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MMüümmkküünn OOllaann›› GGeerrççeekklleeflflttiirrmmeekk,,  SSaabb››rrll››,, KKaarraarrll››
vvee CCüürreettllii BBiirr MMüüccaaddeellee SSüürreecciinnii GGeerreekkttiirriirr

1996 Ölüm Orucu, 1 May›s 1996’da tutuklananlar›n Eskiflehir
tabutluklar›na götürülmesi ve tecrit sald›r›s›n›n sistemli bir po-
litikaya dönüflmesi üzerine 20 May›s’da bafllad›.  

Eskiflehir Tabutlu¤u’nun bu ikinci aç›l›fl›yd›. 1991’de aç›lm›fl
ve direniflle ayn› y›l kapat›lm›flt›. 

1996’da Eskiflehir Tabutlu¤u’nun aç›lmas›yla birlikte hhüüccrree,,
tteeccrriitt,, iittiirraaffçç››llaaflfltt››rrmmaa,, bbaa¤¤››mmss››zzllaaflfltt››rrmmaa gibi uygulamalar›
yasalaflt›ran genelgelerde peflpefle yay›nland›.

Hapishanelerde devrimci tutsaklar›n oluflturdu¤u Cezaevi Mer-
kezi Koordinasyonu taraf›ndan  baflta Eskiflehir hücre tipinin
kapat›lmas› ve genelgelerin iptal edilmesi ve çeflitli taleplerle,
20 May›s 1996’da onlarca hapishanedeki 11550000 ttuuttssaakk süresiz
açl›k grevine bafllad›. Direniflin 45. gününde devrimciler Süre-
siz Açl›k Grevini Ölüm Orucuna dönüfltürerek sald›r›lar›n üze-
rine bedenleriyle yürüdüler. 

Zafer direniflin 69. gününde 12 flehitle kazan›ld›. Zaferin kahra-
manlar› Aygün U¤ur, Berdan Kerimgiller, ‹lginç Özkeskin, Ali
Ayata, Müjdat Yanat, Hüseyin Demircio¤lu, Tahsin Y›lmaz, Ay-
çe ‹dil Erkmen, Yemliha Kaya, Osman Akgün, Hicabi Küçük,
Hayati Can’d›.

27 Temmuz 1996 tarihinde Eskiflehir Tabutlu¤u ikinci kez ka-
pat›ld›. 

Bugün onlarca hücre tipi cezaevi var. Ama onlar da kapat›lmaz
de¤il. Hücreler, hücre olmaktan ç›kart›lmaz de¤il. Ve elbette
bunu sa¤lamak da kolay de¤il. Fakat mümkün.  Mümkün olan›
gerçeklefltirmek ise yine 96’daki gibi bedeller ödemeyi gerekti-
riyor.

Mümkün olan› gerçeklefltirmek sab›rl›, kararl› ve cüretli bir
mücadele sürecini gerektiriyor. 

2000-2007 büyük direniflini gerçeklefltirenler bu kararl›l›¤›n bu
cüretin temsilcisiydiler. 

Özgür tutsaklar ve özgür tutsak yak›nlar› bugün de bu müca-
deleyi sürdürüyorlar. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
17 TTemmuz -- 223 TTemmuz

1996 Ölüm Orucu fiehitleri
Oligarflinin tutsaklara yönelik gün-
deme getirdi¤i, tecrit ve teslim alma
sald›r›s›na karfl›; 20 May›s 1996’da
bafllat›larak, tüm hapishanelerde yü-
rütülen ölüm orucu direniflinde flehit
düfltüler.

A. Berdan KER‹MG‹LLER
1968, Tarsus do¤umlu olan Berdan,
Ankara Üni. BYYO ö¤rencisiyken
devrimci mücadele içinde yer ald›.
A¤›rl›kla silahl› alan olmak üzere,
mücadele içinde de¤iflik görevler

üstlendi. 1992 Eylül’ünde tutukland›. Buca, Ayd›n ve
Bayrampafla hapishanelerinde kald›. Oligarflinin hücre-
tecrit sald›r›s›n› en önde gö¤üsleyenlerden biri olarak
23 Temmuz’da flehit düfltü.

‹lginç ÖZKESK‹N
1961 ‹stanbul do¤umlu olan ‹lginç, 1977’de devrimci

mücadele içinde yer ald›. 12 Eylül’ün zor koflullar›nda da mücadeleyi sür-
dürenlerdendi. 1987’de tutukland›. 1991’de Eskiflehir Tabutlu¤u’na götü-
rülenler aras›ndayd›. Tahliye olduktan sonra yine mücadele içinde yer al-
d›. Bir kez daha tutukland›. 4 Ocak 1996’da Ümraniye katliam›nda yara-
land›. Katliamdan sonra getirildi¤i Bayrampafla Hapishanesi’nde 24 Tem-
muz’da bir direniflçi olarak ölümsüzleflti.

Müjdat YANAT
1965 ‹zmir-Urla do¤umlu olan Müjdat, mücadele içinde genç yafllar›nda
yer ald›. 1988 y›l›nda Yeni Çözüm dergisi ‹zmir temsilcili¤i görevini üstlen-
di. 1989’da 1 A¤ustos Genelgesi’ni protesto eyleminden tutukland›. Tahli-
ye olduktan k›sa bir süre sonra tekrar tutsak düfltü. Tutsaklar› teslim al-
mak için sald›ran oligarflinin karfl›s›na bu kez aln› bantl› bir direniflçi ola-
rak ç›kt› ve 25 Temmuz’da ölümsüzleflti.

Ayçe ‹dil ERKMEN
1970 K›rklareli do¤umlu olan ‹dil, mücadele saflar›na ‹stanbul Üniversitesi
ö¤rencisi iken kat›ld›. ‹YÖ-DER’de ve 1990 y›l›nda Ortaköy Kültür Merke-
zi’nde sanatsal faaliyetler içinde yerald›. 1994’de gözalt›na al›narak tu-
tukland›. Dünyan›n ilk kad›n Ölüm Orucu flehidi olarak 26 Tem-
muz’da ölümsüzleflti.

YEML‹HA KAYA
1968 Marafl-Elbistan do¤umlu olan Yemliha, mücadele saflar›na kat›ld›k-
tan sonra, 1989’da iflportac›lar›n mücadelesine öncülük yapt›. ‹fiPOR-DER
yöneticisiydi. Mücadelesini 1993’de Halk›n Gücü gazetesinde sürdürdü.
1994’de gözalt›na al›n›p tutukland›. Tecrit sald›r›s› karfl›s›nda tereddütsüz
öne at›lanlardan biri olarak 27 Temmuz’da ölümsüzleflti.

MMüüjjddaatt YYAANNAATT

YYeemmlliiyyaa KKAAYYAA

‹‹llggiinnçç ÖÖZZKKEESSKK‹‹NN

AAyyççee ‹‹ddiill EERRKKMMEENN

21 Temmuz 2004’te Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde kalp
krizi geçirdi, gereken müdahale yap›lmayarak öldürüldü. 
1966 Tokat Zile do¤umlu Sevinel, evli ve bir çocuk babas› bir
devrimciydi. O’nu F Tipi Hapishaneler ve tecrit aram›zdan ald›.

SSaalliihh SSEEVV‹‹NNEELL

1948 Tokat do¤umlu olan ‹fleri, 23 Temmuz 1990’da Kü-
çükarmutlu halk›n›n devletin sald›r›lar›na karfl› kurdu¤u bari-
katta, polisin kurflunlar›yla a¤›r yaraland›. Hastaneye kald›-
r›lmas›n›n polis taraf›ndan geciktirilmesi sonucu yaflam›n› yi-
tirdi.HHüüssnnüü ‹‹fifiEERR‹‹

AA.. BBeerrddaann
KKEERR‹‹MMGG‹‹LLLLEERR

'Güler Zere tahliye edilmiyor...' 

Peki neden? Doktor raporlar› var,
kime ne?.. Güler hücrede, Güler
kanser, Güler... Dahas›n› yazmaya
benim kalemim varmaz ama... 

‘Zindan alacaklar›n› topluyor
tepeden t›rna¤a / borcum yok! 
Bozdurdum ömrümü 
gençli¤im düfltü pay›ma. 
Bir nefesin boyunda hücrem 
... Kald›r bafl›n› iki gözümün 
arkadafl› / Ucu ortas› yok bunun 
Boyun k›rmadan yaflamak u¤runad›r 
Toz duman paramparça oluflumuz.

Merhaba, 

Bu fliiri Güler’in defterinden al-
d›m. fiairini yazmam›fl... ama bu flii-
ri Güler nas›l güzel okurdu hat›rl›yo-
rum. Yazarken sanki ondan dinliyo-
rum. Bu fliiri Grup Yorum’un beste-
ledi¤i flekliyle de çok güzel söylerdi.
‘Söylerdi’ demek gerek, çünkü art›k
o yan›k, o yüre¤e iflleyen sesiyle ne
fliir okuyabilir, ne flark› söyleyebilir.
Art›k onun dama¤›n›n büyük bir bö-
lümü yok. ‘‘KKaannsseerrddeenn kkaayynnaakkll››’’
dense de tam olarak ööyyllee ddee¤¤iill.. Bir
hastal›k, bir bafl›na bu denli y›k›c›
de¤ildir. Bu kanser bile olsa... Öy-
leyse? 

Kimdir Güler Zere bilmezsiniz
elbet. Tecrit hücrelerinden size sesi-
mizi duyurmam›z o kadar zor ki!
Belki bugünlerde siz de karfl›laflt›n›z
Güler’in hasretle bakan gözleriyle.

Baz› gazetelerde haberi
ç›kt›, bizim haber olma-
m›z için ço¤u kez ölme-
miz bile yetmezken,
flimdi flans m›, bu eflikte
Güler’e dair haberlerin
gazetelerde ç›kmas›?
Kimbilir belki.

Haberler flöyle bafll›-
yor: "Kanser hastas›
tahliye edilmiyor..." De-
vam›n› okuyam›yorum
haberin, kal›yorum öy-

lece. Tam 1100 yy››ll bbooyyuunnccaa ayn› hüc-
reyi paylaflt›k, paylafl›lan salt bir
hücre de¤ildir bizler için yaflam›n ta
kendisidir. Üç kiflilik bir yaflama ve
küçücük hücrelere s›¤d›rd›klar›m›z.
Nas›l getirilir bu haberin sonu? 

Güler’in koflullar›n› yaflad›klar›-
n› biliyorum. Bunlar› bilmek ac›m›,
öfkemi büyütüyor. Peki ssiizz bbiilliiyyoorr
mmuussuunnuuzz hastanelerin ‘mahkûm’
hücrelerini? Genelde mmoorrgg bbiittiiflflii¤¤ii--
ddiirr,, günefl girmez, lefl gibi kokarlar,
duvarlar› pis yata¤›n üzerine ha ka-
pakland› ha kapaklanacak gibidir,
hücrenin en afla¤›l›k olan›d›r onlar.
Böyle olmas›na ra¤men bofl bulmak,
s›ra almak dahi lüks(!) olmufltur Gü-
ler için. Kanserdi evet. Ve tedavisi
için bofl(!) hücre yoktu... 

Ve saatler süren bir ameliyat›n
ard›ndan, daha ay›lmadan, at›ld›
onun için bofl b›rak›lan hücreye. He-
nüz kendine gelirken bir ses duymufl
d›flar›dan, "ay›ld›ysan ses ver!" diye.
Ses vermeliydi Güler, dama¤› al›n-
m›flt› birkaç saat önce, çok kan kay-
betmiflti, kanserdi ama olsun ses
vermeliydi! Ses vermesini istiyor-
lard›, ses... Oysa o, o hücrede yatan
yaral› bedeniyle kocaman bir ç›¤l›k-
t›. Yan›nda bir refakatçi olabilir mi?
Yoo hay›r! O ancak dizilerde olur,
ya da paflalar› a¤›rlayan mekânlarda.

Güler tecrit hücresinde tek bafl›-
na dövüflmek zorunda kanserle.

Esasta duvarlarla, o buz gibi ba¤›ran
sesin sahibiyle, kap›s›na vurulan ki-
lit üstüne kilitle, pislikle, yaln›zl›kla
dövüflmek zorunda. O koflullarda
kap›s›na dayanacak olursa ölüm, bir
bafl›na karfl›lamak zorunda onu da.
Kara gözleriyle bakmal› yüzsüzlük-
lerine, onu o hasta bedeniyle oraya
hapsedenlerin... Güler çok güzel tür-
kü söylerdi evet, reyhan kokusuna
âfl›kt›, çocuk resimleri ve fliirler bi-
riktirmiflti zulas›nda... Çok suçludur
Güler. Ne kadar? Sevgisi kadar suç-
lu! fiimdi hhüüccrreemmddee üüççüünnccüü kkiiflflii
Güler’in foto¤raf›. Nas›l hasretle ba-
k›yor. Belki de bana öyle geliyor.
Ama hasretli oldu¤unu da biliyorum
elbet. Ve ben bu hasreti dindirecek
bir fley yapamaman›n h›nc›n› büyü-
tüyorum içimde. 

"Güler Zere tahliye edilmiyor..."
evet öyle yaz›yor. Peki nneeddeenn?? Dok-
tor raporlar› var kime ne?.. Güler
hücrede, Güler kanser, Güler... daha-
s›n› yazmaya benim kalemim var-
maz ama Güler’in d›flar›da tedavi
olabilmesi, birilerinin kaleminin
ucundan ç›kacak birkaç cümleye
ba¤l›. ‘Hayata döndürmek için(!)’
kan›m›za ekmek do¤rayanlar, hapis-
hanelerde hastalan›p hayat›n› kaybe-
denleri bir kazanç(!) olarak görüyor
olmal›lar ki bbeekklliiyyoorrllaarr.. Bu bekle-
menin bir ad› var ama akbabalara ha-
karet olur, çünkü onlar›n öldürmek
gibi bir fiilleri yoktur, sadece bakar-
lar. Oysa ki bu bekleme salt bir bek-
leme de¤ildir, ööllddüürrmmeekkttiirr... 

Çok özledik Güler’i, ama aslolan
bu de¤il elbet. "Az da olsa tedavi
flans› var" deniyor. Bu flans(!) onu o
kör hücrede nas›l bulsun, öözzggüürrllüükk
iillaacc›› oollssuunn.. Siz de bir sorsan›z ken-
dinize ve duymas› gerekenlere, "Ne-
den Güler o lanet hücrede, ölüme
terk ediliyor?" Neden? 

Güler’in iyileflebilmesi için ona
elinizi uzat›n, tutup ç›kar›n onu tecrit
hücresinden, ç›kar›n ki o güzel tür-
küsü size de ulafls›n, ç›kar›n ki siz de
bir parça ç›km›fl olun görünmeyen
hücrelerdeki kuflat›lm›fll›¤›n›zdan. 

GGüüllaayy EEFFEENNDD‹‹OO⁄⁄LLUU 
EE TTiippii HHaappiisshhaannee

EEllbbiissttaann KKaahhrraammaannmmaarraaflfl 

‘mahkum’ hücreleri 
hücrenin en afla¤›l›k olan›

19 Temmuz 1996’da hapishanelerde süren Ölüm
Orucu eylemine destek vermek için, Ba¤c›lar Nam›k Ke-
mal Caddesi’nde yap›lan bir gösteri s›ras›nda polis tara-
f›ndan katledildi¤inde, 17 yafl›nda genç bir devrimciydi. 

LLeevveenntt DDOO⁄⁄AANN
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Tarihsel olarak kan›t-
lanm›fl bir sözdür: “Hiçbir

ordu zaman› gelmifl bir dü-
flünceye karfl› koyamaz.”
1800’lerin ortalar›nda za-
man› gelen düflünce, sosya-
lizmdi. Tarih sahnesine ç›kma s›-
ras› onundu. Burjuvazinin ordula-
r›, zaman› gelmifl bu düflünceye
karfl› koymaya çal›flt›lar, Paris Ko-
münü’nde oldu¤u gibi, bu düflünce-
yi kan içinde de bo¤maya kalk›flt›-
lar. Fakat burjuvazinin ordusu, yine
de engelleyemedi sosyalist düflün-
cenin geliflimini ve yayg›nlaflmas›-
n›.

Ezilenler, sosyalizmle birlikte ye-
ni bir uummuuttllaa, yeni bir alterna-

tifle tan›flt›lar. Bu umut giderek bü-
yüdü. Umut, emperyalist ülkelerin
iflçi merkezlerinden yeni-sömürge-
lerin k›rsal alanlar›na kadar dünya-
n›n bir çok yerinde savafllar içinde
pekiflti. Ezilenler, sosyalist bir top-
lumun kap›s›n› açmak için devrimin
flart oldu¤unu farketmekte gecikme-
diler. Sonra devrimin nas›l gerçek-
lefltirilece¤inin aray›fl› geldi günde-
me. Lenin, bu sorunun tarihsel ce-
vab›yd› bir bak›ma. Sovyet Devri-
mi, bu cevab›n ete kemi¤e bürün-
mesiydi. Sovyetlerle birlikte, ezi-
lenler, tarihteki ilk devletlerini kur-
mufl oldular.  

Zaman› gelmifl düflünce, tarih
sahnesine ç›km›flt› ve flimdi bu

düflüncenin insanl›¤›n sorunlar›na
bulaca¤› çözümler, halklar ve tarih
taraf›ndan s›nan›yordu. Sosyalizm
baflar›lar elde ettikçe, zaferler ka-
zand›kça, burjuvazi cephesinde so-
yalizme düflmanl›k büyüdü. Sosya-
list düflünceyi yoketmek, etkisizlefl-
tirmek için burjuvazinin baflvurma-
d›¤› hemen hiçbir yöntem kalmad›.
Katliamlar da vard› bu yöntem-
lerin içinde, hapishaneler de,
provokasyonlar da vard›, psiko-
lojik savafl yöntemleri de...   

Sosyalist düflüncenin tarih
sahnesine ç›kmas›n›n üze-

rinden bir buçuk as›r geçmifltir
ve burjuvazi hala sosyalist ide-
olojiyi yoketmeye çal›flmakla
meflgul. NATO, yaklafl›k otuz

y›l önce bir kez daha tüm burjuvazi-
nin isteklerine paralel olarak karar
alm›flt›: “Ya düflünce de¤iflikli¤i ya
ölüm!” NNAATTOO ddeemmeekk,, tüm emper-
yalistler demekti. Fakat karar, uygu-
lanamam›flt›. Çünkü devrimciler,
Marksist-Leninistler direnmektey-
di. Otuz y›l sonra Alman emperya-
lizmi karfl›m›za ayn› dayatmayla ç›-
k›yor: “Ya düflünce de¤iflikli¤i ya
ölüm!” Cevab›m›z aç›kt›r; ölebili-
riz, ama düflüncelerimizden vazgeç-
meyiz. Bu savafl sürecek. Burjuvazi
bu dayatmay› hayat›n her alan›nda
karfl›m›za ç›karmaktan vazgeçme-
yecek. Ve biz de vazgeçmeyece¤iz. 

Alman emperyalizminin “Ya dü-
flünce de¤iflikli¤i ya ölüm!” da-

yatmas›nda as›l hedeflenen düflün-
ce, sosyalizmdir. Ayn› AAGG‹‹TT PPaarrllaa--
mmeenntteerrlleerr AAssaammbblleessii’nde oldu¤u
gibi. Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i
Teflkilat› (AG‹T), Avrupa emperya-
lizminin uzun süredir sosyalizme
karfl› sürdürdü¤ü sistematik sald›r›-
ya yeni bir halka ekleyerek, sosya-
lizmle nazizmi özdefl gösteren bir
karar ald›. Alman emperyalizminin
devrimcilere yönelik tutuklamala-
r›yla, AG‹T’in sosyalizme düflman-
l›k karar›, birbirini tamaml›yor.  

Avrupa emperyalizminin parla-
menter temsilcileri bundan üç

y›l önce de Avrupa Birli¤i kurumla-
r›nda “Nazizmin yöneticilerinin
yarg›land›¤› gibi, komünizmin yö-
neticilerinin de yarg›lanmas›” için

bir öneri gündeme getirmifllerdi.
AG‹T’in ald›¤› karar o sald›r›n›n bir
devam›d›r. Burjuvazi kendini güçlü
hissetti¤i yer ve zamanda, tarihi
pervas›zca çarp›tan kararlar al›yor.
Avrupa emperyalizmi, bu kararlar-
la, sosyalizmi karalarken, nazizmi
de meflrulaflt›r›yor. Hitler, Mussoli-
ni, Franco faflizmlerinde Avrupa
emperyalist tekellerinin ve emper-
yalist yöneticilerinin sorumlulu¤u-
nu gizliyor.  

