika, Kuzey Irak’a girip istedikleri
gibi katliam yapmalar›na izin verdi-
¤inde, Amerika’ya muhalefetleri de
biter... 

Musul’da, Kerkük’de onlara söz
hakk› tan›mad›¤› için muhalefet
ederler. K›rk y›l›n bafl›nda bir insan
haklar› raporu haz›rlay›p Türkiye’yi
elefltirdi diye muhalefet ederler...
Ama bu muhalefet, çok çabuk “stra-
tejik müttefikli¤e” döner. 

AAnnttii--AAmmeerriikkaanncc››ll››kk,, 
aannttii--eemmppeerryyaalliizzmm ddee¤¤iillddiirr

Anti-Amerikan tavra yol açan
konular da dahil olmak üzere, ör-
neklerden de görülece¤i gibi, aannttii--
AAmmeerriikkaanncc››ll››kk,, aannttii--eemmppeerryyaalliizzmm
aannllaamm››nnaa ggeellmmiiyyoorr.. Bu kesimler,
ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›,
yeni-sömürge bir ülke haline getiril-
mesine de hiç ses ç›kartmayan ke-
simlerdir. 

Bunlar›n bir di¤er özelli¤i kendi-
lerini ““AAttaattüürrkkççüü”” olarak tan›mla-
malar›d›r. Ulusalc›l›kla, Atatürkçü-
lü¤ü genellikle yanyana kullan›rlar.
Oysa, ““bbaa¤¤››mmss››zzll››kk”” meselesinde,
bu kesimlerin KKeemmaalliisstt bbiirr ttaavvrr››

da yoktur. Kemalistler, 1920’lerin
bafl›nda emperyalizme karfl› ba¤›m-
s›zl›k savafl›na önderlik etmifllerdir.
Bugünün “Atatürkçü”leri ise ülke-
mizdeki Amerikan iflgaline, bu iflga-
li pekifltiren anlaflmalara onay ver-
mifllerdir. ““MMiillllii oorrdduunnuunn””,, emper-
yalizmin ggiizzllii iiflflggaall oorrdduussuu haline
gelmesine itiraz etmemifllerdir. 

MMHHPP gibi faflist partiler de mmiill--
lliiyyeettççiilliikk bayra¤›n› kimseye b›rak-
mazlar. MHP, iflbirlikçi tekellerin
örgütledi¤i sivil faflist hareketin
partisidir. Ve her iktidar döneminde
emperyalizmle tam uyum içindedir. 

Bu tür aldatmacalar› görmek için
flunu bilmek yeterlidir; emperya-
lizmle iflbirlikçili¤i gelifltikçe, ülke-
mizde milliyetçilik de gelifltirilmifl-
tir. Ve milliyetçi geçinen bu kesim-
ler, emperyalizmin ç›karlar› için
devrimcilere, halka karfl› kullan›l-
m›fllard›r. 

Emperyalizme, Amerika’ya kar-
fl›ym›fl gibi gözükerek, halk›n kapi-
talizme ve emperyalizme karfl› tep-
kilerini iissttiissmmaarr etmektedirler.
Özünde ise hem kkaappiittaalliizzmmddeenn yyaa--
nnaa,, hem de eemmppeerryyaalliizzmmiinn hhiizzmmee--
ttiinnddeeddiirrlleerr.. 

MMaaffyyaacc››llaarr bile kendilerini
‘ulusalc›’ olarak tan›t›r olmufllard›r.
Mafyac› SSeeddaatt PPeekkeerr’den Ergene-
koncu VVeellii KKüüççüükk’e, KKoorrkkuutt EEkkeenn
gibi Susurlukçulara ve daha nice
kontraya varana kadar hepsi “ulu-
salc›” kesilmifltir!.. Bunlar›n hepsi-
nin sicili, ülkemizin emperyalizme
ba¤›ml› bir ülke olarak kalmas› için
gerçeklefltirilmifl katliamlarla, cina-
yetlerle doludur. Ama ulusalc› geçi-
nirler... 

Generallerin bir k›sm› da öyle,

Düzen Güçlerinin 
Sahte Anti-Amerikanc›l›¤›

22 
Kas›m’da 

‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK’’EE 
YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ
‹‹NNCC‹‹RRLL‹‹KK’’EE 
YYÜÜRRÜÜYYOORRUUZZ

uGerçek anti-emperyalistler, yaln›zca devrimcilerdir!
uBu iflbirlikçi düzeni savunan, iflbirlikçi iktidarlar ve
iflbirlikçi orduyla ittifak içinde olanlar, emperyalizme
karfl› olamazlar! 



ekranlara ç›k›p anti-Amerikan nu-
tuklar çekerler. Oysa, “milli ordu”
oldu¤u iddias›ndaki TTSSKK, NNAA--
TTOO’nun, AAmmeerriikkaa'n›n ç›karlar› için
hizmet eden, iç savafla göre örgüt-
lenmifl, eemmppeerryyaalliizzmmiinn ggiizzllii iiflflggaall
oorrdduussuu’ndan baflka bir fley de¤ildir.
Hem, Kore’den Kosova’ya, Afga-
nistan’dan Somali’ye kadar bir çok
yerde, Amerikan ç›karlar› için sa-
vafl, hem “anti-Amerikanc›” geçin!  

AAnnttii--AAmmeerriikkaanncc›› ggöörrüünnüüpp 
ddüüzzeennii ssaavvuunnaannllaarr,, 
bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa kkaarrflfl››dd››rrllaarr

“Ulusalc›”, “Atatürkçü”, “anti-
Amerikanc›” geçinen düzen içi ke-
simlere göre, ülkemiz eemmppeerryyaalliizz--
mmiinn iiflflggaallii alt›nda de¤ildir! Dolay›-
s›yla ba¤›ms›zl›k diye bir sorunu da
yoktur. Bu sahte ulusalc›lar, emper-
yalizmle yap›lan anlaflmalar gere¤i
1950’lerden itibaren ülkemizin her
taraf›na yay›lan baflta ‹‹nncciirrlliikk ÜÜssssüü'
olmak üzere tüm Amerikan üslerini
görmezden gelmifllerdir. Emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤› pekifltiren ikili an-
laflmalar› yok saymaktad›rlar. Sahte
ulusalc›lar, bu üslere neden izin ve-
riliyor, neden “Türk askeri”
ABD’nin emrinde Afganistan’a gi-
diyor diye sormazlar.

Bunlar› sormad›klar› için de,
aç›ktan Amerikan iflbirlikçili¤i ya-
panlardan özde farklar› yoktur.
Amerika’ya gerçekten karfl› olmak,
her fleyden önce, ülkemizdeki AAmmee--
rriikkaann iiflflggaalliinnii,, 1945'lerden günü-
müze gelifltirilen yyeennii--ssöömmüürrggeeccii--
lliikk iilliiflflkkiilleerriinnii tart›flmak, Amerikan
iflbirlikçisi iktidarlar›, faflist cunta-
lar› sorgulamakt›r. 

Bu “Amerikan karfl›tlar›”, IIMMFF
iillee yyüürrüüttüülleenn bbaa¤¤››mmll››ll››kk iilliiflflkkiilleerrii--
nnii de tart›flmazlar. Varsa yoksa Kürt
sorunu, K›br›s sorunu, Ermeni me-
selesi... 

Amerika'yla ““ssttrraatteejjiikk mmüüttttee--
ffiikkllii¤¤ii”” savunmak ülkemizdeki
“ulusalc›lar›n” kkaarraakktteerriissttiikk özel-
li¤idir. Bu kesimlerin, flovenizmin
malzemesi haline gelen konular d›-
fl›nda ABD’ye ve genel olarak em-
peryalizme bir tav›rlar› yoktur. Ak-
sine bu “anti-Amerikanc›lar”, ülke-

mizin ba¤›ms›zl›k mücadelesine eenn
ççookk ddaarrbbee vvuurraann,, flfloovveenniizzmmii kk››flfl--
kk››rrttaann,, mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii kköörrüükklleeyyeenn,,
ffaaflfliizzmmee kkiittllee ttaabbaann›› yyaarraattmmaayyaa
ççaall››flflaann kesimlerdir. 

“Ulusalc›l›k” maskesi arkas›na
gizlenenler, bu nedenle emperyalist
iflgalin arac› olan iflbirlikçi orduyu,
Amerikan üslerini, kontrgerillay›
asla tart›flma konusu yapmazlar. 

Milliyetçi geçinen tüm partiler,
emperyalizme ba¤›ml› ekonomik
sistemin savunucusu ve sürdürücü-
sü olmufllard›r. ‹ster muhalefette ol-
sunlar, ister iktidara gelsinler varo-
lan ddüüzzeenn ppaarrttiilleerriinniinn hheeppssii öözzüünn
ddee AAmmeerriikkaanncc››’’dd››rr.. 

Emperyalist efendilerinin ülke-
mizi, ulusal onurumuzu afla¤›lamas›
karfl›s›nda suskundurlar. Emperya-
list müdahaleler karfl›s›nda ““mmiillllii
hhaassssaassiiyyeett””leri depreflmez hiç! O
“hassasiyetleri” ancak devrimcilere,
vatanseverlere karfl› uyan›r. RRiiyyaa--
kkaarr ve ççiifftteessttaannddaarrttçç››dd››rrllaarr..

Emperyalistler ve iflbirlikçileri
ülkemizdeki bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn, ddee--
mmookkrraassiinniinn önündeki aass››ll eennggeellddiirr..

Sahte “ulusalc›lar”, Amerika’ya
karfl› ç›kmad›klar› gibi faflizme
de karfl› de¤illerdir. Bizzat fafliz-
min savunucusu ve halka karfl›
savafl›n yürütücüleridirler. 

AAnnttii--AAmmeerriikkaanncc››llaarr››nn 
mmaasskkeessiinnii iinnddiirreelliimm

“Ulusalc›l›k”, oligarflinin belli
kesimlerinin, emperyalizm iflbir-
likçiliklerini gizlemek için kullan-
d›klar› bir paravand›r. 

Onlara bir de islamc›lar eklen-
mifltir bir dönemden beri. “Yeflil
kuflak”›n islamc›lar› da, bugün
müslüman kesimlerdeki yayg›n
havaya ba¤l› olarak “anti-Ameri-
kan, anti-siyonist” bir görüntü
vermeye çal›fl›yorlar. Ulusalc› ge-
çinen faflistler, ve anti-siyonist,
anti-ABD görünen islamc›lar, bu
ülkedeki eenn kkooyyuu AAmmeerriikkaanncc››--
dd››rrllaarr..

Mevcut düzeni savunan kesim-
lerin baflka türlü olmas› da müm-
kün de¤ildir. AAnnttii--AAmmeerriikkaanncc››
oollmmaakkllaa,, mmeevvccuutt ddüüzzeennee kkaarrflfl››

çç››kkmmaakk birbirinden ayr›lamaz. E¤er
ayr›l›yorsa, birine karfl› ç›k›yor gö-
rünüp ötekine karfl› ç›k›lm›yorsa,
orada bir aldatma vard›r. 

Bu ülkenin ulusalc› geçinenler
sahtekarlar› ba¤›ms›zl›k için, ulusal
onur için k›l›n› bile k›p›rdatmazlar.
Çünkü onlar›n vvaarrll››kk nneeddeennii,,
AABBDD’’yyllee oollaann bbaa¤¤››mmll››ll››kk iilliiflflkkiilleerrii--
ddiirr.. 

“Ulusalc›”, “islamc›”, “liberal”,
“muhafazakar” iflbirlikçiler sayesin-
de ülkemiz y›llard›r emperyalizme
peflkefl çekiliyor. Ulusal onur ayaklar
alt›na al›n›yor. ‹flbirlikçi iktidarlar ta-
raf›ndan ba¤›ms›zl›k isteyen devrim-
ciler vatanseverler iflkencelerden ge-
çirildi, tutukland›, katledildi. 

‹ster “ulusalc›” geçinsin, ister
“islamc›”; tüm iflbirlikçilerin yü-
zündeki aannttii--AAmmeerriikkaanncc›› mmaasskkee--
lleerrii iinnddiirreeccee¤¤iizz.. Devrimcilerin ön-
derli¤inde aannttii--eemmppeerryyaalliisstt mmüüccaa--
ddeellee bbaayyrraa¤¤›› yyüükksseellddiikkççee,, mmaasskkee--
lleerr aaflflaa¤¤›› iinneecceekk.. Ülkemizin emper-
yalizme ba¤›ml›¤›na son verdi¤i-
mizde, hepsi halka hesap verecek. 

27

Yürüyüfl

15 Kas›m
2009

Say›: 20

u ABD ile bütün ba¤›ml›l›k
iliflkileri kesilsin! 

u NATO’dan ve tüm emperyalist
kurumlardan ç›k›ls›n! 

u Emperyalistlerle yap›lan tüm
anlaflmalar iptal edilsin! 

u Amerikan üsleri kapat›ls›n! 
u Emperyalist tekeller

ülkemizden kovulsun! 
Bu taleplere KATILMAYANLAR,

anti-emperyalist de¤ildir,
‘ulusalc›’ ya da yurtsever,
de¤ildir.



Yüzbinlerce Alevi vard› mey-
danda. Say›lamayacak kadar çoktu-
lar. Oligarflinin onlarca y›ld›r onlar›
yok saymas›na karfl› oradayd›lar.
AKP iktidar›n›n “aç›l›m” ad›n› ver-
di¤i manevras›yla da yok edileme-
yeceklerini, asimilasyona karfl›

inançlar›yla, gelenekleriyle direne-
ceklerini göstermek için oradayd›lar.

Alevi-Bektafli Federasyonu tara-
f›ndan “Ayr›mc›l›¤a Karfl› Eflit Yurt-
tafll›k Hakk›” ad›yla  geçen y›l 9
Kas›m’da Ankara S›hhiye Meyda-
n›’nda düzenlenen mitingin ikinci-
siydi bu miting. O günden bu yana
karfl›lanmayan taleplerini, 8 Ka-
s›m’da ‹stanbul Kad›köy’de bir kez
daha dile getirdi Alevi halk. 

Geçen y›l Ankara S›hh›ye Mey-
dan›’ndaki mitinge 50 binin üzerin-
de Alevi kat›lm›flt›. Bu sene Kad›-
köy’deki mitinge yüzbinlerce kifli
kat›ld›. Mitinge Pir Sultan Abdal
Kültür Dernekleri Genel Merkezi
ve flubeleri, çeflitli Demokratik Kit-
le Örgütleri, siyasi hareketler ve
köy derneklerine kadar çok say›da
örgütlülük destek verdi. Yurtd›fl›n-
dan da mitinge kat›lanlar oldu. 

Saat 11.00'de Numune Hastane-
si, Tepe Na›ti›us Al›flverifl Merkezi
ve Sal› Pazar›'nda toplanan 3 ayr›
kortej, miting alan›na do¤ru yürüyü-
fle geçerek Kad›köy Meydan›’nda
topland›. Meydan›n almad›¤› kitle
Haydarpafla Gar›’na kadar taflt›.

Alevi örgütlülükleri ad›na ko-
nuflmalar›n yap›ld›¤› mitingde, sa-
natç›lar Sabahat Akkiraz, Edip Ak-

bayram, Suavi, Ferhat Tunç ve fiev-
val Sam da türküleriyle Alevi halk›n
mücadelesinin yan›ndayd›lar.

Alevi halk›n geçen y›lki miting-
de taleplerini güçlü bir biçimde dile
getirmesi, düzenin iktidar partisini
de muhalefet partilerini de harekete
geçirmiflti. Yerel seçimlerin yaklafl-
t›¤› o günlerde siyasi partilerden
“aç›l›m” üstüne “aç›l›m” geldi. An-
cak o günden bu güne devletin Ale-
vi halk›na karfl› tutumu öz olarak
de¤iflmedi. AKP hükümeti, “Alevi
çal›fltaylar›”yla Alevileri düzen içi-
ne çekmek do¤rultusunda manevra-
lar›na devam ediyor. ‹zzettin Do¤an
gibi Alevi bezirganlar›n› tüm alevi-
lerin temsilcisi gibi göstererek Ale-
viler ad›na Aleviler’e ait olmayan
düflünce ve tav›rlar› öne ç›kar›yor.
Bunca manevran›n ortas›nda ise
Aleviler’in gerçek talepleri günde-
me bile al›nmad›. 

Önce AAlevileri 
Öldürdüler fiimdi 
Alevili¤i ÖÖldürmek 
‹stiyorlar

Aleviler devlet gerçe¤ini bir kez
daha gördüler. Ne aç›l›mlar›n, ne
çal›fltaylar›n Alevi halk›n›n özlem-
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Alevi halk, yüzbinlerle meydanlardayd›

Düzenin Alevisi olmayaca¤›z!
Alevilerin Talepleri

u Ayr›mc›l›k ve haks›zl›klara,
Alevi halk üzerindeki bask›lara
son

u Cemevlerine ibadethane
statüsü verilsin

u Zorunlu din dersi kald›r›ls›n

u Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
la¤vedilsin

u Mad›mak müze yap›ls›n

u Alevi köylerine zorla cami
yap›lmas›ndan vazgeçilsin

u Ders kitaplar›nda ve tele-
vizyonlarda Alevilere yönelik
afla¤›lay›c› ifadeler ç›kar›lmal›



leriyle, inanç özgürlü¤üyle bir ilgisi yok-
tur. Bu kez yüzbinler olup doldurdular
Kad›köy meydan›n›. 

Yüzbinlerin meydanlar› doldurmas›
elbette oligarfliye rahats›z edecekti.. Nite-
kim AKP’nin Devlet Bakan› Faruk Çelik,
bir televizyon program›nda yapt›¤› konufl-
mada tüm haz›ms›zl›¤›n› sergiliyordu flu
sözlerle: “Sloganvari bu meselelerin üze-
rine gitmeyi ben do¤ru bulmuyorum”...
Yüzbinlerce Alevi’nin meydanlardan ta-
leplerini hayk›rmas›n› “sloganvari” bulu-
yor. 

Faruk Çelik’in do¤ru bulmad›¤› yüz-
binlerin AKP’nin ikiyüzlü politikalar›na
kanmamalar›d›r. Meydanlardan AKP’nin
sahtekarl›¤›n›, ikiyüzlülü¤ünü hayk›rma-
lar›d›r. 

Düzenin AAlevisi 
Olmayaca¤›z!

Devrimci Alevi Komitesi de vard›
alanda. Bini aflk›n kifliyle miting alan›nda
yerini ald›. Düzenin alevi aç›l›m›n› ve dü-
zen partileriyle iflbirli¤i yapan Alevi örgüt-
lerini protesto ettiler. “Aleviyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “‹nanç ve Kültürümüzü ‹fl-
birlikçilere Teslim Etmeyece¤iz”, “Önce
Alevileri Öldürdüler fiimdi Alevili¤i Öldür-
mek ‹stiyorlar ‹zin Vermeyece¤iz” yaz›l›
pankartlar açan Devrimci Alevi Komitesi
kortejinde; Almus Kültür ve Dayan›flma
Derne¤i; “Alevi Halk› Üzerindeki Bask›la-
ra Son” yazan bir pankartla, TAYAD’l› Ai-
leler de; “Hapishanelerde Sohbet ve ‹flken-
ceye Son! Sohbet Hakk› Uygulans›n” ya-
zan pankartlarla yerlerini ald›lar. 

“Kerbela’da Hüseyin, Dersim’de Seyit
R›za, Sivas’ta Pir Sultan’›z”, “Bizi Yakan-
larla ‹flbirli¤i Yapanlar Bizi Temsil Ede-
mez” yaz›l› dövizlerin tafl›nd›¤› Devrimci
Alevi Komitesi kortejinde; “Güler Zere
Onurumuzdur, Aleviyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Düzenin Alevisi Olmayaca¤›z, Ha-
pishanelerde Tecrite Son” sloganlar› at›l-
d›.

S›k s›k 'Kerbela'da Hüseyin, Der-
sim'de Seyit R›za, Sivas'ta Pir Sultan'›z'
'Düzenin Alevisi Olmayaca¤›z' 'Güler Ze-
re Onurumuzdur' sloganlar›n›n at›ld›¤›
Devrimci Alevi Komitesi kortejinde,
Alevili¤in isyanc› özü temsil ediliyordu.
‹nanç ve kültürümüzü iflbirlikçilere teslim
etmeyece¤iz kararl›l›¤› vard› orada.

29

Yürüyüfl

15 Kas›m
2009

Say›: 20

Tek Yol
Nehir yata¤›n› bbulacak... 
Alevi halk, geçen y›l Ankara S›hh›ye Meydan›’ndaki mitingde

onbinlerceydi. Bu y›l 8 Kas›m’da Kad›köy’de yüzbinler oldular. 

Yüzy›llard›r yok say›ld›lar. ‹nançlar› yasakland›. Sanki bu ülkede
Aleviler yaflam›yordu. Alevileri sadece halklar› birbirine düflürme
politikalar›n› uygularken veya katletmek için veya asimile etmek
için hat›rlad› devlet. Osmanl› döneminde yüzbinlerce Alevi katledil-
di. Cumhuriyetten sonra da sürdü katliamlar. Dersim’de, Marafl’ta,
Sivas’ta, Erzincan’da, Malatya’da, Çorum’da katledildiler. Devlet
taraf›ndan her türlü afla¤›lanmaya, d›fllanmaya maruz kald›lar. Uzun
dönemler boyunca “ben Aleviyim” diyemedi. Kimli¤ini saklamak
zorunda kald›. ‹badetini gizli gizli yapt›, inançlar›n›, kültürünü gizli
yaflad›. Ve yüzy›llar boyunca kendisine bu zulmü yapan devletle ba-
r›flmad›. Gün oldu isyan etti, gün oldu kendi kabu¤una çekilip bek-
ledi. 

Yüzy›llard›r sistemin zulmüne, katliamlar›na maruz kalan Alevi-
ler ‘70’li y›llarda devrimci mücadelenin geliflmesiyle birlikte ezilen
halklar›n mücadelesiyle bulufltu. Devrimci mücadeleye büyük oran-
da destek verdi. Çünkü devrimcilerin kurmak istedikleri düzen onla-
ra inançlar›yla, düflünceleriyle özgürce yaflama olana¤› tan›yordu. 

Devrime verdikleri deste¤in karfl›l›¤›nda, oligarfli, sivil faflist ha-
reketi onlar›n üzerine sald›. Marafl’da, Sivas’ta kanlar› döküldü.
‘90’l› y›llarda Alevilerin yine devrimci mücadeleye destek vermesi,
muhalefet içinde önemli bir potansiyeli oluflturmas› Sivas’ta, Gazi
Mahallesi’nde yeni katliamlar› getirdi. 

Oligarfli, katliamlarla, bask›larla sindiremedi¤i Alevileri, bu kez
baflka yöntemlerle düzen içine çekmeye çal›flt›. Alevilik, alevi inanç-
lar› daha aç›ktan konuflulup tart›fl›lmaya bafllad›. Özellikle büyük fle-
hirlerde Cem evleri, Alevi örgütlenmeleri yayg›nlaflt›. Aleviler talep-
lerini daha aç›ktan dile getirmeye bafllad›. Bugün için Alevi hareke-
ti içinde çok çeflitli e¤ilimler, düflünceler var do¤al olarak; Alevile-
rin kendi kimlikleri ve talepleriyle ortaya ç›kmalar›n›n geçmifli çok
uzun bir zamana uzanm›yor; Alevi halk›n›n talepleri nas›l karfl›lana-
cak, inanç özgürlü¤ü nas›l sa¤lanacak? fiimdi bu konuda her kesim
kendince bir görüfl savunuyor. 