“Nazizmle Stalinizm” aras›n-
daki bu özdefllefltirme, deni-

lebilir ki, tarihin gördü¤ü en büyük
tarih çarp›t›c›l›klar›ndan biridir. Si-
yasal anlamda namussuzluk, ahlaki
anlamda soysuzluktur. 

Öncelikle flu unutulmamal›d›r ki,
nazizm, yeryüzüne bir defa

gelmifl, bir daha da gelmeyecek,
çok özgün, çok farkl› bir yönetim
biçiminin ad› de¤ildir. Tersine, na-
zizm, 20. Yüzy›l ve 21. Yüzy›l bo-
yunca dünyan›n bir çok yerinde, bir
çok kez karfl›lafl›lm›fl ve karfl›lafl›la-
cak olan, dünyan›n onlarca ülkesin-
de hala geçerli olan bir yönetim bi-
çimidir. nazizm, faflizmdir. Fafliz-
min, Almanya özgülündeki biçimle-
niflinin ad›d›r.  

Nazizm, geçmiflte kalmam›flt›r.
Avrupa emperyalizminin Nazi

karfl›tl›¤›, riyakarcad›r; bunun bir-
kaç nedeni ve göstergesi vard›r: BBii--
rriinncciissii;; Avrupa emperyalizmi, Hit-
ler, Mussolini, Franco faflizmlerinde

kendi sorumluluklar›n› hiçbir
zaman tam olarak ortaya koy-
mam›flt›r. ‹‹kkiinncciissii,, sistem, Nazi
art›klar›n›n örgütlenmelerine
görünürde yasaklar, k›s›tlama-
lar getirse de, gerçekte, ›rkç› ör-
gütlenmeler yine tekeller ve ik-
tidarlar taraf›ndan teflvik edil-
mektedir. ÜÜççüünnccüüssüü,, Avrupa
emperyalizmi, yeryüzünün on-
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Devrim vve SSosyalizmi 
Tarihten SSilmeye

Kimsenin GGücü YYetmez!

““HHiittlleerr ddee SSttaalliinn
ddee......””,, ““FFaaflfliizzmm ddee kkoommüünniizzmm
ddee......”” ddiiyyee bbaaflflllaayyaann ccüümmlleelleerr

kkuurraannllaarr,, bbeeyyiinnlleerriinnii
bbuurrjjuuvvaazziiyyee tteesslliimm eettmmiiflfl,, oonnuunn

aa¤¤zz››nnddaann kkoonnuuflflaann ddüüzzeenn iiççii
ssoollccuullaarrdd››rr..



larca ülkesindeki faflist yönetimle-
rin bafl destekçesidir. Bu nedenlerle,
hiçbir emperyalistin “Naziler’e kar-
fl›” söylemlerinin, kararlar›n›n, hük-
mü yoktur. AG‹T’te al›nan karar,
Naziler’le ilgili olmay›p, as›l olarak
sosyalizmi karalamak, yarg›lamak
içindir. Alman emperyalizminin gö-
rünürde “islamc› terör” gerekçesiy-
le ç›kard›¤› “Anti-terör yasalar›”n›n
as›l amac› da tarihsel olarak hep ol-
du¤u gibi, devrimi durdurmak,
sosyalizmi susturmakt›r. Gerisi
demagojidir. 

BBuu ddeemmaaggoojjiinniinn tipik göster-
gelerinden biri de burjuvazi

taraf›ndan ›srarla SSttaalliinniizzmm
kavram›n›n kullan›lmas›d›r.
SSttaalliinniizzmm diye bir fley yoktur.
Bu, burjuvazinin uydurmas›d›r.
Stalin, elbette dünya halklar›
için önemli bir önderdir. Önder-
ler, yaln›z kendileri de¤ildir. Ta-
rihsel olarak birçok fleyin temsi-
lini, simgesi olma görevini üst-
lenirler. Stalin için de geçerlidir
bu. Stalin, her fleyden önce de
sosyalizmin inflas›n›n ve fafliz-
me karfl› zaferin simgesidir. Bu
simgeye sald›r›yor burjuvazi. 

Bugün, çeflitli reformist ke-
simler taraf›ndan da Sta-

lin’le Hitler, sosyalizmle faflizm
aras›nda, burjuvazinin kurdu¤una
benzer paralellikler, özdefllikler ku-
rulmaktad›r. Bu kesimler içinde de,
ffaaflfliisstt ddiikkttaattöörrllüükkllee,, pprroolleettaarryyaa
ddiikkttaattöörrllüü¤¤üünnüü aayynn››llaaflfltt››rraaccaakk ka-
dar aymazl›k içinde olanlar vard›r.
Bu görüfller, reformizme ait görüfl-
ler de¤ildir, bunlar do¤rudan burju-
vazinin görüflleridir ve “Hitler de
Stalin de...”, “Faflizm de komünizm
de...” diye bafllayan cümleler ku-
ranlar, beyinlerini burjuvaziye tes-
lim etmifl, onun a¤z›ndan konuflan
düzen içi solculard›r. Onlar “Sta-
lin’in diktatörlükleri” söylemlerine
beyinlerini fazlas›yla teslim etmifl
olduklar› için, fark›nda olarak veya
olmayarak sosyalizme sald›r›ya ka-
t›l›yorlar. Stalin’in veya bir baflka
devrimci önderin do¤rular›n›, yan-
l›fllar›n› tart›flmak, solun, halk›n,
proletaryan›n kendi meselesidir. Bu
tart›flmay› hiçbir zaman ve hiçbir

yerde burjuvaziyle yapmay›z. Yapa-
n› da mahkum ederiz.  

Emperyalizmle halklar aras›nda-
ki savafl, k›yas›ya sürmektedir.

Kitlelerin hoflnutsuzlu¤u çeflitli bi-
çimlerde büyümektedir. Hoflnutsuz-
luk kuflku yok ki bir alternatif aray›-
fl›n› beraberinde getirecektir. Burju-
vazinin sosyalizme yönelik bitme-
yen “yoketme” sald›r›s› iflte bu ara-
y›fl›n pratik olarak da devrime yö-

nelmesini engellemek içindir. Bu
nedenledir ki, burjuvazi, emperya-
list ülkelerde de devrimcilere ve
sosyalizme tüm fliddetiyle sald›r›-
yor. Devrimcilere yönelik tutukla-
malar, sosyalizme iliflkin kararlar,
tekil olaylar de¤il, bu sald›r›n›n par-
çalar› olarak görülmelidir. 

Avrupa emperyalizmi, Avrupal›
emekçilerin yüzy›llarca kan›y-

la, can›yla mücadele ederek kazan-
d›¤› düflünce ve ifade özgürlü¤ünü
rafa kald›rmakta art›k sak›nca gör-
müyor. Sosyalizmin zorlay›c›l›¤› al-
t›nda halka tan›mak zorunda kald›¤›
ekonomik, sosyal haklar› gasbet-
mekte de pervas›z. Ama 1800’lerin
ortalar›nda “Avrupa’n›n üstünde
dolaflmaya bafllayan o hayalet”,
komünizm hayaleti, hala korkular›-
d›r. Bundan herkes emin olmal›d›r. 

“Sosyalizm öldü” diyor ama ha-
la korkuyorlar. “Tafl devri dü-

flünceleri” diyorlar ama, o düflünce-
lere karfl› öyle kat› ve yo¤un bir
sansür ve tecrit uyguluyorlar ki, o
düflüncelerin gücünden halâ ne ka-
dar korktuklar›n› görmek mümkün-
dür. Almanya'n›n Staimheimlar›,
Türkiye'nin F Tipi hapishaneleri de
bu korkunun ifadesidir. Emperya-
lizm düflüncelerinizi de¤ifltireceksi-
niz diye dayat›yor. Düflünceleri de-
¤ifltiremedi¤i, teslim alamad›¤› za-

man imhaya baflvuruyor. Staim-
heimlar, F Tipi hapishaneler ay-
n› zamanda bu imhan›n, fiziken
veya düflünsel olarak yoketme-
nin araçlar› olarak yap›lm›fl ha-
pishanelerdir. 

Emperyalizm tüm dünya
halklar› üzerinde mutlak bir

tahakküm kurmak istiyor. Bu ta-
hakkümün ön koflullar›ndan biri,
halklar› baflka bir düzen alterna-
tifi olamayaca¤›na inand›rmak-
t›r. Afganistan, Irak emperyaliz-
me karfl› direnen tüm düflüncele-
ri yoketmek için iflgal edildi.
Kapitalizm ve sosyalizm, birbi-
rinden tarihsel, siyasal, s›n›fsal,
kültürel, her bak›mdan apayr› iki
sistemdir. Nazizm, kapitalizme
özgüdür; Stalin ise, sosyalizmin
bir kadrosudur. Bu yüzden bun-
lar da asla eflitlenemezler. Tarih

karfl› ç›kar böyle bir özdefllefltirme-
ye, bilim karfl› ç›kar. Ve gerçekler,
Avrupa emperyalistlerinin sand›¤›n-
dan daha güçlüdür. 

Stalin’e sald›r›yorlar yar›m as›r-
d›r... Stalin nezdinde hedef ba-

zen Lenin, bazen Marks, bazen do¤-
rudan sosyalizmdir. Amaçlar› dev-
rim ve sosyalizmden kurtulmakt›r.
Ama kurtulamayacaklar. Stalin’i,
devrimi, sosyalizmi savunmaya de-
vam edece¤iz... Stalin’e, devrime,
sosyalizme leke sürmelerine izin
vermeyece¤iz... Sosyalizmin, halk-
lar için bir umut ve alternatif ol-
maktan ç›kar›lmas›na izin vermeye-
ce¤iz.  

Stalin bizimdir. Biz Staliniz. Biz
Stalingrad’›z. Biz faflizme karfl›

dövüflen Sovyetleriz. Biz Ekim dev-
rimini yaratanlar›z. Biz, yeni Ekim-
leri yaratacak olanlar›z.  

Say›: 188 5GÜNDEM

SSttaalliinn’’ee ssaalldd››rr››yyoorrllaarr yyaarr››mm
aass››rrdd››rr...... SSttaalliinn nneezzddiinnddee

hheeddeeff bbaazzeenn LLeenniinn,, bbaazzeenn MMaarrkkss,,
bbaazzeenn ddoo¤¤rruuddaann   ssoossyyaalliizzmmddiirr..

AAmmaaççllaarr›› ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizzmmddeenn
kkuurrttuullmmaakktt››rr.. AAmmaa kkuurrttuullaammaayyaa--

ccaakkllaarr.. SSttaalliinn’’ii,, ddeevvrriimmii,,
ssoossyyaalliizzmmii ssaavvuunnmmaayyaa ddeevvaamm
eeddeeccee¤¤iizz...... SSttaalliinn’’ee,, ddeevvrriimmee,,

ssoossyyaalliizzmmee lleekkee  ssüürrmmeelleerriinnee iizziinn
vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz...... SSoossyyaalliizzmmiinn,,

hhaallkkllaarr iiççiinn bbiirr uummuutt vvee aalltteerrnnaattiiff
oollmmaakkttaann   çç››kkaarr››llmmaass››nnaa iizziinn

vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz..  
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Emperyalizme KKarfl›
Uzlaflmaz OOldu¤u ‹‹çin
Burjuvazi SSald›r›yor!
Sosyalizmde, P roletarya
Diktatörlü¤ünde IIsrarl›
Oldu¤u ‹‹çin, SSosyalizm
‹ddias› OOlmayanlar
Sald›r›yor!..

Dünyay› sarsan, yeni bir döne-
min de müjdesini veren 1917 Ekim
devrimi gündeme geldi¤inde, Stalin
ismi, Lenin’den sonra an›ld› hep.

Lenin’in çizgisinin, Leninizmin
›srarl› takipçisidir Stalin. O nedenle
Stalin, Lenin’in oldu¤u her yerdedir. 

Lenin’in önderli¤inde sürdürü-
len savaflta, iktidar mücadelesinde,
iç savaflta, sosyalist inflada yanya-
nad›rlar. 

21 yafl›nda, Lenin’in izinde ve
onun ö¤rencisi olarak Bolflevik ha-
reketin içinde yer alan Stalin, o y›l-
lardan bafllayarak sosyalist hareke-
tin her aflamas›nda yer alm›flt›r.
Devrimci faaliyetlerinden dolay› tu-
tuklanm›fl, tutsakl›klar yaflam›flt›r.
Yani o, Lenin’in ölümünden sonra
SBKP’nin önderli¤ine getirilirken,
arkas›nda böyle bir mücadele tarihi
vard›. Lenin’in bir karfl›-devrimci-
nin s›kt›¤› kurflunlar›n yolaçt›¤› ra-
hats›zl›klar sonucu ölümünün ard›n-
dan tüm emperyalist cephe,
SSCB’de, Bolflevikler içinde ayr›-
l›klar, çat›flmalar beklentisi içindey-
di. Puslu havay› seven emperyalist-
ler, bekledikleri o kar›fl›kl›klar› ya-
ratmak için her türlü provokasyona,
k›flk›rtmaya baflvurmaktan da çe-
kinmemifllerdi. Ama bekledikleri de
gerçekleflmiyordu. Stalin, halk›n›n,
Parti’nin, Sovyetler’in önderli¤ini
üstlenmifl, sosyalizmin inflaas›na
devam ediyordu. Bu, Stalin’in bur-
juvaziye yaflatt›¤› ilk büyük “hayal
k›r›kl›¤›” oldu; burjuvazi hayal k›-
r›kl›¤›n›n büyüklü¤ü, planlar›n›n
bozulmufl olmas›n›n h›nc› ölçüsün-
de de Stalin’e düflmanlaflt›.  Sosya-

list inflan›n emin ve sa¤lam ad›mlar-
la ilerledi¤i net olarak görüldü¤ün-
de, sosyalizme düflmanl›k, Stalin
düflmanl›¤› biçimine bürünerek had
safhaya ç›kt›. 

SSttaalliinn DDüüflflmmaannll››¤¤››nn››nn 
AAlltt››nnddaa SSoossyyaalliizzmm 
KKoorrkkuussuu VVaarrdd››rr!!....

Stalin, Lenin’in ard›ndan  ülke-
sinde sosyalizmi infla etme onuruna
ve misyonuna sahip olan ikinci ön-
derdir. Bu misyonunu da lay›k›yla
yerine getirmifltir.

Bu nedenle Stalin’in ad› tarihe,
sosyalizmle birlikte an›lan, “tek ül-
ke”de ve ‘kuflatma alt›nda sosyaliz-
min inflaas›na yol gösteren’ bir ön-
der olarak geçmifltir.

Bu misyonu nedeniyledir ki,
sosyalizme yönelik sald›r›lar›n da
oda¤›nda olmufltur. Sosyalizme sal-
d›ran burjuva ideologlar›, ilk darbe-
lerini ço¤unlukla Stalin’e yönelt-
mifllerdir.

Buna ra¤men, emperyalizmin,
Stalin nezdinde sosyalizme yönelik,
zaman zaman “kampanya” halini
alan sald›r›lar› amac›na ulaflamad›. 

On y›llard›r sürdürülen Stalin’i
karalama kampanyalar›na ra¤men,
Stalin'in halklar nezdindeki onurlu
yeri, devrimciler nezdindeki önder-
lik niteli¤i, yok edilememifltir. 

Kuflku yok ki bu sald›r›lar tama-
men etkisiz kalmam›flt›r. Sald›r›lar,
bir yandan kitlelerin bilincinde flu
veya bu ölçüde bulan›kl›klara, çar-
p›kl›klara yol açarken, reformist,
uzlaflmac› solda da etkileri olmufl-
tur. Beynini burjuvazinin yönlendir-
di¤i sol kesimler, bir süre sonra Sta-
lin’e sald›r›lara “sol”dan kat›l›p,
burjuvaziye güç vermeye bafllad›lar.  

Burjuvazi, neden sosyalizme yö-
nelik, halklar›n devrimci önderleri-
ne yönelik sald›r›lar›n› önce Sta-
lin’e yöneltmifltir? Kuflkusuz bu so-
runun cevab›nda da son derece ö¤-
retici yanlar vard›r. 

‹kinci emperyalist paylafl›m sa-

vafl› sonras› yeni sosyalist devletler
ortaya ç›km›fl, dünyan›n az›msan-
mayacak bir bölümünde sosyalizm
egemen olmufltur.

‹kinci emperyalist paylafl›m sa-
vafl›n›n as›l ç›k›fl nedeni emperya-
listlerin pazar kavgas› olmakla bir-
likte, emperyalist cephe, sosyalist
SSCB’nin de bu savafl içinde y›k›l-
mas›n› hedefliyorlard›. Faflist Al-
manya’n›n Sovyetler’e sald›r›s› ile
SSCB iflgal edilecek ve sosyalizm
y›k›lacakt›r!

Avrupa’y› k›sa sürede bir boy-
dan bir boya geçen Nazi ordusunun
SSCB’yi y›kaca¤›na da kesin gö-
züyle bakmaktad›r emperyalistler.
Bu nedenle de savafl›n bu aflamas›
(Hitler ordular›n›n SSCB’ye sald›r-
mas›) boyunca, halen seyirci konu-
mundad›rlar. Hesaplar›na göre
“Hitler, Stalin’in iflini bitirdikten
sonra” emperyalist ordular da sah-
neye ç›kacakt›r. 

Fakat, Stalin, ikinci büyük “ha-
yal k›r›kl›¤›n›” yaflat›r burjuvaziye. 

Emperyalistlerin Hitler arac›l›-
¤›yla sosyalizmi y›kma beklentileri
gerçekleflmez. Faflizmi püskürten,
püskürtmekle yetinmeyip inine ka-
dar kovalay›p ininde bo¤an, emper-
yalistlerin ellerini ovuflturarak bek-
ledikleri SSCB topraklar›ndan pay
kapma hesaplar›n› bo¤an, Stalin ön-
derli¤indeki büyük bir direnifltir.
Emperyalistler oyunlar›n› bozan
Stalin’e büyük bir kin duymufl ve
düflmanl›k beslemifllerdir.

Faflist ordular›n bozguna u¤rat›l-
mas›nda, iflgalden kurtar›lan Ro-
manya, Çekoslovakya, Polonya gibi
baz› ülkelerde devrimci halk ikti-
darlar›n›n kurulmas›nda Stalin’in
önderli¤i tayin edicidir. 

Emperyalistler hemen yan› bafl-
lar›nda, devrimci halk  iktidarlar›n
›n kurulmufl olmas›n›  kabul edeme-
mifl ve bu haz›ms›zl›kla,  baflta Sta-
lin olmak üzere sosyalist önderlere
sald›rm›fllard›r.

Emperyalist savafl sonras› ortaya
ç›kan tablo, sosyalizmi dünya halk-

STAL‹N B‹Z‹MD‹R!



lar› nezdinde bir alternatif haline
getirmifltir.

Devrimi büyüten, sosyalizmi al-
ternatif haline getiren Stalin, burju-
vazi için art›k, sosyalizme karfl› yü-
rütülen psikolojik  savaflta ilk he-
deflerden biridir. 

Stalin’e yönelik sald›r›lar›n bu
kadar yayg›nlaflmas›nda, burjuvazi
taraf›ndan özel olarak “tercih” edil-
mesinde, revizyonizmin ve refor-
mizmin dünya çap›nda Stalin’e karfl›
sürdürdü¤ü sald›r›lar›n pay› vard›r.

Emperyalistler, Stalin gibi ömrü-
nü devrime adam›fl, önderli¤i ile
halklar›na onlarca zafer kazand›r-
m›fl bir öndere sald›r›rken sapk›n
ak›mlardan güç ald›lar.

Stalin’e sald›ran revizyonizmin
ve reformizmin  yaratt›¤› tahribat-
tan yararlanarak, sald›r›lar›n› mefl-
rulaflt›rmaya çal›flt›lar.

Stalin’in ölümünden sonra Sov-
yetler Birli¤i’nde, Kruflçev Stalin’i
hedefleyen, bir karalama kampan-
yas› bafllatt›.

Revizyonistler taraf›ndan yürü-
tülen bu karalama kampanyas›, bur-
juvazinin aray›p da bulamad›¤› bir
fleydi.