Alevi Bektafli Federasyonu Baflkan› Ali Balk›z, Kad›köy’deki
mitingte yapt›¤› konuflmada AKP hükümetinin bir y›l içinde Alevi-
ler hakk›nda söyledi¤i hiçbir sözün gere¤ini yapmad›¤›n› elefltirir-
ken “hükümetin samimiyetine inanm›yoruz” diyor. Sorun bir sami-
miyet meselesi de¤il. Sorun egemen s›n›f cephesinin ne yapt›¤› ya-
paca¤› da de¤il; kendilerinin ne yapaca¤›... Yüzy›llard›r Alevilere
zulmeden düzenden neyin çözümü beklenebilir? Bugün AKP iktida-
r› iflbirlikçi Alevi bezirganlar›n› da kullanarak AAlleevviillii¤¤ii öldürmeye
çal›fl›yor. Düzenin Alevilere yönelik tüm politikalar›n›n özünde bu
var. Kad›köy meydan›na toplanan yüzbinler, tafl›d›¤› pankartlarda,
dövizlerde, att›¤› sloganlarda çok farkl›l›k da arzetse bu gerçe¤in flu
veya bu ölçüde fark›ndad›r. Bu anlamdad›r ki Alevi halk, tarihsel
sezgisiyle ddüüzzeennddee ççöözzüümmüünn oollmmaadd››¤¤››nn›› görmektedir. Çözümün
nneerreeddee oollaaccaa¤¤››nn›› ddaa görecektir. Meydanlara ç›kan bu nehir, yata¤›-
n› bulacakt›r. 
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Merhaba arkadafllar. Düzenin
okullar›na belki zorla gitmifl, ders-
lerine isteksiz isteksiz girmifl olabi-
lirsiniz. Ama buras› devrimci okul.
Bu okulu sevmeniz için binlerce ne-
denimiz var. En baflta geleni, kendi-
mizi “e¤itme” zorunlulu¤umuzdur. 

E¤itim konusunda diyebiliriz ki
söylenmedik hemen hemen hiçbir
fley kalmam›flt›r. Fakat bu çok
önemli de¤il. Esas olan onlar› kkeenn--
ddiimmiizzee ne kadar uyarlad›¤›m›z ve
somutlad›¤›m›zd›r. Okulumuzun
bugünkü dersinde devrimci e¤itim
meselesini, esas olarak bu yan›yla
ele alaca¤›z. 

E¤itimin çok konuflulmas›nda
bir sak›nca yoktur zaten. Çünkü e¤i-
tim, devrimin, devrimci hareketin
her dönem en temel sorunu olmufl-
tur ve öyle olmaya devam edecektir.
Hatta devrimden sonra da ayn› yeri-
ni koruyacak. 

Devrim nedir zaten? Toplumsal
alt yap›y› (üretim tarz›n›, iktidar›n
niteli¤ini...) de¤ifltirmek ve bu de¤i-
fliklik üzerinde de  kitlelerin bilinci-
ni yeniden flekillendirmektir. Ancak
bu ““kkeennddiillii¤¤iinnddeenn”” olmaz. Elbette
yeni bir toplumsal yap› kurulunca,
yeni bir bilincin oluflmas› için mad-
di temel sa¤lanm›fl oluyor. Ama bu-
nun oluflmas›nda yine e¤itim temel
rolü oynayacakt›r. 

–– Peki ee¤itimi kkim vverecek?

Elbette kadrolar!

E¤er en genifl kitleleri e¤itmek
söz konusuysa, öncelikli sorun flu-
dur: EE¤¤iittiicciilleerrii ee¤¤iittmmeekk.. 

Devrimci Okul’un ilk iki dersin-
de “Propaganda” ve “Kitle çal›flma-
s›” konular›n› ele ald›k. Dikkat edi-
lirse, her ikisi de onu yürütecek in-
sanlar›n kkeennddiinnii ee¤¤iittmmeeddeenn ssüürrddüü--
rreemmeeyyeeccee¤¤ii ifllerdir. 

Okumayan, güncel geliflmeleri

i z l e m e y e n ,
kendini gelifl-
tirmeyen bir
insan nas›l pro-
paganda yapa-
cak, kitlelere
nas›l gidecek
ve de gitti¤inde

ne anlatacak, de¤il mi?

Kitle Çal›flmas› dersimizde de
vurgulad›k; devrimi kitleler yapar.
Ama o kitleleri örgütleyen, seferber
eden, bilinçlendiren, yol gösteren
devrimci kadrolard›r. ‹flte bu dersi-
mizde e¤itimi, yoksul gecekondu
semtlerinde, okullarda, fabrikalar-
da, iflyerlerinde, köylerde kitleleri
bilinçlendirmekle yükümlü olan in-
sanlar›m›z›n BB‹‹RREEYYSSEELL EE⁄⁄‹‹TT‹‹--
MM‹‹ aç›s›ndan ele alaca¤›z. 

Devrimci e¤itim temel olarak iki
parçadan oluflur: Kolektif e¤itim,
bireysel e¤itim. Bunlar, birbirini bü-
tünler. Dahas›, iikkiissii ddee bbiirrbbiirriinnii
iiççeerriirr.. Nas›l derseniz, flöyle:

Kolektif e¤itimde yerald›¤›m›z-
da, o çal›flman›n içinde de kendi ça-
bam›z olmaks›z›n ö¤renmemiz
mümkün de¤ildir. Öte yandan bi-
reysel e¤itimi de “kiflisel ihtiyaçlar”
temelinde de¤il, yine örgütsel, ko-
lektif ihtiyaçlar temelinde yapar›z.
Dolay›s›yla, e¤itimde, kolektif olan
bireyseli, bireysel olan kolektifi içe-
rir. 

Zaman zaman sorulur, hangisi
temel diye. Cevaplamas› zor bir so-
ru; koflullara göre birinden biri öne
ç›kabilir; ama do¤ru cevap, biçim
bu dersimize ana bafll›k seçti¤imiz
cümle olmal›d›r. 

- fiimdi flöyle bir soru sorsam size:

–– Bir bisiklet iile ddevrimci-

lik aaras›nda nne ggibi bbir ben-
zerlik vvard›r? 

Muhtemeldir ki nas›l bir soru bu
diyorsunuz, ama durun acele etme-
yin; çok yak›n bir ba¤ var ikisi ara-
s›nda. Benzetmeyi Che yap›yor.

Che, devrimcili¤i iki tekerlekli
bir bisiklete benzetiyor. Biliyorsu-
nuz, bisiklet ile geriye gidemezsi-
niz, düflersiniz. Keza, bisiklet ile sa-
bit, hareketsiz de durulmaz, yine
düflerseniz.  

‹ki tekerlekli bisiklet ile yere
düflmemenin tek koflulu, ssüürreekkllii iillee--
rriiyyee ddoo¤¤rruu hhaarreekkeett hhaalliinnddee olmak-
t›r.  Bu hareket bir denge yarat›r ve
düflmemenizi sa¤larken, ayn› za-
manda size, hedefinize do¤ru yol al-
d›r›r. ‹flte devrimcilik de böyledir.
E¤er kendimizi gelifltirmezsek, bu-
gün bulundu¤umuz nokta dünden
ileri de¤ilse, pedallar› çevirmeden

bisiklet üzerinde
durmaya çal›flan
birinden fark›m›z
yoktur ve bunda
›srar edersek e-
ninde sonunda
düfleriz. 

Bunu önleme-
nin tek yolu ssüürreekkllii ppeeddaall ççeevviirr--
mmeekk,, sürekli ilerlemek, yani ssüürreekk--
llii ee¤¤iittiimmddiirr.. ‹flte bireysel e¤itim bu-
rada tayin edici bir unsur olarak
önümüze gelir. E¤er devrim hedefi-
ne do¤ru yürümeye devam etmek
istiyorsan›z, kimse gelip o pedallar›
sizin yerinize çeviremez. Kendiniz
çevireceksiniz. Örgütünüz, yoldafl-
lar›n›z size yol gösterir, yordam ö¤-
retir, güç verir, ama pedala basacak
olan sizsiniz, bunu unutmayal›m.
“Bireysel e¤itimin, e¤itimimizdeki
yeri nedir?” diye soruldu¤unda ak-
l›n›za bu gelsin. 

- Peki, flimdi hepimiz karar ve-
rip, bu andan itibaren bireysel e¤iti-
mi daha ciddi, planl› yapmaya girifl-
sek, neler yapmal›y›z?

–– Bireysel ee¤itimimiz hhangi

unsurlardan oolaflacak?

Bu soruya, aammaaçç,, bbiiççiimm,, iiççeerriikk
aç›s›ndan çeflitli cevaplar verebiliriz. 

a-) “Olmazsa olmaz” nitelikte
olandan bafllayal›m: Elimizde mut-
laka okudu¤umuz bir kitap olmal›

DEVR‹MC‹ OKULDEVR‹MC‹ OKUL

Ders:
Bireysel E¤itim

Kolektif E¤itimle
Bireysel E¤itim 
Bir Bütündür



ve o kitaba iliflkin flu tarihte bitirece-
¤im, diye bir plan›m›z olmal›. Elinin
alt›nda okudu¤u bir kitap olmayan
herhangi birinin kendini e¤itmedi¤i-
ni söylersek, ona haks›zl›k yapm›fl
olmayaca¤›m›zdan emin olabiliriz. 

b-) ‹çinde yerald›¤›m›z kolektif
çal›flmalar›, ek bireysel çabalar›m›z-
la, kendimiz için daha yararl›, ifllev-
li hale getirmek, bireysel e¤itimin
bir di¤er aya¤›d›r. Bunun somut ola-
rak ifadesi, kat›ld›¤› her e¤itim ça-
l›flmas›na mutlaka kiflisel olarak ha-
z›rlanm›fl olmak ve çal›flma sonras›
da mutlaka ö¤rendiklerini gözden
geçirip tekrar etmektir. 

c-) Not tutmak, özet ç›karmak,
ele al›nan konularda yaz› yazmak
yoluyla, ö¤rendiklerini pekifltirmeye
yönelik yöntemler uygulamak. Her
devrimci, kalemle, ka¤›tla veya
klavyeyle yak›n olmal›. Herhangi
bir alanda faaliyet yürüten bir dev-
rimci, orada bir bildiri, bir bas›n
aç›klamas› yazmak gerekti¤inde,
onu hemen yapabilecek durumda ol-
mal›. Bireysel e¤itiminin bir parças›
olarak not tutmay›, özetler ç›karma-
y›, yorum ve de¤erlendirmelerini
yaz›ya dökmeyi sistemli hale getiren
bir devrimci için bu tür fleyler, sorun
olmaktan ç›kar.  

d-) Yaflam›n, mücadelenin için-
de herfleyi bir “e¤itim” unsuru ola-
rak görmeyi içsellefltirmek, bireysel
e¤itimin bir di¤er flart›d›r. Herfley-
den ö¤renebiliriz, herfleyden sonuç-
lar, dersler ç›karabiliriz. 

e-) Yaflam›n her an›n›, e¤itimin
sürdürülece¤i bir an olarak görmek
de son olarak belirtece¤imiz bir di-
¤er flartt›r. 

Bu befl maddelik “bireysel e¤i-
tim” program›n› kendi yaflam›na uy-
gulayan devrimci, kuflku yok ki çok
daha h›zl› geliflecektir. 

Bunlar› içsellefltiren bir devrim-
cinin disiplin anlay›fl› da yaflam tar-
z› da iliflkilere bak›fl aç›s› da de¤ifle-
cektir. 

– Örnek vermek gerekirse?

– Yaflam›n her an›n› ve her konu-
yu e¤itimin bir parças› olarak gören
devrimci, bütün olaylara daha farkl›

bir gözle bakmaya bafllayacakt›r.
Günlük geliflmeleri baflka bir tarzda
izleyecektir. Onun yaflam›nda “mav-
ralar”, gereksiz nostaljik  sohbetler,
e¤itimden çal›nan zaman anlam›na
gelmeye bafllayacakt›r...  

Hayata soran, sorgulayan, merak
eden gözlerle bakmak gerekir.  

Ö¤renmek, sormakla, sorgula-
makla, merak ile bafllar. Devrimci
merakl›d›r. Hayat›n ve mücadelenin
çeflitli yanlar› karfl›s›nda nedir, nas›l
oluyor diye merak duyar. Bu verim-
li, mücadeleye ba¤l› bir merak ol-
mal›d›r elbette. Burjuvazinin bir fle-
kilde gündemlefltirdi¤i ama bizim
prati¤imize, mücadelemize, gelifli-
mimize hizmet etmeyecek fleylere
merak duymak de¤il elbette sözünü
etti¤imiz. Bu, sa¤l›kl› bir merak da
de¤ildir. Devrimci, halk› ve devrimi
ilgilendiren her konuyu, devrimi
büyütecek her bilgiyi merak eder. 

Bu tür merak ise, gelifltirir, bi-
reysel anlamda ö¤renmeyi teflvik
eder. Yani görülece¤i gibi, asl›nda
bireysel e¤itim sorunu, sadece bir
e¤itim sorunu olmakla da s›n›rl› de-
¤il. Bu noktada flöyle bir soru bun-
dan daha somut sonuçlar ç›karma-
m›z› sa¤layacakt›r:

–– EE¤¤iittiimmllee ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn

nnaass››ll kkaavvrraanndd››¤¤›› aarraass››nnddaakkii iilliiflfl--
kkii nneeddiirr??

Mahir Çayan’dan bir al›nt›yla
açmak istiyorum bu konuyu:

"E¤itimin temel yükünün bbiirreeyy--
lleerriinn oommuuzzuunnddaa oollmmaass›› kaç›n›lmaz-
d›r.

Ö¤retmenin, ö¤renme için eettkkiinn
bbiirreeyysseell ççaall››flflmmaann››nn devrimci bir
görev oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Devrimcili¤in statik, mekanik
bir ifl, genel anlam›yla bir meslek
de¤il, bir ruh, bir coflku, bir yurtse-

verlik duygusu oldu¤u ç›kmayacak
biçimde kafam›za kaz›nmal›. ... An-
cak o zaman devrimci e¤itimin te-
melini oluflturan bireysel çal›flma-
lar aksat›lmadan yürütülebilir. An-
cak o zaman ka¤›t üzerindeki dev-
rimci e¤itim, üzerine ald›¤›m›z ka-
rarlar, bürokratik kararlar olmak-
tan ç›kar, somut günlük e¤itim biçi-
mine döner.”

Mahir, bireysel çal›flman›n aksa-
t›lmadan yürütülmesini, devrimcili-
¤in bir ruh, bir coflku olarak kavran-
mas›na ba¤l›yor. Gerçekten de öyle
de¤il mi? fiöyle düflünelim; durma-
dan kitleleri örgütlemeyi, onlar› bi-
linçlendirmeyi veya hangi alanda
olursa olsun, devrim için daha daha
büyük iflleri baflarmay› düflünen bi-
ri, elbette bunlar› en iyi flekilde ya-
pabilmek için kendini çok daha yet-
kin hale getirmeye çal›flacakt›r.  

E¤itim, bilgimizi, birikimimizi,
ufkumuzu sürekli büyütmektir.
Coflkumuzu, inanc›m›z›, ba¤l›l›¤›-
m›z›, halk ve vatan sevgimizi, sü-
rekli yeni bilgilerle beslemektir.
Evet, bu duygu ve düflüncelerin de
ssüürreekkllii bbeesslleennmmeessii gerekir. Çünkü
bunlar, her gün burjuvazinin bask›-
lar› alt›ndad›r. Burjuvazinin ideolo-
jik kuflatmas›n›n, ortal›¤a yayd›¤›
zehirli mikroplar›n bu düflünce ve
duygular›m›z› yiyip bitirmesine en-
gel olman›n yolu, dedi¤imiz gibi,
onlar› sürekli beslemektir. 

Devrimci mücadele içinde yer
alan ancak kendini gelifltirmeyen,
statükolara boyun e¤en, s›radanl›¤›
kabul eden anlay›fl, devrimci müca-
delemize objektif olarak zarar verir. 

Bundan dolay›, devrimci hareket
içinde yer alan yeni-eski, taraftar-
kadro, kad›n-erkek, genç-yafll› her-
kes, kendini her an gelifltirmek, uf-
kunu büyütmek, yeni, daha büyük
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E¤itim, bilgimizi, birikimimizi,
ufkumuzu sürekli büyütmektir.
Coflkumuzu, inanc›m›z›, ba¤l›l›¤›-
m›z›, halk ve vatan sevgimizi,
sürekli yeni bilgilerle beslemek-
tir. Evet, bu duygu ve düflüncele-
rin de sürekli beslenmesi gerekir.

Devrimci mücadele içinde yer
alan ancak kendini gelifltirme-
yen, statükolara boyun e¤en,
s›radanl›¤› kabul eden anlay›fl,
devrimci mücadelemize objektif
olarak zarar verir.
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görevlere haz›rlanmak zorundad›r. 

Ülkemizde devrimcilik kolay
de¤ildir bilirsiniz. Oligarflinin bas-
k›s›, iflkencesi, tutuklamalar› -F Tip-
leri ve tecriti-, ideolojik sald›r›lar›,
psikolojik savafl›,  hep bize devrim-
cili¤i b›rakt›rmak içindir. Mücadele
içinde yer alan herkes, bunlarla er
geç karfl›laflacakt›r. ‹flte bir devrim-
cinin bunlarla karfl›laflt›¤›nda tak›l›p
düflmemesi için, kendini e¤itmesi,
gelifltirmesi, güçlendirmesi flartt›r. 

Devrimci mücadele içinde y›l-
larca yer alan, bedeller ödeyen, an-
cak bir noktadan sonra mücadelenin
d›fl›na düflen bir çok örne¤i hepiniz
bilirsiniz. Neden böyle oluyor peki?

Çeflitli nedenler sayabiliriz ama
en bafltaki nedenlerden biri iflte bu-
dur: Kendini e¤itmemek, gelifltir-
memek... Varolan› yeterli saymak... 

Che’nin benzetmesini kullan›r-
sak, bisikletin üzerinde yürümeden
durmaya çal›flmak... Bu örnekleri bi-
raz daha yak›ndan inceledi¤imizde
flunu görürüz: Devrimcilik, zamanla
rutinleflmifl, mekanikleflmifltir. Dev-
rim idealinin soyutlaflmas›, coflku ve
inançta azalma gibi fleyler bir sonuç-
tur. Kendini e¤itmemenin, yenileme-
menin, gelifltirmemenin, eksiklikle-
rini sorgulamaman›n sonucu. 

Kitleleri örgütlemek, bilinçlen-
dirmek, harekete geçirmek iissttiiyyoorr--
ssaakk... bu düzeni y›kmak iissttiiyyoorrssaakk,,

devrimi iissttiiyyoorrssaakk,, bu kiflisel çaba-
y›, disiplinlili¤i göstermek duru-
munday›z. 

Kitleleri bilinçlendirmek için
bilgi ile donanmal›y›z. Propaganda
yapmak için, propagandan›n içini
dolduracak siyasal birikimi kendi-
mizde oluflturmal›y›z. Bunun da tek
yolu vard›r: E¤itim, pratik, e¤itim. 

–– E¤itimle ppratik aaras›ndaki

ba¤› nnas›l kkuraca¤›z?

Kolektif e¤itim,  disiplini, birbiri-
ni düzeltici rolü, zorlay›c›l›¤›yla kifli-
lerin kafalar›ndaki çarp›kl›klar› belli
ölçülerde dengeler. Ama bireysel
e¤itimde, bu çarp›kl›klar daha fazla
zarar verir. E¤itim konusunda, hala
flu veya bu flekilde sürmekte olan iki

yanl›fla de¤inelim bu noktada:

BBiirr:: e¤itimi salt teorik ve kitabi

bilgiler ö¤renmekle s›n›rlamak...

Pratik mücadeleden, prati¤in s›na-

y›c›l›¤›ndan, halktan kopuk olan,

hayatla iç içe flekillenmeyen bu e¤i-

timin bir aya¤› topald›r. Dolay›s›yla

e¤itimi bu tarz soyut bir e¤itimle s›-

n›rl› olanlar, kör topal yürüyebilirler

ancak.  

‹‹kkii:: Di¤er yanl›fl e¤ilim ise “teo-

ri hiçbir fley, pratik ise her fleydir”

mant›¤›yla okumay›, ideolojik e¤iti-

mi, teoriyi küçümseyen anlay›flt›r.

Elbette bu bak›fl aç›s› da en az birin-

cisi kadar yanl›flt›r. 

‹ki yanl›fl e¤ilime dikkat çektik.

Peki do¤rusu ne. Do¤rusu aç›k as-

l›nda. Mesele ikisini birlikte ele al-

maktad›r. Devrimci prati¤i olmayan

teori, anlams›zd›r. Ve tersinden ola-

rak, bir devrimci teoriye dayanma-

yan pratik de sabun köpü¤ü gibidir. 

Bunu flöyle de ifade edebiliriz:

TTeeoorriissiizz pprraattiikk kör ve topald›r; ne-

reye yol alaca¤›, nerede tökezleye-

ce¤i, kafas›n› nereye çarpaca¤› belli

de¤ildir. PPrraattiikkssiizz tteeoorrii ise, k›s›r-

d›r. Üretemez, geliflemez.

Klasik bir sorundur bilirsiniz.
Bir çok dönem ve birçok yerde, flu
sorun vard›r karfl›m›zda. “Hem

adam çok, hem adam yok.”

Bu, varolan iliflkilerin e¤itimini,
geliflimini, kadrolaflmas›n› sa¤laya-
maman›n sonucunda ortaya ç›kan
bir sorundur. 

Bugün e¤er, ciddi bir ookkuummaammaa
sorunu varsa, e¤itim meselesini kav-
ramakta veya kavrad›¤› halde uygu-
lamakta ciddi bir sorun oldu¤u da
aç›kt›r. Gelin flunu tart›flal›m mesela?

–– Bir insan nniye ookumay›

sevmez?

Okumay› sevmeyen bir insan›
tahlil edelim... En baflta ö¤renmek
istemiyordur veya ö¤renmeye ihti-
yaç duymuyordur. O zaman flu soru
gelir önümüze: Bir devrimci nas›l
olur da ö¤renmeye ihtiyaç duymaz?
O zaman onun iddias› yoktur, kitle-
leri örgütleme, onlar› bilinçlendir-
me gibi bir amac› yoktur. Yapt›¤› ifli
en iyi flekilde yapmak gibi bir ama-
c› yoktur. Statükocudur. Tembel-
dir... Nedenler devam eder gider...  

- fiimdi bu konuda en çok karfl›-
m›za ç›kan nedir?.. Bir arkadafl›m›-
za “neden okumuyorsun?” diye sor-
sak, ne cevaplar al›r›z mesela?

Özellikle iki aç›klama, en s›k
karfl›laflacaklar›m›zd›r.  

- Ben okumay› pek sevmiyorum.
Okurken s›k›l›yorum. Anlam›yo-
rum.. Uykum geliyor... 

- ‹fller aras›nda zaman bulam›-
yorum. 

Birinci duruma bakarsak; oku-
may› sevmeme; “allah vergisi” bir
duygu de¤ildir. Okumay› sevmek
veya sevmemek, okurken s›k›lmak
veya s›k›lmamak bir sonuçtur. Bi-
zim e¤itim program›m›z› oluflturan
kitaplar, yüzy›llar›n birikimidir,
yüzy›llar›n do¤rulad›¤› bilimsel te-
orilerdir. Yüzy›llar içinde yarat›lan
destanlard›r. Halklar›n en güzel de-
¤erleridir. Bu kadar zengin bir içeri-
¤e sahip bir e¤itimi sevmemek, ger-
çekten mümkün de¤ildir. 

E¤itimi, okumay› sevmeliyiz.
okuyamad›¤›m›zda rahats›zl›k duy-
mal›y›z. E¤er nneeddeenn ookkuummaamm››zz ggee--
rreekkttii¤¤ii kafam›zda aç›ksa, o zaman
okumay› severiz... 

Ö¤renmek, sormakla, sorgula-
makla, merak ile bafllar. Devrim-
ci merakl›d›r. Hayat›n ve müca-
delenin çeflitli yanlar› karfl›s›nda
nedir, nas›l oluyor diye merak
duyar. Bu verimli, mücadeleye
ba¤l› bir merak olmal›d›r elbette.
Burjuvazinin bir flekilde gündem-
lefltirdi¤i ama bizim prati¤imize,
mücadelemize, geliflimimize hiz-
met etmeyecek fleylere merak
duymak de¤il elbette sözünü et-
ti¤imiz. Bu, sa¤l›kl› bir merak da
de¤ildir. Devrimci, halk› ve dev-
rimi ilgilendiren her konuyu,
devrimi büyütecek her bilgiyi
merak eder. 



Anlayamamak da bir mazeret
olamaz; not tutmaktan biriyle tart›-
flarak okumaya kadar çok çeflitli
yöntemler gelifltirilerek afl›labilecek
sorunlard›r bunlar. 

‹kinci gerekçeye –zaman bula-
mamaya– gelirsek:

Yo¤un bir pratik mücadele için-
de olan devrimciler –ki her devrim-
ci zaten böyle olmak zorundad›r–
s›k s›k e¤itim çal›flmalar›n›n aksa-
mas›ndan, kitap okumak için zaman
bulamamaktan sözederler. E¤er e¤i-
tim faaliyetine mekanik bir flekilde,
soyut bir flekilde bakarsak, gereken
zaman›, imkanlar›, insanlar› bir tür-
lü bir araya getiremeyiz. O zaman
da e¤itim olmaz. 

–– Bireysel ee¤itimizi ggelifltire-

cek bbaz› bbiçimsel yyöntemler:

fiimdi son bir kez sorularla, e¤i-
timimizin baz› yönlerinin bir sa¤la-
mas›n› yapal›m:

- fiu anda okudu¤un bir kitap var
m› elinde? 

- Peki onu bitirince hemen baflla-
may› düflündü¤ün bir kitap var m›?

- Okurken not tutuyor musun?
Sorular ç›kar›yor musun? 

- Çal›flmalara iyi haz›rlan›yor
musun?

- Okuduklar›n› çevrendekilerle
tart›fl›yor musun? 

- Her günkü prati¤ini bir “e¤i-
tim” gözüyle görüyor musun?

- Yapt›¤›n›z ifllerin teorik politik
anlam›n› kavramak için, sorumlun-
la, yoldafllar›nda tart›fl›yor musun?

- Sorumlusu oldu¤un insanlara
her eylemimizin, ad›m›m›z›n politik

anlam›n› anlat›yor musun?

Bunlara cevab›m›z olumlu ise,
bireysel e¤itimimiz aç›s›ndan belli
bir mesafe katediyoruz demektir. 

– Bireysel çal›flman›n biçimleri
aç›s›ndan da baz› noktalar› vurgula-
yal›m:

TTeekkrraarr,, bir ö¤renme süreci aç›-
s›ndan çok büyük önem tafl›r. 

Keza, mmaaddddeelleeflflttiirrmmeekk,, flfleemmaa--
ttiikklleeflflttiirrmmeekk de okuma konusunda
büyük önem tafl›r, yararl› olur.  

Gerekti¤inde madde madde eezz--
bbeerrlleennmmeelliiddiirr.. 

- “Ama ezberci yöntem yanl›fl
de¤il mi?” dedi¤inizi duyar gibiyiz. 

- O nas›l ele ald›¤›n›za ba¤l›. 

E¤er bilgiyi orada donduruyor-
san›z, bu yanl›flt›r Ama ö¤renmenin
bir ad›m› olarak ezberde yanl›fl olan
bir fley yoktur, tersine ö¤renmeyi,
ak›lda kal›c›l›¤› kolaylaflt›ran bir rol
oynar.  

Ama en önemlisi fludur: Bireysel
e¤itim, ö¤renmeyi ssüürreekklliilleeflflttiirr--
mmeekkttiirr. Bunu yaflam›m›z›n bir par-
ças›, bir al›flkanl›k haline getirmeli-
yiz. Sürekli ö¤renmek, nefes almak
gibi, yemek-içmek gibi, günlük ya-
flam›n bir parças›, do¤al bir davran›fl
haline gelmelidir. Hiçbir insan›m›z,
e¤itimini, belli periyodlarla yap›lan
hatta bu periyorlar› da s›k s›k aksa-
yan çal›flmalara havale edemez.  

E¤itime süreklili¤ini kazand›ra-
cak olan devrimcili¤i bir yaflam tar-
z›, klasik deyimle “ömür boyu” dü-
flünmektir. Böyle bakan, kendini her
an gözden geçirir, devrimcili¤ini
süreklilefltirecek, kal›c›laflt›racak
bir flekilde ö¤renir, kendini e¤itir,
eksiklikleriyle yüzleflir, onlar› gi-
dermek için önüne yeni programlar,
hedefler koyar. Büyük hedefe kilit-
lenenler, bu hedefe varmak için yü-
rüdükleri yolda önlerine ç›kan en-
gelleri aflmakta kararl› davran›rlar.
E¤itimini süreklilefltirmek, günlük
prati¤in içine yaymak, okumayla ta-
mamlamak, kiflisel bir çaba ve kifli-
sel bir program olmaks›z›n müm-
kün de¤ildir. 

Bunu sa¤lad›¤›m›zda, günlük
yaflamda, mücadele içinde karfl›lafl-
t›¤›m›z her fleye böyle bakmaya
bafllar›z. Ö¤renmek, ö¤rendi¤i bil-
gileri halka tafl›mak, ve yine halktan
ö¤renmek, bir devrimcinin e¤itimi-
nin de¤iflmez yanlar›d›r. fiöyle özet-
leyebiliriz: DDiinnlleemmeessiinnii bbiillmmeeyyeenn
öö¤¤rreenneemmeezz.. OOkkuummaass››nn›› sseevvmmeeyyeenn
öö¤¤rreenneemmeezz.. GGöözzlleemmeessiinnii bbiillmmee--
yyeenn öö¤¤rreenneemmeezz.. 

Bugünkü dersimizi Mao’nun flu
sözleriyle noktalayal›m: “Düflma-
n›m›z, bildiklerimizle yetinme an-
lay›fl›d›r. Gerçekten bir fleyler ö¤-
renmek istiyorsak, bu anlay›fla
son vermek zorunday›z. Kendimi-
ze karfl› tutumumuz ‘‘ddooyymmaakk bbiill--
mmeeddeenn öö¤¤rreennmmeekk’’, baflkalar›na
karfl› tutumumuz ise ‘‘bb››kk››pp uussaann--
mmaaddaann öö¤¤rreettmmeekk’’ olmal›d›r.”
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Ö¤renmeye öövgü

Sürgünde misin, ö¤ren!
Zindanda m›s›n, ö¤ren!
Mutfakta m›s›n, ö¤ren!
Altm›fl›nda m›s›n, ö¤ren!
Ve ne yap yap, bafla geç

Sen, evsiz barks›z, okula git!
Sen, tir tir titreyen, yut bilgiyi!
Sen, aç ve ç›plak, al kitab› eline!
Bir silaht›r sana o, 
sar›l ona, bafla geç!

S›k›lma arkadafl, araflt›r, sor!
Kulak asma her söylenene, 
gözünü dört aç, kendin gör!
Bir fleyi kendin ö¤renmedin mi,
onu bilmiyorsun demektir!

‹yi bak flu hesaba,
sensin onu ödeyecek olan!
Her koltukta oturana mim koy,
nas›l gelmifl oraya, sor sorufltur!
Ve ne yap yap, bafla geç!

Bertolt Brecht

DDEEVV--GGEENNÇÇ SSEERRGG‹‹SS‹‹ SSOONNAA
EERRDD‹‹

1 Kas›m günü DEV-GENÇ’in 40.
y›l› vesilesiyle TAYAD'da aç›lan fo-
to¤raf sergisi 8 Kas›m günü sona er-
di. Sergi izleyenlerden Nevriye Er-
gün bu sergi ile Mahir Çayanlar’› bir
kez daha and›¤›n› söyleyerek “Ben
ilk olarak Beyaz›t’ta Mahir ve De-
nizlerin bir bas›n aç›klamas›na kat›l-
m›flt›m. 40 y›l önce Dolmabahçe’de-

ki eyleme de kat›lm›flt›m. Yine 40 y›l

sonra yeniden kat›ld›m. O gün orda

Mahir ile ayn› yerdeydim. 40 y›l son-

ra Mahirler’le, Mahir’in yolundaki-

lerle ayn› yerdeydim. Ayn› coflkuyu

yaflad›m. Ayn› heyecan› tatt›m. Bu

sergideki resimlerin bir k›sm›nda o

tarihlerde tan›kl›k ettim. 40 y›l›n bi-

rikimleri, mücadele azmi bizi büyü-

tecektir” sözleriyle duygular›n› pay-

laflt›.
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Say›: 20 YÖK’e, Amerikan iflbirlikçili¤i-
ne ve tecrite karfl› mücadeleyi 6 Ka-
s›m’da Ankara’ya tafl›yan gençlik
taleplerini Abdi ‹pekçi park›nda 3
günlük açl›k grevi ile dile getirdi.

Ayr›ca gençlik taleplerini Mecli-
se de  tafl›may› hedefliyordu.

YÖK düzenini ›srarla sürdüren-
ler, Amerikan iflbirlikçili¤inde ve
tecritte ›srar edenlerdi. O nedenle
YÖK’e karfl› sürdürülen mücadele
ayn› zamanda ve halk›n temel talep-
leri içinde yer alan Amerikan iflbir-
likçili¤ine ve tecrite karfl› mücade-
leyle birlefltirilmiflti.

Gençlik Federasyonu'na ba¤l›
ö¤renciler, YÖK'e, Tecrite ve Ame-
rikan iflbirlikçili¤ine karfl› 4 Ka-
s›m’da Abdi ‹pekçi Park›'nda bafl-
latt›klar› açl›k grevini 6 Kas›m’da
bitirdiler.

5 Kas›m’da Erzurum’da tutuklu
bulunan ö¤rencilerin mahkemesi de
vard›. Gençlik Federasyonu üyesi
ö¤renciler arkadafllar›n› yaln›z b›-
rakmad›lar. O gün Erzurum’da ol-
dular. 6 Kas›m günü Abdi ‹pekçi
Park›’ndaki açl›k grevi eylemine,
Elaz›¤, ‹zmit, Mu¤la, ‹zmir, Adana,
Hatay, Eskiflehir, Trabzon, Edirne,

‹stanbul, Isparta, ‹skenderun, Sa-
karya, Kocaeli, Erzincan, Anka-
ra’dan Dev-Gençliler kat›ld›. 

Ö¤renciler, ö¤len saatlerinde aç-
l›k grevini bitirdiklerine ve
TBMM'ye yürüyeceklerine dair bir
bas›n aç›klamas› yapt›lar. 

Leyla Mete'nin okudu¤u Genç-
lik Federasyonu aç›klamas›nda, ta-
lepler bir kez daha tekrarland›. 

“YÖK'e, Tecrite ve Amerikan ‹fl-
birlikçili¤ine Hay›r” pankart›n›n
aç›ld›¤›, “YÖK'e Hay›r; Paras›z
E¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z; YÖK'e,
Tecrite ve Amerikan ‹flbirlikçili¤ine
Hay›r; Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” dövizlerinin tafl›nd›¤›
aç›klamada, Erzurum'daki mahke-
meye kat›lan Gençlik Federasyonu
üyesi ö¤rencilerin parka gelmesin-
den sonra birlikte TBMM'ye yürü-
yecekleri duyuruldu. 

KESK fiubeler Platformu ve
Grup Yorum da eylemi destekleyen-
ler aras›ndayd›. Ö¤renciler, Grup
Yorum’un söyledi¤i türkülerle cofl-
kulu halaylar çekti. 

MMeecclliissee yyüürrüümmeekk iisstteeyyeenn
ggeennççllii¤¤ee ppoolliiss bbaarriikkaatt›› 

Erzurum'dan dönen Federasyon
üyelerinin gelmesiyle yürüyüfl kor-
teji, büyük bir coflku ve heyecanla

oluflturuldu. Pankartlar aç›ld›. 

Gençlik Federasyonu üyeleri ha-

rekete geçince, parka y›¤›nak yap-

m›fl olan polis de hareketlendi. Sal-

d›r› konumuna geçtiler hemen.

Talepleri dile getiren sloganlar›n

yan›nda “Yaflas›n Dev-Genç, Yafla-
s›n Dev-Gençliler!”, “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”, “Amerika
Defol Bu Vatan Bizim!” sloganlar›y-

la yürüyüfle geçen gençli¤in önü,

kaskl›, gaz bombal› polisler taraf›n-

dan kesildi. 

Polis, gençli¤in en do¤al hakk›

olan, meclise yürüyüp  milletvekil-

leriyle görüflüp, taleplerini orada

dile getirme hakk›n› zorbal›kla en-

gelliyordu. Yürünmesi durumunda,

sald›racaklar› tehditinde bulunuyor-

lard›.

Gençlik Federasyonu üyeleri ise
bu tehditlere karfl›, yürümekte ›srar
ediyorlard›. Polis barikat› kalk›nca-
ya kadar oturma eylemi yapacakla-
r›n› aç›klad›lar. Polis barikat› onlar›
yollar›ndan döndüremeyecekti.
Oturma eylemine bafllad›lar. Otur-
ma eylemi sürerken bir grup Dev-
Gençli, K›z›lay'da Güvenpark an›t›-
n›n önünde polis ablukas›na ra¤-
men, Gençlik Federasyonu imzal›
“YÖK'e, Tecrite, Amerikan ‹flbirlik-
çili¤ine Hay›r!” yaz›l› pankart› aça-

- Devrimci vatansever gençlik
“Amerika defol!" diye
yürüdü!.. Amerika'n›n bekçileri
coplar›yla, gazlar›yla, plastik
mermileriyle sald›rd›

- Gençlik Federasyonu önderli¤in-
deki ö¤renciler, talepleri için
Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda 3
günlük açl›k grevi yapt›

- Talepleri için Meclis’e yürümek
isteyen gençli¤in karfl›s›na polis
barikatlar› kuruldu

- Gençlik, polis ablukas›na karfl›
oturma eylemiyle, sald›r›ya
karfl› D‹REN‹fi’le cevap verdi.

6 Kas›m Polis Barikat›n›n Üzerine
Yürüyen Gençlik, Bizim Gençli¤imizdir

Ülkemizde Gençlik



rak polis ablukas›n› k›ran bir eylem
gerçeklefltirdiler. Eylemi gerçeklefl-
tiren ö¤rencilerden üçü gözalt›na
al›nd›... Parkta polis ablukas› sürer-
ken, ö¤renciler, polisi yan›ltarak,
barikat›n arkas›nda bir eylem yap-
m›flt›.

BBaarriikkaatt››nn üüzzeerriinnee 

yyüürrüüyyeenn ccüürreett

Yaklafl›k 2.5 saat süren oturma
eyleminin devam›nda, devrimci ö¤-
renciler, barikatlar› zorlayarak afl-
mak için tekrar kortejler oluflturdu-
lar. Kolkola kenetlenerek yürüyüfle
geçen gençlik, sloganlar eflli¤inde
ve iflkencecilerin yüzüne “Amerika
Defol, Bu Vatan Bizim!” sloganlar›-
n› hayk›rarak barikata yüklendiler. 

Tablo görülmeye de¤erdi ger-
çekten. Tablo, Türkiye halklar› için
umuttu, gençlik için umut ve güven-
di. Tüm disiplini, düzeni ve kararl›-
l›¤›yla polis barikat›n›n üzerine yü-
rüyen gençlik korteji, oligarflinin 12
Eylül’den bu yana gençli¤e karfl›
sürdürdü¤ü politikalar›n iflas›n›
belgeliyordu sanki... 

Düzenin polisi, bu kararl›l›k kar-
fl›s›nda yapabilece¤i tek fleyi yapt›.
Coplarla, gaz bombalar›yla sald›r›-
ya geçti. Gerileyen gençlik, hemen
toplan›p, bir kez daha, biraz önceki
kararl›l›¤›ndan hiçbir fley kaybet-
meden polis barikat›n›n üstüne yü-
rüdü... Bu kez daha vahflice sald›rd›
polis. Biber gaz› ve plastik mermi-
ler s›k›l›yordu gençli¤in üzerine. 

Sald›r› sonras› bu kez Yüksel
Caddesi'nde toplanan Gençlik Fede-

rasyonu üyeleri yap›lan sald›r›y›
protesto ettiler. Onlarca çevik kuv-
vet polisi ve sivil polisle ablukaya
al›nan Federayon üyelerinin eylemi
burada da engellenmek istendi.

Buna ra¤men “Bask›lar, gözalt›-
lar, bizi y›ld›ramaz!” “Kahrolsun
faflizm yaflas›n mücadelemiz!”, slo-
ganlar›yla eylem bafllat›ld›. Aç›kla-
ma okunurken polis, müdahale ede-
rek bas›n aç›klamas›n› okutmamak
istedi. Gençlik, bas›n aç›klamas›n›
okuyaca¤›n›, onlar›n da¤›l›n deme-
siyle da¤›lmayacaklar›n›, ancak
kendi istedikleri zaman eylemlerini
bitireceklerini söyleyerek kararl›l›k-
lar›n› ortaya koydular.

Gençlik Federasyonu’ndan ö¤-
renciler susturulamayan sesleriyle,
cüretleriyle konufluyorlard›: “Bizim
arkadafllar›m›z YÖK'e hay›r dedik-
leri için, polisin sald›r›s›na u¤ray›p
gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›-
nanlar›n serbest b›rak›lmas› gereki-
yor. Burada da polisler aç›klama-
m›z› engellemek istediler. Biz bask›-
lara ra¤men susmayaca¤›z!” 

Polis bu teflhir ve kararl›l›k kar-

fl›s›nda geri ad›m atmak zorunda
kald›. Devrimci, vatansever genç-
lik, aç›klamalar›nda hakl›l›klar›n›
vurgulayarak y›lmayacaklar›n› be-
lirttiler. 

Y›lm›yorlard› iflte; ony›llard›r 6
Kas›mlar’da talepleriyle, örgütlü-
lükleriyle YÖK’ün ve YÖK’ü hi-
maye eden düzenin karfl›s›ndayd›-
lar. Kesintisizlik iflte buydu; gele-
nek iflte buydu, önderlik iflte buydu.
Ve bunlar›n hepsi, iflte yine Dev-
Gençliler’de somutlan›yordu. 

Gençlik Federasyonu Üyesi
Zilan Öner anlat›yor:

““YYüürrüüyyüüflflüümmüüzzüünn mmeeflflrruu oolldduu--
¤¤uunnuu yyiinneelleeyyiipp tteekkrraarr yyüürrüüyyüüflflee
ggeeççttiikk..”” 

‹lk gün park›n çeflitli yerlerine
da¤›larak bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Halkla sohbet ederek, eylemimizi,
açl›k grevini, YÖK’ü ve Amerika
defol kampanyas›n› anlatt›k. Ara
ara sloganlar att›k. Halaylar çekildi. 

2. gün bildiri da¤›t›m›, slogan at-
mak ve halay çekmek d›fl›nda Genç-
lik tutsaklar›m›za mektuplar yazd›k.
Akflam ise “AMER‹KA DEFOL
BU VATAN B‹Z‹M!” kampanyas›
ile ilgili sohbet edildi. Gün içinde
KESK fiubeler Platformu eylemi-
mize destek vermek amac›yla ziya-
retimize geldi.

3 gün boyunca E¤itim-sen
2No’lu fiube’den Abbas Kart bizim
yan›m›zda oldu. 2. günün akflam›
DTP’den üç milletvekili ziyaretimi-
ze geldi. Devrimci demokrat ö¤ren-
cilerin taleplerine destekte buluna-
caklar›n› söylediler.

5 Kas›m günü Amerika’ya karfl›
karikatür sergisi açt›klar› için
tutuklanan arkadafllar›m›z›n mahke-
mesi için Erzurum’a  giden arka-
dafllar›m›z geldi. Tahliye haberiyle
gelen arkadafllar›m›z sloganlarla
parka girdier. Saat 15.00 da yürüyü-
fle geçtik. Park›n etraf›n› saran sivil
polisler ve çevik kuvvet yürüyüflü-
müze engel oldu.

Saat 17.30 s›ralar›nda yürüyüflü-
müzün meflru oldu¤unu yineleyip
tekrar yürüyüfle geçtik. Çevik kuv-
vetin jop ve biber gaz› ile sald›rd›.
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YÖK Protestolar›
YÖK’ü protesto için bir çok flehir-

de protesto eylemleri yap›ld›.

ANKARA’da; de¤iflik gruplar›n
kat›ld›¤› eylemler yap›ld›.‹lk eylem
Sakarya Caddesi’nde bafllad›. ODTÜ,
Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversi-
tesinden ö¤rencilerin de oldu¤u grup
taleplerini içeren pankart ve dövizler-
le Yüksel Caddesi’ne yürüdü. KESK
Ankara fiubeler Platformu, Emek Par-
tisi (EMEP) ve Devrimci 78’liler Fe-

derasyonu temsilcileri ve ö¤renci veli-
leride kat›ld› yürüyüfle.

Ankara’da bir baflka yürüyüflte’de,
TKP, Gençlik Muhalefeti ve Ö¤renci
Kolektifleri vard›. Ankara Üniversite-
si Cebeci Kampüsü’nde toplan›p,
Yüksel Caddesi’ne yürüdüler.

‹stanbul Beyaz›t’ta ise YÖK’e kar-
fl› 6 ayr› protesto eylemi yap›ld›. Ara-
lar›nda e¤itimcilerden lise ö¤rencileri-
ne, gençlik örgütlenmelerine kadar çe-
flitli kesimlerin yerald›¤› gruplar aç›k-
lamalar yapt›lar.

Ülkemizde Gençlik
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Gençlik Federasyonu Üyesi
Eser Morsülbül anlat›yor:

““AAmmeerriikkaa DDeeffooll BBuu VVaattaann BBii--

zziimm!!”” ssllooggaann›› eeflflllii¤¤iinnddee ppoolliisslleerree

ddoo¤¤rruu yyüürrüüddüükk.. BBuu yyüürrüüyyüüflflüü--

mmüüzz ppoolliisslleerrii flflaaflfl››rrtttt››..””

Açl›k grevinin son gününde di-

¤er illerden 6 Kas›m’a kat›lacak

olan arkadafllar›m›z gelmeye baflla-

d›lar

Cuma sabah› ‹stanbul’dan ge-

len bir otobüs ö¤renci sloganlar efl-

li¤inde parka geldi. Açl›k grevinin

bitti¤i ve meclise yap›lacak olan
yürüyüflün duyurusunun yap›ld›. 

Erzurum’da mahkemeden dö-
nen arkadafllar›m›z yine sloganlar
eflli¤inde parka geldi. Arkadafllar›-
m›z›n parka gelmesiyle birlikte
coflku daha da art›. Bu karfl›laman›n
ard›ndan parktaki eflyalar›m›z› top-
layarak, meclise yürümek için kor-
tejlerimizi düzenledik. 

Ancak bu giriflimimiz polis en-
geliyle karfl›land›. Bunun üzerine
bulundu¤umuz yerde oturma eyle-
mi yaparak bu durumu protesto et-

tik. Oturma eylemi s›ras›nda slo-

ganlar›m›z ve marfllar›m›z hiç eksik

olmad›. Yaklafl›k 2 saat süren otur-

ma eyleminin ard›ndan, tekrar hak-

l› taleplerimizi mecliste dile getir-

mek üzere yürüyüfle geçtik. “Ame-

rika Defol Bu Vatan Bizim!” sloga-

n› eflli¤inde polislere do¤ru yürü-

dük. Bu yürüyüflümüz polisleri fla-

fl›rtt›. Birbirimize kenetlenmifl bir

flekilde yürüyüflümüz polis barika-

t›n› geriletti. Bunun üzerine polisler

de coplarla ve biber gaz›yla sald›ra-

rak, hepimize sald›rd›lar.

6 Kas›m’da YÖK eylemleri yine
da¤›n›k, yine parça parçayd›. Beya-
z›t’taki YÖK protestolar›na bak›ld›-
¤›nda bu çok daha çarp›c› biçimde
görülüyordu. Beyaz›t alan›, neredey-
se onbefler dakika, yar›m saat arayla
ayn› sloganlarla, ayn› taleplerle tam
6 kez, 6 ayr› grup taraf›ndan YÖK’e
karfl› eylemlere tan›kl›k etti.

Ayn› sloganlar ama
ayr›, da¤›n›k ve güçsüz
tek tek eylemlerle YÖK
protesto edilmifl oldu!

Devrimci, demokrat,
ilerici gençlik, 6 Ka-
s›m’da yine birliktelik-
ten uzakt›. 

Böyle olmamal›d›r!
Böyle devam edilmemelidir! Bu
tarz›n mücadeleye, gençli¤in müca-
delesine katt›¤› bir fley yoktur.

Amaç, YÖK’e karfl› mücadele
ise bunu pekala daha örgütlü, daha
güçlü ve gençli¤in birli¤ini sa¤laya-
rak yapabiliriz. Bunu baflarmak bi-
zim elimizdedir.

Peki 6 Kas›m günü anlaflamad›-
¤›m›z neydi? Hiçbir fley! Bunu afl-
mal›y›z. Sürgit, bir araya geleme-
yen bu tarz› geride b›rakmal›y›z. 

Talep tektir; YÖK kald›r›ls›n... 