Revizyonizmin ve reformizmin
Stalin’i karalama sald›r›lar› burjuva-
zinin sald›r›lar›n› güçlendiriyordu.

Sovyetler Birli¤i Komünist Par-
tisi’ne egemen olan revizyonizm,
bu sald›r›ya bol bol malzeme sunu-
yordu. 

Stalin, devrimci düflünceleriyle
revizyonistler için de bir engeldi.
Stalin’i karalamadan, devrimci dü-
flüncelerini “y›kmadan” kendi çar-
p›k düflüncelerini hakim k›lamaya-
caklar› için bu sald›r›lar›n› y›llarca
sürdürdüler. 

SSttaalliinn,, MMüüccaaddeelleeddee
UUzzllaaflflmmaazzll››kktt››rr

Stalin’i devrimci bir önder ya-
pan yanlar›ndan biri, emperyalizme
ve faflizme karfl› mücadelede uzlafl-
maz olufludur. Uzlaflmazl›k, Sta-
lin’in  önderli¤inin öne ç›kan yanla-
r›ndan biridir.

Stalin, devrimin çeflitli aflamala-
r› boyunca proletaryan›n düflmanla-
r›na karfl› her koflulda, devrimi, sos-
yalizmi savunmufltur. 

Daha devrimin ilk dönemlerinde
tutsakl›klar yaflad›. Çarl›¤›n bask›-
lar› karfl›s›nda umutsuzlu¤a kap›l›p,
uzlaflmad›. Tutuklu oldu¤u bir dö-
nemde Menflevik ve Bolflevikler
aras›nda meydana gelen ayr›flmada
devrimci ilkeleri savundu.

Stalin daha sonra Kafkasya’da
Menflevizmin ideolojik yenilgisin-
de ve Marksist partinin ideolojik il-
kelerinin savunulmas›nda uzlafl-
mazl›¤› ve kararl›l›¤›yla öne ç›kt›.

Stalin’in uzlaflmazl›¤›n›, devrim
düflmanlar›na karfl› tavr›n› sosyaliz-
min infla edildi¤i y›llarda da görmek
mümkün.

Devrimin  en kritik dönemlerin-
de Marksizmin savunucusu olarak,
yeri hep Lenin’in yan›yd›. ‹ktidar›n
alafla¤› edilerek sosyalist devrimin
gerçekleflti¤i o zorlu günlerde ka-
rarl›l›¤›yla süreci omuzlayanlardan
biriydi Stalin.

Devrim dönemi ise çok daha
zorluydu. Sosyalist inflan›n önünde-
ki engelleri aflmak, iç savaflta karfl›
devrimci güçleri yenmek, emperya-
list kuflatmay› yarmak, çözülmesi
gereken bafll›ca sorunlard›.

Devrimin infla sürecinde Stalin,
devrime zarar veren bir noktaya ge-
len Troçkizme karfl› en büyük dar-
beyi vurarak onun karfl›-devrimci
yüzünü teflhir etti. 

Tüm karfl›-devrimcilere ve sap-
malara karfl› uzlaflmaz bir flekilde
mücadele ederek onlar› etkisiz hale
getirdi.

Stalin, Sovyetler Birli¤i'nin sos-
yalist sanayileflmesinde Lenin'in
ö¤retilerini prati¤e geçirdi. Ülkede
büyük sanayi ve tar›m yat›r›mlar›
gerçeklefltirdi. Yap›lan 5 y›ll›k plan-
lar zaman›ndan önce bitirilerek,
sosyalist inflada büyük geliflmeler
sa¤land›.

SSttaalliinn,, SSoossyyaalliizzmmee
BBaa¤¤ll››ll››kktt››rr

Stalin’i devrimci bir önder ya-

pan yanlar›ndan biri onun sosyaliz-
me yürüme kararl›l›¤›d›r.

Emperyalistler, Stalin’in sosya-
lizm mücadelesinde oynad›¤› rolü
görebilmifllerdir. Bu yüzden Sta-
lin’e daha çok sald›rm›fllard›r.

Stalin, “tek ülkede sosyalizm ol-
maz” diyen, dogmatik ve sosyaliz-
me inançs›z kesimlere karfl›, emper-
yalist kuflatma alt›nda sosyalist in-
flay› sürdürmüfltür.

Parti, onun kurmayl›¤›nda mil-
yonlarca sovyet iflçisine, köylüsüne,
halka yol göstermifl, gelece¤i kurma
mücadelesinde mesafe katedebil-
mifltir.

Sosyalizmin kurulufl sürecinde,
iç ve d›fl düflmanlar›n tüm sald›r›la-
r›, milyonlarca insan harekete geçi-
rilerek bofla ç›kar›lm›flt›r.

Hitler faflizminin Sovyetler Bir-
li¤i’ne sald›rd›¤›, Sovyet ülkesini
iflgal etti¤i o y›llarda Stalin’in ön-
derli¤i ile faflizm yenilebilmifltir.

Stalin’in ölümünün üzerinden
yar›m as›r› aflk›n bir zaman geçmifl
olmas›na karfl›n Stalin, halen, devri-
min ve sosyalizmin önderlerinden,
proletaryan›n devrimci iktidar›n›n
simgelerinden biridir. Emperyalist-
lerin Stalin’e düflmanl›klar›n›n ade-
ta kesintisiz olmas›n›n kayna¤› da
budur. 

Stalin’in önderlik vas›flar›, sos-
yalist infla sürecinde, Sovyet ülkesi-
nin faflizme karfl› savunulmas›nda
somut olarak görülebilmifltir.

Stalin, sosyalizme olan ba¤l›l›¤›,
sosyalizmi savunmadaki kararl›l›¤›
ile yine bir korku kayna¤›d›r burju-
vazi için.

Burjuvazinin korkular›n› büyüt-
mek, Stalin’i, Stalin’in düflünceleri-
ni sahiplenmekten geçmektedir. O
nedenle Stalin bizimdir diyoruz.

Stalin bizimdir. Çünkü, Stalin
kurtulufl ve sosyalizmdir.

Stalin bizimdir. Çünkü, Stalin
faflizme ve emperyalizme karfl› uz-
laflmaz, cüretkar ve düflman› altet-
meye kararl› bir savafl demektir.

Say›: 188 7STAL‹N
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Burjuvazi, on y›llard›r hiç ara
vermeksizin Stalin’e ve sosyalizme
sald›rmaya devam ediyor. Kampan-
yalara dönüfltürüyorlar bazen. Bazen
sosyalizme karfl› bir sseeffeerrbbeerrlliikk ha-
line giriyorlar. Fakat, her sald›r›n›n
ertesinde, yyeennii bbiirr ssaalldd››rr››yyaa iihhttiiyyaaçç
dduuyyuuyyoorrllaarr.. Aç›k ki, her yeni sald›r›
bir önceki sald›r›n›n ssoossyyaalliizzmmii ççüü--
rrüütteemmeeddii¤¤iinnii,, aammaaççllaarr››nnaa uullaaflflaa--
mmaadd››kkllaarr››nn›› gösteriyor. Yalanlara,
tarihin çarp›t›lmas›na karfl›n sosya-
list ideoloji yenilmezli¤iyle, halklara
yol göstermeye devam ediyor.

Stalin ve sosyalizme yönelik sal-
d›r›lara bir yenisi daha eklendi. Bu
defaki sald›r›, karfl›m›za tarihi çar-
p›tan bir karar olarak ç›kt›.

Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i

Teflkilat› (AG‹T), ‹kinci emperya-
listler aras› paylafl›m savafl›n›n ba-
fl›nda Sovyetler Birli¤i ile faflist Al-
manya’n›n tav›rlar›n› ayn› gören,
sosyalizmi ve faflizmi ayn› kefeye
koyan bir karara imza att›. 

AG‹T Parlamenterler Asamble-
si’nde 3 Temmuz’da kabul edilen bir
tasar› ile, faflist Almanya ile Sovyet-
ler Birli¤i aras›nda “Sald›rmazl›k
Pakt›”n›n imzaland›¤› 2233 AA¤¤uussttooss
1939’un y›ldönümünün, ““SSttaalliinniizzmm
vvee NNaazziizzmm KKuurrbbaannllaarr››nn›› AAnnmmaa
GGüünnüü”” olmas› kararlaflt›r›ld›.

Avrupa emperyalistleri art›k her
23 A¤ustos’ta ““SSttaalliinniizzmm vvee NNaa--
zziizzmm KKuurrbbaannllaarr››nn››”” birlikte ana-
caklar! Daha önce de benzeri giri-
flimler olmufltu Avrupa Birli¤i or-
ganlar›nda. Baz›lar› kabul edilmifl,
baz›lar› ise halen gündemde tutul-
maktad›r. Bu son karar da ““BBööllüünn--
mmüüflfl AAvvrruuppaa’’nn››nn YYeenniiddeenn BBiirrlleeflfl--
mmeessii”” ad›na Letonya ve Slovenya
taraf›ndan gündeme getirilmifl bir
öneriydi. 

Kuflkusuz ki, “Bölünmüfl Avru-
pa’n›n Yeniden Birleflmesi” burada
karfl›-devrimci amac› gizleyen bir
k›l›ftan baflka bir anlam tafl›m›yor.
2. emperyalistler aras› paylafl›m sa-
vafl›nda, K›z›l Ordu’nun, sosyaliz-

min kazand›¤› zaferleri hala hazme-
demeyen, hala devrimleri hazmede-
meyen burjuvazi, Nazi art›klar›,
emperyalist tekeller, TTAARR‹‹HHTTEENN
‹‹NNTT‹‹KKAAMM AALLMMAA peflindeler. 

AG‹T toplant›s›nda, Nazizm ile
birlikte “Stalinizm”in de, ““uulluussllaa--
rraarraass›› ttoottaalliitteerr rreejjiimm”” olarak k›-
nanmas› öngörülmüfl. 

Emperyalist savaflta faflistlerin
oynad›¤› rol ile faflizme karfl› savafl›
örgütleyen, Avrupa’y› faflist iflgal-
den kurtaran Sovyetler Birli¤i’ni
ayn› kefeye koymak emperyalistle-
rin sosyalizme olan düflmanl›¤›d›r. 

Elbette bu tür kararlar›n halklar
ve devrimciler, komünistler aç›s›n-
dan bir de¤eri yoktur. Emperyalist
kurumlar›n ald›klar› kararlar, sosya-
lizmin hakl›l›¤›na gölge düflüremez.
Ama bize, bu ideolojik sald›r›lar›
püskürtme görevini verir. 

EEmmppeerryyaalliisstt SSaavvaaflfl››nn
SSoorruummlluussuu SSoovvyyeettlleerr BBiirrllii¤¤ii
DDee¤¤iill,, EEmmppeerryyaalliissttlleerrddiirr!!

Stalin ve Sovyetler Birli¤i ile il-
gili tarihi çarp›tan, yalanlar üzerine
kurulu tarih yorumlar› ile sosyaliz-
me sald›r› kararlar› ç›kartan emper-
yalistler önce kendi tarihlerine bak-

Avrupa GGüvenlik ‹‹flbirli¤i
Teflkilat› ((AG‹T), HHitler
ve SStalin’i, NNazi
yönetimiyle, ssosyalizmi
ayn› kkefeye kkoyan bbir
karar ald›. 
Tarih, AAvrupa
parlamentolar›n›n
salonlar›nda ççarp›t›ld› bbu
kez. 
Nazi AAlmanyas› iile,
Sovyetler Birli¤i’ni;
Hitler ile SStalin’i bbir
tutan AAvrupa
emperyalistleri, kkendi
tarihlerine bbaks›nlar.

Aç›k kki, hher yeni ssald›r› bbir
önceki ssald›r›n›n ssosyalizmi
çürütemedi¤ini, aamaçlar›na
ulaflamad›klar›n› ggösteriyor.

Yalanlara, ttarihin
çarp›t›lmas›na kkarfl›n ssosyalist

ideoloji yyenilmezli¤iyle,
halklara yyol ggöstermeye ddevam

ediyor.

NAZ‹ZMLE, STAL‹N DE⁄‹L,
EMPERYAL‹ZM ÖZDEfiT‹R!



mal›d›rlar.

E m p e r -
yalist devlet-
lerin tarihi
halklara kar-
fl› iflledikleri
suçlarla do-
ludur. Ülke-
leri zorla ifl-
gal edip,
halklar› sö-

müren, sömürgecilik iliflkileri ile
halklar›n tüm zenginliklerini talan
eden onlard›r. 

Yeni sömürgeler elde etmek için
birbirleriyle k›yas›ya rekabet eden,
çat›fl›p paylafl›m savafllar›na neden
olanlar da emperyalistlerdir.

‹kinci paylafl›m savafl›n›n so-
rumlusu emperyalist cephedir. Fa-
flist Almanya’n›n sömürgelerde hak
iddia etmesi, ‹ngiliz ve Frans›z em-
peryalistlerinin pazarlar›na göz dik-
mesi, emperyalistler aras› çeliflkinin
savaflla çözülmesini getirmifltir.

‹kinci emperyalistler aras› payla-
fl›m savafl›n›n ç›kmas›nda Stalin’in
ve Sovyetler Birli¤i’nin hiçbir so-
rumlulu¤u ve rolü yoktur.

Emperyalist savafl›n taraflar›n-
dan biri olan ve emperyalist savafl›
ülkeleri iflgal ederek bafllatan faflist
Almanya’n›n sorumlulu¤una Sov-
yetler Birli¤i’ni ortak etmek tarihi
tersine çevirmektir. Faflist Alman-
ya’n›n emperyalist savafl› bafllatma-
s› ile birlikte ‹ngiliz ve Frans›z em-
peryalistleri, Hitler Almanyas›’n›
Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas› için
k›flk›rtmaya bafllad›lar.

Stalin ve Sovyet kurmaylar›, fa-
flist Almanya’n›n Sovyetler Birli-
¤i’ne sald›raca¤›n› öngörerek, za-
man kazanmaya çal›flt›lar.

Sovyetler Birli¤i ile Faflist Al-
manya aras›nda imzalanan “Sald›r-
mazl›k Pakt›”n›n imzalanma nedeni
de iflte bu koflullarda Hitler Alman-
yas›’n›n sald›r›s›n› geciktirmektir.

Nitekim, anlaflma imzaland›ktan
sonra geçen süreyi Sovyetler Birli¤i
savafla haz›rlanarak de¤erlendirmifltir. 

Emperyalist savaflta Sovyetler
Birli¤i tüm emperyalist sald›rganla-

r›n hedefidir. Ve çok yönlü sald›r›
karfl›s›nda kendini, yani sosyalizmi
savunma konumunda olan bir ülke-
dir. Bu gerçe¤e ra¤men Sovyetler
Birli¤i’ni “sald›rgan” ve savafl›n so-
rumlular›ndan biri olarak göster-
mek, savaflt›¤› faflizmle ayn› kefeye
koymak, emperyalistlerin siyasi ah-
lak›na uygundur. 

‹kinci paylafl›m savafl› halklara
ony›llarca silinemeyecek ve gideri-
lemeyecek zararlar vermifltir. Mil-
yonlarca insan›n ölümünün, binler-
ce insan›n sakat kalmas›n›n, on bin-
lerce insan›n yaralanmas›n›n, ülke-
lerin yak›l›p, bombalanmas›n›n so-
rumlular›, faflist Almanya ve emper-
yalistlerdir.

Bugün Stalin ve Sovyetler Birli-
¤i için kararlar alan AB emperya-
listleri o günkü tablodan as›l olarak
kendileri sorumludurlar.

Halklara hesap vermeleri gere-
kenler öncelikle emperyalistlerdir. 

AAvvrruuppaa’’yy›› FFaaflfliisstt ‹‹flflggaallddeenn
KKuurrttaarraann SSttaalliinn
ÖÖnnddeerrllii¤¤iinnddeekkii KK››zz››ll
OOrrdduu’’dduurr

Hitler, 22 Haziran 1941’de 5 bin
savafl uça¤›n›n deste¤inde 190 tü-
menden oluflan muazzam bir askeri
güçle “Barbarossa Harekat›”n› bafl-
latt›¤›nda, Sovyetler Birli¤i’ni tes-
lim alaca¤›ndan son derece emindir.
Hatta o kadar ki, bölgedeki “etnik
ve politik temizli¤in” nas›l yürütü-
lece¤i, iflgal edilen topraklara yer-
lefltirilecek 10 milyon Alman’›n
“komünistlerden temizlenmifl” bu
topraklar› nas›l “imar” edece¤i ay-
r›nt›lar›yla planlanm›flt›. 

‹flte faflizme karfl› zafer, böyle
bir düflmana karfl› sars›lmaz bir ira-

de ile y›llarca savafl›larak kazan›l-
m›flt›r. Emperyalistler bu iradeyi ve
kararl›l›¤› karartmak istediler bu ka-
rarlar›yla.

““AAllmmaann ççaappuullccuullaarr,, SSSSCCBB
hhaallkkllaarr››nn›› yyookk eeddeecceekk bbiirr ssaavvaaflfl iiss--
ttiiyyoorrllaarr.. PPeekkii ööyylleeyyssee,, AAllmmaannllaarr bbii--
rriilleerriinniinn yyookk eeddiilleeccee¤¤ii bbiirr ssaavvaaflfl iiss--
ttiiyyoorrllaarrssaa,, bbuunnuu oonnllaarrddaann eessiirrggee--
mmeeyyeeccee¤¤iizz!!”” diyordu Stalin, Ekim
Devrimi’nin 24. y›l›nda. 

8 Eylül 1941’de Leningrad Al-
manlar taraf›ndan kuflat›ld›. Alman-
lar›n Leningrad kuflatmas› yaklafl›k
900 gün devam etti. 

Leningrad kuflatmas› boyunca
açl›ktan ölen 1.5 milyon insana ra¤-
men Leningrad halk›, flehirlerini Al-
manlar’a terketmedi, teslim olmad›. 

Benzer direnifller, Stalingrad’da
gerçekleflti, Moskova’da gerçeklefl-
ti. Köy köy, flehir flehir direndi Sov-
yet halklar›. Böylesine bir kararl›k-
t›r zaferin sahibi.

Nazi Almanyas› ile SSCB’yi bir
tutan emperyalistler, bir yandan fa-
flizmin suçlar›n› aklay›p, masumlafl-
t›r›rken, faflizme karfl› aylarca, y›l-
larca barikatlar›n ard›nda flehir flehir
direnen Stalingradl›lar’›, Lenin-
gradl›lar’› direndi¤i için suçlu ilan
etmektedir.

Bir Alman subay› Sovyet iflgali
s›ras›nda yazd›¤› mektupta flöyle
demektedir: “Volga’ya ulaflmam›za
yaln›zca bir kilometre var, fakat bu
bir kilometreyi bir türlü geçemiyo-
ruz. Bu bir kilometre için yap›lan
savafl, bütün Fransa’n›n ele geçiril-
mesi için yap›lan savafltan daha
uzun sürdü.” 

‹flte böyle bir direnme vard›, bu-
gün Avrupa emperyalizminin faflist
Almanya’yla eflitlemeye çal›flt›¤›
Sovyet topraklar›nda.  

Alman ordusu, Eylül ortalar›nda
kentin bir bölümüne girmeyi baflar-
d›¤›nda ise sokak çarp›flmalar› bafl-
lad›. Bir kar›fl toprak için en de¤erli
evlatlar›n› flehit vermekten kaç›n-
mad› Sovyet ülkesi.

‹kinci emperyalist savafl s›ras›nda
ölen insan say›s› 55 milyondur. Ölen-
lerin 5 milyonu Alman, 3 milyonu Ja-

Say›: 188 9STAL‹N

Bafl›ndan ssonuna kkadar,
Sovyet hhalklar›n›n vve

önderli¤inin ggösterdi¤i bbu
cüret, kkararl›l›k, ffedakarl›k

olmaks›z›n, SSovyet
halklar›n›n vve SSBKP’nin
ödedi¤i bbüyük bbedeller
hesaba kkat›lmaks›z›n, 22.

Paylafl›m SSavafl›’n›n ttarihi
yaz›lamaz. 
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pon, 6 milyonu Yahudi, 160 bini Yu-
nanl›, 6 milyonu Polonyal›, 600 bini
Frans›z, 500 bini ‹ngiliz, 6 milyonu
Çinli, 1,5 milyonu Yugoslav’d›r. 