Veya baflka bir talepte veya ta-
leplerde de anlaflabilirdik. Mesele,
mücadeleyi birlikte gelifltirme, or-
tak eylem yapma konusunda yete-

rince ça-
ban›n ve
i s t e ¤ i n

olup olmamas›d›r. Mücadele anlay›-
fl›m›zda, YÖK’e bak›fl›m›zda, ey-
lem biçimlerinde yine bir çok fark-
l›l›klar›m›z olacakt›r, bunlar üzerin-
den fliddetli tart›flmalar da sürdüre-
biliriz; ama bunlar›n hiçbiri yine de
6 Kas›m’da bir araya gelmenin
önünde engel de¤ildi.  

6 Kas›m’da YÖK’e karfl› ç›kma

noktas›nda birliktelik zemini yarat-
mak, çok mümkün ve kolayd›r. 

Nitekim geçmiflte Irak’ta Savafla
Hay›r Koordinasyonu’ndan Dev-
rimci 1 May›s Platformu’na kadar
çeflitli düzeylerde birliklerin örne¤i
oldu¤u gibi, son olarak da Güler Ze-
re ve hasta tutsaklar için gerçeklefl-
tirilen birlik örne¤i var. 

Taksim’de Güler Zere ve hasta
tutsaklar’›n özgürlü¤ü için yürüyen
binler ve onlarca siyasi hareket, de-
mokratik kitle örgütü ve çeflitli
gruplar, böyle anlaflt›, baflka bir
programa da gerek bile duyulmad›.
Tam 15 hafta boyunca, Taksim ey-
lemi kayg›lardan, küçük hesaplar-

dan uzak binlerce kiflinin kat›l›m›
ile sürdürüldü. 

fiimdi soru fludur; Devrimci, de-
mokrat, ilerici, yurtsever gençlik
hangi yolu izleyecektir? Yönünü
nereye çevirecektir?

BBeeyyaazz››tt yyaa ddaa TTaakkssiimm!!....

Gençlik örgütlenmeleri de bir
karar vermek, kendilerine bir yön
belirlemek zorundad›r. 

Beyaz›t’ta ›srar edi-
lecek ise, bu gençli¤in
eylemlerinin da¤›n›k,
güçsüz, parçal› olmas›-
n› savunmakt›r. Gençli-
¤in mücadelesinin gele-
ce¤ini, YÖK’e karfl›
mücadelenin yar›n›n›
düflünmeyen bir anla-
y›flta ›srar edilmesidir.

Taksim örne¤i izlenecekse, ki
öyle olmal›d›r, bu gençli¤in YÖK’e
karfl› mücadelesinin daha güçlü bir
hale gelmesidir.

Beyaz›t ya da Taksim tercihi ara-
s›nda böylesine z›t, iki ayr› anlay›fl
ve iki ayr› sonuç vard›r. 

Birlikteli¤in olmayaca¤›, herkesin
kendi anlay›fl› do¤rultusunda ve kendi
örgütlülü¤üyle mücadelesini sürdüre-
ce¤i, eylemler gerçeklefltirece¤i yete-
rince konu vard›r zaten. Do¤ru olan
birleflilebilecek zeminlerde, ortak talep
ya da talepler etraf›nda mücadeleyi
birlikte yürütmektir. Bundan gençlik,
tüm halk ve mücadele kazançl› ç›ka-
cakt›r.

Beyaz›t YYa DDa TTaksim;
Hangi ÖÖrne¤in 

Yolunu ‹‹zleyece¤iz?.. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu’’nnddaann

Ülkemizde Gençlik
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“Gençler umutlar›yla,
yafll›larsa an›lar›yla ya-
flar.” 

Frans›z Atasözü 

Hiç yyafllanmayanlarsa,
hep uumutlar›yla..

TÜRK‹YE’DE KAÇ Ö⁄-
RETMEN, KAÇ DERSL‹K
AÇI⁄I VAR?

Türkiye ortalamas›n›n al-
t›nda e¤itim olanaklar›na sa-
hip iillkköö¤¤rreettiimm ookkuullllaarr››nnddaa
6655 bbiinn, oorrttöö¤¤rreettiimm ookkuullllaarr››nn--
ddaa 1155 bbiinn 555599 öö¤¤rreettmmeenn aç›¤›
bulunuyor.

DDeerrsslliikk iihhttiiyyaacc›› 112244 bbiinn,,

bbiillggiissaayyaarr iihhttiiyyaacc›› 7788 bbiinn,,

bbiillggiissaayyaarr llaabboorraattuuvvaarr››
iihhttiiyyaacc›› 55 bin 708, 

ffeenn llaabboorraattuuvvaarr›› iihhttiiyyaacc››
44 bbiin 518,

yyaabbaanncc›› ddiill llaabboorraattuuvvaarr››
iihhttiiyyaacc›› 66 bbiinn 224499......

kküüttüüpphhaannee iihhttiiyyaacc›› 44 bbiinn
9966

Okul Say›lar›n› 

B‹L‹YOR MUSUNUZ?

GENÇL‹⁄‹N UULUSAL HAKLARI 

VE AANAD‹LDE EE⁄‹T‹M SSORUNU 

Anadolu topraklar› halklar moza¤idir. Türk, Kürt,
Laz, Çerkez, Arap, Pomak, Çingene, Rum, Ermeni...
bir çok milliyet Anadolu topraklar›n› yurt edinmifl, va-
tan bilmifltir. Osmanl›’dan günümüze tüm iktidarlar, bu
topraklarda onlarca halk›n yaflamas›n› bir zenginlik
olarak de¤il, bir tehdit olarak görmüfllerdir. 

Bunu yaratan iktidarlar›n milliyetçi, flovenist ve gi-
derek faflist niteli¤idir. Tehdit olarak görülen bu halklar
soyk›r›ma u¤rat›lm›fl, katledilmifl, yerinden yurdundan
sürgün edilmifltir. ‹nkar, imha ve asimilasyon politika-
lar› on y›llarca bir devlet politikas› olarak uygulanm›fl-
t›r.

“Tek millet, tek devlet” on y›llarca devletin temel
politikas› olmufltur. O nedenle, Anadolu “Türklefltiril-

meye” çal›fl›lm›flt›r.

‹nkar, imha ve asimilasyon politikas›n›n en çok he-
defi olan da Kürt halk›d›r. Bir dönem “Kürtler da¤ Tür-
küdür” , “karda yürürken kart kurt sesi ç›kard›klar› için
isimleri Kürt kalm›flt›r” gibi safsatalarla Kürt halk› in-
kar edilmifl, dili yasaklanm›fl, hatta insanlar Kürt oldu¤-
nu söyleyemez, dilini konuflamaz bir hale getirilmifltir.

Anadilde e¤itim en temel haklardan biridir. E¤itim
sistemimizdeki en büyük sorunlardan biridir. Bugün
milyonlarca ö¤renci kendi dillerini ö¤renmemekte, o
dilde ö¤renim yapamamaktad›r. Bir insan›n› kendini en
iyi ifade edebilece¤i dil anadilidir.

Ve bu asimilasyon politikalar› sonucu anadilde e¤i-
tim ülkemizde yasakt›r. Bu hakk› kazanabilmenin yolu
ise bu sorunu yaratan sisteme karfl› uzlaflmada de¤il
mücadele etmekten geçiyor. Nitekim bugün geçmifle
oranla k›smi haklar kazan›labilmiflse bu mücadele edi-
lerek olmufltur. 

Gençlik Üzerine  
SÖZLER

SORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z

Vatansever Gençli¤e
ÖGB Bask›s›

10 Kas›m’da Ankara Gölbafl›’da
bulunan Ankara Üniversitesi Ya-
banc› Diller Yüksek Ö¤renim ha-
z›rl›k okulunda ÖGB bask›s› yaflan-
d›.

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas› çerçevesinde, ‹n-
cirlik Üssü'nün kapat›lmas› için imza
toplayan Ankara Gençlik Derne¤i
çal›flanlar› üniversitenin güvenlik
görevlileri taraf›ndan engellenmek
istendi. Gençlik dernekli ö¤renciler;
‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas› için
imza toplaman›n hakl› ve meflru bir
talep oldu¤unu ve bunun için hiç
kimseden izin almayacaklar›n› söy-
lediler. Cevap veremeyen ÖGB’ler;
“buran›n güvenli¤i benden sorulur,
daha fazla zorluk ç›kar›rsan›z polis
ça¤›r›r›m” gibi tehditlerde bulundu.
Gençlik Derne¤i çal›flanlar› ise polis
kuflatmas› alt›nda bulunan üniversi-
teleri örnek göstererek; özel güven-
lik görevlilerinin “ö¤renci güvenli-
¤i” anlay›fllar›n› çevrede toplanan
ö¤rencilere teflhir etti ve imza topla-
maya devam ettiler.  

Dev-Gençliler 40 y›ll›k tarihin-
de oldu¤u gibi Anti-Emperyalist
mücadelesini sürdürecek ve hiçbir
bask›ya boyun e¤meden, zulmün
karfl›s›nda olacakt›r. 

Sinan Gürbüz Serbest
B›rak›ls›n

“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”

slogan› ile 4 Kas›m'da Kars'ta yap›lan

eyleme polis sald›rm›fl ve 13 kifliyi gö-

zalt›na al›nd› ve Sinan Gürbüz ç›kar›l-

d›¤› mahkeme taraf›ndan tutukland›.

Kars Kapal› Cezaevine gönderildi. 

Kars Gençlik Derne¤i giriflimi ya-

z›l› bir aç›klama yay›nlayarak ”‹flken-

ce ile katledilen Seher fiahin'lerden,

yine iflkence ile katledilen gecekondu

mahallelerinin umudu olan Engin Çe-

ber'e kadar, say›s›z devrimcinin inan-

d›¤› ve u¤runda mücadele etti¤i ba-

¤›ms›z sosyalist bir Türkiye umudu

hiç bir zaman içimizden silinmeye-

cek, oligarfli hiç bir koflulda tarihsel

hakl›l›¤›m›z› dindiremeyecek sustura-

mayacak!” dedi

Gençlik Fedarasyonu da yapt›¤›

aç›klamayla “Dev-Gençliler olarak

biz, her türlü bask›ya, iflkenceye, gö-

zalt› ve tutuklama terörüne karfl› mü-

cadelemizi sürdürecek ve var gücü-

müzle "Amerika Defol!" diye hayk›r-

maya devam edece¤iz. Yankeeler ve

iflbirlikçileri karfl›lar›nda bu ülkenin

vatansever gençlerini daha çok göre-

cekler! 

Yaflanan bu hukuksuzlu¤u protesto

ediyoruz! Sinan Gürbüz derhal serbest

b›rak›lmal›d›r! “ dedi.
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Hakkâri’de Liselilerden Eylem
"Müflteri De¤il Ö¤renciyiz"

Hakkari’nin Yüksekova ‹lçesi'nde Atatürk
Lisesi ö¤rencileri, okul idaresinin kendilerine,
üzerinde okulun armas›n›n bulundu¤u kravatlar›
10 lira karfl›l›¤›nda satmak istedi¤ini iddia ederek
protesto yürüyüflü yapt›. Ö¤renciler, Atatürk Lisesi
önünde toplanarak Kuruyol üzerindenki ‹lçe Milli
E¤itim Müdürlü¤ü'ne kadar, ‘Müflteri de¤il ö¤renciy-
iz’, ‘E¤itim hakk›m›z söke söke al›r›z’, ‘Sat›l›k kra-
vat istemiyoruz’ diye slogan atarak yürüdü.
Uygulaman›n sadece Yüksekova’da oldu¤unu belir-
ten ö¤renciler, “Evimizde 7-8 tane kravat var. Ama
okul müdürüz ‘Kesinlikle bizden 10 lira karfl›l›¤›nda
kravat alacaks›n›z’ diyor. Ço¤umuzun durumu iyi
de¤il. Alacak durumunda de¤iliz” dedi. 

‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü önünde oturma
eylemi bafllatan ö¤renciler, yetkililerden konuyla
ilgili aç›klama yapmalar›n› istedi. Bunun üzerine
‹lçe Milli E¤itim fiube Müdürü Ayd›n Ceyhan,
kabul etti¤i ö¤renci temsilcilerine, kravat paras›
al›nmayaca¤›n› söyleyince, ö¤renciler eyleme son
verdi.

Ö¤retmenlerin yüzde 67’si
banka kredisiyle yafl›yor

Türk E¤itim-Sen'in ö¤retmenlerle ilgili anket
sonuçlar›na göre, ''Ö¤retmenlerin yüzde 75.1'i
ayl›k gelirinin harcamalar›n› karfl›lamaya yetme-
di¤ini belirtirken, yüzde 67.8'i ise son bir y›l için-
de banka kredisi çekti¤ini'' ifade etti

Sendika, 3 bin 65 ö¤retmenle anket düzenledi.
Anket sonuçlar›na göre, ankete kat›lan ö¤retmen-
lerin yüzde 41.5'inin geliri aile ve çocuk yard›m›
dahil maafl› ve ek ders ücretleri ile birlikte 1500-
2000 TL olarak belirlendi.

Anket sonucuna göre, ö¤retmenlerin yüzde
93,1’i ''Ö¤retmenlik mesle¤inin sayg›nl›¤›n› kay-
betti¤i'' görüflünde oldu¤unu ifade etti.

Ö¤retmenlerin yüzde 57,6’s› ''Çal›flma
ortam›ndan memnun olmad›¤›n›'' belirtti. 

Gençlik Federasyonlulara Gözalt›
‹stanbul'da 'Amerika Defol Bu Vatan Bizim' diyen Gençlik

Federasyonlulara polis sald›rd› ve gözalt›na ald›. 

9 Kas›m  saat 19.00'da "Amerika Defol Bu Vatan Bizim"
kampanyas›n›n afifllerini asan Gençlik Federasyonu üyesi 6
kifli gözalt›na al›nd›. Okmeydan› Perpa'da kampanyan›n afifl-
lerini asan Emel Kelefl, Hakan Karabey, Zilan Öner, Eser
Morsümbül, Ferhat Tüzer, S›la K›z›ltafl gözalt›na al›narak Fe-
riköy Karakolu'na götürüldüler.

Gençlik Federasyonu "Bask›lar Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz"
bafll›kl› bir aç›klama yaparak “ Amerika Defol Bu Vatan Bizim
dedi¤imiz için gözalt›na al›n›yor, iflkence görüyoruz. Bizler bu
ülkenin gerçek vatanseverleriyiz. Vatansever olmak Amerika
Defol demektir, vatansever olmak ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n de-
mektir, vatansever olmak emperyalizme boyun e¤memektir. Bu
yüzden de as›l vatanseverler bizleriz. Bizler Amerika'ya defol
dedikçe gözalt›na al›n›yor, iflkence görüyoruz, onlar ise Ameri-
ka'y› ülkemize buyur ediyor, önünde el pençe divan duruyorlar.

Bütün bu yaflananlar bizlerin ne kadar hakl› oldu¤umuzu
gösteriyor. Bizler Dev-Genç'liler olarak tüm bu yaflad›¤›m›z
gözalt›lara, iflkencelere ve tutuklamalara ra¤men emperyaliz-
me karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesi vermekten geri durmayaca-
¤›z.”  dedi.

10 Kas›m günü savc›l›¤a ç›kart›lan Gençlik Dernekli
ö¤renciler savc›l›ktan serbesst b›rak›ld›lar.

Mu¤la: ‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n 

Amerika Defol Bu Vatan Bizim kampanyas›
dahilinde bafllat›lan ‹ncirlik Üssü kapat›ls›n imza
kampanyas›nda Mu¤la'da iki gün boyunca üniver-
site ö¤rencileri ve esnaftan imza topland›. 

180 imzan›n al›nd›¤› çal›flmada Amerika'n›n
yapt›¤› katliamlardan, ortak düflman oldu¤undan
bahsedildi. Hemen hemen her insan "söz konusu
Amerikaysa hemen imza atar›m" diyerek
Amerika'ya olan nefretini gösterdi.

Kocaeli'de Gençli¤e Gözalt›
11 Kas›m günü saat 19.00'da, 'Amerika Defol, Bu Vatan

Bizim' kampanyas› kapsam›nda afifl asan Erkan Karaslan ve
Asena Alpaslan çok say›da polis taraf›ndan Ac›su Park›'nda gö-
zalt›na ald›nd›lar.

Terörle mücadele flubesine götürülülen Erkan ve Asena
savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar.

Karikatür Sergisi Açt›klar› ‹çin
Tutuklananlar  Tahliye Oldu

Sivas’ ta Amerika’ya karfl› karikatür sergisi açt›klar› için
tutuklanan ö¤rencilerin  mahkemesinin ikinci duruflmas› 5
Kas›m’da Erzurum’da görüldü.

Erzurum Adliyesine varan çeflitli illerden 53 kifliden 10
kiflilik heyet duruflma salonuna girdiler. Hafize Aky›ld›z
yaflanan hukuksuzluk sürecini anlatan bir bas›n aç›klamas›
okudu. ‘Bu düzende adalet yok! Bu düzen iflkenceci ve linççi-
dir! Adalet istemek insanl›k gere¤idir. Zulme karfl› olan
Amerika’ ya karfl› olan herkesi tutuklu olan ö¤renci
arkadafllar›m›z› sahiplenmeye ça¤›r›yoruz.” denilen aç›klama-
da s›ras›nda sloganlar at›ld›. “Mahkemeden gelen tahliye habe-
ri coflkuyla karfl›land›. Savunmalar›nda Amerika’ya karfl›
olman›n suç de¤il görev oldu¤unu, kendilerinin bu ülkenin
gerçek vatanseverleri oldu¤unu ve bunun için gerekirse tutuk-
lu bulunmaya devam edebileceklerini söyleyen ‹brahim
Karatafl, ‹lker Ekiz, Erbil Ç›nar, Mustafa Do¤an, Ali Ekber
Kalender tahliye edildiler.



Halk Cephesi’nin bafllatt›¤›
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› ‹stanbul ve Anadolu-
nun dörtbir yan›nda devam ediyor.
“Amerika Defol” diyen Halk
Cepheliler’e, iflbirlikçi AKP’nin
polisi de gün geçtikçe taham-
mülsüzlefliyor. 

‹‹ssttaannbbuull ÇÇaa¤¤llaayyaann Dere'de
Halk Cephesi'nin sürdürdü¤ü
"AMER‹KA DEFOL BU VATAN
B‹Z‹M" kampanyas› kapsam›nda
afifller yap›ld›.

Ça¤layan Dere’de 7-9 Kas›m ta-
rihleri aras›nda ço¤u ev ve ifl yerle-
rinin duvarlar› "AMER‹KA DE-
FOL BU VATAN B‹Z‹M" yaz›l› ve
Dev-Genç'in 40. y›l›na istinaden
"FAfi‹ZME KARfiI DEMOKRAS‹,
KAP‹TAL‹ZME KARfiI SOSYA-
L‹ZM, EMPERYAL‹ZME KARfiI
BA⁄IMSIZLIK SAVAfiINDA
DEV-GENÇ 40 YAfiINDA" yaz›l›
afifller yap›ld›. 

TTaakkssiimm’de “‹ncirlik Üssü Kapa-
t›ls›n” Talebiyle ‹mza Topland›

11 Kas›m akflam› Taksim metro

ç›k›fl›nda, Halk Cepheliler “‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n” talebiyle imza
stand› açt›lar.

‹ki saat boyunca aç›k kalan stan-
d›n bafl›nda halka seslenilerek;
Amerikan emperyalizmini teflhir
edildi ve ‹ncirlik Üssünün kapat›l-
mas› için imza istendi.

Halk›n yo¤un ilgisinin oldu¤u
imza stand›; Metro güvenlik¤inin
tehdine ve polisin kamera çekimine
ra¤men gencinden, yafll›s›na her
yafltan insanlardan destek gördü.

SSaarr››ggaazzii’de kampanya çal›flma-
lar› Meclis, Atatürk, ‹nönü, Taflde-
len mahallelerine devasa dev-genç
ve halk cephesi imzal› yaz›lamalar-
la, Mehmetçik ve Endüsri Meslek
Liselerinde kufl, pul, yaz›lamalarla,
yine merkezi yerlere kufl, pul, afifl-
lerle, Demokrasi Caddesi’ne imza
stand› açarak devam ediyor.

Amerika Defol Bu Vatan Bizim
kampanyas›n›n çal›flmalar› devam
ediyor. Okmeydan›'da, Mahmut
fievketpafla Mahallesi ve Piyalepafla
Mahalesi’nde yap›lan afifller ve

kufllamalarla halka va-
tanseverlerin yan›nda
mücadele etme ça¤r›s›
yap›ld›.

11 MMaayy››ss MMaahhaallllee--
ssii'nde polisin duvarlar-
daki yaz›lamalara ve
afifllere karfl› haz›ms›zl›-
¤›n›n son örne¤i beledi-
ye görevlileri ile birlikte
ellerine ald›klar› boya-
larla halk›n taleplerini
dile getirildi¤i afifl ve
yaz›lamalar› boyamak
oldu.

Bunun üzerine ma-
halledeki Halk Cepheli-
ler ve devrimci-demok-
rat kurumlar polisin bu
tavr›n› teflhir ederek,
mahalleden kovdu.

Polisin bu tavr›ndan sonra Halk
Cepheliler mahallenin bir çok yeri-
ni "Amerika Defol! Bu Vatan Bi-
zim!" ve "Dev-Genç 40 Yafl›nda"
afiflleriyle donatarak bu haz›ms›zl›-
¤a karfl› tepkisini gösterdi. 

Halk Cepheliler 6 Kas›m günü
fifiiiflflllii'de kampanyan›n afifllerini asa-
rak çal›flmalar›n› sürdürdüler. fiiflli
Minibüs Dura¤›'n›n çevresine as›lan
afifllerle bir yandan bu vatan›n em-
peryalizme peflkefl çekilmesine ses-
siz kal›nmayaca¤› mesaj› verilerken,
bir yandan 40 y›ld›r süren anti-em-
peryalist mücadelenin sürdü¤üne
dikkat çekildi.

7 Kas›m günü de MMeecciiddiiyyeekkööyy

Metro Ç›k›fl› ve Cevahir Al›flverifl
Merkezi'nde yap›lan bildiri da¤›t›-
m›nda yaklafl›k 500 bildiri da¤›t›la-
rak 20-22 Kas›m tarihlerinde "‹ncir-
lik Kapat›ls›n" talebiyle Adana'ya
yürünece¤i duyuruldu. 

Amerika Defol Bu Vatan Bizim
kampanyas› çerçevesinde afifl as-
maya devam eden Halk Cepheliler
9 Kas›m günü OOrrttaakkööyy’deydiler.
Ortaköy sokaklar›nda “Amerika
Defol Bu Vatan Bizin” afifllerini
asan Halk Cepheliler daha sonra
kampanyan›n sloganlar›n›n yaz›l›
oldu¤u kufllamalar› da yaparak
kampanyan›n duyurusunu yapmaya
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Amerika Defol
Bu Vatan Bizim!

‹‹SSTTAANNBBUULL // 
TTAAKKSS‹‹MM
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devam ettiler. 

EEsskkiiflfleehhiirr’’ddee YYaazz››llaammaallaarr

Eskiflehir'de Anadolu Üniversi-
tesinde 10 Kas›m günü 'Amerika
Defol Bu Vatan Bizim' kampanyas›
çerçevesinde "‹ncirlik Üssü Kapa-
t›ls›n, Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim ve Yaflas›n DEV-GENÇ" yaz›-
lamalar› yap›ld›.

Bu durumdan rahats›z olan po-
lisler vakit kaybetmeden yaz›lama-
lar› sildi¤ini söyleyen Dev-
Gençliler; “Yap›lanlar biz Dev-
Gençlilerin çal›flmas›n› hiç bir za-
man engelleyemez. 40 y›ll›k tarihi-
mizden ald›¤›m›z cesaret ve inançla
mücadelemizi sürdürmeye devam
edece¤iz" dediler. 

‹‹zzmmiirr HHaallkk CCeepphheessii
““AAmmeerriikkaa DDeeffooll”” DDeeddii

‹zmir’de 10 Kas›m günü ‹zmir
Halk Cephesi temsilcili¤i yap›t¤›
eylemle “Amerika Defol” dedi. Ke-
meralt› giriflinde bir araya gelen
Halk Cepheliler ad›na Dilek Aslan
bas›na aç›klama yapt›. Aç›klamada;
Irak ve Afganistan halk›n›n katili
142 bin Amerikan askerinin dinlen-
mek için ülkemize gelece¤i belirtil-
di. “Bu katillerin bizim vatan›m›z
da ne ifli var?” diye sorulan eylem-
de; “Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim”,”Katil ABD ‹flbirlikçi AKP”,
“Afgan Halk›n›n Katili Olmayaca-
¤›z” sloganlar› at›ld›.