Sovyetler Birli¤i ise bu savaflta
20 milyonu aflk›n evlad›n›, en de-
¤erli kadrolar›n›, komünistleri flehit
vermifltir. 

Savaflta ölenlerin yaklafl›k yar›-
s›d›r bu rakam. Sovyetler Birli¤i, bu
büyük can kay›plar›n›n d›fl›nda da
büyük bir tahribata u¤ram›flt›r. Al-
man faflistleri, yüzlerce yerleflim
bölgesine tonlarca bomba atm›fl,
onlarca flehri yakm›fl, yüzlerce köyü
haritadan silmifllerdir.  On binlerce
insan sakat kalm›fl, aileler parçalan-
m›flt›r. Binlerce çocuk anas›z, baba-
s›z kalm›flt›r.

Y›k›lan flehirleri imar etmek,
halk›n maddi ve manevi olarak ya-
ralar›n› sarmak, büyük emek, enerji
ve fedakarl›k gerektirmifltir. K›saca-
s›, Sovyet halklar› faflizme karfl› za-
fer için her anlamda, her  aç›dan bü-
yük bedeller ödemifltir. 

Bafl›ndan sonuna kadar, Sovyet
halklar›n›n ve önderli¤inin gösterdi-
¤i bu cüret, kararl›l›k, fedakarl›k ol-
maks›z›n, Sovyet halklar›n›n ve
SBKP’nin ödedi¤i büyük bedeller
hesaba kat›lmaks›z›n, 2. Paylafl›m
Savafl›’n›n tarihi yaz›lamaz. 

Hitler faflizmini Berlin kap›la-
r›nda durduran; iflte bütün bunlard›r. 

fiimdi sormak gerekiyor; mil-
yonlarca insan›n özgürlü¤ü için, 20
milyonu aflk›n insan›n› flehit veren
bir ülkenin fedakarl›¤›n› hangi em-
peryalist ülke yapabilmifltir?

AAvvrruuppaa’’ddaa hhaannggii eemmppeerryyaalliisstt
öönnddeerr,, hhaannggii ppaarrttii SSttaalliinn vvee
SSBBKKPP’’nniinn ffaaflfliizzmm kkaarrflfl››ss››nnddaakkii
ttaavvrr››nn›› ggöösstteerreebbiillmmiiflflttiirr?? 

Tersine, Sovyetler Birli¤i daha
çok güçten düflsün, daha çok kay›p
versin diye emperyalist ülkeler 2.
cepheyi açmay› bilinçli olarak ge-

ciktirmifllerdi. Sovyet halklar›n› fa-
flist kuflatmalarda tek bafl›na b›rak-
m›fllard›.

Bu zaferin as›l sahibi baflkomu-
tanlar› Stalin önderli¤inde savaflan
ve 20 milyonu aflk›n evlad›n› flehit
veren, ülkesi y›k›lan, harap edilen
Sovyet halklar›d›r. Onun öncüsü
Komünist Parti ve savafl cephesinin
her mevzisinde en önde çarp›flan
partililerdir. 

Zaferin sahibi, bulunduklar› ül-
kelerde Alman iflbirlikçisi yönetim-
lerin idamlar›na, kurfluna dizmeleri-
ne, iflkencelerine ra¤men silah elde
savaflan komünistlerdir. 

Sadece Stalingrad’daki çat›flma-
da 46.700 Sovyet subay› ve askeri
flehit düflmüfltür. ABD’nin Norman-
diya ç›karmas›ndaki kayb› ise topu
topu 11446655 askerdir... Bu rakamlar or-
tada olmas›na ra¤men, burjuvazi, fa-
flizme karfl› zaferin, Normandiya ç›-
karmas›yla sa¤land›¤› senaryolar›n›
yazmaktan geri durmuyor. Kitlelerin
beyninde, bilincinde 2. Paylafl›m Sa-
vafl›’nda komünistlerin rolüne dair
ne varsa, onlar› silmek istiyorlar.   

Dünyan›n dört bir yan›ndaki  ül-
keleri, devletleri kendine tabi k›l-
mak, yeni pazarlar ele geçirmek ve
dünyan›n yeni jandarmas› olmak
için savaflanlar›n bu zaferde hiçbir
pay› yoktur. Tersine, Hitler faflizmi-
nin Avrupa’y›, Sovyetler’i yak›p
y›kmas›n› uzun bir süre seyretmek-
ten suçludurlar. Emperyalist tekel-
ler, pazar kavgalar› için 50 milyona
yak›n insan›n ölümüne yol açmak-
tan suçludurlar. Yeni imparatorluk-
lar kurarak, faflizmle suç ortakl›¤›
yaparak, halklara yaflatt›klar› ac›lar-
dan dolay› suçludurlar.

SSttaalliinn YYooll GGöösstteerrmmeeyyee,,
SSoossyyaalliizzmm UUmmuutt OOllmmaayyaa
DDeevvaamm EEddiiyyoorr!!....

“Emperyalizmin ideolojik sald›-
r›s› devam ediyor... 1990’lar›n bafl-
lar›nda ‘elveda proletarya’, ‘sosya-
lizm öldü’,‘devrimler ça¤› kapand›’
söylemleriyle bafllat›lan, halklar›n
anti-emperyalist, anti-oligarflik mü-
cadelesini ‘terör’ ilan ederek devam
ettirilen sald›r›, bugün komünizmi ve

komünistleri
suçlu masas›-
na oturtmaya
çal›flarak sü-
rüyor.” ( Yü-
rüyüfl, 29
Ocak 2006,
say›: 37 ) de-
mifltik.

Avrupa
Komisyonu Parlamenterler Meclisi
Genel Kurulu’na verilen bir öneriy-
le faflizm ve komünizm ayn› kefeye
konulmak istenmiflti o dönemde de.

Dünya halklar›na karfl› suçlar iflle-
yen faflizmin yarg›land›¤› gibi, “ko-
münist yönetimler de yarg›lans›n” di-
ye insanl›¤a, tarihe karfl› suç teflkil
edecek bir öneri getirilmiflti. Gerek
eski sosyalist yönetimler, gerekse de
bugünkü sosyalist yönetimler yarg›-
lanmak istenmiflti as›l olarak.

Stalin’e, sosyalizme ve sosyalist
de¤erlere yönelik sald›r›lar  as›l ola-
rak, sosyalizmin bir alltteerrnnaattiiff oollmmaa--
ss››nnddaann kkaayynnaakkll››dd››rr. Emperyalistler,
sosyalizmi bir alternatif bir umut ol-
maktan ç›karmak istemektedirler.

Onun içindir ki, geçmiflte yarat›-
lan de¤erleri çi¤neyerek sosyalizmi
karalamak ve halklarda bu yan›yla
bir alternatifsizlik yaratmakt›r a-
maçlar›.

Emperyalistlerin ideolojik sald›-
r›lar›, pervas›zca çarp›tmalar› ah-
laks›zca yalanlar› sürecektir. Suçlu
olanlar, Hitler faflizmini halklar›n
bafllar›na bela edenler, bugün Sta-
lin’i mahkum etme cesaretini kendi-
lerinde bulmufllard›r. Ama unutul-
mamal›d›r ki, büyük fedakarl›klarla,
yüzünü görmedikleri insanlar için
yaflam›n› ortaya koyan komünistle-
rin kanlar›yla yazd›klar› tarih siline-
mez, karart›lamaz.

Stalin, yol göstermeye, sosyalizm
umut olmaya devam ediyor. Hiçbir
güç faflizme karfl› verilmifl olan bü-
yük direnifl savafl›n› karalayamaz.

Faflist Hitler’in suç ortaklar› olan
AB emperyalistleri, kanla yaz›lan bu
büyük ve onurlu tarihi karalayamaz-
lar. Buna güçleri yetmez. Bu tarih
dünya halklar›n›n onurudur.

Bafl›ndan ssonuna
kadar, SSovyet hhalklar›n›n
ve öönderli¤inin ggösterdi¤i

bu ccüret, kkararl›l›k,
fedakarl›k oolmas›z›n,
Sovyet hhalklar›n›n vve

SBKP’nin öödedi¤i bbüyük
bedeller hesaba

kat›lmaks›z›n, 22. PPaylafl›m
savafl›’n›n ttarihi

yaz›lamaz. 
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Geçti¤imiz haftalarda hükümetin taleplerini kabul et-
medi¤ini belirten Türk-‹fl görüflmelerde anlaflmazl›k
üzerine ““üüllkkee ççaapp››nnddaa eeyylleemm” karar› alaca¤›n› aç›klad›.
Türk-‹fl’in eylem karar›na Baflbakan’dan cevap gecik-
medi: “Eylem yapacaklarsa buyursunlar yaps›nlar!”

Bir laf vard›r, ““ssööyylleeyyeennee ddee¤¤iill ssööyylleetteennee bbaakk››nn””!!

Emekçinin eylem yapma karar›na karfl›l›k bu ülkenin
Baflbakan› “buyursunlar yaps›nlar” diyorsa, umursa-
maz ve pervas›zca yaklafl›yorsa, bu kadar rahat davran›-
yorsa bunda hiç kuflkusuz sar› sendikac›, iflbirlikçi sen-
dikac›lar›n rolü büyüktür.

Baflbakan’›n bu aç›klamas› daha bafltan emekçilerin
taleplerini kabul etmeyece¤inin aç›k ifadesiydi. Bunun
da ötesinde emekçilerle alay eden, düflmanca bir aç›kla-
mayd›. Bir ülkenin baflbakan›, o ülke halklar›n›n, emek-
çilerinin hakl› taleplerini gerçeklefltirmek için eylem ya-
paca¤›n› ilan etmesine “buyursunlar yaps›nlar” karfl›l›-
¤›n› veremez. Tam bir padiflah tavr›. Yap›n da görelim
diyor bir bak›ma. Emekçinin hakk›n› aramas›na taham-
mülsüzlü¤ünü gösterirken, karfl›s›ndaki sendikalar›n ne-
yi yap›p neyi yapamayaca¤›n›n da fark›nda. 

Baflbakan’›n ard›ndan Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›
da “grev olursa devlet tasarruf eder” diyerek iflçilerin
demokratik hakk›yla alay eden bir aç›klama yapt›.

‹stiyorlar ki verilenle yetinelim. Peki ne veriyorlar? 

‹lk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 4.5 zam...
Zam de¤il adeta bir dilenciye sadaka vermek.

Türk-‹fl ne istedi? Türk-‹fl yüzde 20 zam isterken so-
nuçta al gülüm ver gülüm pazarl›¤› ile ilk 6 ay için yüz-
de 3, ikinci 6 ay için yüzde 5.5 zam da anlaflt›lar. Yani
sadece yüzde 1’lik art›fl oldu.

Türk-‹fl’in “eylem yapaca¤›z” gürlemesinin hükü-
metle uzlaflman›n, iflbirli¤inin perdelenmesi oldu¤unu
ifade etmifltik. Nitekim böyle de oldu. ‹flbirlikçi sar›

sendikac›lar yüz-
binlerce iflçiyi 1
saatli¤ine eyle-
me geçirdi. 1 sa-
at ifl b›rak›ld›.
Emekçiler her
fleye, tüm aldat›l-

m›fll›klar›na ra¤men coflkuyla eyleme ç›kt›lar. Ancak
yaklafl›k 300 bin iflçi sadece yüzde 1’lik bir zamma raz›
edilerek eylem bitirildi. 

Emekçi düflman› AKP hükümeti de, yüzde 1’lik sada-
ka zam sonras› nas›l “fedakarl›k yapt›¤›n›” söylemekten
geri durmad›. “Bütçeyi çok zorlad›k” diyen Devlet Ba-
kan› Hayati Yaz›c› “dünyadaki ekonomik kriz ve bunun
Türkiye’ye yans›malar›n› dikkate ald›¤›m›zda bütçe im-
kanlar›n› çok fazla zorlad›k. Belki bunun baflka kesimle-
re, yat›r›mlara yans›mas› olacak. ‹flçilerin soka¤a dö-
külmemesi için bu art›fl› yapt›k” dedi. Yap›lan art›fl›n
bütçeye ek maliyet getirece¤ini söyleyen Yaz›c› “bir
puan art›fl y›ll›k bütün çal›flanlar için 103 milyon TL
maliyet getiriyor” diye konufltu. 

Sanki kendi cebinden ç›k›yor. Sanki bu de¤erleri ya-
ratan emekçiler de¤il. Sanki emekçiler emeklerinin kar-
fl›l›¤›n› de¤il, sadaka istiyorlar.

Verilen zamm›n maliyet hesab›n› yapanlar bir de
emekçilerin yaratt›¤› de¤erlerin hesab›n› yapsalar. Ama
yapmazlar, yapamazlar. Çünkü de¤erlerin yarat›c›s› ve
gerçek sahibi emekçilerdir. Bizlere sadaka zamlar› ve-
renler, “buyursunlar grev yaps›nlar” diyenler eme¤imi-
zi, hakk›m›z› çalanlard›r. 

Bütçeyi çok zorlad›k diyorlar. Bütçe halk›n bütçesi
de¤ildir, halk yarar›na bir bütçe de de¤ildir. Bütçe de-
dikleri IMF’ye, iflbirlikçi tekellere hizmet eden, onlar›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› esas alan bir düzenlemedir.
AKP’nin bakan› bir gerçe¤e daha iflaret etti: “‹flçilerin
soka¤a dökülmemesi için bu zamm› yapt›k”lar›n› söyle-
di. Bugün için bunun korkusunu henüz yeterince hisset-
meseler de bu tarihi korkunun bilincindedirler. Ve hiç
kuflkusuz bu korkular› bir gün karfl›l›¤›n› bulacakt›r.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Zamm›n maliyetini hesaplayanlar 
Emeklerimizin de¤erini hesaplayamazlar!

Türk-‹fl 
üyesi iflçiler 
1 saat ifl b›rakt›

7 Temmuz günü Türk-‹fl üyesi
iflçiler örgütlü olduklar› tüm kamu
kurumlar›nda 1 saatlik ifl b›rakma ey-
lemi yapt›. Kamu toplu ifl sözleflmesi
görüflmelerinin anlaflmazl›kla sonuç-

lanmas› üzerine, Türk-‹fl'in ald›¤› 1 sa-
atlik ifl b›rakma karar› ile sabah saatle-
rinde ifl yerlerine giden iflçiler, mesaiye
bafllamad›. ‹flçiler ifl yerleri önünde ta-
leplerinin kabul edilmesi do¤rultusun-
da aç›klamalar yap›p, sloganlar atarak
AKP hükümetinin toplu ifl sözleflmesi
görüflmelerinde sergiledi¤i iflçi düflma-
n› tavr›n› protesto etti. Eyleme, Hak-‹fl,
D‹SK, Türkiye Kamu Sen ve KESK ve
BASK üyeleri de destek verdi.
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AAKKPP’’nniinn ÖÖrrggüüttlleennmmeeyyee
TTaahhaammmmüüllssüüzzllüü¤¤üü

Kocaeli Büyükflehir Belediye--
since sendika de¤ifltirmeye zorlan--
d›klar› iddias›yla yaklafl›k iki ayd›r
eylem yapan iflçilere, polis cop ve
biber gaz› ile sald›rd›.

5 Temmuz günü yaklafl›k 2 bin
kifli, bask›lar› protesto etmek için
belediye binas›na yürüdü. Türk-‹fl'e
ba¤l› Belediye-‹fl Sendikas›'na üye
iflçiler Hak-‹fl'e ba¤l› Hizmet ‹fl Sen--
dikas›'na geçmeleri için bask› gör--
düklerini, AKP'li belediyenin, iflçi--
leri iflten atmakla tehdit edip ve gö--
revleri d›fl›nda ifllerde çal›flt›rd›¤›n›
ifade ettiler. Belediye baflkan› ve
meclis üyeleri ile görüflmek isteyip,
kabul edilmeyince belediye binas›--
na girmeye çal›flan iflçilere polis cop
ve biber gaz›yla sald›rd›, iki iflçi ya--
raland›. Sald›r›ya taflla karfl›l›k ve--
ren iflçiler caddeyi trafi¤e kapatt›. 

EEkksseenn MMaakkiinnaa ‹‹flflççiissii
OOnnuurruunnaa SSaahhiipp ÇÇ››kkaaccaakk

Gebze Organize Sanayi Bölge--
si'nde kurulu bulunan Eksen Maki--
ne A.fi.'de çal›fl›rken iflten at›lan ifl--
çiler 3 Temmuz günü fabrika önün--
de yapt›klar› eylemle patronun tutu--
munu protesto ettiler.

Patron bas›n aç›klamas› öncesi
aç›klamay› görmemesi için iflçileri
servislerle evlerine gönderdi. Orga--
nize Sanayi Bölgesi'nin güvenlik
görevlerini fabrika önüne y›¤arak
ortam› terörize etmeye çal›flt›.
Emekçilerin slogan atmalar›n› en--
gellemek istedi. Tüm tehditlere ra¤--
men yap›lan eylemde "‹flçiyiz Hak--
l›y›z Kazanaca¤›z, ‹flimizi Geri ‹sti--
yoruz, Eksen ‹flçisi Yaln›z De¤ildir,
‹flten At›lanlar Geri Al›ns›n, Eksen
‹flçisi Onuruna Sahip Ç›k" sloganla--
r› at›ld›.

‹‹flfllleerriinnddeenn AAtt››llaann
TTeemmiizzlliikk ‹‹flflççiilleerriinnddeenn
EEyylleemm

‹stanbul Büyükflehir Belediye--
si'nde tafleron Ceynak firmas›na
ba¤l› çal›flan temizlik iflçileri, iflle--
rinden at›lmalar› üzerine 3 Temmuz
günü eylem yapt›. Tafleron Ceynak

firmas›, çal›flan 2 bin iflçiden
1200'ünü iflten att›¤›n› duyurunca
temizlik iflçileri Edirnekap›'da top--
lanarak eylem yapt›. Edirnekap›’
dan Büyükflehir Belediyesine yürü--
mek isteyen iflçilerin firma yetkili--
lerince engellenmesi üzerine yürü--
yüflten vazgeçen temizlik iflçileri
oturma eylemi yapt›. 

SSaabbaahh--AATTVV’’ddee 66 iiflfl
yyeerriinnddee ddaahhaa ggrreevv
kkaarraarr›› aass››lldd››

ATV ile Sabah gazete ve dergi
gruplar›n›n ba¤l› oldu¤u Turkuvaz
iflletmesine ait 6 ifl yerinde daha 3
Temmuz’dan itibaren greve bafllan--
d›. Türkiye Gazeteciler Sendikas›
taraf›ndan Turkuvaz iflletmesine
ba¤l› ‹stanbul Balmumcu ve Sefa--
köy iflyerleri ile Ankara Balgat’taki
iflyerinde 13 fiubat’tan bu yana sü--

Türk–‹fl bir kez daha kimseyi
flafl›rtmad›. Yine her zamanki, oyu-
nu oynad›lar. Toplu sözleflme gö-
rüflmelerinde uzlaflma olmay›n-
ca,Türk–‹fl eylem karar› ald›.

Elbette, iktidar› zorlamak için
de¤ildi eylem karar›. Türk–‹fl, bu-
güne kadar kaç kez iflçiler için ey-
lem yapt›? Bu kez de yapmayacak-
t› zaten. Yapar gibi oyun oynaya-
cak, iflcilerin gözünü boyayacakt›.

Baflbakan ile grev polemi¤inde
Mustafa Kumlu; “Greve gitsinler
sözü restse biz  bu resti görürüz”

diyordu.

Hay›r, bu resti göremezler. Bu-
güne kadar görmediler. Kumlu, hü-
kümet ne verdiyse, onu kabul edip,
bu “yükten” kurtulmak istiyordu.

Ancak, hükümetin teklifi kabul
edilir gibi de¤ildi. Kabul etmesi du-
rumunda iflçilere ne diyecekti?

Direniflten, iflçilerin bilinçli ol-
mas›ndan korkan Türk–‹fl, göster-
melik bir ifl b›rakma eylemi yapa-
rak hükümeti güya uyar›yordu.

Hükümet ile “al gülüm, ver gü-

lüm” iliflkisi içinde, bir kez daha ifl-
çileri yar› yolda b›rakt›lar. Ve veri-
lene raz› olarak, boyun büktüler. 

Mustafa Kumlu sanki övülüne-
cek bir fleymifl gibi; “biz her zaman
toplu ifl sözleflmelerinin masa ba-
fl›nda bitirilmesini isteriz” diyerek
her koflulda “masada” kalan iflbir-
likçi sendikac›l›¤›n tarifini yap›yor-
du. 