Ayn› gün Alsancak’ta ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› için imza stand›
aç›ld›. 2 Saat boyunca imza toplanan
masada; ‹ncirlik üssünün kapat›lmas›
için 20 Kas›m’da ‹zmir’den ve Tür-
kiye’nin farkl› illerinden ‹ncirlik’e
yürünece¤i duyuruldu.

‹zmir’de 12 Kas›m günü kam-
panya çal›flmas› yapan üç kifli polis
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. 

Gözalt›na al›nanlardan Murat
Ünsal Güney ve Talip fieker Borno-
va’da kampanya afifllerini yap›yor-
lard›. Güney ve fieker afiflleme s›ra-
s›nda polislerin biber gazl› sald›r›s›-
na u¤rayarak gözalt›na al›nd›lar. Di-
¤er gözalt›na al›nan Ferit Mutlu,

Buca’da ‹ncirlik Üssü’nün kapat›l-
mas› için aç›lan masada imza toplu-
yordu. 

BBuurrssaa’’ddaa AAmmeerriikkaa DDeeffooll
KKaammppaannyyaass›› DDuuyyuurruulldduu

Bursa Halk Cephesi, 10 Kas›m
günü, “Amerika Defol! Bu Vatan
Bizim!” kampanyas›n›n duyurusu-
nu yapmak için bir eylem yapt›.
Kent Meydan›’nda yap›lan eylemde
bir aç›klama yapan Yalç›n Do¤ru;
“Nas›l ki 40 y›l önce Ba¤›ms›z Tür-
kiye için al kanlara boyanan Dev-
Gençlilere Amerikan uflaklar› sald›-
r›yorsa, bugünde “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” diyerek, 40 y›ld›r
kesintisizce ba¤›ms›zl›k fliar›n› yük-
selten Dev-Gençlilere sald›rmakta-
d›rlar... Bugün onlar Amerika’ya
uflakl›k yapmaya devam ederken,
bizler 40 y›ld›r oldu¤u gibi “Ameri-
ka Defol” demeye, Ba¤›ms›z de-
mokratik bir ülke mücadelesi ver-
meye devam edece¤iz!” dedi.

Amerikan bayra¤›n›n yak›ld›¤›
eylemde; “Amerika Defol, Bu Va-
tan Bizim!”, “Katil ABD, ‹flbirlikçi
AKP!”, “Yaflas›n DEV-GENÇ, Ya-
flas›n DEV-GENÇ’liler!” sloganlar›
at›ld›.

HHaattaayy:: ““BBaasskk››llaarr BBiizzii
YY››lldd››rraammaazz!!””

‹skenderun’da 8 Kas›m günü
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
ve  “Dev-Genç 40 Yafl›nda” afiflleri-
ni asan Halk Cepheliler polis tara-
f›ndan gözalt›na al›nd›.

Burak Turhan ve Murat Kaya,
afifllerini ast›ktan sonra, elde kalan
afifllerle baflka alana do¤ru giderken
Yeniflehir karakolu çevresinde po-
lisler taraf›ndan durduruldular.
“Hakk›n›zda flikayet var afifllerinize
bakaca¤›z. Kimliklerinizi de göste-
rin” dediler. Ard›ndan bütün afiflleri
zorla ald›lar. “karakola girmeniz ge-
rekiyor” denilerek zorla üst aramas›
yap›lmak istendi ve yaka paça gö-
zalt›na al›nd›lar.

Gözalt›nda sabaha kadar polisle-
rin fiziki ve psikolojik iflkencelerine
maruz kalan iki kifli, sabahleyin
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‹‹nnssaannllaarr››nn yyaaflflaadd››¤¤›› ttoopprraakkllaarr--
ddaa hhuuzzuurrlluu,, aaddaalleett iiççiinnddee,,
öözzggüürrccee bbiirr bbüüttüünn iiççeerriissiinnddee
kkaarrddeeflflççee yyaaflflaammaass››..

Serdar Aslan ( Bilgisayar
mühendisi. Yafl 26) 

ÖÖzzggüürr iissee;; TTeell öörrggüüssüüzz
ggöökkyyüüzzüü.. TTuuttssaakkllaarr iissee;; DDiirreenniiflfl..

Sinan Çoban 
(Maden müh. 22) 

BBaa¤¤››mmss››zz,, ddeemmookkrraattiikk vvee
öözzggüürrccee yyaaflflaayyaaccaa¤¤››mm››zz üüllkkee
ttoopprraa¤¤›› ggeelliiyyoorr..

Hasan Kaçk›r (Emekli 59)

VVaattaann ddeeyyiinnccee aakkll››mmaa,, mmüüccaa--
ddeelleemmiizzllee öözzggüürrlleeflfleecceekk vvee ssooss--
yyaalliissttlleeflfleecceekk bbiirr üüllkkee aannll››yyoorruumm..

Lerzan Caner, (Emekli  51)

TTaabbiikkii kkeennddii ttoopprraakkllaarr››mm››zz vvee
kkeennddii üüllkkeemmiizz vvaarr oolldduu¤¤uunnuu
bbeenniimmssiiyyoorruumm..

Aslan Bak›r (Emekli 54)

ÜÜzzeerriinnddee yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz ddoo¤¤uupp
bbüüyyüüddüü¤¤üümmüüzz vvee yyaaflflaadd››¤¤››mm,, nnee--
rreeddee kkaarrnn››mm ddooyyuuyyoorrssaa oorraass›› vvaa--
ttaann..

Elvan Karakoç (Emekli 59)

KKuurrttaarr››llmmaass›› ggeerreekkeenn bbiirr yyeerr
ddüünnyyaa..

Pevrüldane Dündar 
(Emekli 48) 

ÜÜzzeerriinnddee öözzggüürrccee yyaaflflaammaamm››zz
ggeerreekkeenn,, ssoossyyaall vvee kküüllttüürreell hhaakk--
llaarr››mm››zz›› ssoonnuunnaa kkaaddaarr kkuullllaannaabbiill--
mmeemmiizz ggeerreekkeenn yyeerr..

Mehmet Ali Yi¤itdöl 
(23 yafl›nda, 

Elektrik Mühendisi)

VVAATTAANN DDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?
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savc›l›¤a ç›kart›lmadan karakoldan
serbest b›rak›ld›lar. 

‹skenderun’da, 10 Kas›m’da
Halk Cepheliler Tayfur Sökmen
Bulvar›, Mursalo¤lu Lisesi yan›n-
daki yolcu dura¤›, fiehitpamir Cad-
desi ve mahalle dolmufl dura¤›nda
insanlar›n kalabal›k oldu¤u akflam
saatlerinde kufllama yapt›lar. 

Kufllama esnas›nda “‹ncirli¤i siz
nas›l kapatt›racaks›n›z” denmesi üze-
rine Halk Cepheliler “Güler Zere’yi
nas›l serbest b›rakt›rd›ysak ‹ncirlik
üssü için de o kararl›l›kla mücadele-
miz sürecek” cevab›n› verdiler.

Antakya’da 11 Kas›m günü mer-
kezde ve Armutlu Mahallesi’nde
kampanya afiflleri as›ld›. Kampan-
yan›n içeri¤i halk›n ilgisini çekiyor-
du. Afiflleri al›p dükkan›n›n camla-
r›na asan esnaflar da oldu. 

EEllaazz››¤¤ddaa YYaazz››llaammaallaarr
YYaapp››lldd››

Elaz›¤’da 10 Kas›m sabah›
“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”
kampanyas› çerçevesinde Fevzi
Çakmak Mahallesi’ne yaz›lamalar
yap›ld›.

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” ve “Dev-Genç” yaz›lamalar›
yap›ld›¤› s›rada mahalleyi saran
Amerikanc›, iflkenceci AKP polisi
mahallede terör estirmeye bafllad›.
Dev-Gençliler yaz›lamalar›n› ta-
mamlayarak polisin u¤rafllar›n› bo-
fla ç›kartt›. 

MMeerrssiinn:: ““TTüürrkkiiyyee BBeeyyaazz
SSaarraayy’’ddaann YYöönneettiilliiyyoorr””

Mersin Halk Cephesi 9 Kas›m
günü; “Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” kampanyas›n›n duyurusunu
yapmak için eylem yapt›. Tafl bina
önünde yap›lan eyleme Partizan,
DHF ve EHP destek verdi. 

“Amerika Defol Bu Vatan Bi-
zim” pankart› aç›lan eylemde Niya-
zi Harnupo¤lu bas›na bir aç›klam
yapt›. Yap›lan aç›klamada; Türki-
ye’nin Beyaz Saray’dan yönetildi¤i
vurgulanarak; “Açl›¤›m›z›n, zul-
mün nedenleri de ülkemizin böyle
yönetiliyor olmas›d›r” denildi.

Eylemde “Amerika gibi
emperyalistleri ve iflbirlikçi-
lerini kovmak için mücadele
saflar›na!”  saflar›na ça¤r›s› yap›ld›.

Eylem; “Amerika Defol Bu Va-
tan Bizim, Emperyalistler ‹flbirlik-
çiler 6. Filoyu Unutmay›n, Ne ABD
Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye” slogan-
lar›yla bitirildi.

AAnnkkaarraa DDiikkmmeenn''ddee BBiillddiirrii
DDaa¤¤››tt››lldd››

Amerika Defol Bu Vatan Bizim
kampanyas› çerçevesinde Ankara-
Dikmen'de bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 

11 Kas›m tarihinde yap›lan bil-
diri da¤›t›m› s›ras›nda otobüs du-
raklar›nda, kahvehanelerde, market-
lerin önlerinde, yol boyunca birebir
konuflmalarla 1000 adet bildiri da-
¤›t›ld›. Kampanyadan ve önümüz-
deki hafta sonu yap›lacak ‹ncirlik
yürüyüflünden söz edildi. ‹mza
kampanyas› anlat›ld› ve destek ver-
meleri istendi. 

Bildiri da¤›t›m› yapan 15 Halk
Cepheli üzerlerine “Amerika Defol
Bu Vatan Bizim” ve “‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n” yazan Halk Cephesi im-
zal› önlükler giydiler. 

Da¤›t›m süresince “‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n / Emperyalizme Karfl›
Halk Cephesi Saflar›nda Birlefle-
lim”, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n /
Amerika Defol Bu Vatan Bizim /
Emperyalizme Karfl› Halk Cephesi
Saflar›nda Birleflelim”, “‹flçi, Köy-
lü, Ö¤renci, Gençlik Ba¤›ms›zl›k
‹çin 40. Y›l›nda Dev-Genç Saflar›n-
da Birleflelim”, “Faflizme Karfl› De-
mokrasi, Kapitalizme Karfl› Sosya-
lizm, Emperyalizme Karfl› Ba¤›m-
s›zl›k Savafl›nda Dev-Genç 40 Ya-
fl›nda / Gençlerimiz! Dev-Genç'in
Savafl›nda Siz de Yerinizi Al›n!” ya-
zan pullar da Dikmen'in çeflitli nok-
talar›na yap›flt›r›ld›. 

Anti-emperyalist mücadeleye ta-
hammülsüzlü¤ünü gösteren polis
da¤›t›m sürerken iki Halk Cephe-
li'yi gözalt›na ald›. Bayram Dalyan
ve Yakup Erdo¤an adl› Halk Cephe-
liler yaklafl›k 4 saat sonra , Kabahat-
ler Kanununa muhalefetten para ce-
zas› kesilerek serbest b›rak›ld›lar.
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BBüüttüünn ddüünnyyaa hhaakkllaarr››nn››nn yyaaflflaa--
mmaa hhaakkllaarr››nn›› eelliinnddeenn aallaann,, iinnssaann--
llaarr›› aayyrr››flfltt››rraann vvee sseeffaalleettee ssüürrüükkllee--
yyeenn bbiirr ssöömmüürrüü üüllkkeessii..

Serdar Aslan (Bilgisayar
mühendisi. Yafl 26)

EElllleerrii kkaannll›› zzuullüümm AAsskkeerrii......
Sinan Çoban (Maden Müh. 22)

BBiirr HHaallkk››nn ((KK››zz››llddeerreelliilleerriinn)) yyookk
eeddiilliiflflii vvee hhaakkllaarr››nn kkaattiillii EEmmppeerryyaa--
lliizziimm ggeelliiyyoorr

Hasan Kaçk›r (Emekli 59)

EEllii KKaannll›› kkaattiill bbiirr cceellllaatt vvee hhaallkk
ddüüflflmmaann›› aayynn›› zzaammaann ddaa ttüümm
ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nnaa zzuullüümm eeddeenn
iinnssaannllaarr›› ssaavvaaflflaa tteeflflvviikk eeddeenn bbiirr
hhaayyiinn kkaattiill AAmmeerriikkaa oolldduu¤¤uunnuu
bbiilliiyyoorruuzz..

Aslan Bak›r (Emekli 54)

AABBDD ddeeyyiinnccee,, eemmppeerryyaalliisstt
ssaalldd››rrggaannll››kk,, iiflflggaall,, kkaann,, kkaattlliiaamm
vvbb.. ggeelliiyyoorr..

Lerzan Caner, (Emekli 51)

AABBDD ddüünnyyaa hhaakkllaarr››nnaa zzaamm
zzuullüümm iiflflkkeennccee yyaapptt››rraann ssöömmüürrggee
aalltt››nnaa aallaann aaçç bb››rraakkaann..

Elvan Karakoç (59)

AAmmeerriikkaa ddeeyyiinnccee aakkll››mmaa ggeelleenn
55 kk››ttaaddaann bbiirriissii ddiiyyeebbiillsseeyyddiimm
kkeeflflkkee!!!!!!

Pevrüldane Dündar 
(Emekli 48) 

DDüünnyyaann››nn bbaaflflbbeellaass››..
Özkan Karakufl (27 yafl›nda,

‹nflaatç›)

SSaavvaaflfl,, bbaasskk››,, eemmppeerryyaalliisstt
uuyygguullaammaallaarr..

Mehmet Ali Yi¤itdöl 
(23 yafl›nda,

Elektrik Mühendisi)

AAMMEERR‹‹KKAADDeeyyiinnccee;; 
akl›n›za ne geliyor?
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Afganistan, 2001 Kas›m’›ndan
beri Amerika ve Avrupa emperya-
lizminin iflgali alt›nda. 2001’den bu
yana onbinlerce Afganl› katledildi.
‹flgal gerekçeleri “terörle mücade-
le”ydi. Ancak iflgalciler 2001’den
beri Afganistan’da her türlü terörü
uyguluyorlar.

Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
TBMM’den ç›kart›lan tezkereyle
Afganistan’a 2002’den beri asker
gönderiyor. 2002’den beri TSK, Af-
ganistan’› iflgal eden, onbinlerce
Afganl›y› katleden emperyalistlere
suç ortakl›¤› yap›yor. 

Bu suç ortakl›¤›, TTBBMMMM’’ddeenn
çç››kkaarrtt››llaann tteezzkkeerreeyyllee gerçekleflti-
rilmektedir. 

TSK, 1 Kas›m’dan itibaren
üçüncü kez Afganistan’›n  Kabil
Bölge Komutanl›¤›’n› üstlenirken,
Amerika’n›n iste¤iyle TTSSKK’’nn››nn AAff--
ggaanniissttaann’’ddaakkii aasskkeerr ssaayy››ss›› da mev-
cudun iikkii kkaatt››nnaa ç›kart›ld›. 

Bu do¤rultuda da geçti¤imiz
A¤ustos ay› sonunda Afganistan’a
805 askerlik yeni askeri birlik gön-
derilece¤i aç›kland›. Ancak 805 as-

ker, Eylül ay›n›n sonlar›ndan itiba-
ren Afganistan’a SSEESSSS‹‹ZZ SSEEDDAA--
SSIIZZ gönderildi. Oysa, önceki askeri
birlikler törenlerle gönderilmiflti?
fiimdi neden böyle yap›ld›? Bu ses-
sizlik neden? TSK’n›n gelenekleri
bilinir; bu tür iflleri törenler, bando
m›z›kalar olmadan yapmaz! 

Bu halk, çocuklar›n› askere da-
vullu zurnal› gönderir. Çünkü, onun
kutsal bir ifl oldu¤una inand›r›lm›fl-
t›r. Do¤ru fleyler yapanlar, bunu giz-
lemezler. Oysa AAffggaanniissttaann bbiirrllii¤¤ii,,
ssuuççlluullaarr ggiibbii aayyaakk uuççllaarr››nnaa bbaassaa--
rraakk çç››kktt›› üüllkkeemmiizzddeenn..

Milli ç›karlar›m›za bu kadar uy-
gunsa, bu kadar ulvi bir görevse, ne-
den suçlular gibi, sessiz sedas›z gön-
derdiniz o askerleri? Neden omzu
kalabal›k generaller toplan›p kame-
ralar önünde u¤urlamad›lar onlar›?

Elbette nedensiz de¤il. Ama bu
nedeni aç›klayamazlar. Onun için
yalana baflvuruyorlar. 2002 y›l›ndan
beri halk› kand›rd›lar ve kand›rma-
ya devam ediyorlar. 

Afganistan’a Bölge Komutan›
olarak atanan Levent Çolak yapt›¤›
konuflmada flöyle diyor: "Afganis-
tan'da Türk askerinin varl›¤› sadece
askeri görev olarak görülmemeli-
dir.”  Peki ne olarak görülmeli? Biz
orada Afganistan’›n imar›, sa¤l›k,

e¤itim, hizmetleri, huzuru için ora-
day›z!”

Yalanc›l›k, ikiyüzlülük, sahte-
karl›k... Yalanlar› bile efendileri
Amerika’ya benziyor. Onlarda iflgal
ettikleri ülkeye “demokrasi, özgür-
lük” götürmek için girdiklerini söy-
lüyorlard›. ‹flbirlikçi komutan, “Af-
ganistan ve Türkiye aras›ndaki kar-
defllik”ten bahsediyor. Kardeflim
dedikleri Afganistan topraklar› 42
ülkenin askerleri taraf›ndan iflgal
edilmifl. Onbinlerce Afganl› katle-
dilmifl, evleri bafl›na y›k›lm›fl ve Af-
gan halk› katledilmeye, evleri bafl-
lar›na y›k›lmaya devam ediyor. Af-
gan halk›na vatan› cehenneme çev-
rilmifl ve o kardefllikten bahsediyor.

2002’den beri TSK, “muharip
birlik göndermiyoruz” diye halk›
kand›rd›. Bugün yeni muharip bir-
liklere ihtiyaç olunca ““bbaaflfl››nnddaann bbee--
rrii mmuuhhaarriipp bbiirrllii¤¤iimmiizz vvaarrdd››”” diye
itiraf ediyorlar. TSK, Afgan halk›-
n›n kardefli de¤il, Afgan halk›n›n
topraklar›n› cehenneme çeviren em-
peryalist iflgalcilerin orta¤›d›r. Af-
ganistan’daki tüm katliamlardan
TSK da sorumludur. 

TSK SUÇLUDUR!

Sessiz sedas›z ayak uçlar›na ba-
sarak asker sevkiyat› yapmalar›n›n
nedeni  budur.

NNEEDDEENN SSUUÇÇLLUULLAARR GG‹‹BB‹‹,, 
SSEESSSS‹‹ZZCCEE VVEE GG‹‹ZZLL‹‹CCEE 
GGÖÖNNDDEERRDD‹‹NN‹‹ZZ AASSKKEERRLLEERR‹‹?? 

Irak ve Afganistan’a askerlerin sevk edildi¤i, Ameri-
ka’n›n en büyük askeri üssü Fort Hood’da, Filistin as›l-
l› bir binbafl›, otomatik silahla üsteki askerlerin üzerine
atefl açarak 13 askeri öldürdü, 30’un üzerinde asker de
yaraland›. 

Filistin as›ll› binbafl› Malik Nidal Hasan, Amerikan
ordusunda psikiyatrist olarak çal›fl›yordu. Son zaman-
larda ise as›l olarak Irak ve Afganistan’dan dönen asker-
lerin tedavi edilmesinde görevliydi. 

Eyleminden k›sa bir süre önce, Nidal Hasan’a da 28

Kas›m’da Irak’a gönderilece¤i bildirildi. 

Irak’a gitmeyi reddeden Nidal, Teksas eyaletinde bu-
lunan askeri üsde gerçeklefltirdi¤i eylemle, Amerika’n›n
Irak ve Afganistan iflgaline karfl› öfkesini ortaya koyu-
yordu... Amerika tüm dünya halklar›n›, özellikle de sö-
mürge ve yeni-sömürge ülke halklar›n› afla¤›l›yor, halk-
lara her türlü zulmü yap›yor ve yapt›klar›n›n karfl›l›ks›z
kalaca¤›n› san›yorsa yan›l›yor. Amerika, halklara çektir-
di¤i bu zulüm nedeniyle, dünyan›n hiçbir yerinde gü-
vende olamayacakt›r. En güvende olduklar›n› sand›klar›
yerde bile iflte böyle halk›n öfkesiyle karfl›laflacaklar. Bu
eylem de Amerika’n›n Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’da
veya dünyan›n her hangi bir köflesinde halklara çektir-
di¤i zulmün ,halklarda biriktirdi¤i öfkenin, kinin ürü-
nünden baflka bir fley de¤ildir. Amerikan emperyalizmi-
nin haydutlu¤u sürdükçe Nidallar olacakt›r.

Amerika’da askeri üsde sald›r›... 
Sald›r› emperyalist Amerika’ya karfl› 
birikmifl öfkenin ürünüdür...
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Yoldafll›ktan öte bir dostluk olmam›fl dünyada
flimdiye kadar. 

Yoldafll›ktan güçlü bir ba¤ olmam›fl insanlar
aras›nda flimdiye kadar. 

Tek bir insan›m›z çok de¤erlidir. 
Dünyan›n bir yerinde bir yoldafl›m›z›n t›rna¤›na

zarar gelse onun ac›s›n› hissederiz.
Faflizme emperyalizme karfl› kazand›¤›m›z her

zaferin sevincini yoldafllar›m›zla paylaflarak bü-
yütürüz.

Yaflad›¤›m›z her ac›y› yoldafllar›m›zla paylafla-
rak azaltmaya çal›fl›r›z. 

Her fleye ra¤men, yaflamak isteyenler, ölmek-
ten korkmayan-
larla savaflt›klar›n-
da bu savafl› bafl-
tan kaybederler. 

Egemenler bu
nedenle bafltan
ma¤luptur bu sa-
vaflta. 

‹flte bu “ölmek-
ten korkmayanlar”d›r bizim yoldafllar›m›z. 

Ölümü defalarca rezil kepaze edenlerdir bizim
yoldafllar›m›z. 

Biz ezeli ve ebedi galibiyiz bu  savafl›n. 
‹flte bu nedenle imha etmek istiyorlar tek tek

hepimizi. 
Bu zafer korkusu ile öldürüyorlar, birer birer,

onar onar bizi. 
Egemenlerin bu zaferden korkular›n›n silah› fa-

flizmdir.
Bizim zaferimizin garantisi sosyalizmdir. 

Egemenler her fleyi metalaflt›r›r.
Biz her fleyi halklaflt›r›r›z. 
Biz kahramanl›¤› da halklaflt›rd›k. 
Biz kahramanl›¤› da kitlesellefltirdik. 
‹flte bu cüretimiz, iflte bu kahramanl›¤›m›z,

egemenlerin en derin korkular›n› tetikler. 
Bizim gücümüz hakl›l›¤›m›zd›r. 
Bizim gücümüz meflrulu¤umuzdur. 
En küçük bir otundan nehirlerine, kum tanesi-

ne, da¤lar›na kadar seviyoruz bu ülkeyi. Bu sevgi
zaferimizin garantisidir Bu nedenle bizim bu sev-
gimizden korkuyorlar. 

Her bir yoldafl›m›za önem verece¤iz.
Her bir yoldafl›m›za özen gösterece¤iz. 
Her yoldafl›m›zdan alaca¤›m›z tek tek de¤erler

bizi zenginlefltirir.
Onlar›n düflüncelerinin derin ayr›nt›s›na, söyle-

diklerinin anlam›n›n büyüklü¤üne de¤er verdi¤i-
miz ölçüde, biz de de¤erliyizdir. 