Türk–‹fl, bir toplu sözleflme dö-
nemini daha, üyelerini kand›rarak
böyle tamamlad›. 18 y›ld›r bir tek
genel grev yapm›fl de¤ildir
Türk–‹fl. ‹flcilerinin sorunlar›na sa-
hip ç›kmak yerine, TOBB ile birlik-
te “eve kapanma pazara ç›k” kam-
panyas›n› örgütlemektedir. Üyeleri-
ne böylesine yabanc›d›r, Türk–‹fl...

Kumlu: “Greve gitsinler sözü restse biz
bu resti görürüz” Hay›r; GÖREMEZS‹N‹Z!
VE GÖREMED‹N‹Z!



ren grev kapsam›nda ‹zmir, Ada--
na, Antalya, Diyarbak›r, Bursa ve
Trabzon’daki iflyerlerinde grev
bafllad›. TGS taraf›ndan yap›lan
aç›klamada; Ankara ve ‹stan--
bul'daki 3 ifl yerinde var olan gre--
vin kamuoyundan ald›¤› deste¤in
daha da artmas› ve ifl yerinin top--
lu sözleflme masas›na oturmas›--
n›n sa¤lanmas› bak›m›ndan ‹z--
mir, Adana, Antalya, Diyarbak›r,
Bursa ve Trabzon ifl yerlerinde
greve yeni kat›l›mlar›n olmas›n›n
büyük önem tafl›d›¤› ifade edildi. 

GGrreevv KKaarraarrll››ll››kkllaa
SSüürrüüyyoorr

Gazete ve dergi gruplar›n›n
ba¤l› oldu¤u Turkuvaz iflletmesi--
nin ‹zmir (Sabah ve Yeni As›r),
Adana, Antalya, Diyarbak›r, Bur--
sa ve Trabzon bürolar›na grev ka--
rar› ast›. Diyarbak›r Sanat Soka--
¤›’ndaki Sabah gazetesi bürosuna
grev pankart› asan 10 Turkuvaz
çal›flan›n›n kat›ld›¤› grev 140
gündür kararl›l›kla sürüyor. 

TTeerrssaanneeddee 114477.. ÖÖllüümm
Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde

bir ölüm daha meydana geldi.
Çelik Trans Tersanesi’nde bir
tamir gemisinde ç›kan yang›nda
Bayram Kütük isimli iflçi yanarak
hayat›n› kaybetti. 

8 Temmuz günü gaz s›k›flma--
s›ndan meydana gelen patlamada
ölen Kütük’le birlikte toplam 147
iflçi hayat›n› kaybetti. 
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BBAASSKKIILLAARR VVEE TTEEHHTT‹‹TTLLEERREE
RRAA⁄⁄MMEENN BBUU MMÜÜCCAADDEELLEE
DDEEVVAAMM EEDDEECCEEKK!! 

YYAAfifiAASSIINN KKEENNTT AA..fifi..
‹‹fifiÇÇ‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN HHAAKKLLII
MMÜÜCCAADDEELLEESS‹‹!!

2 ay› aflk›n süredir direniflte olan
KENT A.fi. iflçilerinin mücadeleleri,
talepleri ve eylem programlar› ile il-
gili D‹SK GENEL-‹fi Sendikas› Ge-
nel Sekreteri KKAANN‹‹ BBEEKKOO ile yap-
t›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz. 

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi:: DDiirreenniiflfl iikkii aayydd››rr
ssüürrüüyyoorr;; ddiirreenniiflfliinn nnaass››ll bbaaflflllaadd››¤¤››--
nn›› vvee ggeeççiirrddii¤¤ii aaflflaammaallaarr›› kk››ssaaccaa
öözzeettlleerr mmiissiinniizz??

KKAANN‹‹ BBEEKKOO:: Yine
ikiye bölünen Karfl›ya-
ka Belediyesi ile
Bayrakl› Belediyesi
aras›nda mallar ve
araziler paylaflt›-
r›ld›.

Konu iflçilere
gelince 20 y›ld›r
Belediye ifllerini ya-
pan iflçileri Bayrakl›
Belediyesi “almam” dedi.
Belediye 330000 iiflflççiinniinn 2200 yy››lldd››rr
yapm›fl olduklar› ifli ‹stanbul’dan ge-
len AALLTTAAfifi ttaaflfleerroonnuunnaa verdi.

‹flini, ekme¤inin ve gelece¤ini
kaybetmek istemeyen iflçi arkadafl-
lar›m›z Genel-‹fl Sendikas› 5. No’lu
fiube Baflkanl›¤›’nda biraraya gele-
rek direnifl bafllatt›lar. Yanlar›nda efl-
leri ve çocuklar› da vard›. Direnifl
bafllad›¤›ndan bu yana sendikan›n
ses düzeni arac›yla ttüümm ‹‹zzmmiirr’’ee 110000
bbiinn eell iillaann›› ddaa¤¤››tttt››kk.. 55 bbiinn aaffiiflfl aass--
tt››kk.(...)

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi.. fifiuu aann ddiirreenniiflfl hhaann--
ggii aaflflaammaaddaa,, hhaannggii bbiiççiimmddee ssüürrüü--
yyoorr??

KKAANN‹‹ BBEEKKOO:: ‹mza kampanya-
s›yla devam ediyor. 100 binin üze-
rinde imza hedefliyoruz. ‹mza kam-
panyalar›yla, ast›¤›m›z afifller halk
taraf›ndan ilgiyle karfl›land›. Baz›
yerlerde imza atmak için insanlar

kuyruklar oluflturdular.
‹flçi arkadafllar›m›z flan-
tiyede polis taraf›ndan
zorla ç›kar›ld›ktan sonra
iflçilerimiz da¤›lmam›fl,
evlerine dönmemifl tam aksine flanti-
ye önüne direnifl çad›rlar›n› kurarak
aileleri ve çocuklar›yla birlikte bu
direnifle devam etmektedirler. 

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi:: GGöörrüüflflmmeelleerr hhaannggii
aaflflaammaaddaa,, ttaalleepp nnee,, cceevvaapp nnee?? 

KKAANN‹‹ BBEEKKOO:: KKaarrflfl››yyaakkaa BBeellee--
ddiiyyeessii’’nnddeenn ttaalleebbiimmiizz::

-Belediye hizmetlerinin ihale ile
‹stanbuldan gelen ALTAfi Firma-

s›’na verilmesinin iptal edi-
lerek, bu ifllerin, yirmi

y›ldan bu yana
Karfl›yaka halk›-

na hizmet eden
KENT A.fi. ifl-
çilerine geri
verilmesini ve
iflçilerin der-
hal ifllerine

al›nmalar›n› ya-
r›n çok geç olma-

dan talep ediyoruz.

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi;; DDiirreenniiflflttee aaiilleellee--
rriinn kkaatt››ll››mm››,, ddii¤¤eerr iiflflççiilleerriinn vvee ddeevv--
rriimmccii ddeemmookkrraattiikk kkeessiimmlleerriinn ddeess--
tteekklleerrii hhaannggii ddüüzzeeyyddeeddiirr??

KKAANN‹‹ BBEEKKOO.. Aileleri, çocukla-
r› ve yak›nlar› sürekli iflçilerle birlik-
te direniyorlar. Bununla birlikte
DKÖ’ler, Meslek Odalar›, emekten
yana siyasi parti temsilcileri ve dev-
rimci demokrat kamuoyu gerekli ça-
balar› ve gerekli yard›mlar› yapm›fl-
lard›r.

YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi:: DDiirreenniiflfl nnaass››ll bbiirr
sseeyyiirr iizzlleeyyeecceekk??

KAN‹ BEKO: Direnifl bundan
sonrada bugüne kadar yap›lanlar gi-
bi, D‹SK Genel- ‹fl Sendikas› gele-
nekleri do¤rultusunda Karfl›yaka Be-
lediyesi’nden tafleronlar› kovuncaya
kadar, arkadafllar›m›zda ifl bafl› yapt›-
r›l›ncaya kadar devam edecektir. 

Kent A.fi. ‹flçileri Direnecek!

DD‹‹SSKK
GGeenneell-- ‹‹flfl

SSeennddiikkaass›› ggeelleenneekklleerrii
ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa KKaarrflfl››yyaakkaa

BBeelleeddiiyyeessii’’nnddeenn ttaaflfleerroonnllaarr››
kkoovvuunnccaayyaa kkaaddaarr,,

aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zzddaa iiflfl bbaaflfl››
yyaapptt››rr››ll››nnccaayyaa kkaaddaarr

ddeevvaamm eeddeecceekkttiirr..
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Her insan çok de¤erlidir. 
Her insan e¤itilebilir.
Her insan örgütlenebilir. 
Her insan de¤iflebilir. 
Bunlar› akl›m›zdan ç›karma-

yaca¤›z. 
Ve herkesin devrim için,

kavga için yapabilecek bir fleyi
mutlaka vard›r. 

Bir avuç iflbirlikçi
faflist hariç, herkes
bizimdir. 

Neredeyse bir
f›kra haline gel-
mifltir, ama Day› ile
bir arkadafl›m›z ara-
s›nda yaflanan flu
konuflma gerçektir. 

Arkadafl›m›z çok
ciddi, dertli bir flekil-
de gelir ve “Ben
devrimcilik YAPA-
MAYACA⁄IM” der,
“Neden?” der Day›. ““ÇÇookk kkoorr--
kkuuyyoorruumm”” diye cevap verir.
Day›’n›n cevab› çok basittir:
""SSaaffllaarr››mm››zzddaa cceessuurr ççookk,, bbiirr
ddee kkoorrkkaa¤¤››mm››zz oollssuunn,, ddeevvrriimm--
ccii ssaaffllaarrddaa kkaall››rrssaann,, kkoorrkkaakk--
ttaann kkaahhrraammaann ddaa çç››kkaarrtt››rr››zz,,
aammaa ddüüzzeennee ggiiddeerrsseenn iinnssaann››nn
ppoossaass››nn›› çç››kkaarrtt››rrllaarr..""

Ve günler, haftalar süren ko-
nuflmalar, tart›flmalar sonunda
arkadafl›m›z kal›r saflar›m›zda,
ta ki flehit olana kadar. 

Tek bir insan›m›zdan bile
vazgeçmemeliyiz. 

Onu düzene göndermemek
için sonuna kadar savaflmal›-
y›z. 

MUTLAKA ULAfiMALIYIZ
ONA.

Yüzyüze konuflarak, telefon-
la, mektup ile, bir selam ile
ama mutlaka ulaflmal›y›z. Ona
bir çift sözümüzü ulaflt›rmal›y›z. 

‹haneti ve iflbirli¤ini as-
la unutmayaca¤›z, asla
ba¤›fllamayaca¤›z.

‹hanet ve iflbirli¤i d›fl›n-
da her suç, her zaaf afl›l›r. 

Devrimci mücadele saflaflt›-
r›r.

Kavga insanlar› da, olaylar›
da aarr››nndd››rr››rr,, temizler. 

Bir avuç iflbirlikçi d›fl›nda
herkes bizim olmal›d›r, hedefi-
miz bu olmal›d›r. 

Kolay de¤ildir elbette bu. 

AMA ASLA VAZGEÇMEYE-
CE⁄‹Z BUNDAN. 

Düflman saflar›n› olabildi-
¤ince daraltaca¤›z.

Dost saflar›m›z› olabildi¤in-
ce geniflletece¤iz.

Arada kalanlar› öncelikle
kendi saflar›m›za çekmeye ça-
l›flaca¤›z. 

Bu mümkün olmazsa, en
az›ndan bize karfl› tarafs›zlaflt›-
raca¤›z. 

Nas›l tarafs›zlaflt›raca¤›z, en
az›ndan düflman›n ideolojik

sald›r›lar› karfl›s›nda “ACA-
BA?” SORUSUNU takabiliyor-
sak kafas›na bu insanlar›n, bu
bir kazan›md›r bizim için. 

Nas›l tarafs›zlaflt›raca¤›z, en
az›ndan bir bildiri ile, bir kitap
ile, bir aç›klama ile ulafl›labilir
halde tutmaya çal›flaca¤›z on-
lar›. Yani kap›lar› kapatmaya-
ca¤›z, kapatt›rmayaca¤›z. So-
nunda onlar› kazanaca¤›m›z-
dan da eminiz.

Delilerimiz, evet, bir delimizi
bile kapt›rmayaca¤›z düzene. 

Ayr›ca kavga için-
de kimin ak›ll›, kimin
deli oldu¤u bazen ka-
r›fl›r; delinin ad› ç›k-
m›flt›r. Hani denir ya;
ak›ll› köprü arayana
kadar, deli karfl›ya
geçmifl bile. ‹flte ba-
zen bu delice cüret
gereklidir ve atars›n
kendini suya.

T›bbi anlam› ile de
olsa, mecazi anlam›
ile de olsa delilerimiz
de bizimdir elbette.

Gerekirse y›llarca bakar›z has-
talar›m›za, yine vermeyiz düfl-
mana, düzene b›rakmay›z, sa-
hipsiz b›rakmay›z. 

Anl›k veya sistemli bir flekil-
de olsun, yanl›fllar›-hatalar›
kavga düzeltir. 

Kültürel veya geçici bir ruh
hali ile de olsa hatalar› kavga
düzeltir. 

Bir tek insan›m›zdan bile as-
la vazgeçmeyece¤iz. 

Bir yerde bir Cepheli’nin t›r-
na¤› k›r›lsa bunu hissedebil-
mektir Cepheli olmak.

‹flte bu nedenle ne gözalt›,
ne tutsakl›k, ne illegalite koflul-
lar›nda yaln›z de¤ilizdir. 

Birimiz hepimiz için olabildi-
¤imiz gibi, hepimiz birimiz için
de oluruz. Bu bizim tarihimizdir.
Bu bizim gelene¤imizdir. Bu bi-
zim miras›m›zd›r. Ve bizi gele-
ce¤e tafl›yacak olan da budur.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

B‹R TEK 
‹NSANIMIZDAN 

B‹LE ASLA 
VAZGEÇMEYECE⁄‹Z!

TTeekk bbiirr iinnssaann››mm››zzddaann bbiillee
vvaazzggeeççmmeemmeelliiyyiizz.. OOnnuu
ddüüzzeennee ggöönnddeerrmmeemmeekk
iiççiinn ssoonnuunnaa kkaaddaarr
ssaavvaaflflmmaall››yy››zz.. 
BBiirr aavvuuçç iiflflbbiirrlliikkççii dd››flfl››nnddaa
hheerrkkeess bbiizziimm oollmmaall››dd››rr,,
hheeddeeffiimmiizz bbuu oollmmaall››dd››rr.. 



Güler Zere halen
tecrit alt›nda, halen
kanserle tek bafl›na
mücadele etmek zo-
runda. Anadolunun
birçok ilinde, ‹stan-
bul’da, yurtd›fl›nda
“Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n” talebiy-
le eylemler yap›l›-
yor, imzalar topla-
n›yor, Adalet Ba-
kanl›¤›’na fakslar
çekiliyor, Milletve-
killeri görüldü¤ü
yerde bu talep on-
lara da ulaflt›r›l›yor.
Ancak AKP ‹ktidar› bir devrimciyi
daha göz göre göre katletmeye çal›-
fl›yor. Ayd›nlar, sanatç›lar, avukat-
lar, aileler, sendikac›lar yapt›klar›
eylemlerle Güler Zere’ye sahip ç›-
kacaklar›n› ve bir insan›n öldürül-
mek istenmesine seyirci kalmaya-
caklar›n› dile getiriyorlar.  

““BBiizz AAff  DDee¤¤iill AAddaalleett
‹‹ssttiiyyoorruuzz””

TAYAD’l› Aileler 8 Temmuz gü-
nü kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›
için ‹‹ssttaannbbuull Bak›rköy Özgürlük
Meydan›’ndayd›lar. 

Meydanda “Tecrit Öldürüyor
Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pan-
kart› açan ve Güler Zere’nin resim-
lerini tafl›yan TAYAD’l› Aileler
yapt›klar› aç›klamada Zere öldükten
sonra m› tahliye edilecek diye
sordular. Mehmet Güvel taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; Güler Zere’nin
hayati riski olmas›na ra¤men s›cak
hava koflullar›nda 14 saat yol getiri-
lip, 10 dakika muayenenin ard›ndan
dinlendirilmeden geri götürüldü¤ü-
ne de¤inildi. “Biz sahip ç›karsak
Güler Zere yaflayacak” diyen Gü-
vel’in ard›ndan HHB avukatlar›n-
dan Oya Aslan Cumhurbaflkan›’na
soruldu¤unu, Cumhurbaflkan›’n›n
“kendisini affetmem mümkün de-
¤il” dedi¤ini belirtti. “Bizim kimse-
den af gibi bir talebimiz olmad›, biz
adalet istiyoruz” diyen Aslan; mev-
cut yasalara göre Güler Zere’nin

hastal›¤›n›n iyileflinceye kadar tah-
liye edilmesi gerekti¤ini belirtti.
Aç›klaman›n ard›ndan TAYAD’l›lar
1500 bildiriyi Bak›rköy’de da¤›tt›.

OOnnuu YYaaflflaattaabbiilliirriizz!!
AAnnkkaarraa’da TAYAD’l› Aileler

Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›-
n› üç haftad›r alanlarda hayk›r›yor.
4 Temmuz’da K›z›lay Yüksel Cad-
desi’nde bir araya gelen TAYAD’l›
Aileler, kanser hastas› Güler Ze-
re’nin serbest b›rak›lmas›n› istedi-
ler. Eyleme KESK, SES, E⁄‹T‹M-
SEN’li memurlar, ‹vme Dergisi ça-
l›flanlar› ve Ankara 78’liler Derne¤i
de destek verdi.

TAYAD’l› Aileler ad›na Bayram
fiahin yapt›¤› aç›klamada; “Güler’
in ölmesine izin vermeyece¤iz! Onu
yaflatabiliriz” dedi. 

ÇÇaa¤¤rr››mmaa SSeenn DDee KKaatt››ll
BBuurrssaa'da Güler Zere'ye Özgür-

lük talebiyle ile ilgili kampanya de-

vam ediyor. Kam-
panya çerçevesinde
7 Temmuz günü,
Bursa Heykel Mey-
dan›’nda, “Devrimci
Tutsak Güler Zere,
14 y›ld›r Tutuklu
Kanser Hastas›, Gü-
ler Zere’nin Tahliye
Edilmesini ‹stiyo-
rum Ça¤r›ma Sen
De Kat›l” yaz›l› el
ilan› da¤›tt›lar. Bir
saatte 1000 bildiri
da¤›t›ld›. 

8 Temmuz günü,
250 afifl, Osmanga-

zi, Y›ld›r›m ve Kestel ilçelerinin
merkezi yerlerine as›ld›. Halk›n
kampanyay› sahiplenmesi ile iflyeri
ne ve kahvehanelerin camlar›na da
afifller as›ld›.

TTaabbuuttuunnuu DDee¤¤iill
ÖÖzzggüürrllüü¤¤üünnüü ‹‹ssttiiyyoorruuzz

TAYAD’l› Aileler 3 Temmuz gü-
nü AAnnttaallyyaa K›fllahan Meydan›’
ndayd›lar. Ayfle Alkurt’un yapt›¤›
aç›klamada devletin tecrit politikas›
teflhir edilerek, insanlar› ölüme sü-
rükledi¤i anlat›ld›.

SSuuççlluu,, TTeeccrriittttee IIssrraarr EEddeenn
AAKKPP’’ddiirr

‹‹zzmmiirr Kemeralt› Girifli’nde 3
Temmuz’da eylem yapan TAYAD’
l›lar, tahliye edilmeyerek hastal›¤›n
ilerlemesi ve bunun sonucu olarak
belki de Güler’in yaflam›n› yitirme-
sinden tecritte ›srar eden AKP’nin
sorumlu olaca¤› vurguland›. Yap›-
lan aç›klamada AKP, Güler Zere’yi
bilinçli olarak katletmek istiyor de-
nildi. 