Halk›n yasal ve ahlaki hakla-
r› vard›r. 

Bu haklar aras›nda özgürlük-
lerini engelleyenlere, adaletsiz
davrananlara karfl› isyan etmek
hakk› da vard›r. Bu hakk›m›z›
kullanmaktan çekinmeyece¤i-
mizi defalarca kan›tlam›fl›zd›r.

Egemenler onlardan korkmayanlarla karfl›lafl-
t›klar› için korkarlar bizden. 

Her birimiz o yayd›klar› korkudan korkmad›¤›-
m›z için birer tehlikeyizdir onlar için. 

Bu nedenle tek tek öldürmek, tek tek tutsak
etmek, devrimden tek tek vazgeçirmek için bütün
güçlerini kullan›rlar. 

Ama bilmezler ki biz bu ac›larla büyüdük. 
Bu ac›lar› hepimiz birimiz için diyerek yendik

flimdiye kadar.
Zaferi de böyle kazanaca¤›z.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

B‹R‹M‹Z HEP‹M‹Z ‹Ç‹N
HEP‹M‹Z B‹R‹M‹Z ‹Ç‹N 

YAfiAR VE ÖLÜRÜZ

‹KM'den Öykü Yar›flmas›
““SSaavvrruulluupp GGiittmmeekkttee

KKüülllleerrii ÖÖmmrrüümmüüzzüünn

Savrulup gidiyor ömümüzün
külleri, ta 19 Aral›k 2000'den beri.
Dört duvar aras›nda bile yaflayan
umut fidanlar›n›, karanl›k kör hüc-
relerde soldurman›n provas›yd› bu.
Solmad›lar, soldurmad›lar “içeride-
kiler” umudu. 28 defa öldüler de o
gün ve 122 defa topra¤›n koynuna

yatt›lar da; yine soldurmad›lar

umudun yeflilini... Da¤ gibi dimdik

duruyor orta yerde umut! ‹nançl›

yürekleriyle orta yerindeler hala

yang›nlar›n... 

Ama tecrit bitmedi, bitiremedik

daha... Bitirmenin yolu unutma-

maktan, unutturmamaktan geçiyor.

‹dil Kültür Merkezi olarak, 19 Ara-

l›k'› ve tecriti unutmad›¤›m›z› ve

unutturmayaca¤›m›z› bir kez daha

belirtiyoruz. Bu amaçla, konusu

“19 Aral›k Hapishaneler Katliam›

ve Tecrit” olan bir öykü yar›flmas›

düzenliyoruz.

Yar›flmaya son öykü gönderme

tarihi 1 Aral›k 2009'dur.

Adres: Mahmut fievket Pafla

Mah. Mektep Sokak Çoban Apt.

No: 4-B Okmeydan›/fiiflli/‹stanbul

Tel: 0 212 238 81 46

idilkultur@gmail.com”



99 KKaass››mm 22000099 Pazartesi günü, 11
MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nde bulunan Ana-
dolu Haklar Derne¤i, yüzleri mas-
keli, sopal›, molotoflu, silahl› 20 ki-
flilik bir güruh taraf›ndan sald›r›ya
u¤rad›.

9 Kas›m akflam saat 19.00 s›rala-
r›nda dernek önünde toplanan sal-
d›rgan grup "Yay›nlar›n›zda bize ve
önderimize küfür ediyorsunuz" de-
yip derne¤e sald›rarak, içeride bulu-
nan Haklar Derne¤i çal›flan› Cem
Koyup›nar, PSAKD fiube Baflkan›
Metin Aslan, PSAKD çal›flan› ‹bra-
him ... ve dernek çal›flan› Ekin ...
isimli kiflileri yaralad›lar. Ellerinde-
ki kurus›k› tabancalarla 20 elden
fazla dernek içinde atefl eden sald›r-
ganlar, kaçarken mmoolloottooffllaarrllaa ddeerr--
nnee¤¤ii yyaakkmmaayyaa çal›flt›lar.

Sald›rganlar kaçarken ""BB››jjii SSee--
rrookk AAppoo"" slogan›n› at›yorlard›. 

Anadolu Haklar Derne¤i'ne ya-
p›lan sald›r› esnas›nda polis de böl-
gedeydi ve hiçbir mü-
dahalede bulunmad›.
Neden bulunsundu ki?
Karfl›s›ndaki tablo, el-
lerini ovuflturarak izle-
yece¤i bir tabloydu. 

Sald›r›da Cem Ko-
yup›nar bbaaflfl››nnaa aalldd››¤¤››
ddaarrbbeelleerrllee bbaayy››ll››rrkkeenn,,
Metin Aslan'›n bafl› ya-
r›ld›, kolu önceden k›-
r›k olan ‹brahim ..., bu
durumuna ra¤men so-
palarla dövüldü. Metin
Aslan ve ‹brahim ...
Haydarpafla Numune

Hastanesi'ne kald›r›ld›lar.

‹kinci SSald›r›:

Anadolu Haklar Derne¤i'ne
yap›lan sald›r›dan yaklafl›k 2 saat
sonra yine yüzleri maskeli, sopal›,
molotoflu, silahl› 20 kiflilik bir gü-
ruh bu kez de GGüüllssuuyyuu HHaakkllaarr

DDeerrnnee¤¤ii'ne sald›rd›lar. Dernek
önünde toplanan sald›rganlar Yürü-
yüfl dergisinde "kendilerine ve ön-
derliklerine küfür edildi¤i" iddi-
as›yla dernekte bulunan iki dernek
çal›flan›n› zorla d›flar› ç›kararak,
derne¤i molotof kokteylleri atarak
yyaakktt››llaarr.. Sald›rgan güruh "B›ji Se-
rok Apo" sloganlar› atarak kaçt›.

Bu YYöntemler
Kimin YYöntemidir?

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’ndeki Ana-
dolu Haklar Derne¤i’ne düzenlenen
sald›r›da, dernek darmada¤›n edili-
yor. fiehitlerimizin resimleri, dergi-
lerimiz herfley ayaklar alt›na al›n›-
yor. Masalar, sandalyeler, camlar
k›r›l›yor. 

Ve bak›n; bak›n, bu yöntemin ki-
me ait oldu¤una karar verin, sald›-
r›p derne¤i talan ettikten sonra, ç›-
karken, ttüüpplleerrii aaççaarraakk ç›k›yorlar.

Sald›r›da kuru s›k› silah
da kullan›l›yor; çekir-
dekleri kan›t olarak
saklanmaktad›r. 

GGüüllssuuyyuu HHaakkllaarr
DDeerrnnee¤¤ii ise tamamen
yak›lm›fl durumda. Der-

nek molotoflarla yak›lm›flt›r ve yan-
g›n ancak itfaiye taraf›ndan söndü-
rülebilmifltir. fiehitlerimizin resim-
leri, devrimci hareketin önderinin
resmi herfley yerlere at›lm›fl, “Ame-
rika Defol” kampanyas›n›n tüm ma-
teryalleri ve dergiler yak›lm›flt›r. 

Bu çeteciliktir. 

Kimse devrimcileri çete yöntem-
leriyle sindirip susturaca¤› yanl›fl
hesaplar› içinde olmamal›d›r. Bu
tarzdan vazgeçilmelidir. 

Susmay›z, SSinmeyiz
Biz DDevrimciyiz

Kürt milliyetçi hareketi halâ kar-

fl›s›ndakini tan›yamam›fl görünüyor. 

Sald›r›lar› ö¤renen 1 May›s,

Gülsuyu halk› ve Halk Cepheliler

dernekleri önünde toplanarak sald›-

r›y› ve sald›rganlar› protesto ettiler.

10 Kas›m akflam› saat 20.00'da

Anadolu Haklar Derne¤i'nin önün-

de toplanan halktan insanlar, Mer-

kez Mahallesi’ne do¤ru yürüyüfle

geçtiler. 1 May›s halk›n›n kat›l›m›y-

la kalabal›klaflan yürüyüfl boyunca

Anadolu Haklar Derne¤i'ne yap›lan

sald›r› sloganlarla teflhir edildi.

"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Biz Dev-
rimciyiz Sinmeyiz, Kahrolsun Pro-

vokatörler Kahrolsun
Sald›rganlar, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Yaflas›n Devrimci Da-
yan›flma" sloganlar›

at›ld›.

Eylemde yap›lan

konuflma, asl›nda bir

çok fleyi özetliyor ve

Kürt milliyetçi hareke-

tine, sald›r›lar›n›n so-

nuçsuz kalmaya mah-

kum oldu¤unu daha o

anda kan›tl›yordu:

“... Dernek önüne
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Kürt Milliyetçi Hareketinin 
Yapmas› Gerekenler:

ÖZÜR D‹LEMEL‹D‹R!
1- Sald›r›lar kesinlikle mahkum edilmelidir!
2- Bir daha tekrarlanmamas› için taahhütte

bulunulmal›d›r!
3- Sald›r›ya kat›lanlar bulunup cezaland›-

r›lmal›d›r!

6 Bir dernek yak›ld›

6 Bir dernek yak›lmaya çal›fl›ld›

6 Befl devrimci, demokrat yaraland›

6 Derneklerde atefl edildi

6 Tüpgazlar özellikle aç›k b›rak›ld›

Kürt Milliyetçi Hareketi 
–– Bir Kez Daha ––
Devrimcilere Sald›rd›



geldikleris›rada sloganlarla içeri
girdiler. Sloganlar›nda belirleyici
olan ise önderliklerine Yürüyüfl der-
gisinde yap›lan hakaretvari yaz›la-
r›n olmas›yd›. Ne diyordu Yürüyüfl
Dergisi: "Düzene De¤il Devrime
Dönün!" Ve bugün bunu yineliyoruz
ki Düzene De¤il Devrime Dönün.
Devrime dönün ki dökülen kan›n,
ödenen bedellerin karfl›l›¤› Kürt
halk›na birkaç hak k›r›nt›s› olma-
s›n.

40 y›ll›k devrim mücadelesi tari-

himizde tek bir devrimci-demokrat
kan› dökmedik bundan sonra da bu
tarihimize kara leke sürmeyece¤iz.
Fakat dökülen her damla kan›m›z›n
peflini b›rakmayaca¤›z.”

Bizler devrimciyiz sinmeyiz,
do¤ru bildiklerimizi onlarca y›ld›r
cesaretle savunduk ve düflünceleri-
mizin dün oldu¤u gibi bugün de ar-
kas›nday›z. Yapt›¤›m›z elefltirilerin
do¤rulu¤unu yine mücadelenin ken-
disi gösterecek. Bugün devrimcilere
sald›ranlar yar›n halka hesap vere-

ceklerdir. Devrimciler devrimci ka-

n› dökmez..." 

Yaklafl›k 250 kiflinin kat›ld›¤›

yürüyüfle Partizan-SODAP ve dev-

rimci-demokrat kurumlar da destek

verdi. 

Ayn› gün, Gülsuyu’nda da bir

yürüyüfl yap›ld›. Yaklafl›k 300 kifli-

nin kat›ld›¤› yürüyüflte, ““KKaahhrrooll--

ssuunn PPrroovvookkaattöörrlleerr,, KKaahhrroollssuunn

SSaalldd››rrggaannllaarr”” slogan›yla çeteciler

lanetlendi. 
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Bu yöntem devrimci de¤ildir

Bu yöntem hiçbir sorunun

çözümü de¤ildir

Dernek Yakmak, Devrimcilere Kurflun S›kmak, Kafa Göz
Yarmak, Devrimcilik De¤il, Yurtseverlik De¤il, ÇETEC‹L‹KT‹R! 



Sorun AAsla ““Üslup”
Sorunu DDe¤ildir!

Kürt milliyetçi hareketi, bundan
önceki bir çok sald›r›s›nda oldu¤u
gibi bu kez de “önderli¤e sald›r›”
yalan›n› kendine gerekçe yap›yor.
Ama devrimci hareketin “üslubu”
de¤ildir as›l mesele. Ki devrimci
hareketin onlarca y›ll›k yay›nlar› or-
tadad›r; küfür, hakaret yoktur. Elefl-
tiri vard›r. Çok iddial›y›z bu nokta-
da; hiçbir yaz›m›zda, TEK KEL‹-
ME KÜFÜR, HAKARET YOK-
TUR. 

Zaten Kürt milliyetçi hareketi de
bugüne kadar, bir çok sald›r›da ayn›
iddiada bulunmas›na ra¤men, iddi-
alar›n› H‹ÇB‹R ZAMAN KANIT-
LAYAMAMIfiTIR. Bunun yerine
“flöyle yazd›lar, böyle dediler...” di-
ye YALANLAR atm›flt›r ortaya.
HHaallkk›› kkaanndd››rrmmaayy››nn.. Yalanla siya-
set yap›lmaz. Yalanla siyaset, halkç›
bir siyaset de¤ildir. Yalan, burjuva
siyasete aittir. 

Kürt milliyetçi hareketi, kimseyi
üslup dersi verecek durumda da de-
¤ildir. Türkiye solunda, PKK d›fl›n-
da, kendi d›fl›ndaki ilerici, sol güç-
lere karfl› bu kadar küfür ve hakaret
eden, onlar› bol keseden ajanl›kla
suçlayan, afla¤›layan baflka bir hare-
ket yoktur. 

EEvveett,, ssoorruunn üüsslluupp ddee¤¤iill,, iiddeeoolloo--
jjiiddiirr,, ppoolliittiikkaadd››rr.. Kürt milliyetçi
hareketi, en geri politikalar› savu-
nurken, düzene dönerken bile, kim-
se kendini elefltirmesin, herkes ken-
dine tabi olsun istemekte, bunu da-
yatmaktad›r. Herkesin bildi¤i gibi,
devrimci hareket bunu hiçbir zaman
kabul etmedi¤i ve devrimci elefltiri-
den, ideolojik mücadeleden hiç vaz-
geçmedi¤i için, Kürt milliyetçi ha-

reketi, devrimci harekete karfl› ta-
hammülsüz ve iflte bugün yine oldu-
¤u gibi sald›rgan olmufltur.  Hay›r,
biz devrimciyiz. Sa¤c›, reformist,
revizyonist, uzlaflmac› gördü¤ümüz
her politikay› elefltirmek, devrimci-
li¤in gere¤idir. Kürt milliyetçi hare-
keti bu elefltirilerden çok rahats›zsa,
dergileri var, gazeteleri var, televiz-
yonlar› var, oralardan verir cevab›-
n›. 

Devrimci elefltiriye cevap, der-
nek yakmak, kafa göz yarmak de-
¤ildir. 

Sald›r›y› HHerkes KK›namal›
Kürt MMilliyetçi HHareketi, 
Tart›flmas›z ÖÖzelefltiri 
Yapmal›d›r

TTüümm ddeevvrriimmcciilleerr,, iilleerriicciilleerr,, ddee--
mmookkrraattllaarr,, bbuu ssaalldd››rr››yy›› tteerreeddddüütt--
ssüüzz,, aammaass››zz kk››nnaammaall››dd››rr.. 

Sald›r› ortadad›r.  

Sald›rganlar›n yüzleri maskelidir
ama ortada karanl›k ve meçhul olan
hiçbir fley yoktur. Sald›rganlar›n
Kürt milliyetçi hareketinden oldu¤u
aç›kt›r, belgeli, tan›kl›d›r. 

Kürt milliyetçi hareketi, sald›r›-
n›n sorumlulu¤unu üstlenmek duru-
mundad›r. Üstlenmezse, üstlenince-
ye kadar, teflhir etmeye devam ede-
ce¤iz. Sald›rganlar, bbiirriinncciissii,, yap-
t›klar›n›n yanlar›na kâr kalmayaca-

¤›n›, yapt›klar›n› tüm dünyaya tefl-
hir edece¤imizi, iikkiinncciissii, sald›rd›k-
lar›n›n asla sinmeyece¤ini bilmeli-
dirler.  

“Kim yapm›fl bilmiyoruz”,
“gençlerin tepkisi”, “denetim d›fl›
unsurlar” gibi ucuz ve çocukça
kand›rmacalara tevessül etmesin
kimse. Bunlar› dinleyecek hali yok
kimsenin. Tüm dünya alem neyin
nas›l gerçekleflti¤ini bilmektedir.
Kürt milliyetçi hareketi tavandan
tabana örgütlüdür ve orada örgütlü-
lük d›fl›nda böyle bir fleyin gerçek-
leflemeyece¤i kesindir. 

Bak›n kaç y›ld›r sürüyor bu sal-
d›r›lar. Diyarbak›r’dan Lavrion’a,
Gazi’den 1 May›s’a Okmeydan›’na
kadar bir çok semtte, devrimcilerin
kurumlar›na sald›r›ld›. Onlarca in-
san›m›z kurflunland›, dövüldü. Pro-
vokasyonlara zemin haz›rland›. 

Kürt milliyetçi hareketi, kendi
yaratt›¤› bu tablo karfl›s›nda, art›k o
klasik ve b›kt›r›c› manevralar›n›n,
gerekçelerinin kimseyi ikna edeme-
yece¤ini görmelidir. 

ÇÇaa¤¤rr››mm››zz flfluudduurr::

ÖÖzzüürr ddiilleeyyiinn.. 

BBUUNNLLAARRII YYAAPPAANN ÇÇEETTEECC‹‹--
LLEERR‹‹ ‹‹ÇÇ‹‹NN‹‹ZZDDEE BBAARRIINNDDIIRR--
MMAAYYIINN!!

BBUUNNLLAARRII YYAAPPAANN SSAALLDDIIRR--
GGAANNLLAARRII KKIINNAAYYIINN!!
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“Düzene dde¤il, ddevrime ddönün!”

Yürüyüfl’ün ssöyledi¤i bbudur. 

Bu ddevrimci bbir ça¤r›d›r ve
hiçbir zorbal›k, bbizi bbu ddevrimci
ça¤r›y› yyapmaktan aal›koyamaz.

*

Düzenle uuzlaflmaya ççal›fl›rken,
devrimcilere ssald›rmak, eelbette
tart›fl›lacak vve ssorgulanacakt›r. 

Tutsak ELN Lideri ‹çin Özgürlük Eylemi
Kolombiya’da Ulusal Kurtulufl Ordusu (ELN),

uzun y›llard›r tutsak olan liderlerinden Carlos Marin
Guarin’i hapishaneden kaç›rd›. Kaç›rma eylemi, Gua-
rin’in Venezuela s›n›r›ndaki Arauca’daki bir hapisha-
neden baflkent Bogota’daki bir baflka hapishaneye
nakledilmesi s›ras›nda ELN’nin ““CChhee GGuueevvaarraa OOppee--
rraassyyoonnuu”” olarak adland›rd›¤› bask›nla gerçeklefltirildi.

Japonya: Amerikan üslerine protesto
Amerikan Baflkan› Barak Obama’n›n Japonya zi-
yaretinden bir kaç gün önce binlerce Japonyal›, Ja-
ponya'n›n Okinawa adas›’ndaki Amerikan üslerini
ve Amerika’n›n yeni üs taleplerini protesto etmek
için eylem yapt›. Okinawa Belediye Baflkan› ey-
lemde yapt›¤› konuflmada Japonya’da yeni Ameri-
kan üssü’ne ihtiyaç olmad›¤›n› belirtti.



AKP aylar öncesinde “Kürt aç›-
l›m›” olarak bafllatt›¤›, tasfiyecilik
projesini yeni baz› yasal düzenle-
melerle sürdürüyor; yasal düzenle-
melerin TBMM’ye sunulmas› vesi-
lesiyle, “Kürt aç›l›m›” da 10 Kas›m
2009’da TBMM’ye tafl›nm›fl oldu.

Tart›flmalar›n yap›ld›¤› 10 Ka-
s›m’da “aç›l›m”dan baflka herfley
tart›fl›ld›. Ama as›l önemli olan,
TBMM’yi halka bir “çözüm yeri”
olarak gösterenlerin bu sözlerinin
bir geçerlili¤inin olmad›¤›n›n bir
kez daha görülmesiydi.

KKiimm NNee BBeekklliiyyoorr?? 

NNee ÇÇ››kkaaccaakk??

ABD-AKP operasyonunun bafl-
lang›çtaki ad›, “Kürt aç›l›m›” idi.
Sonra “demokratik aç›l›m”a çevir-
diler. Bugün art›k “milli birlik pro-
jesi”nden söz edilmektedir.

‹flin as›l can al›c› yan›, “Kürt aç›-
l›m›” aylard›r tart›fl›lmas›na karfl›n,
bugüne kadar Kürt halk›n›n taleple-
ri karfl›s›nda hiçbir fley söylenme-
mifl, somut ad›m at›lmam›fl olmas›-
d›r.

Sadece tart›fl›lmakta, bas›nda bol
bol tahminler, spekülasyonlar yap›l-
maktad›r. Kaç kez “Aç›l›m” konu-
sunda bakanlar düzeyinde bas›n
toplant›lar› yap›ld›. Ancak buna
karfl›l›k somut tek fley söylenmifl
de¤ildir.

Nitekim 10 Kas›m 2009’da
TBMM’deki görüflmelerde de Hü-
kümet ve AKP ad›na konuflanlar,
CHP ve MHP ile polemik yapman›n
d›fl›nda elle tutulur tek bir fley söy-
lemediler.

Kuflkusuz AKP’nin paketinden
ya da “aç›l›m”dan ç›kacaklar bizim
aç›m›zdan sürpriz olmamakla bera-
ber, görülmesi gereken yan bu pro-
jenin ›srarla belirtti¤imiz gibi bir
ABD operasyonu oldu¤u gerçe¤i-
dir. Operasyonun emperyalizm ve
oligarfli aç›s›ndan hedefi ise nettir,

aç›kça dile getirilmifltir. Bu hedef,
öncelikle Kürt halk›n›n ulusal talep-
li mücadele ve örgütlenmelerinin
tasfiye edilmesidir. 

AKP sorunu TBMM’ye tafl›ya-
rak tasfiyede kararl› oldu¤unu gös-
termifltir. Nitekim bunlar› yaparken,
bir yandan da Suriye’yi, Irak’› dev-
reye sokarak tasfiyenin alt yap›s›n›
da oluflturmaktad›r.

AAKKPP’’nniinn PPaakkeettii 

““HHaakk KK››rr››nntt››llaarr››””nnddaann 

‹‹bbaarreettttiirr

TBMM’deki tart›flmada ne aç›k-
lad› AKP? “Aflamal›” oldu¤unu id-
dia ettikleri plan, hak k›r›nt›lardan
öteye geçmemektedir.

Tasar›da flunlar›n yerald›¤› aç›k-
land›: Kürtçe’nin özel okullarda
seçmeli ders olarak okutulmas›,
üniversitelerde ad›na Kürt dili de-
meye bile korktuklar› bölümler aç›l-
mas›,

Siyasi Partiler Yasas›’nda de¤i-
fliklik yap›larak, propaganda ve mi-
tinglerde, pankart ve levhalarda
Türkçe’nin yan›s›ra Kürtçe’nin de
kullan›lmas›n›n serbest b›rak›lmas›, 

Köylere Kürtçe isimlerinin tek-
rar geri verilmesi, çocuklara Kürtçe
isim konabilmesinin serbest b›rak›l-
mas›...

18 yafl›n alt›ndaki tutsaklar ile il-
gili olarak, verdikleri a¤›r cezalar›n
bir k›sm›n› indirecek düzenlemeler
yap›lmas›, 

K›sacas› biraz daha az ya da bi-
raz daha fazla... Sonuçta bunlar k›-
r›nt›lardan öte, Kürt halk›n›n hiçbir
sorununu çözmeyecek ve as›l olarak

tasfiyecili¤e meflruluk kazand›racak
ad›mlard›r. Sorunun çözümü anla-
m›na gelecek bir yan› ise yoktur.
Çünkü, gerçek fludur ki, egemenler
herfleyi kendi aralar›nda tart›fl›p,
halka dayatma peflindedirler. 

13 Kas›m’da Meclis’te genel gö-
rüflme yap›lacak. Ancak yine “so-
mut bir fley” söylemeyecekler. Bas›-
na s›zd›r›lanlar ise kimi k›r›nt›lar-
dan öteye geçmeyen fleyler.... An-
cak aslolan oligarflinin, PKK’yi ku-
flatarak tasfiye etme gerçe¤idir. Bu
geliflmeler olurken, Kürt milliyetçi
hareket ise kararl› davranmak, tasfi-
yeyi bofla ç›karmak yerine halen dü-
zenden “çözüm” bekliyor.