MMaallaattyyaa AAKKPP BBiinnaass››
ÖÖnnüünnddee PPrrootteessttoo vvee GGöözzaalltt››

3 Temmuz günü Çocuk ve Ai-
le’den Sorumlu Devlet Bakan› Sel-
ma Aliye Kavaf, MMaallaattyyaa’dayd›.
AKP il binas›n› ziyaret edip ç›kt›¤›
s›rada ellerinde Güler Zere’nin bu-
lundu¤u dövizleri aç›p slogan ata-
rak “Güler Zere’ye Özgürlük” iste-

“Biz SSahip ÇÇ›karsak“Biz SSahip ÇÇ›karsak
Güler ZZere YYaflayacak”Güler ZZere YYaflayacak”
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diklerini söyleyerek taleplerini dile
getirmeye çal›flan Halk Cepheliler
yerlerde sürüklenerek sokak orta-
s›nda iflkence yap›larak gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt›lar daha sonra
serbest b›rak›ld›. 7 ve 8 Temmuz
günleri ‹nönü, ‹stasyon, Yeflilyurt,
Emeksiz Ve Hasanbey caddelerinde
14 y›ld›r tutuklu kanser hastas›
Güler Zere’ ye özgürlük kampanya-
s› kapsam›nda afifllemeler yap›ld›. 

5 Temmuz günü Malatya da
her y›l düzenlenen Arguvan’a
ba¤l› Ermiflli köyü ‹mam Caferi
Anmas›  düzenlendi. Anmaya
kat›lan Halk Cepheliler, Güler
Zere için oluflturduklar› dosyay›
orada bulunan CHP milletvekili
Mevlüt Aslano¤lu ile görüflerek
kendisine verdiler. Aslano¤lu’ya
Güler Zere’nin kanser hastas› ol-
du¤unu, adli t›p raporu olmas›na
ra¤men Zere’nin hala tutsak ol-
du¤unu ve gün gün ölüme gitti¤i
dile getirdiler. Bir insan›n ölümü
karfl›s›nda bir milletvekili olarak
ne yapaca¤› soruldu. Aslano¤lu
dosyay› alarak kesinlikle bir in-
san›n bu flekilde ölümüne karfl›

oldu¤unu ne gerekiyorsa yapaca-
¤›n› belirtti. Aslano¤lu pazartesi
günü bu konuyla ilgili sorumlu
bulunan kurumlara resmi yaz›fl-
malarda bulunaca¤›n› belirtti.

AAddaannaa’’ddaa GGüülleerr ZZeerree iiççiinn
AAffiiflfllleemmee

9 Temmuz günü Adana’da
özellikle Güler Zere’nin kald›¤›
Balcal› Hastanesi çevresi olmak
üzere Reflatbey Mahallesi, De-

nizli Mahallesi, Atatürk Cad-
desi, Gazipafla bulvar› boyun-
ca afifllemeler yap›ld›. Üze-
rinde “Devrimci tutsak Güler
Zere 14 y›ld›r tutuklu kanser
hastas›. Güler Zere’nin Tahli-
ye Edilmesini istiyorum. Ça¤-
r›ma sen de Kulak ver” yazan
afifllemelerle Adana halk›na
Güler Zere’yle dayan›flma
ça¤r›s› yap›ld›. 

Balcal› Hastanesi ve çevre-
sinde yap›lan afifllemelerde
orada bulunan hasta yak›nla-
r›yla da sohbet edildi, Güler
Zere’nin sa¤l›k durumu anla-
t›ld›. Ziyaret saatine denk ge-
len afifllemede birçok insana
ulafl›ld› ve ertesi gün hastane
önünde yap›lacak bas›n aç›k-
lamas›na ça¤r› yap›ld›. Gazi-
pafla caddesi boyunca as›lan
28 afiflin ard›ndan ‹lhami fia-
hin ve Mazlum Ulusal gözalt›-
na al›nd›. fiahin ve Ulusal,

‹zinsiz Afifl asmaktan 140’ar lira
para cezas› kesildikten ve yakla-
fl›k 2 saat Yarbafl› Karakolu’nda
bekletildikten sonra serbest b›ra-
k›ld›lar.

GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk
TAYAD’l› Aileler 6 Temmuz gü-

nü AAnnttaakkyyaa Ulus Alan›’nda Güler
Zere’ye Özgürlük kampanyas› kap-
sam›nda bir eylem yapt›. Eylemde
TAYAD’l› Aileler ad›na bir aç›kla-
ma yapan Seval Arac›: “Ülkemizin
en büyük sorunlar›ndan biri hapis-
hanelerdir. Bir ülkede fabrikalar ye-
rine hapishaneler aç›l›yor ve sürekli
o hapishanelerden tabutlar ç›k›yorsa
o ülkeyi yönetenlerle halk› aras›nda
bir çat›flma var demektir. Dünyan›n
hiçbir yerinde 7 y›l boyunca hapis-
hanelerden tabut ç›kt›¤› halde sesiz
kal›p bu ölümleri izleyen baflka bir
devlet yoktur” denilldi.  

GGüülleerr ZZeerree TTaahhlliiyyee EEddiilleennee
KKaaddaarr

‹‹sskkeennddeerruunn'da TAYAD'l› Aile-
ler 3 Temmuz günü Ayakkab› Boya-
c›lar Park›’nda Adana Ç.Ü.Balcal›
Hastanesi Mahkûm Ko¤uflu'nda ka-
lan, kanser hastas› Güler Zere ile il-
gili bir bas›n aç›klamas› yapt›. Ga-
rip Polat yapt›¤› aç›klamada Zere
tahliye edilene ka-
dar bu mücadelele-
rini sürdürecekleri-
ni vurgulad›.  

GÜLER ZZERE iile 
dayan›flma iiçin
� Çukurova Üniversitesi

Balcal› Araflt›rma Hastanesi
Mahkum Ko¤uflu/ADANA

� Karatafl Hapishanesi/
ADANA

PROTESTO ‹‹Ç‹N
TC. Adalet BAKANLI⁄I

06669 KIZILAY/ANKARA

TEL:90(312)417 77 70

FAKS:90(312)419 33 70
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Halk›n Hukuk Bürosu müvekkil-
leri Güler Zere ile ilgili yaz›l› aç›k-
lama yay›nlad›. 8 Temmuz 2009 ta-
rihli 292 No’lu aç›klamas›nda so-
rumlular› görevlerini yapmaya; ka-
muoyunu duyarl›l›¤a ça¤›ran HHB
Avukatlar› sürecin takipçisi olacak-
lar›n›n alt›n› çizdiler. Aç›k yasa hü-
kümleri ve Adli T›p raporlar›na ra¤-
men Güler Zere’nin serbest b›rak›l-
mayarak ölüme gönderildi¤ine de-
¤inilen aç›klamada “Yap›lan adli ve
idari tüm baflvurulara, ilgili bilim ve
hukuk çevrelerinin tüm itiraz ve
uyar›lar›na ra¤men Güler ZERE
serbest b›rak›lm›yor.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›ndaki Kanun uyar›nca
hasta hükümlülerin infaz›n›n erte-
lenmesinin gerekmesine, ‹nsan
Haklar› Avrupa Sözleflmesi ve di¤er
sözleflmeler uyar›nca yaflam hakk›
koruma alt›nda oldu¤u halde serbest

b›rak›lm›yor. Tüm dünyan›n gözleri
önünde sadece vicdanlar de¤il ayn›
zamanda hukuk kurallar›n› çi¤neni-
yor. Bu nedenledir ki siyasal iktida-
ra yöneltilmesi gereken talep, 07.
07.2009 tarihli Taraf Gazetesi'nin
manfletinde oldu¤u gibi merhamet
de¤il adalet talebidir. Çünkü Güler
ZERE suçlu de¤il "hasta", merha-
met de¤il "adalet" istiyor. Baflta ya-
flam hakk› olmak üzere tüm haklar›
çi¤nen ve ölüme tekedilen Güler
ZERE de¤il; suç iflleyen ve suç iflle-
meye devam edenler merhamet di-
lemelidirler. Baflta Elbistan Kapal›
Hapishanesinde tutulmaktayken ra-
hats›zl›¤›n› hapishane idaresine bil-
dirmesine ra¤men tedavisi konu-
sunda hiçbir giriflimde bulunmayan
hapishane idaresi merhamet dileme-
lidir. Çukurova Üniversitesi Difl He-
kimli¤i Fakültesi doktorlar›ndan
Mert SANRI ve di¤er yetkililer
merhamet dilemelidir. Siyasal ikti-
dar› uyar›yoruz; suç ifllemeye son
verin! “  sözlerine yer verilerek Ze-
re’nin derhal tahliye edilmesi ge-
rekti¤ine de¤inildi. 

ÇHD: “Güler Zere’yi
Öldürtmeyece¤iz!”

Kanser olan tutsak Güler Ze-
re’nin uzman tabiplerce raporu ol-
mas›na rahmen tahliye olmamas›
üzerine  Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i (ÇHD) üyeleri Sultanahmet
Adliyesi önünde bir eylem yapt›. 

“Güler Zere’yi öldürtmeyece-
¤iz” yazan bir pankart açan hukuk-
çular ad›na ÇHD Baflkan› Taylan
Tanay bir aç›klama yapt›. “Burada
uzman tabip raporu olmas›na ra¤-
men Güler Zere’nin serbest b›rak›l-
mamas› üzerine Elbistan ‹nfazdan
Sorumlu Cumhuriyet Savc›s› Or-
han Demir hakk›nda “kasten adam
öldürmeye teflebbüs” suçundan suç
duyurusunda bulunmaya geldik”
diyen Tanay daha sonra haz›rlam›fl
olduklar› aç›klamay› okudu.

Güler Zere’nin elde bulunan ra-
porlara ra¤men ‹stanbul Adli T›p
kurumuna sevkinin amaca elverifl-
siz ve yaflam› üzerindeki riski art-

t›rd›¤› belirtilen aç›klamada; “Adli
T›p Kurumu; hukuksal veya bilim-
sel olarak üniversite hastanesinin
üstü de¤ildir” dendi.

Aç›klamada kaybedilen zama-
n›n, ambulanslarda, mahkum ko-
¤ufllar›nda meydana gelen fiziksel
yorgunlu¤un telafisinin mümkün
olmad›¤› belirtilerek, Anabilim Da-
l› roporu ele al›narak Güler Ze-
re’nin derhal tahliye edilmesi ge-
rekti¤i söylendi. 

Eylemin ard›ndan adliyeye giri-
lerek Savc› Orhan Demir hakk›nda
“kasten adam öldürmeye teflebbüs,
iflkence, görevi kötüye kullanma ve
görevi ihmal” suçlamalar›yla suç-
duyurusunda bulunuldu.

Merhamet De¤il
Adalet ‹stiyoruz

“Eriyen vve
Tükenen
Adaletinizdir”

Tecrite Karfl› Ayd›n ve Sanatç›-
lar Güler Zere’nin serbest b›rak›l-
mas› için 10 Temmuz günü ÇHD
‹stanbul fiubesi’nde bir bas›n top-
lant›s› yapt›lar. “Güler Zere Yafla-
s›n”, “Eriyen ve Tükenen Güler Ze-
re’nin Bedeni De¤il Adaletinizdir”
pankartlar›n›n ve Güler Zere’nin
foto¤raflar›n›n as›l› oldu¤u bas›n
toplant›s›nda HHB avukatlar›ndan
Taylan Tanay bu ülkenin ayd›nlar›
sanatç›lar› avukatlar› olarak Güler
Zere’nin yaflamas› için ellerinden
gelen her fleyi yapacaklar›n› dile
getirdi. Ard›ndan aç›klamay› oku-
mak üzere sözü Sevim Belli’ye b›-
rakt›. 

Güler Zere’nin hastal›¤›n›n son
evresinde oldu¤unu söyleyen Belli,
O’nu yaflatmak için herkesin elini
tafl›n alt›na sokmas› gerekti¤ini
söyledi. “Ça¤r›m›zd›r. Baflta Cum-
hurbaflkan›, Baflbakan ve Adalet
Bakan› olmak üzere, hükümeti, ya-
salar› uygulamaya davet ediyoruz”
denilen aç›klaman›n ard›ndan sözü
‹lkay Akkaya ald›. Hücre tipi ceza-
evlerinin zaten insanl›k d›fl› bir uy-
gulama oldu¤unu, söyleyen Akka-
ya, insanlar›n bu koflullarda iyilefl-
mesinin mümkün olmad›¤›n› vur-
gulad›. Grup Yorum’un ve di¤er ay-
d›n sanatç›lar›n da söz alarak Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› iste-
dikleri bas›n toplant›s›na yaklafl›k
60 kifli kat›ld›. 
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Özgürlük Komitesi 4 Tem-
muz günü Fransa’n›n Blois fle-
hir merkezinde kurulan pazarda
Güler Zere için stand açt›, bildiri
da¤›t›p bilgilendirme yapt› ve
imza toplad›. Güler Zere’yi ya-
flatmak için yürütülen kampan-
yaya Yeni Anti-Kapitalist Partisi
ve Eflitli¤in Dostlar› adl› dernek-
te destek verdi. Blois’in ba¤l› ol-
du¤u Loir et Cher eyaletinin ye-
rel gazetesi “la nouvelle republi-
que” yap›lan görüflme sonucun-
da gazetede “Güler Zere için se-
ferberlik” bafll›kl› bir haber ya-
y›nlad›. Özgürlük Komitesi’nin
yapm›fl oldu¤u eyleme kat›lan 30
kifli pankartlar›yla, dövizleriyle,
k›z›l bayraklar›yla, bildirileriyle
Güler Zere için özgürlük istedi. 

Paris’te 5  Temmuz’da, Eme-
ranville-Pontault Combault pa-
zar›nda Güler Zere için özgürlük
ça¤r›s›nda bulunuldu ve bildiri
da¤›t›m› yap›ld›. Bildiri da¤›t›m›
s›ras›nda ‹lker Alcan ve fiefik
Sar›kaya’n›n hiçbir kan›t olmak-
s›z›n, sadece devrimci olduklar›
ve Türkiye faflizmine karfl› mü-
cadele ettikleri için Fransa’da 1
y›l› aflk›n bir süredir tutuklu bu-
lunduklar›ndan da söz edildi. 

6 Temmuz günü Halk Cephe-
si üyeleri Almanya’n›n Düssel-
dorf flehrinde Türkiye Konsolos-

lu¤u önünde Güler Zere için
bir eylem gerçeklefltirdi. Ey-
lemde “Güler Zere’ye Özgürlük”
pankart› aç›larak “Güler Zere’ye
Özgürlük, Devrimci Tutsaklara
Özgürlük” sloganlar› at›ld›.

Berlin Halk Cephesi taraf›n-
dan, Kreuzberg’de kurulan cuma
pazar›n›n giriflinde 3 Temmuz’da
“Güler Zere’yi Öldürtmeyece-
¤iz” slogan›yla yap›lan eylemde
Almanca ve Türkçe bildiriler da-
¤›t›larak, imza topland›. 

Hamburg TAYAD Komite
üyeleri Altona GrofleBergfltra-
se’de, 4 Temmuz günü açt›klar›
stantta, Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas› için Almanca ve
Türkçe bildiri da¤›t›p, imza top-
lad›lar.

7 Temmuz’da Avusturya’n›n
baflkenti Viyana’n›n Stephanp-
latz Meydan›’nda Güler Zere
için özgürlük talebiyle Almanca
“Acil yaflam ça¤r›s›, Güler Zere
serbest b›rak›ls›n” pankart›n›n
aç›ld›¤› bir eylem yap›ld›.  Güler
Zere’nin foto¤raflar›yla birlikte
Almanca “Türkiye’de tutuklu
bulunan kanser hastas› Güler Ze-
re serbest b›rak›ls›n ve Güler Ze-
re’nin hapishanelerde katledil-
mesine izin vermeyece¤iz” yaz›-
l› dövizler tafl›nd›. Eyleme 50
kifli kat›ld›. 

‹ngiltere TAYAD Komite 3
Temmuz günü Türkiye Elçili¤i
önünde kanser hastas› Güler Ze-
re’nin serbest b›rak›lmas› için bir
eylem düzenledi. “Türkiye F Tipi
Hapishanesinde Kanser Hastas›
Güler Zere’ye Özgürlük, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” ya-
z›l› bir pankart›n aç›ld›¤›, ‹ngiliz-
ce ve Türkçe dövizlerin tafl›d›¤›
eylemde, ‹ngilizce ve Türkçe ola-

rak “Devrimci Tutsaklar Onuru-
muzdur, ‹zolasyon Öldürüyor
‹zolasyonu Durdurun, Hapisha-
nelerdeki Katliamlara Son” ve
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›l-
d›, TAYAD Komite imzal› ‹ngi-
lizce bildiriler da¤›t›ld›. 

Londra’da “Kanser hastas›
Güler Zere serbest b›rak›ls›n”
kampanyas› için imza toplanma-
ya ve Güler Zere’ye kart ve mek-
tup gönderilmeye devam edildi.
4 Temmuz günü Londra’n›n ifl-
lek al›flverifl merkezlerinden olan
Wood GGreen al›flverifl merkezin-
de Güler Zere’yle ilgili bir stant
aç›larak, durumu hakk›nda bilgi-
lendirme yap›ld›. “Türkiye F Ti-
pi hapishanesinde kanser hastas›
Güler Zere’ye özgürlük” pankar-
t›n›n aç›ld›¤› standda Türkiye’de
yaflanan hukuksuzluklar, insan-
l›k d›fl› uygulamalar anlat›larak
imza topland›, bildiri da¤›t›ld›. 

Ayr›ca Tehdit AAlt›nda BBulu-
nan HHalklar ‹çin DDerne¤i ziya-
ret edilerek, Güler Zere’ye sahip
ç›kma ça¤r›s› yap›ld›. Son olarak
Avusturya YYefliller Partisi’yle
görüflen UTMP’liler, Pressinger
bürosunda bulunmamas› üzerine
sekreterlerine Güler Zere ile ilgi-
li mail gönderip, sekreterlerden
yard›mc› olacaklar›na dair cevap
ald›lar.  Uluslararas› Tecritle Mü-
cadele Platformu, 3 Temmuz’da
Viyana’da bulunan Uluslar ar as›
Af ÖÖrgütü ve ‹nsan HHaklar›
için BBoltzmann EEnstitüsü’nü
ziyaret ederek, kanser hastas›
Güler Zere’nin ser-
best b›rak›lmas›
için acil eylem ça¤-
r›s›nda bulundu.

‹ngiltere’den, Fransa’dan, AAlmanya’dan,
Avusturya’dan AAyn› TTalep:

GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK
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Çukurova’n›n s›ca-
¤›n›n ortal›¤› kas›p ka-
vurdu¤u, insan›n s›-
caktan soka¤a ç›kma-
ya cesaret edemedi¤i
bir zamanda yola ç›-
kard›lar Güler Ze-
re’yi...

Hapishanelere, hastanelere, sür-
güne gönderilen tutsaklar bilirler
hapishane deyimiyle “sevk” in nas›l
bir iflkence oldu¤unu...

Bu e¤lenceli bir “yol hikayesi”
de¤ildir. Hapishane d›fl›na ç›kar›lan
tutsa¤›n ilçeleri, flehirleri ya da so-
kaktaki insanlar› seyretti¤i, gördü-
¤ü, do¤a’y› izledi¤i bir “yol hikaye-
si” de¤il, iflkenceye dönüflen zorun-
lu bir yolculuktur.

Güler Zere’yi hasta yata¤›ndan
kald›r›p, ameliyatl› haliyle, halsiz
ve bitkin iken ‹stanbul’a göndermek
aç›kça Güler’in bir an önce ölmesi-
ni istemekti. 

S›caklar›n insan› adeta bo¤du¤u
bir zamanda Güler Zere tam 14 saat
sürecek bir iflkenceye dönüflen bu
yolculukta, yan›nda bir sa¤l›k gö-
revlisi ve klimal› bir araçla götürül-
medi.

Her sevkte oldu¤u gibi onlarca
silahl› asker vard›. Hasta haliyle
Güler’e “kaçabilir” gözüyle bak›p
elleri tetikte onu gözetim alt›nda tu-
tuyorlard›.

As›l sorun fluydu; vücudunda
kanserin h›zla yay›ld›¤› bir s›rada
ve ortada yeterince aç›k ve kesin

t›bbi raporlar varken, Güler hangi
mant›kla ‹stanbul’a gönderiliyordu? 

Güler’in teflhisinin, tedavisinin
geciktirilmesinin ve hastal›¤›n›n
h›zla ilerlemesinin sorumlular›, bu
kez de, özgürlü¤ünü engellemek
için yeni engeller ç›kar›yorlard›.