Nitekim 10 Kas›m’da TBMM’de-
ki görüflmelerde DTP Grubu ad›na
konuflan Grup Baflkanvekili Gültan
K›flanak, “Meclisin, 86 y›l aradan
sonra ilk kez, ad› konulmasa da Kürt
sorununu gündemine almas›, bu gö-
rüflmelere tarihi bir nitelik kazand›r-
maktad›r” diyordu. 

TBMM’deki “görüflmeler”e
farkl› bir beklentiyle yaklaflmak,
oradan bir çözüm ç›kabilece¤i umu-
dunu tafl›mak, AKP’nin yapmaya
çal›flt›¤›n› anlamamak veya bunu
bir flekilde kabul etmektir. 

Kald› ki ortada “tarihi bir nite-
lik” kazand›racak bir durum, bir ge-
liflme olmad›¤› aç›kt›r. Böylesi bir
meclisten Kürt halk› için tarihi bir
çözüm beklemek, umutlanmak do¤-
ru olmasa gerekir.

AKP’nin sorunu çözmek için
TBMM’ye geldi¤ini düflünmek ya-
p›lanlar› anlamamakt›r. AKP tasfi-
yeyi sürdürürken hem güç alaca¤›,
kullanaca¤› yeni iliflkiler yaratmaya
çal›fl›rken bir yandan da kendisine
manevra alan› yaratmaya çal›flmak-
tad›r. Sorunu meclise tafl›yarak hem
tasfiyeyi meflrulaflt›rmaya hem de
sorunu tart›flt›rarak, buralardan güç
almaktad›r. Meclis tart›flmalar› ayn›
zamanda tasfiyenin resmilefltirilme-
sidir de.
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ABD operasyonu sürüyor! 
AKP’nin ‘Kürt Aç›l›m’› TBMM’de

AKP’nin Kürt Aç›l›m›
ABD OPERASYONUDUR

OOlliiggaarrflflii hhaakk kk››rr››nntt››llaarr››
iillee ttaassffiiyyeeyyii

mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaayyaa ssoonnuuçç
aallmmaayyaa ççaall››flfl››yyoorr



CHP'li Karfl›yaka Belediyesi'ne ba¤l› Kent
A.fi.'de çal›flan iflçilerden 276's›, 30 Nisan 2009 tarihin-
de, tafleronlaflt›rma politikas› yüzünden iflten at›ld›. ‹flçi-
ler, ilk önce belediyeye ait Örnekköy fiantiyesi önünde
direnifle geçtiler. Daha sonra, 32 gün sürecek olan ‹z-
mir-Ankara yürüyüflünü gerçeklefltirdiler. Ankara'da
Abdi ‹pekçi Park›'nda çad›r kurdular.

‹flçilerin talebi netti… ‹fle geri al›nmak. Ancak
CHP'li Karfl›yaka Belediye Baflkan› Cevat Durak, iflçile-
rin bu taleplerini çeflitli bahanelerle reddetti. ‹flten at›lan
iflçilerin at›lma nedeni "daralma"yd› ancak belediye, bu
iflçilerin yerine baflka tafleron firmayla anlafl›p ifle bafl-
latt›.

Tafleron çal›flt›rma, as›l olarak patronlar›n yarar›na
ç›kart›lm›fl bir yasad›r. Amac›, güvencesiz çal›flt›rmad›r.
Sözde, "demokrat" oldu¤unu iddia eden CHP'li beledi-
ye ise, bu uygulamayla 276 iflçinin ifline son vererek ka-
p›n›n önüne koymufltur.

‹flçiler de hak alma mücadelesiyle bafllatt›klar› dire-
nifli CHP Genel Merkezi ile, bizzat Deniz Baykal ile gö-
rüflerek sonland›rmak istiyorlard›. Amaçlar› tekrar iflle-
rine dönebilmek, evlerine ekmek götürebilmekti. Bu
yüzden de CHP'nin kap›s›n› çald›lar. Ama herkese aç›k
olan o kap›, iflçiye-emekçiye kapal›yd›. Y›llarca "iflçi-
nin, emekçinin yay›nday›z" propagandas› yaparak oy
avc›l›¤› yapan CHP, bugün kap›lar›n› kapatm›flt›. ‹flçile-
rin görüflme iste¤ini reddetti ve görüflmedi. Peki neden?

Neden CHP emekçilerle görüflmek istemiyor? Asl›nda
bizler aç›s›ndan bu sorunun cevab› çok da zor de¤il.
CHP, bu düzende varl›¤›n› sürdüren, bu düzenden bes-
lenen, s›rt›n› halka, emekçilere de¤il, bu çürümüfl, ko-
kuflmufl düzene dayad›¤› için emekçilere kapatm›flt›r ka-
p›lar›n›. Elbette bu yeni de¤ildir. CHP bir düzen partisi-
dir. Abdi ‹pekçi Park›'nda, çad›rlar›nda direnen iflçilere
sald›ran Alperen faflistlerinden özde bir fark› olmad›¤›
ortaya ç›kt› CHP'nin.

KENT A.fi. iflçileri nezdinde yaflanan bu örnek, iflçi-
lerin, emekçilerin; CHP'si, AKP'si, DSP'si, MHP'si ile
düzen partilerinden hiçbir fley beklememeleri gerekti¤i-
ni bir kez daha göstermifltir.

‹flçiler, bugüne kadar nas›l birlik, mücadele, direnifl-
le haklar›n› ald›ysa, bundan sonra da ayn› flekilde müca-
delelerini devam ettirecekler. Kimseye minnet etmeden,
boyun e¤meden ‹fiÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA-
⁄IZ fliar›yla daha ileriye ad›m atarak yollar›na devam
edecekler. Baflta CHP olmak üzere tüm düzen partileri
flunu çok iyi bilmeliler ki dün oldu¤u gibi bugün de ya-
r›n da iflçiler, emekçiler 16-17 Haziran ruhu ve direni-
fliyle karfl›lar›na dikilecekler.

Bizler DEVR‹MC‹ ‹fiÇ‹ HAREKET‹ olarak, KENT
A.fi. iflçilerinin direnifllerini destekliyor, CHP'nin bu ifl-
çi-emekçi düflmanl›¤›n› unutmayaca¤›m›z› bildiriyoruz.

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ ‹‹fifiÇÇ‹‹ HHAARREEKKEETT‹‹

Devrimci ‹flçi
Hareketi CHP'nin KKap›s› ‹‹flçilere KKapal›

CHP'N‹N ‹‹fiÇ‹ DDÜfiMANLI⁄INI 
UNUTMAYACA⁄IZ!

Sa¤l›k iflçileri 
Ankara’ya yürüdü

7 Kas›m’da Türkiye'nin çeflitli il-
lerinden Ankara'ya gelen Dev Sa¤-
l›k-‹fl üyesi tafleron iflçiler, güvence-
li ve kadrolu çal›flma taleplerini
Meclis'e ilettiler. ‹stanbul, Adana,
Bursa, Antalya, Samsun, Mersin ve
Diyarbak›r'dan Ankara'ya gelen ta-
fleron sa¤l›k iflçileri, Kurtulufl Par-
k›'nda bir araya geldiler. “Tafleronu
sa¤l›ktan süpürece¤iz” yaz›l› pan-
kart tafl›yan iflçiler, “Tafleron gide-
cek, güvence gelecek, Grip de¤il
yoksulluk öldürür” sloganlar› att›lar.
Tafleron çal›flt›rma yasaklanmas›n›,
tüm sa¤l›k çal›flanlar›na güvenceli
çal›flma koflullar› sa¤lanmas› isteyen
sa¤l›k iflçileri, kadroya al›nmalar›
gerekti¤ini belirten  mahkeme ka-
rarlar›n› Meclis'e verdi.   

Maden ‹flçilerinden 
Eylem

Zonguldak’ta  özellefltirilen bir
ocakta çal›flan 270 iflçi aylard›r üc-
retlerini eksik ald›klar› için eylem
yapt›. 8 Kas›m günü ö¤le saatlerinde
çal›flt›klar› madenden Zonguldak’ta-
ki Türkiye Taflkömürü Kömürü Mü-
essese Müdürlü¤ü önüne   yürüyen
iflçiler, burada bir aç›klama yapt›. ‹fl-
çiler yapt›klar› aç›klamada maafllar›-
n› alamad›klar›n› dile getirerek "Biz
kimseye sadaka dilenmeye ç›kmad›k
buraya. Biz 630 metre afla¤›da b›rak-
t›¤›m›z aln›m›z teri olan maafl›m›z›
düzenli alamam›fl olman›n ezikli¤i
ve her ay hakk›m›z›n sürekli yenme-
sine tepki göstermek için buraday›z”
dediler. TTK’da çal›flan kamu iflçile-
ri de eylem yapan iflçilere alk›fllarla
destek verdi.

“Migros’ta Grev
Yaflanmas› Gerekiyorsa
Yaflanacakt›r”

Tez-Koop-‹fl Sendikas›'n›n Bafl-
kanlar Kurulu, Tez-Koop-‹fl Genel
Merkezinde topland›. Genel Bafl-
kan Gürsel Do¤ru, toplant›n›n aç›l›-
fl›nda yapt›¤› konuflmada, Sosyal
Güvenlik Reformu'nun üzerinden
geçen yaklafl›k bir y›lda sigortal›la-
r›n s›k›nt›lar›n›n daha da artt›¤›n›
söyledi.

Gürsel Do¤ru, toplu ifl sözlefl-
mesi görüflmelerinden biri olan
Migros'ta henüz anlaflma sa¤laya-
mad›klar›n›, 60 günlük yasal süre-
nin sonuna gelirken grev gününü
belirleyeceklerini belirtti. Do¤ru;
“Bugüne kadar Migros'ta 2 grev
yafland›, üçüncüsünün yaflanmas›
gerekiyorsa yaflanacakt›r” dedi
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Çocuklar›m›z› nnas›l 

yetifltirmeliyiz?.. 
Çocuklar›m›z göz aç›p kapay›ncaya

kadar büyüyor. Bir süre sonra onlar›n
farkl› sorular› ile karfl› karfl›ya kal›yo-
ruz. Yaflama dair sorular›n›n bir k›sm›-
na, sokak ve okul do¤ru cevaplar ver-
mesede onlar› düzenin bak›fl aç›s›yla is-
tedi¤i gibi flekillendiriyor. 

Diyebiliriz ki, bir çok evde yaflanan
benzer sorunlardan birisi de çocuklar›-
m›z ile yaflad›¤›m›z iliflkilerdir. Çocuk-
lar›m›z ile iliflkilerimiz do¤ru bir bi-
çimde düzenlenmedi¤inde elbette orta-
ya tamir edilmesi güç sorunlar, kopuk-
luklar ortaya ç›kmaktad›r. 

O halde çocuklar›m›za nas›l yakla-
flaca¤›z? Onlarla iliflkilerimiz nas›l ola-
cak? Onlar› kendi bafllar›na m› b›rak-
mal›y›z? Mesela, eylemlere götürme-
meli miyiz çocuklar›?.. 

Kimi anne ve babalar bunun için
“henüz erken” de diyebilir. Böyle de
düflünebilir. Ancak böyle bir düflünce-
nin eksik oldu¤u, dolay›s›yla da yanl›fl
oldu¤u ortadad›r.

Mahallelerde ilkö¤retim ça¤›ndaki
çocuklar›n internet cafelerden ç›kmad›-
¤›, futbol maçlar›n›n fanatikleri aras›n-
da a¤›rl›kla bizim çocuklar›m›z›n oldu-
¤u, uyuflturucuya, çeteleflmeye aç›k ha-
le getirilen çocuklar›m›z›n çoklu¤u dü-
flünüldü¤ünde, yapacaklar›m›z›n önemi
de ortaya ç›kmaktad›r.

‹flte böylesi koflullarda çocuklar›m›-
z› büyütüyoruz. O nedenle çocuklar›-
m›za s›n›rlar koymamal›y›z. Bir maça,
bir konsere, internet cafeye gidebilen
bir çocuk neden demokratik, hakl› ve
meflru eylemlere kat›lmas›n?

Ya da biz, birlikte neden çocuklar›-
m›z› eylemlere götürmüyoruz? Eylem-
lere kat›lmak, do¤ru de¤il midir? “Be-
nim de¤il ama baflkalar›n›n çocuklar›
kat›ls›n” anlay›fl›, bencilce bir anlay›fl-
t›r. Ve kendi çocu¤unu “koruyan” bir
anlay›flt›r. Ki bbuunnaa kkoorruummaakk ddeennmmeezz..
Zira, çocuklar›m›z›, bilimden, demok-
ratik kurumlardan, devrimcilerden uzak
tutmak demek, çocu¤umuzun “popçu”

ya da “topçu” olmas›n› “istemektir”.

Hem böyle bir düflünce, bencillikten
de öte eylemleri, demokratik kurumla-
r›, devrimci düflünceyi meflru olarak
görmeyen, düzeni çocuklar›m›z için
meflru gören bir bak›fl aç›s›d›r.

Kuflkusuz bu yanl›fl, flekilsiz ve
“biz”e uzak, anlay›fllar› ço¤altmak
mümkündür. Devam edelim...”Baz› ko-
nulardan” çocuklar›m›za “büyüyünce-
ye” kadar hiç sözetmemeli miyiz?.. 

Bu ne demektir? Çocuklar›m›z›n ki-
flilikli ve onurlu bir yaflam sürdürebil-
mesi, mücadele içinde yer almas› ger-
çekleri ö¤renmesinden, iflte o “baz› ko-
nular”dan söz edilmesinden geçmekte-
dir. Zira bunlar ayn› zamanda yaflam›n
gerçeklerinin çocuklar›m›z taraf›ndan
kavranmas›d›r.

Çocuklar›m›z›n flu haliyle düzenin
her tür sald›r›s›na aç›k oldu¤u koflullar-
da yap›lmas› gereken “baz› konular›n”
saklanmas›ndan de¤il, aaçç››kkllaannmmaass››nn--
ddaann geçmektedir. 

Ya da mesela, “büyüsün kendisi ka-
rar versin” diye kendi düflüncelerimizi
onlara ö¤retmemeli miyiz?.. Böyle bir
anlay›flta olmak, çocuklar›m›z› birer
cam fanusta yaflatmak demektir ki, pek
gerçekçi olmasa gerekir. Çünkü o arada
zaten burjuvazi kendi düflüncelerini
çok çeflitli biçimlerde ve araçlarla
empoze etmektedir.

Bu tür düflünceleri savunmak, kendi
düflüncelerimize güvenmemek, düflün-
celerimizin, meflrulu¤u ve do¤rulu¤un-
dan kuflkuya kap›lmakt›r. Kendi düflün-
celerimizi çocuklar›m›zla paylaflmak-
tan kaç›nmamak gerekir. Bizim düflün-
celerimiz, çocuk e¤itiminden, aile ilifl-
kilerine kadar her fleye do¤ru cevap ve-
recek, insan iliflkilerini yücelten, ona
anlam kazand›ran düflüncelerdir. Yafla-
m›n her aflamas›n›n çözümü vard›r o
düflüncelerde.

Burjuvaziye özenmek, onun yaflam
tarz›n› taklit etmek yerine kendi gerçe-
¤imizle düflünerek, çocuklar›m›z› hal-
k›n de¤er yarg›lar› ve vatan sevgisi ile
büyütüp, donatmal›y›z. Aksi durumda
biz de¤il, düzen onlar› büyütecektir.

Nas›l Yaflamal›?Nas›l Yaflamal›?Emekli-Sen Açl›k
Grevinde

D‹SK Emekli Sen üyele-
ri, 5510 say›l› yasayla sa¤l›k
alan›nda y›k›m oluflturuldu-
¤una ve emeklilerin ilaca
ulaflmakta yaflad›klar› so-
runlara dikkat çekmek üzere
açl›k grevi yapmaya haz›rla-
n›yor.

Emekliler, Sosyal Gü-
venlik Kurumu önünde
eylemler yapman›n yan›nda,
söz konusu yasaya karfl›
toplad›klar› imzalar› da
TBMM’ye yürüyerek Bafl-
kanvekillerine iletecek.

Emekli-Sen taraf›ndan
konuyla ilgili yap›lan aç›kla-
mada; “Söz konusu yasan›n
emeklili¤i olanaks›z hale ge-
tirece¤ini, ödedi¤imiz vergi-
lerden baflka prim, katk› pay›
ve ek ücret uygulamalar›n›
getirerek sa¤l›k hizmetine
ulafl›m› zorlaflt›raca¤›n› daha
önce söylemifltik. Bireysel
emeklilik ile özel sa¤l›k sis-
temini hayata geçirerek, sa¤-
l›k ve sosyal güvenlik hakla-
r›m›z›n ortadan kald›r›laca-
¤›n› anayasan›n sosyal devlet
ilkesinin yok edilece¤ini ve
sa¤l›k hakk›n›n piyasan›n
ac›mas›z belirleyicili¤ine
terk edilece¤ini de belirtmifl-
tik. Yasan›n yürürlü¤e gir-
mesinin üzerinden bir y›l
geçti. fiimdi uyar›lar›m›z tek
tek gerçek oluyor” denildi.

Emekli-Sen’in yapaca¤›
eylemler flöyle s›raland›: “11
Kas›m’da Ankara’da Sosyal
Güvenlik Kurumu Baflkanl›-
¤› önünde eylem yaparak ya-
n›m›zda getirdi¤imiz ilaçlar›
yere b›rakaca¤›z. 14-17 Ka-
s›m tarihleri aras›nda ise sen-
dikam›z›n genel merkezinde
açl›k grevi yapaca¤›z. 18
Kas›m’da da, Meclis’e yürü-
yece¤iz, ald›¤›m›z imzalar›
baflkanvekillerine teslim
edece¤iz.”



Anadolu Federasyonu taraf›ndan
“Irkç›l›¤a, Hak Gasplar›na, Asimi-
lasyona Karfl› Birleflelim, Mücadele
Edelim” kampanyas› Almanya’da
Hamburg, Berlin ve Köln’de
bafllat›ld›.

HHaammbbuurrgg Anadolu Federasyonu
çal›flanlar› 10 Kas›m’da Sternschan-
ze’de yapt›klar› afifllerle kampanya
çal›flmalar›n› bafllatt›. Türkiyeliler’in
yo¤un olarak yaflad›¤› bölgelerde
yayg›n bildiri da¤›t›mlar›, gazete ta-
n›t›mlar›, afifllemeler yapacaklar›n›
ve bilgilendirme stant› açacaklar›n›
söyleyen Federasyon çal›flanlar›, son
y›llarda devlet deste¤iyle gelifltirilen
›rkç›l›¤› teflhir ettiler. Federasyon ça-
l›flanlar›, Türkiyeli göçmenleri örgüt-
lenmeye, bu çerçevede yürütülen ey-
lemlere destek vermeye ça¤›rd›klar›-
n› belirttiler.

Anadolu Federasyonu taraf›ndan
KKööllnn’de de 8 Kas›m günü afifller
yap›larak kampanya çal›flmalar›
bafllat›ld›. 

Türkiyeliler’in yo¤un olarak ya-
flad›¤› Ehrenfeldt semtinde, dört
Anadolu Fededasyonu çal›flan› 3 sa-
at boyunca afifl ast›lar.

BBeerrlliinn’de, Ikad ve Anadolu Fe-
derasyonu çal›flanlar›, 10 Kas›m sa-
l› günü, Kreuzberg halk pazar› önü-

ne, Anadolu Federasyonu ve Ikad
pankartlar›yla birlikte, afifller asa-
rak oluflturduklar› pano önünde 1.5
saat bildiri da¤›tt›lar. 

Pano kald›r›ld›ktan sonra ise
Kreuzberg’de afifllemeye ç›k›larak
100 afifl yap›ld›. 

Berlin’de Kampanya program›
anlat›larak; Kreuzberg, Neuköln,
Wedding, Schöneberg, Schpandau
semtlerinde 2 haftada bir stand ku-
rulaca¤› belirtildi. Yine bu semtler-
de, yayg›n afiflleme yap›lacak.

Anadolu Federasyonu da¤›tt›¤›
bildirilerde Avrupa’daki ›rkç›l›¤›n
yükselifliyle ilgili bilgi verdi. 

““Avrupa'da IRKÇILI⁄IN Yük-
selifli” bafll›¤› alt›nda; geçti¤imiz
Haziran ay›nda Avrupa Parlamento-
su seçimlerinde faflizmi aç›kça sa-
vunan ve ›rkç› partilerin oylar›nda
önemli bir art›fl yafland›¤› belirtildi.  

Bildiride 736 sandalyeli parla-
mentoda 267 milletvekilli¤ini bu ni-
telikteki partiler ald›¤› vurguland›.

Bildirinin devam›nda;  “Neo Na-
ziler de bu koflullarda daha perva-
s›zlafl›yorlar. Son seçimlerde alenen
›rkç›l›¤› savunan partiler 32 millet-
vekilli¤i kazand›lar. Bu partilerin
seçim kampanyalar› yabanc› düfl-

manl›¤› ve ‹slam karfl›tl›¤› üzerine
flekillendi. 

Hollanda'da yüzde 17 oy alan
Özgürlük Partisi (PW) seçim propa-
gandalar›nda yabanc› düflmanl›¤›n›
iflledi aç›kça. Avusturya'da Özgür-
lük Partisi (FPÖ) seçime "Türkiye
ve ‹srail'e hay›r!" slogan›yla girdi
ve yüzde 13 oy ald›. ‹ngiltere'deki
‹ngiliz Milliyetçi Parti (BNP), "Av-
rupa'da Türkiye'ye kap›lar› kapa-
t›n", "Türk iflçilere hay›r" gibi el
ilanlar› da¤›tarak yürüttü seçim
kampanyas›n›. Yüzde 6.2 oy ald›.
Bulgaristan'da mitinglerinde "Afla-
¤›l›k Türkler" slogan›n› att›ran
ATAKA Partisi, Avrupa Parlamen-
tosu'na 2 milletvekili soktu. 

Belçika'da Flaman Menfaati
Partisi (VB), ‹talya'da ›rkç› Kuzey
Birli¤i (KBP), Fransa'daki Milli
Cephe ve Fransa Hareketi, yine ›rk-
ç› sloganlarla seçim kampanyas›
yürüttüler ve Avrupa Parlamento-
su'na girecek ölçülerde oy ald›lar”
denilerek ›rkç› propaganlardaki ar-
t›fl gözler önüne serildi. 

AP seçimlerinin Avrupa'da ya-
banc›lara ve mültecilere karfl› ›rkç›
politikalar›n da artaca¤›na iflaret et-
ti¤i vurguland›. 

Bildirinin devam›nda; daha
önemli sorun olarak; ›rkç›l›¤›n tüm
Avrupa'da resmi bir devlet politikas›
haline dönüflmüfl olmas› gösterildi.

“Emperyalist devletler, ›rkç›l›¤›
gelifltirecek zemini ç›kard›klar› ya-
salar ve yabanc› düflman› politikala-
r›yla yarat›yorlar” denilen bildiride
son olarak; “Neo Nazileri do¤rudan
veya dolayl› olarak devlet eliyle ör-
gütlüyorlar. Sola sald›ran, hak ve
özgürlükleri s›n›rlayan, gaspeden
devletler böyle ce, siyasi arenay› fa-
flistlere aç›yorlar. 

Avrupa'da ›rkç›l›k bu zemin üze-
rinde yükseliyor, yoksa tüm bunlar
kendili¤inden olmuyor. Bu nedenle
de ›rkç› sald›r›lardaki art›fl ya da
›rkç› partilerinin oylar›n› art›rmalar›
tek bafl›na halk›n yabanc›lara "aler-
jisi" ile aç›klanamaz. 

Irkç› Sald›r›lara Sessiz Kalma-
yal›m” denildi.
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‹ngiltere’de Armutlu
fiehitleri Anma’s› Yap›ld› 

8 kas›m’da Anadolu Halk Kül-

tür Merkezi’nde, Armutlu direni-

flinde katledilen flehitlerimiz an›ld›. 

Halk Cephesi temsilcisi yapt›¤›

konuflmada;  “Emperyalizmin ve ifl-

birlikçi oligarfli  tecrit sald›r›s›yla,

devrimci tutsaklar› hedef alm›flt›.

Amaç devrimci tutsaklar flahs›nda,

tüm emekçi halklar›m›z› teslim alma

politikas›n› hayata geçirmekti. 7 y›l-

l›k büyük direniflle bu politikal›r›n›
bofla ç›kartt›k. Bu 122 can›m›za ve
600’ü aflk›n gazimize ra¤men bafla-
r›ld›. ” diyerek konuflmas›n› bitirdi.
Armutlu Sald›r›, Direnifl ve Katli-
amla ilgili ‹ngilizce alt yaz›l› kaset
izlendi. Kaset izlendi¤i s›rada “Ya-
flas›n Armutlu Direniflimiz, Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz”
sloganlar› at›ld›, alk›flland›. 

Kasetin ard›nda  “Neden Armut-
lu”  yaz›s›, fliirler,  Armutlu flehitle-
rimizin  özgeçmiflleri okundu. 

Avrupa da

yaflanan ›rkç›l›k

ve yasalar üzeri-

ne konuflma ya-

p›ld›. Özellikle

Almanya da 129

b yasas› ad› al-

t›nda tüm göç-

men emekçi halklar olmak üzere

örgütlü kesimlere yönelik sald›r›

yasas› hakk›nda bilgilendirilme ya-

p›ld›. Yüzü aflk›n kiflinin kat›ld›¤›

anma halk türküleriyle sona erdi. 
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Avrupa'da gençlik sorunlar› denildi¤inde, gençli¤in
s›n›fsal ve ulusal kökeni d›fl›nda ortak sorunlardan bah-
setmek imkans›zd›r. Bu çerçevede bir burjuva çocu¤uy-
la, emekçi çocu¤unun ve bir Avrupal› gençle, yabanc›
kökenli gencin sorunlar› birbirinden çok farkl›d›r. 

Bizi ilgilendiren emekçi, yabanc› kökenli gençlerin
sorunlar›d›r. 

Çeteleflme, mafyalaflma ve lümpenlik bugün yaban-
c› gençlerin içinde bulundu¤u en büyük sorunlardand›r.
Gelece¤i olmayan, gelecek umudu olmayan gençlerin
umutsuzlu¤unun bir çözümü gibi görünen bu sorun, as›l
olarak düzenin yaratt›¤› bir sorundur. 

Mafyac›l›k, çetecilik kapitalist düzenin olmazsa ol-
maz parçalar›ndand›r. Kapitalizmin yaratt›¤› tüketici
kültürü, maddi olanaklar›
olmayan ya da yetersiz olan
büyük halk kesimlerini derin-
den etkiler. Bir yanda toplu-
mun büyük ço¤unlu¤u, o ül-
kenin standartlar›na göre yok-
sulluk s›n›rlar›nda yaflarken; bir yandan da insanlar›n
bir ayl›k harçl›klar› tutar›nda t-shirtler, bir ayl›k giderle-
ri tutar›nda pantolonlar, bir ayl›k maafllar› tutarlar›nda
ayakkab›lar üretilmektedir. Her biri bir tekelin yaratt›¤›
markalar olan bu ürünlerin tüketimini özendirmek için
toplum kuflat›lmaktad›r. TV'ler, gazeteler, dergiler, rad-
yolar, sokaklardaki reklam panolar›, otobüslerin üzerin-
deki, futbol sahalar›ndaki reklamlar ve neredeyse bafl›-
m›z› çevirdi¤imiz her yerde tüketim kültürünü körükle-
yen reklamlarla karfl›lafl›r›z. Kimi ›fl›kl›, kimi yald›zl›,
birço¤u genç kad›n ve erkeklerin bedenine ilifltirilmifl
reklamlar günlük yaflam›m›z›n hemen her karesine bu-
laflm›flt›r. 

Haftal›k, ayl›k gelirlerinin ne kadar oldu¤una bak›l-
maks›z›n herkesin bu pahal› üretimlere yönelmesi, ya-
flamlar›n› da bu ürünlere ulaflma üzerine kurmalar› yö-
nünde yönlendirir. Yoksul bir halk çocu¤u da en do¤ru-
dan hedef al›nan kitledir. TV'lerin çocuk kuflaklar›ndaki

çizgi filmlerinin aralar› bile çocuklar› özendirmeye yö-
nelik reklamlarla doludur. Bu flekilde yetiflen genç ku-
flaklar›m›z›n art›k ilk ö¤rendikleri kelimelerden biri de
bu markalard›r. Yafl büyüdükçe de ne kadar marka, o ka-
dar “ileri” toplum anlay›fl› yerlefltirilmeye bafllan›r. 

Bu markalar› alabilecek gücü olmayanlar da
gayr›meflru yollara baflvurmaktad›r. Çünkü filmlerle, di-
zilerle markal› yaflama 'bile¤inin gücüyle' giren sahte
idolleri de yaratan düzendir, kapitalizmdir. 

Duisburg'un Maiderich'i, Berlin'in Kreuzberg'i, Lon-
dra'n›n Hackney'i, Haringey'i, Paris'in banliyöleri, Den
Haag'›n Schilderswijk'i, Amsterdam'›n Bos en Lom-
mer'i, Viyana'n›n 16. bölgesi, Brüksel'in Anderlecht'i,
Schaarsbeek'i gibi Avrupa'n›n hemen her flehrinde olufl-

mufl olan yoksul mahal-
lelerinin sokaklar› mar-
kal› yaflam hayalleri ile
yaflayan geleceksiz ya-
banc› gençlerle dolu-
dur. Ulusal ve halk de-

¤erlerinden soyutlanm›fl bu gençlerin markal› yaflama
tek biletleri ise h›rs›zl›k, uyuflturucu, haraç, soygun vs
gibi ifller yapan çeteleflmelerin en aç›k merkezleri duru-
mundad›r. Ot, hap, uyuflturucu ile tekellerin markalar›
ayn› hayalleri süslemektedir. Kapitalizm kendi ürünleri-
ni pazarlayabilmek için kendi tüketicilerini de kendisi
üretmektedir. 

Çeteler düzenin batakl›¤›nda durmadan üreyen si-
neklerden baflka birfley de¤ildir. Suç, bu batakl›¤› yara-
tanlardad›r. Bu batakl›¤›n kirletti¤i insanlar da bizim in-
sanlar›m›zd›r. Çözüm bu pisli¤e karfl› gençlerimizi ko-
ruma mücadelesinden geçmektedir. Çetecili¤i yaratan
düzendir, çözümü de düzene karfl› insanlar›m›z›, genç-
lerimizi örgütlemekten geçmektedir. 

Gençlerimize önlerinde bir gelecek oldu¤unu, dev-
rimcili¤in en onurlu gelecek oldu¤unu, halk sevgisinin,
düzene karfl› mücadele etmenin en asil ve ayr›cal›kl› ol-
ma onuru oldu¤unu anlatabilmeliyiz.

AVRUPA’daki B‹Z

GENÇL‹K VVE ÇÇETELEfiME 
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Dersim'de Gül Protesto Edildi
Yeni kurulan Tunceli Üniversitesi'nin aç›l›fl›n› yap-

mak için Dersim'e giden Cumhurbaflkan› Abdullah Gül
protesto edildi.

Halk Cephesi DHF, Partizan, Dersim Kültür Derne-
¤i, ESP, Emek ve Özgürlük Cephesi, Munzur Çevre
Derne¤i Gül’ün geliflini protesto etmek için bir yürüyüfl
düzenledi. Yürüyüflün sonunda yol trafi¤e kapat›ld› ve
bir aç›klama yap›larak; "Halk›n eylemlerini görmezden
gelen ve baraj projelerini durdurmayanlar bugün Der-
sim'e geliyorlar. Devletin bafllatm›fl oldu¤u Kürt aç›l›m›
projesi yok sayma inkar imha temelinde geliflmektedir.
Da¤lar›m›z bombalanmakta çocuklar›m›z hala öldürül-
mektedir” denildi.

Gül’ün Tunceli Belediyesi'ne gelmesiyle pankart
açan devrimci kurumlar›n üzerine çevik kuvvet polisle-
ri sald›rd›. Dersim halk› da polis barikatlar›n› y›k›p,
pankart açan devrimcileri polisin elinden ald›. Belediye
balkonundan halka bir konuflma yapmak isteyen Gül,
halk›n yo¤un protestolar›yla karfl›lafl›nca konuflma ya-
pamadan geldi¤i gibi h›zla geri döndü.

HABER

� Bask›lar Gözalt›lar Bizleri
Y›ld›ramaz

8 Kas›m günü  ‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde
Do¤ançay Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i ma-
hallenin giriflinde bir eylem yaparak polis sald›r›s›n›
protesto etti. Eylemde, “Birlik ve Dayan›flma ‹stemek
Demokratik Hakk›m›zd›r Engellenemez” pankart›
aç›ld›. Cemil Güncü’nün bas›na yapt›¤› aç›klamada;
“‹zmir polisine soruyoruz. Yasal bir derne¤e elleriniz-
de silahlar›n›zla, bir otobüs çevik kuvveti Do¤ançay
Mahallesi’ne y›¤mas›n›n amac›, halk› sindirmek birlik
ve dayan›flman›n önüne engel koymak de¤il de ne-
dir?” denildi.

� "Halk›n dostu devrimcilerdir!"
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, Grup Yorum'un Kara-

deniz turnesi öncesi Trabzon'da tutuklanan 5 kiflinin 12
Kas›m’da Erzurum 2. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görüle-
cek duruflmas› öncesinde Samsun'da bir eylem yapt›.

8 Kas›m günü yap›lan eylemde, 7 ayd›r süren adalet-
sizlik bir kez daha teflhir edildi. Eylemde; "Konser dü-
zenlemek suç de¤ildir! Bu-
na ra¤men arkadafllar›m›z
aylard›r hukuksuz bir flekil-
de içeride tutulmaktad›r."
denildi.

12 Kas›m’da görülen
mahkemede tutuklu bulu-
nan 5 kifli tahliye edildi.

Düzeltme:

Yürüyüfl'ün 25 Ekim 2009 tarihli 195. say›s›nda,
"IMF'ye Karfl› Mücadele Sürecinde Solun Baz› Sorun-
lar›" bafll›kl› yaz›m›zda, ""‹‹ssttaannbbuull AAhhaallii"" adl› grubun
“aksi yöndeki karara ra¤men, kendi pankart›n› açt›¤›”
fleklinde bir ifade geçmekteydi. Söz konusu pankart›
açan ‹stanbul Ahali grubu de¤il, baflka bir gruptur. Dü-
zeltir özür dileriz. 

� Adalet Aray›fl› 20. Haftas›nda
Davutpafla’da yaflanan patlamada yaflam›n› yitiren-

lerin aileleri, 20'nci haftas›nda Taksim Tramvay Dura-
¤›'nda bir eylem yapt›. 7 Kas›m günü bir araya gelen ai-
leler, haz›rlanan iddianamede, atölyeye ruhsat veren ve
denetim yapmayan belediyenin ad›n›n bile geçmemesi-
ne tepki gösterdi.  Aileler ad›na yap›lan aç›klamada, id-
dianamede bu iflyerine ruhsat veren, gerekli denetimi
yapmayan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi yetkililerinin
yer almad›¤›na dikkat çekildi. 

� Erzurum: TOK‹’ye Protesto
Erzurum’da dar gelirliler için TOK‹ taraf›ndan yap›-

lan konutlar protesto edildi. 

Evler yap›l›rken, her yerde oldu¤u gibi “malzeme-
den çalm›fllar”d› ve evlerde oturanlar›n flikayetleri bite-
cek gibi de¤ildi. ‹kincisi, “Ödeme planlar›” de¤ifltiril-
miflti ve yoksul halk bu flartlarda ödeyemiyordu.. 9 Ka-
s›m günü yap›lan eylemde, yoksul halk, evlerdeki ve
ödeme planlar›ndaki bu haks›zl›¤›, yolsuzlu¤u dile geti-
ren dövizler tafl›d›lar.

Bir Rezalet Daha Yafland›
+‹vme dergisi 4 Kas›m günü ‹MO Ankara fiube-

si’nde Küçük Kurul’da yönetim kurulunun özel güven-
lik ça¤›r›p, kimlik kontrolü yapt›rarak yeni bir rezalet
yaflatt›¤›n› söyledi. ‹vme çal›flan› üyeler kimlik gönder-
meyi reddetmifl, bu durum üzerine yönetim kurulu polis
ça¤›rm›flt›r. Avukat›n gelerek durum hakk›nda tutanak
tutturmak istemesi Yönetim Kurulu üyelerini tedirgin
etmifl, d›flar›da kalan mühendislerin yüklenmesiyle k›sa
bir arbede yaflansada devrimci-demokrat mühendisler
de Küçük Kurula girmifl, içeride de bu anti-demokratik
uygulamay› teflhir etmifltir. 
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Utanç Duvar›, Demir Perde 
ve Perdenin
Arkas›ndakiler..

1989 9 Kas›m›’nda y›k›ld› Berlin
Duvar›... Y›k›m›n 20. y›ldönümünde
törenler yap›ld›; Gorbaçov, Medvedev,
Clinton, Polonya’n›n karfl›-devrimci
sendikac›s› Walesa kat›ld› törenlere.

Yaflananlar› anlamak için, törenlere
kat›lanlar›n kimler olduklar›na bakmak
bile yeterlidir. Bunca flaflal› törenler,
kutlamalar 20 y›l sonra bile neden de-
vam ettiriliyor?

Sosyalizm korkusu ve düflmanl›¤›-
d›r onlar› bir araya getiren! Bu korkuy-
la herfleyi halâ sosyalizme karfl› bir sal-
d›r› arac› olarak kullanmaya devam
ediyorlar.

Emperyalizm, sosyalizmin dünya
halklar› aç›s›ndan bir kurtulufl olarak
görülmesinin iyice netleflti¤i 2. Payla-
fl›m savafl› sonras›nda, sosyalist ülkele-
re yönelik yo¤un bir sald›r›ya bafllad›
ve iflte o zaman “demirperde” deyimi
gündeme geldi.. 

***

Bu kavram›n arkas›nda CIA’n›n on
y›llara uzanan psikolojik savafl› gizli-
dir. Bu kavram ile y›llarca sosyalist ül-
kelere yönelik karalamalar yap›ld›.
Sosyalist ülkelerde halklar›n adeta bir
toplama kamp›nda yaflad›¤› yalanlar›
ile milyonlarca insan uyutulmaya çal›-
fl›ld›.

Y›llarca Do¤u Avrupa’daki sosya-
list ülkelere ve SSCB’ye ““ddeemmiirrppeerrddee
üüllkkeelleerrii”” yaftas› tak›larak, halklar,
“demirperde” ard›ndaki “komünizm
canavar›yla” korkutuldu... O perdenin
arkas›ndaki düzene dair sistematik ve
sürekli yalanlar uyduruldu... 

Berlin Duvar› da emperyalist propa-
ganda mekanizmas›nda “demirper-
de”nin kan›t› olarak sunulan bafl malze-
meydi.. Berlin Duvar›’na iliflkin “ac›k-
l› kaç›fl öyküleri” y›llarca emperyalist

ajanslar›n, televizyon programlar›n›n
ana malzemelerinden biri yap›ld›.

Berlin duvar› olmasaym›fl, “bütün
demokratik Almanya halk› kaçacak-
m›fl” ucuz propagandalar› ile sosyalizm
karaland›, gözden düflürülmeye çal›fl›l-
d›.

***            

Bu sald›r›lar›n oldu¤u y›llarda, De-
mokratik Almanya, iiflflssiizzii,, aaççllaarr›› vvee
yyookkssuullllaarr›› oollmmaayyaann bir ülkedir. E¤itim
ve sa¤l›k sorunlar›n› çözmüfl, kimseye
muhtaç olmadan yaflayan bir ülkedir... 

Her devrimden sonra ülkeden git-
mek isteyenler olabilir, biz Küba gibi
yapmay› tercih ederiz. Gerekti¤inde
açar›z kap›lar›, isteyen gitsin deriz ama
öncelikle herkesi de sosyalizme kazan-
maya çal›fl›r›z... Demokratik Almanya
da esas olarak bunu yap›yordu kuflku-
suz. Berlin duvar› da, emperyalist sal-
d›r›ya karfl› örülmüfl bir duvard›r. E¤er
bu duvarda bir ““uuttaannçç”” varsa, bu, sos-
yalist sistemi yaflatmamak için en afla-
¤›l›k yöntemlere baflvuran emperyaliz-
me aittir. Sadece sosyalist ülkelere kar-
fl›, karfl›-devrimci faaliyetler içinde o
y›llarda CIA taraf›ndan kurulup, finan-
se edilen onlarca radyo istasyonunu,
provokasyonlar›, sabotajlar›, sosyalist
ülkelerin liderlerine suikastlar› hat›rla-
mak bile, karfl›-devrimci faaliyetlerin
boyutunu göstermektedir. Duvar, iflte o
karfl›-devrimci sald›rganl›k oldu¤u için
vard›. 

***                          

Bugün “duvar” edebiyat› yapanlar,
dünyan›n en riyakarlar›d›r ayn› zaman-
da. ‹srail’in, Filistin’de ördü¤ü duvar
uzay›p gidiyor ve Berlin Duvar›’n›n y›-
k›l›fl›n törenlerine kat›lan liderler hiç
ondan sözetmiyor. Irak’ta Amerika’n›n
ve kukla yönetimin direniflçilere ve
halka karfl› ördü¤ü duvar ortadad›r. Ba-
t› Sahra’da Polisario gerillalar›na karfl›
örülen duvardan Amerika’n›n Meksika
s›n›r›nda göçmenlere karfl› ördü¤ü du-
vara kadar, emperyalist dünya duvar-
larla doludur... 

Hadi y›kal›m bunlar› da... 

KKeelliimmeelleerriinn
SSaavvaaflfl››‹talya’da iflkencede

ölüm
‹talya’n›n baflkenti Ro-

ma’da  on gün önce uyufltu-
rucu satt›¤› iddias›yla gözal-
t›na al›nan 31 yafl›ndaki Ste-
fano Cucchi iflkencede katle-
dildi. Stefano Cucchi’nin
katledilmesi protesto edildi.
Göstericiler, ellerinde “Böy-
le ölemezsin”, “Devlet suçla-
r›yla hayatlar›n yok edilme-
sine son”, “‹flkence! Yeter!”
yaz›l› dövizler tafl›nd›.

Roma’n›n Tor Pignattara
Mahallesi’ne kadar yürüyen
göstericiler polis araçlar›n›
cam flifle ve tafl ya¤muruna
tuttular. 

Filistin’de tecrit ve
cezaland›rma duvar›na
karfl› protestolar

Duvara karfl› gösterileriy-
le tan›nan Bat› fieria'daki Fi-
listin köylerinden Bil'eyn'de
düzenlenen protestoda, Filis-
tinliler köy etraf›ndaki beton
ay›rma duvar›n›n bir panelini
devirdi. 

Bil'eyn köylülerinin du-
varlar› protesto eden gösteri-
sinde köy meydan›nda topla-
nan köylülerin, ‹srailli ve
uluslararas› eylemcilerin du-
vara karfl› yürüyüflünün son-
ras›nda, baz› Filistinli genç-
ler, 8 metre yüksekli¤indeki
beton duvar panellerinden
birinin alt›n› oyup bir kriko
yerlefltirerek, demir bir çu-
bukla duvar panelini yerin-
den oynatt›lar. Duvar paneli
tam olarak yere devrilmese
de di¤erlerinden ayr›ld›. 



SÖZ // Bence en önemlisi,

savunacak bir davan›z›n ve ile-
riye do¤ru hamle yapacak

umudunuzun olmas›d›r. /

Fidel Castro

Gazi
GGaazzii’’yyddii...... AAççll››kkttaann ÖÖllddüü!! 80 yafl›nda-

ki Kore gazisi Muharrem Topçu, Mu¤la’n›n
Milas ilçesinde terkedilmifl bir restoran›n
barakas›nda aç-susuz öldü. Cenazesi 3 gün
sonra bulundu... 

Hiç dillerinden düflürmedikleri flehit ga-
zi edebiyat›n›n arkas›nda iflte böyle bir tab-
lo var.

Amerika’n›n ç›karlar› için ad›n› dahi
duymad›klar› Kore’ye bando m›z›kayla
u¤urlanm›fllard›. O zaman “kahraman” ilan
edilmifllerdi... Coniler ölmesin diye Meh-
metler öldü orada... Kalanlar, y›llar y›l› ken-
di ülkesinde süründürüldü... Ve art›k anlafl›-
l›yor ki, iyice unutulup, ölmeye terkedildi-
ler... Atlar gibi...

Yetmeeez!
2010 y›l›nda

16 bin polis daha
al›nacakm›fl oli-
garflik devlete. 

Sadece son
alt› y›lda 61.974 kifli al›nm›fl polise.

Polis Meslek Yüksek Okullar›n›n say›s›
da 2009 y›l›nda 30’a ç›kar›lm›fl.. 

Ama mesele flu ki, ne kadar çok polis
al›rlarsa als›nlar, halk›n say›s›na yetiflemez-
ler...  

YALAN!
ABD Devlet

Baflkan› Obama,
NNoobbeell BBaarr››flfl ÖÖddüüllüü

al›rken ABD 38.1

milyar dolarl›k silah

sat›fl›yla bu konuda

bir rreekkoorr k›rd›.

Afganistan’da

ABD en sald›rgan

dönemini yafl›yor.  

Obama’yla nas›l

bir yalan dünya ya-

ratt›klar›n› bir hat›r-

lay›n... 

EEmmppeerryyaalliisstt

ddüünnyyaa öökküüzzüünn bbooyy--

nnuuzzuunnddaa ddee¤¤iill

aammaa,, yyaallaannllaarr üüzzee--

rriinnddee ddöönnüüyyoorr.. 

‹fiTE ‹‹fiTE ‹‹fiTE
‹fiTE MMeclisiniz... 

AKP’nin ‘Kürt aç›l›m›’ tart›fl›l›-
yor. Düzenin milletvekilleri birbir-
lerine “‹b...”, “Sen kimin p.ç.sin” ,
“haysiyetsiz” gibi küfürler sarfedi-
yorlar. Bu sözler, TBMM Tutanak-
lar›na yaz›lm›yor.. 

Yaz›lmay›nca ne oluyor yani? 

‹fiTE DDevletiniz!

Adalet Bakanl›¤› Baflmüfettiflle-
ri, “Ergenekon örgütüyle ba¤lant›s›
oldu¤u flüphesiyle” ‹stanbul Bafl-
savc›s›n› dinlettiriyormufl. O kadar
da de¤il. Yarg›tay Baflkanl›¤› da
dinleniyormufl. Bitmedi.. 

Sincan 1. A¤›r Ceza Mahkemesi
Baflkan› da dinlenmifl ve üstelik
yarg› karar› olmadan.. Bitmedi.

Dinlenen yarg›çlar›n say›s› res-
men 56 imifl... 

Devlete bak›n devlete... hepsi
birbirinin gözünü oyuyor (bizce
mahsuru yok.)

‹fiTE PPolisiniz,
Yarg›n›z!

‹stanbul’da fuhufl çe-
tesine yönelik operasyon-
da, 6 hakim ve 3 savc›n›n
çetenin dosyalar›n› takip

ettikleri, bir il emniyet müdürünün
çeteden para ald›¤›, bir emniyet
amirinin hayat kad›nlar›ndan çocu-
¤unun oldu¤u... aç›¤a ç›km›fl. Di-
yoruz; bir daha tekrarl›yoruz: Çete-
ler onlars›z, onlar çetesiz olmaz.
Çark böyle.    

‹fiTE EE¤itiminiz! 
Spekülasyon de¤il, tahmin de-

¤il, yorum de¤il; bizzat Milli E¤i-
tim Bakan› aç›klad›: Türkiye’de 4
milyon 930 bin kifli OKUMA YAZ-
MA B‹LM‹YOR. Bunlar›n 3 mil-
yon 850 bini kad›n. 

86 y›ll›k cumhuriyetinizin bafla-
r›s› iflte bu!

Ayr›ca nas›l oluyor?

Bu ülkede ilk ö¤retim zorunlu
de¤il mi?.. Nas›l oluyor da buna
ra¤men 5 milyon insan okuma yaz-
ma bilmeden kalabiliyor? 

Devrimcilerin nefes al›fl veriflini
izlemekle övünen devletin bu 5
milyondan haberi yok mu, var da
böylesi mi iyi diyor? 

ddeeğğiinnmmeelleerr
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