Mesele, Adli T›p raporu ise, za-
ten Güler Zere’nin böyle bir raporu
vard›. Çukurova Üniversitesi Adli
T›p Anabilim Dal› taraf›ndan haz›r-
lanan rapor, aaçç››kk vvee kkeessiinn olmas›na
ra¤men Elbistan ‹nfaz Savc›s› ek ra-
por istiyor. 

Oysa, 14 saatlik bir iflkence de-

mek olan Adana-‹stanbul yolculu-
¤undan sonra ‹stanbul Adli T›p’ta
sadece 15 dakikal›k bir kontrolden
geçti Güler.

Bunca eziyeti yaflad›¤› bu sevk-
te, 5 dakika olsun dinlenmesine bile
f›rsat vermediler. 

Dama¤› al›nm›flt› ve o nedenle
de, beslenmesi için özel bir diyet ge-
rekiyordu. Onu ‹stanbul’a gönde-
renlerin elbette bu durum umurlar›n-
da bile de¤ildi. ‹sterse aç kals›nd›.
Ya da yar› koma halinde olsundu!

Güler’in avukatlar›n›n, ““GGüülleerr
bbuu uuzzuunn yyoollccuulluu¤¤uu kkaalldd››rraammaazz..
DDiinnlleennmmeessii,, hheemmeenn yyoollaa çç››kkaarr››ll--
mmaammaass››,, ssuu-- yyiiyyeecceekk vvee iinnssaannii iihhttii--

yyaaççllaarr››nn››nn kkaarrflfl››llaannmmaass›› ggeerreekkiirr.. OO
nneeddeennllee hhaassttaanneeyyee yyaatt››rr››llmmaall›› vvee
ddaahhaa ssoonnrraa AAddaannaa’’yyaa ggööttüürrüüllmmeellii””
talepleri kabul edilmedi.

Güler, o a¤›r hasta haliyle, yor-
gun ve hiçbir insani ihtiyac› karfl›-
lanmadan tekrar yola ç›kar›ld›.

Ve 14 saat sürecek bir dönüfl yol-
culu¤uyla Güler, eziyet dolu 28 saa-
ti yolda geçirmifl oldu. 

Vücudu sapasa¤lam bir insan›n
bile kald›ramayaca¤›, 28 saatlik bir
iflkenceydi.

Hasta yata¤›nda olmas› gereken

Güler’in yaflad›klar›, ona yaflat›lan-
lar, tam da faflizmin mant›¤›na uy-
gundur.

‹nsan yok o mant›kta. ‹nsaf yok.
Vicdan yok. Hukuk yok. Adalet
yok. S›n›fsal bir kinle zulmediyor-
lar Gülerler’e. Geçen her gün ölüme
biraz daha yaklaflan bir kanser has-
tas›na iflkence yaparak, ömrünü k›-
saltmaya devam ediyorlar.

Güler’in ‹stanbul’a sevk karar›n›
verenlerle, Güler’e yaflat›lan sevk
iflkencesi ile igili olarak TAYAD’l›
Ailelerde bir aç›klama yapt›.

7 Temmuz 2009 tarihli aç›kla-
mada, Güler Zere’nin 15 dakikal›k
bir muayene için getirildi¤i, sevkin
bafll› bafl›na bir iflkence oldu¤u be-
lirtilip flöyle denildi:

“O zaman niye ‹stanbul'a gönde-
rilmifltir? Ayr›ca tedavisinin sürdü-
¤ü Üniversite Hastanesi’nde de ra-
por düzenlenmifltir. Bu rapor da
aç›k olarak Güler Zere'nin sa¤l›k
durumunun hapishanede kalmaya
elveriflli olmad›¤› belirtilmektedir.
Niye bu bilimsel raporlar yeterli gö-
rülmemektedir? Bu iflkence de¤ilse
nedir? Bu iflkencenin hesab›n› kim
verecek?” 

Kanser Hastas› Güler Zere’ye

SEVK ‹fiKENCES‹

Trakya HHalk CCephesi: yyapt›¤›
yaz›l› aaç›klama iile ““GGüülleerr
ZZeerree''nniinn tteeddaavviissiinniinn ssaa¤¤ll››kkll››
yyüürrüümmeessii iiççiinn ddeerrhhaall ttaahhlliiyyeessiinnii
ttaalleepp eeddiiyyoorruuzz..”” diyerek GGüler
Zere'ye öözgürlük iistedi.

E¤itim-Sen HHatay fifiube BBaflka-
n› SServet KKavuko¤lu, yapt›¤›
aç›klama iile ""ÖÖllüümmlleerriinn oorrttaa¤¤››
oollmmaammaakk iiççiinn GGüülleerr ZZeerree''yyee
öözzggüürrllüükk iisstteeyyeelliimm"" dedi.
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Tecrit sürdükçe hastal›klar, sa-
katl›klar ve ölümler artarak süre-
cektir. Tecrit tutsaklar›n yaln›z bey-
nine de¤il, ayn› zamanda, do¤rudan
bedenlerine, fiziksel varl›klar›na, ve
sa¤l›klar›na yönelik bir tehdittir.

BBiirriinncciissii; hapishanelerde tecrite
dayal› olarak sürdürülen politikalar
sonucu tutsaklar, hastal›klara aç›k
hale getirilen koflullarda yaflat›l-
maktad›rlar.

‹‹kkiinncciissii;; bir hastal›k durumunda
ise tutsaklar›n tedavileri bilinçli ola-
rak engellenmektedir. Böylece has-
tal›k ilerlemekte, erken teflhis kon-
mas› durumunda iyileflmesi müm-
kün olan çeflitli hastal›klarda iyilefl-
me ihtimali ortadan kalkmaktad›r.

Böylece ölümler ve sakatl›klar
ço¤almaktad›r. Güler Zere’nin kan-
ser hastal›¤›na yakalanmas›n›n, ölü-
me hergün bir ad›m daha yaklaflma-
s›n›n sorumlusu tecrit politikas›d›r.

Oligarfli tutsaklar› teslim almak
için her yöntemi denemekte ve kul-
lanmaktad›r. 

Tecritin tutsaklar›n sa¤l›klar›n›
ve yaflamlar›n› nas›l tehdit etti¤ini
gösteren örnekler yüzlercedir.

TTEECCRR‹‹TTTTEE ÖÖLLÜÜMM!!
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

(T‹HV) Genel Sekreteri Dr. Metin
Bakkalc›’n›n aç›klad›¤› rakamlara
göre, 2008 y›l›nda, hapishanelerde
sa¤l›k sebebiyle tahliye edilmeyip
hhaayyaatt››nn›› kkaayybbeeddeenn kkiiflflii ssaayy››ss››
3399’’dduurr.. Bakkalc›, hapishanedeki tu-
tuklu ve hükümlülerin doktora ç›k-
ma, tedavi olma, sa¤l›k hizmeti al-
ma konusunda ciddi sorunlar› oldu-
¤unu belirtiyor. 

T‹HV’in “3399 ÖÖLLÜÜMM!!”” tespiti
kendi ulaflabildiklerini içeriyor daha
çok. Adalet Bakanl›¤›’n›n internet
sitesinde aç›klanan verilere göre ise,
hapishanedeki ölümlerin say›s›
113300’’uunn üüzzeerriinndde!!....

Ölümleri ço¤altmak için tüm ik-
tidar, tüm devlet mekanizmas› se-

ferber olmuflken, bu kadar ölüm ol-
mas› do¤al elbette. 

TTeeccrriitt 
TTEEfifiHH‹‹SSEE EENNGGEELL!!
ÖÖRRNNEEKK:: GGüülleerr ZZeerree

Bakal›m, izleyelim ad›m ad›m. 

–– Önce dama¤›nda bir mercimek
tanesi büyüklü¤ünde bir flifl ç›kt›.

– Tam 2 ay boyunca Elbistan
Hapishanesi ciddi bir tedavi uygula-
mad›.

– fiifl büyüdü. A¤z›n›n içini dol-
durdu. Kan, iltihap akmaya bafllad›.

– 22 aayy bbooyyuunnccaa aa¤¤rr›› iiççiinnddee,, uy-
kusuz, yemek yiyemez bir biçimde
bekletildi. AAnnccaakk 2 ay sonra Adana
Balcal› Hastahanesi’ne sevk edildi.

– Hastahanede, ““ss››rraa ddoolluu”” de-
nilerek, tedavisine bafllanmad›.

– Tekrar hastaneye getirildi¤inde
bu kez de, “Mahkum ko¤uflunda yer
yok” denilerek tedavisi savsakland›. 

– Adana Balcal› Hastahanesi’n-
de muayene ve tedaviye bafllanmas›
için ttaamm 11 aayy geçti. Sonra a¤›z için-
de ç›kan urdan bir parça al›narak
teflhis konmaya çal›fl›ld›.

– Al›nan bu parça ile ilgili, pata-
loji ifllemi için 6600 ggüünn ssoonnrraayyaa ta-
rih verildi.

KISACASI; Adana’da hastal›¤›-
na bir teflhis konmas› için TTAAMM 33
AAYY oyaland›, bekletildi. 

Hapishane ve hastane idaresi,
sevki engelleyen d›fl güvenlik ve

savc›l›¤›n elbirli¤i ile Güler Ze-
re’nin hastal›¤›n›n ilerlemesine yol
aç›ld›. Güler Zere’yi kanser hastas›
yap›p, ölümün k›y›s›na tafl›yanlar,
bugün de tahliye etmeyip, d›flarda
tedavisini engelliyorlar.

AÇIKÇASI; Güler Zere’yi ad›m
ad›m ölüme tafl›yorlar...

TTeeccrriitt 
TTEEDDAAVV‹‹YYEE EENNGGEELL!!

Resmi kurumlar›n talebi üzerine
ÇÇuukkuurroovvaa Üniversitesi Adli T›p
AAnnaabbiilliimm DDaall›› taraf›ndan 22 Hazi-
ran 2009’da haz›rlanan raporda her
fley aç›kt›r:

1- “Evre 4 malign oral kavite
karsinomu nedeniyle hasta aa¤¤››rr
öözzüürrllüü say›l›r; YAfiAMI AA⁄⁄IIRR
RR‹‹SSKK ALTINDADIR...

2- Radyoterapi de dahil, yyoo¤¤uunn
vvee aa¤¤››rr bbiirr tteeddaavvii gerekebilece¤in-
den bu koflullar›n sa¤lanabilece¤i
bir sa¤l›k kuruluflunda tedavi edil-
melidir. 

3- Hapishane koflullar›nda BBUU
BBAAKKIIMM VVEE TTEEDDAAVV‹‹NN‹‹NN SSAA⁄⁄--
LLIIKKLLII OOLLAARRAAKK YYEERR‹‹NNEE GGEE--
TT‹‹RR‹‹LLMMEESS‹‹ mümkün de¤ildir. 

Ancak bu apaç›k rapor yetmiyor
düzenin hukukçular›na. Zere’yi sa-
l›vermek istemiyorlar ya; k›rk yer-
den ifade, soruflturma ç›kar›yorlar. 

Nitekim, bu iki aç›k rapor Elbis-
tan Savc›l›¤›’na yetmemifl olacak
ki, ek rapor istiyor üniversiteden.

Ek raporlar da haz›rlan›yor.

Çukurova Üniversitesi Adli T›p
Anabilim Dal› taraf›ndan 2 Temmuz
2009’de Elbistan Savc›l›¤›na gön-
derilen ek raporda da flöyle deniyor:

““BBaaflflkkaass››nn››nn bbaakk››mm vvee ggöözzeettiimmii--
nnee mmuuhhttaaççtt››rr!!

AAll››nnaaccaakk tteeddaavvii ((rraaddyyootteerraappii vvee
kkeemmootteerraappii)) kkaaddaarr
öönneemmllii oollaann,, iiyyii bbaa--
kk››mm vvee ddeesstteekk oorrttaa--
mm››dd››rr!!
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TTEECCRR‹‹TT HHAASSTTAA EEDD‹‹YYOORR 
VVEE ÖÖLLDDÜÜRRÜÜYYOORR!!

TT‹‹HHVV’’iinn ““3399 ÖÖLLÜÜMM!!””
tteessppiittii kkeennddii

uullaaflflaabbiillddiikklleerriinnii iiççeerriiyyoorr
ddaahhaa ççookk.. AAddaalleett

BBaakkaannll››¤¤››’’nn››nn iinntteerrnneett
ssiitteessiinnddee aaçç››kkllaannaann

vveerriilleerree ggöörree iissee,,
hhaappiisshhaanneeddeekkii ööllüümmlleerriinn
ssaayy››ss›› 113300’’uunn üüzzeerriinnddee!!....



BBuunnuunn iiççiinn yyaakk››nn ççeevvrreessiinniinn iill--
ggiissiinnee,, bbaakk››mm››nnaa,, ddeessttee¤¤iinnee iihhttiiyyaacc››
vvaarrdd››rr!!

YYaaflflaammaa iissttee¤¤ii vvee ççaabbaass››nn››nn ttee--
ddaavviinniinn bbaaflflaarr››ss›› iiççiinn ggeerreekkttii¤¤ii,, bbuu
nneeddeennlleerrllee hhaassttaanneenniinn mmaahhkkuumm
kkoo¤¤uuflflllaarr›› ddaahhii yyaaflflaamm rriisskkii oolluuflflttuurr--
mmaakkttaadd››rr..””

Fakat iktidar, bu raporlara ra¤-
men Güler Zere’nin özgürlü¤ünü
tan›may› reddediyor. ‹KT‹DAR,
BU TTAVRIYLA “ÖLDÜRE-
CE⁄‹M” DD‹YOR!

TTeeccrriitt 
HHUUKKUUKKAA EENNGGEELL!!

– Güler Zere’nin avukatlar›n›n
Zere’nin tahliye edilmesi için 12
Mart 2009’da yapt›klar› baflvuruya
olumlu-olumsuz cevap verilmedi.

– Zere’nin avukatlar› ikinci bafl-
vurular›n› 4 Haziran 2009’da yapt›-
lar. Bu baflvuru s›ras›nda gördüler
ki, ilk baflvurular› için hhiiççbbiirr iiflfllleemm
yap›lmam›flt›r.

– ‹kinci baflvuruya kadar tam 2,5
ay tek bir ifllem yapmad› savc›l›k.
Dilekçeyi beklettiler. Peki, neden?

Bu süre zarf›nda Zere’nin hastal›-
¤› ilerledi. Ölüm yan› bafl›nda art›k!

Güler Zere, bu 2 rapora karfl›n,
yeni rapor al›nmas› için ‹stanbul
Adli T›p Kurumu’na sevk edildi. 

2 raporu verenler de, doktor de-
¤il mi? O raporlar› AAddllii TT››pp verme-
di mi?

PPeekkii,, tteekkrraarr nneeddeenn bbiirr rraappoorr
ddaahhaa iisstteennddii?? Raporlar olmas›na,
hastal›¤›n h›zla yay›lmas›na karfl›l›k,
Güler Zere’yi tahliye etmeyip, ona
bir de bu iflkenceleri yaflat›yorlar.

Zere’ye, ölümlerden ölüm be-
¤en diyorlar... ‹‹KKTT‹‹DDAARR,, ÖLDÜR-
MEYE, SAKAT BIRAKMAYA
DEVAM EDECE⁄‹Z D‹YOR!..

OOnnllaarr›› bbuu ddeerreeccee hhaassttaa 
eeddeenn,, TTEECCRR‹‹TT’’ttiirr!!

Çeflitli demokratik kurumlar›n
haz›rlad›¤› raporlara göre, a¤›r has-
ta olan ve tedavileri acilen ve daha
elveriflli koflullarda yap›lmas› gere-

ken onlarca tutsak var. Onlar›n bir
k›sm›n› burada aktaraca¤›z; ancak
flu hiç unutulmamal› ki, bu tümünün
ancak bir k›sm›d›r. Bir çok psikolo-
jik hastal›klar› olan tutsak vard›r ve
onlar›n ismi de bu listeye yaz›l›

de¤ildir. 

AAyynnuurr EEppllii:: Kan kanseri. Daha
önce Diyarbak›r’da tedavi gördü.
Ancak flu an tedavisi yap›lm›yor. Si-
irt Hapishanesi’nde.

AA.. SSaammeett ÇÇeelliikk:: MDS kan kan-
seri. K›r›klar 2 Nolu F Tipi’nde. 

NNiizzaammeettttiinn AAkkaarr:: G›rtlak kan-
seri. Hastal›¤› ööllüümmccüüll.. Mufl E Tipi
Hapishanesi’nde. 

EE rrooll ZZaavvaarr:: Mesane kanseri.
Otuza yak›n ameliyat geçirdi. Sin-
can 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde.

HHaalliill GGüünneeflfl:: Kemik kanseri.
Diyarbak›r D Tipi Hapishanesi’nde. 

BBeehhççeett YY››llmmaazz:: A¤›r ast›m has-
tas›. Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi’nde. 

GGaazzii DDaa¤¤:: Belden afla¤›s› felçli,
iyileflme flans› bulunmuyor. Antalya
E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde. 

GGüülleezzaarr AAkk››nn:: Tümör var. Yu-
murtal›klarda kist, belde f›t›k ve y›r-
t›lma ve mide ülseri var. Ad›yaman
E Tipi Hapishanesi’nde.

HHaalliill YY››lldd››zz:: 82 yafl›nda. Yafl› ve
sa¤l›¤› itibar›yla hapishanede yata-
mayacak durumda. Antalya L Tipi
Kapal› Hapishanesi’nde. 

‹‹ssmmeett AAyyaazz:: Yaklafl›k 10 y›ld›r
‘Çölyak’ hastas›, kendi ihtiyaçlar›n›
karfl›layam›yor. Bedeni 10 yafl›nda-
ki bir çocuk gibi. Ad›yaman E Tipi
Kapal› hapishanesi’nde. 

‹‹zzzzeett TTuurraann:: Ankilozon, mide
ülseri, kemik erimesi, böbrek yet-
mezli¤i, bel f›t›¤› var. Diyarbak›r D
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde. 

MMeemmdduuhh KK››ll››çç:: Siroz hastas›.
K›r›klar 1 Nolu F tipi’nde.

NNeessiimmii KKaallkkaann:: Yakaland›¤›
“Çölyak” hastal›¤› nedeniyle hiçbir
ihtiyac›n› tek bafl›na karfl›layam›-
yor. Mersin Silifke M Tipi Hapisha-
nesi’nde. 

YYuussuuff KKaappllaann:: 85 yafl›nda. Vü-
cudunun % 79’u felçli. Elaz›¤ E Ti-
pi Kapal› Hapishanesi’nde.

BBeekkiirr fifi‹‹MMfifiEEKK:: Wernicke Kor-
sakof hastas›. Edirne F Tipi’nde. 

ZZeeyynneell AAbbiiddiinn fifi‹‹MMfifiEEKK:: Wer-
nicke Korsakof hastas›. Edirne F Ti-
pi Hapishanesi’nde. 

UUffuukk KKEESSKK‹‹NN:: Tip 1 fleker has-
tas›. Psikolojik hastal›klar da yafl›-
yor. Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde. 

AAllii TTEEKKEE:: Ölüm orucuna ba¤l›
rahats›zl›klar, haf›za zay›fl›¤›.
Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.

BBüülleenntt ÖÖZZDDEEMM‹‹RR:: Wernicke
Korsakof hastas›. Baca¤›nda mermi
var. Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.

DDoo¤¤aann KKAARRAATTAAfifiTTAANN:: Wer-
nicke Korsakof hastas›. Raporu var.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde. 

‹‹nnaann GGÖÖKK:: Wernicke Korsakof
hastas›. Raporu var. Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi’nde. 

MMuussttaaffaa GGÖÖKK:: Wernicke Kor-
sakof hastas›. Raporu var. Sincan 1
Nolu F Tipi’nde. 

TTaallaatt fifiAANNLLII:: Wernicke Korsa-
kof ve ölüm orucuna ba¤l› fiziki
problemler. K›r›kkale F Tipi’nde. 

YYuussuuff KKeennaann DD‹‹NNÇÇEERR:: Wer-
nicke Korsakof ve ölüm orucuna
ba¤l› fiziki problemler. Kand›ra 1
Nolu F Tipi’nde.

SSeevvggii SSAAYYMMAAZZ-- Wernicke
Korsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fi-
ziki problemler. Uflak E Tipi
Hapishanesi’nde. 

CCeennggiizz KKAARRAAKKAAfifi:: Wernicke
Korsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fi-
ziki problemler. Sincan F Tipi’nde. 

SSeellmmaannii ÖÖZZCCAANN -- Wernicke
Korsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fi-
ziki problemler. Sincan F Tipi’nde. 

HHüüsseeyyiinn ÖÖZZAARRSSLLAANN Karaci¤e-
rinde, Hebatit B’den dolay› ciddi so-
runlar var. Sincan 1 Nolu F Tipi’nde. 
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PPeekkii,, tteekkrraarr nneeddeenn bbiirr
rraappoorr ddaahhaa iisstteennddii??
RRaappoorrllaarr oollmmaass››nnaa,,

hhaassttaall››¤¤››nn hh››zzllaa
yyaayy››llmmaass››nnaa kkaarrflfl››ll››kk,,
GGüülleerr ZZeerree’’yyii ttaahhlliiyyee

eettmmeeyyiipp,, oonnaa bbiirr ddee bbuu
iiflflkkeenncceelleerrii yyaaflflaatt››yyoorrllaarr.

Say›: 188



Ankara Ça¤dafl Hukukçular Der-
ne¤i'nde, 3 Temmuz 2009 Cuma gü-
nü, hapishanelerde “10 Saatlik Soh-
bet Hakk›”n›n uygulanmamas› ile
ilgili bas›n toplant›s› düzenlendi.

Toplant›ya, Ça¤dafl Hukukçular
Derne¤i Genel Baflkan› Av. Selçuk
Koza¤açl›, eski milletvekili Prof.
Dr. Mehmet Bekaro¤lu ve TAYAD
Baflkan› Av. Behiç Aflc› kat›ld›. 

‹lk sözü alan Aflc›, bir süre önce
Abdi ‹pekçi Park›'nda TAYAD'l› Ai-
lelerin yapm›fl oldu¤u son eylemi ve
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
ile yapt›klar› görüflmeyi anlatt›. 

Daha sonra konuflmaya bafllayan
Mehmet Bekaro¤lu, 19 Aral›k’ta ta-
n›k oldu¤u geliflmelere de¤indi.
Tecritin insan hakk› ihlali oldu¤unu,
F Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndan
bu yana, tecrite karfl› ç›kt›¤›n›,  elefl-
tirdi¤ini,  konuflmalar yapt›¤›n›, ey-
lemlere kat›ld›¤›n› belirtti. 

Bekaro¤lu, devletin, Behiç Afl-
c›’n›n ve di¤er direnifllerin ölüm
orucunu sürdürdü¤ü günlerde 10
Saatlik Sohbet Hakk› konusunda
yap›lan görüflmeleri ve nas›l kendi-
lerini aldatt›¤›n› anlatt›: 

“fiarts›z 10 saat sohbet hakk› uy-
gulanacak. Biz bununla ilgilendik...
belge.. tutuklu hükümlü ailelerine
gitti, avukatlar›na gittiler, onlar da
uygundur dedi. Genelge yay›nland›.

“... sonra.. 1100 ssaaaattee kkaaddaarr diye
bir fley eklenmifl. Yani devlet böyle
bir fley yapar m›? Devlet vatandafl›-

n› kand›r›r m›? Kaz›k atar m›? Al-
dat›r m›?”

Bu sorular› soran Bekaro¤lu,
hakl› olarak sözlerini flöyle devam
ettiriyordu: ““YYaallaann ssööyylleeyyeenn ddeevvlleett
mmeeflflrruu ddee¤¤iillddiirr aarrkkaaddaaflflllaarr.. YYaallaann
ssööyylleeyyeenn ddeevvlleettee vveerrggii vveerrmmeekk zzoo--
rruunnddaa ddee¤¤iilliizz.. YYaallaann ssööyylleeyyeenn ddeevv--
lleettiinn aasskkeerrii oollmmaayy››zz..””

Bekaro¤lu sözlerini, vatandaflla-
r›na eflit davranmayan devletin mefl-
ru say›lmayaca¤›n› söyleyerek sür-
dürdü: “... Bunlar› yapm›yorsa,
mahkeme de kuramaz, vergi de ala-
maz, askere de götüremez. O devlet
meflru olmaktan ç›kar.”

Av. Selçuk Koza¤açl› ise, 1995
y›l›ndan beri tutsaklar›n direniflleri
sonucu kazan›lan haklarla ilgili ola-
rak düzenlenen protokol ve anlafl-
malar› anlatarak söze bafllad›.

2007’de, ölüm orucu dönemine
iliflkin olarak devletin izledi¤i poli-
tikalar› elefltirip,  flunu vurgulad›;

“Bu sözü alanlar biziz. Bu sözü
Behiç Bey almad›. Meslek Odas›
temsilcileri baflkanlar›, sendika
temsilcileri baflkanlar›, bu ülkenin
siyasal ve toplumsal muhalefetinin
sözcüleri olarak biz kand›r›ld›k as-
l›nda.”

AAflflcc››’’ddaann hhaatt››rrllaattmmaa
Av. Selçuk Koza¤açl›’dan sonra

tekrar Behiç Aflc› söz ald›. Gazete-
cilerin sorusu üzerine, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü “10

Saatlik Sohbet Hakk›”n›n uygulan-
mamas›na iliflkin bas›na gönderdi¤i
tekzip metninin yalandan ibaret ol-
du¤unu belirtti. 

Aflc›’ya yöneltilen bir di¤er soru
da, bundan sonra tecrit konusunda
ne yapmay› düflündükleri idi. Aflc›,
TAYAD’l› Aileler olarak yapt›klar›-
n›n yan›s›ra, çeflitli demokratik kitle
örgütleriyle görüfltüklerini belirte-
rek, flöyle dedi:

“O süreçte söz veren kurumlar
vard›, D‹SK, KESK, TTB, TMMOB
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i, zaten
bu iflin asli unsuru. Bu kurumlarla
görüfltük. Adalet Bakanl›¤›’ndan
randevu talep ettiler. Tabi bu yeterli
de¤il biz kendileriyle tekrar görü-
flüp verdikleri sözü yerine getirmek
için ne yapacaklar›n› soraca¤›z.
Çünkü bize flöyle bir söz verdiler.
‘Bu genelge uygulanmasa biz de se-
ninle birlikte ölüm orucu yapaca-
¤›z.’ Dolay›s›yla kendilerine sora-
ca¤›z ne yapacaks›n›z diye.”

Devletin,10 Saatlik Sohbet Hak-
k›’n›n uygulanmamas› konusundaki
yalanlar› bas›n toplant›s›n›n temel
vurgusu oldu. Yalan söylemek, hal-
k› kand›rmak bir devlet gelene¤idir.
Devlet, halk›  yalanlarla “yönetme-
yi” bir tarz haline getirmifltir.

Halka verilen sözler çok çabuk
unutulur. Genelge konusu bunun
belki de en somut örne¤idir.

Kanser olan tutsak Güler Ze-
re'nin uzman tabiplerce raporu ol-
mas›na ra¤men tahliye olmamas›
üzerine Ça¤dafl Hukukçular Derne-
¤i (ÇHD) üyeleri ‹stanbul'da Sultan
Ahmet Adliyesi önünde, 7 Temmuz
günü bir eylem yapt›.

"Güler Zere'yi Öldürtmeyece-

¤iz" yazan bir
pankart açan hu-
kukçular ad›na
‹stanbul ÇHD
Baflkan› Taylan

Tanay bir aç›klama yapt›. Güler Ze-
re'nin elde bulunan raporlara ra¤-
men ‹stanbul Adli T›p kurumuna
sevkinin amaca elveriflsiz ve yafla-
m› üzerindeki riski artt›rd›¤› belirti-
len aç›klamada; "Adli T›p Kurumu;
hukuksal veya bilimsel olarak üni-
versite hastanesinin üstü de¤ildir"

dendi.

Devam›nda kaybedilen zaman›n
telafisinin mümkün olmad›¤›, Adli
T›p Anabilim Dal› raporu ele al›na-
rak Güler Zere'nin derhal tahliye
edilmesi gerekti¤i söylendi.

Ard›ndan Savc› Orhan Demir
hakk›nda "kasten adam öldürmeye
teflebbüs, iflkence, göre-
vi kötüye kullanma
ve görevi ihmal" suç-
lamalar›yla suç duyu-
rusunda bulunuldu.

‘Yalan söyleyen devlet
meflru de¤ildir’

ÇHD'den Suç Duyurusu 
AKP’nin ve savc›lar›n›n ‘kasten
adam öldürmeye teflebbüs’ü
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Engin ÇÇeber, bbu
dayatmaya bboyun
e¤medi¤i iiçin iiflkenceyle
katledilmiflti!

Adalet BBakan› yya bbu
dayatmaya sson
verdirecek ya dda
kendisinden öönceki
bakan ggibi bbir “ÖZÜR!”
haz›rlayacak!

Engin Çeber Metris’te
iflkenceyle katledildi¤inde
Adalet Bakan› Mehmet Ali
fiahin “özür” dilemiflti.
Adalet Bakan›’n›n göre-
vinin “özür” dilemek de¤il
iflkencecileri cezaland›r-
mak için gere¤ini yapmak
oldu¤unu yazd›k ve yaz›-
yoruz. Çünkü hapishane-
lerde iflkence hiç bitmedi
ve halen de sürüyor. 

Hapishane idarelerini
bu denli pervas›zlaflt›ran
AKP hükümetidir. En so-
mut örneklerden biri Metris
Hapishanesi’dir. 

Engin Çeber’in iflkence-
de katledilmesi davas› bunun gös-
tergesiydi. Engin Çeber’e yap›lan

iflkenceler bu
denli aç›¤a ç›k-
m›flken AKP
hükümeti ifl-
kencecileri ko-
rumaya çal›flt›.
Ve bu koruma

kalkan› arkas›nda iflkenceciler Met-
ris Hapishanesi’nde iflkenceye de-
vam ediyor. 

Geçti¤imiz günlerde Sabra
Tekstil'deki polis sald›r›s›n› protes-
to ettileri için tutuklanarak Metris
Hapishanesi’ne konulan BDSP’li-
lerden (Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f
Platformu) Deniz Edemir’in, Met-
ris Hapishane idaresi taraf›ndan
ayakta say›m vermeye zorland›¤›
aç›kland›.

BDSP taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada Edemir’in, hapishane ida-
resinin “ayakta say›m” dayatmas›n›
reddetmesi üzerine tecrit hücresine
at›ld›¤›, ““YYaa aayyaakkttaa ssaayy››mm vveerr yyaa
ddaa tteeccrriittttee kkaall!!”” denildi¤i belirtili-
yor. Üç haftad›r tecrit hücresinde
tutulan Edemir’e tecritte oldu¤u
gerekçesiyle mektup ve gazete ve-
rilmiyor, mektup yazmas› engelle-
niyor. Edemir, bronfliti olmas›na
ra¤men pis, sa¤l›ks›z bir hücrede
tutularak, hastal›¤› da iflkencenin
baflka bir biçimi olarak kullan›l›yor.

Bodrum Kat›nda, 
MORG Yan›ndaki
‘Mahkum Ko¤uflu’nda
Kanser Tedavisi 

‹smet Ablak da bir tutsak ve
kanser hastas›. Erzurum H Tipi
Hapishanesi'nde cilt kanserine
yakalanan ‹smet Ablak, geçti¤i-
miz günlerde tedavi(!) için Er-
zurum Araflt›rma Hastanesi'ne
sevkedildi. Fakat hastanede ya-
t›r›ld›¤› bölüm, hapishanenin
de, hastanenin de tedaviye niye-
ti olmad›¤›n› gösteriyor. Ablak,
22 gündür hastanenin bodrum
kat›nda mmoorrgguunn yyaann››nnddaakkii bir
odada tutuluyor. 

Ayr›ca Ablak’›n tedavisi, as-
kerler taraf›ndan çeflitli biçim-

Metris’te ‘Ayakta Say›m’ 
Dayatmas› Devam Ediyor

Oligarflinin Çocuklara Zulmü
Gösterilere kat›ld›klar› gerekçesiyle tu-

tuklanan ve halen Adana Pozant› Kapal›
Çocuk Hapishanesi'nde tutuklu bulunan
çocuklar, hapishane koflullar›n› protesto et-
mek için 4-6 Temmuz günleri aras›nda aç-
l›k grevi yapt›lar. Hapishanede, çocuklara
kitap, gazete verilmemekte, keyfi uygula-
malara baflvurulmakta, hastalar›n tedavileri
yap›lmamakta. Mesela H.fi. isimli tutuklu
çocuk, rahats›zl›¤›ndan dolay› revire ç›k-
mak istiyor, fakat tedavi olmas› bir yana re-
vire bile ç›kar›lmadan a¤r› kesici ilaç veri-
lerek geçifltiriliyor.

6 Temmuz’da sona erdirilen açl›k gre-
viyle ilgili yap›lan görüflmelerde, çocukla-
r›n taleplerinin kabul edildi¤i belirtildi. 

Tedavi Edilmedi “Öldü”
Batman M Tipi Kapal› Hapisha-

nesi'nde bulunan PKK davas›ndan
hükümlü Recep Çelik (46) yaflam›n›
yitirdi.

14 y›ld›r Batman Hapishanesi'nde
bulunan Çelik'in ölüm nedeni bilin-
mezken, abisi Zübeyir Çelik, kkaarrddee--
flfliinniinn ggöözzaalltt››nnaa aall››nndd››¤¤››nnddaa yyoo¤¤uunn
iiflflkkeennccee ggöörrddüü¤¤üünnüü vvee ppssiikkoolloojjiissii--
nniinn bboozzuulldduu¤¤uunnuu ssööyylleeddii. Psikolojik
sorun yaflayan kardeflinin tedavisinin

yap›lmad›¤›n› dile getiren Çelik,
'Kardeflimin sevki ç›km›flt›, ancak te-
davisi yap›lm›yordu. Cezaevi ile gö-
rüfltü¤ümde önce bana intihar dediler
sonra intihar olmad›¤›n› belirttiler.
Ben de tam olarak nas›l öldü¤ünü bil-
miyorum' dedi.

Çelik’in ölüm nedeni intihar ya da
baflka ne olursa olsun esas olan ha-
pishanelerden tabutlar›n ç›kmaya de-
vam etmesidir. ‹ntiharsa tutsaklar ne-
den intihar ediyor, hastal›ktansa ne-
den tedavileri yap›lm›yor? 

TECR‹TTEN
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lerde engelleniyor. 

‹smet Ablak'›n kardefli Hangül
Ablak, 15 y›ld›r hapishanede bu-
lunan a¤abeyinin 33 yy››lldd››rr kkaannsseerr
hhaassttaass›› oolldduu¤¤uunnuu aannccaakk bbuuggüünnee
kkaaddaarr ››ssrraarrllaa hhaassttaanneeyyee sseevvkkii--
nniinn yyaapp››llmmaadd››¤¤››nn›› anlat›rken, sa-
dece kardefline özgü olmayan bir
sorunu dile getiriyordu. Güler Ze-
re de ayn› durumda, ‹smet Ablak
da di¤er hayati hastal›¤› olan tut-
saklar da. 

Ablak’›n kardefli, a¤abeyinin
tutuldu¤u odan›n penceresiz ol-
du¤u için hhaavvaass››zz kald›¤›n› bu
flartlar alt›nda hastal›¤›n›n ilerle-
di¤ini ve aç›k bir flekilde a¤abeyi-
nin ööllüümmee tteerrkk eeddiillddii¤¤iinnii belirtti. 

Edirne Hastanesi’nde 
ve Hapishanesi’nde
‹flkence

TAYAD’l› Aileler, Edirne F
Tipi’nde tutuklu olan Kemal AV-
CI’n›n 6 Temmuz’da göz muaye-
nesi için gitti¤i hastanede jandar-
ma sald›r›s›na maruz kald›¤›n›
aç›klad›lar.  

TAYAD’l› Aileler’in yapt›¤›
aç›klamada sald›r› flöyle anlat›ld›:
“Göz muayenesi için hastaneye
götürülen Kemal Avc› kkeelleeppççeelleerrii
ççöözzüüllmmeeddeenn doktorun odas›na
al›n›nca kelepçelerinin çözülme-
sini istedi. Ama t›p eti¤i gere¤i
kkeelleeppççeelleerriinn ççöözzüüllmmeessiinnii iillkk oollaa--
rraakk ddookkttoorruunn iisstteemmeessii ggeerreekkiirr--
kkeenn ddookkttoorr ddaa kkeelleeppççeelleerriinn ççöö--
zzüüllmmeessiinnii iisstteemmeeddii¤¤iinnii söyledi.
Kemal Avc› doktora ettikleri Hi-
pokrat yeminini hat›rlat›rken jan-
darmalar›n sald›r›s›na u¤rad›.
DDookkttoorruunn ooddaass››nnddaa bbaaflflllaayyaann
ssaalldd››rr››,, hhaassttaannee kkoorriiddoorrllaarr››nnddaa,,
rriinngg aarraabbaass››nnddaa ddeevvaamm eettttii.. Jop-
larla dövülen Kemal Avc›'n›n ssooll
aayyaa¤¤›› aallçç››ll›› durumdad›r. SS››rrtt››nnddaa,,
bbiilleekklleerriinnddee vvee bbooyynnuunnddaa ddaarrpp
iizzlleerrii bulunmaktad›r.”

TAYAD’l› Aileler, aç›klama-
lar›nda; “tutsaklara yap›lan sal-
d›r›lara derhal son verilmelidir”
ça¤r›s›nda bulundular. 

Kuddusi Okk›r, Ergenekon so-
ruflturmas› kapsam›nda 2233 HHaazzii--
rraann 22000077’de tutuklanm›fl ve hapis-
haneye girdikten 1 y›l sonra kanse-
re yakalanm›flt›. Hastal›¤›n›n ggeeçç
tteeflflhhiiss eeddiillmmeessii ve ggeerreekkllii tteeddaavvii--
nniinn yyaapp››llmmaammaass›› üzerine, sa¤l›k
durumu h›zla bozuldu. Buna ra¤-
men tahliye talepleri reddedildi.   

Nihayet tahliye edildi¤inde, ya-
pacak bir fley yoktu. Tahliyesinden
55 ggüünn ssoonnrraa,, 66 TTeemmmmuuzz 22000088’de
yaflam›n› yitirdi. 

Okk›r’›n efli Sabriye Okk›r, tefl-
hisin geç konulmas› ve gerekli te-
davilerin yap›lmamas› nedeniyle,
hapishane ve hastane personeli, ha-
kim ve savc›lar hakk›nda suç duyu-
rusunda bulundu. 

Ama buras› Türkiye’ydi. 

Okk›r’› katledenleri “yarg›”
karfl›s›na ç›karmak o kadar kolay
de¤ildi. Bak›n Sabriye Okk›r’›n
suç duyurular›, soruflturma istekle-
ri nas›l  cevapland›?

l AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤›› TTeeffttiiflfl
KKuurruulluu, hakim ve savc›lar hakk›n-
da ssoorruuflflttuurrmmaa yyaapp››llmmaass››nnaa ggeerreekk
oollmmaadd››¤¤››nnaa karar verdi. 

l Bayrampafla Devlet Hasta-
nesi’ndeki sa¤l›k personeliyle ilgili
soruflturmaya, kkaayymmaakkaammll››kk tara-
f›ndan izin verilmedi. 

l Okk›r’›n tedavi sürecine da-
hil olan Haseki, Bak›rköy Ruh ve
Sinir ve Yedikule hastanelerindeki
doktorlara iliflkin savc›l›klar›n so-
ruflturma talebini de ‹‹ssttaannbbuull VVaallii--
llii¤¤ii kabul etmedi. 

l Tekirda¤’daki hastaneler
için soruflturma izni talebi ise TTee--
kkiirrddaa¤¤ VVaalliillii¤¤ii taraf›ndan kabul
edilmedi. Valilik karar›na hem avu-
kat hem savc› taraf›ndan yap›lan
itiraz neticesinde Tekirda¤’daki 2
hastahanede görevli 15 doktor hak-
k›nda iddianame haz›rlan›yor ama
bu kez de mmaahhkkeemmee iddianameyi

kabul etmedi. 

l Okk›r ailesinin avukat› Dev-
rim Tafl, kararlara itiraz etmek için
BBööllggee ‹‹ddaarree MMaahhkkeemmeessii’ne dava
açt›. Tafl, Haseki ve Bak›rköy has-
tanelerine iliflkin itirazlar›n›n kabul
edilmeyerek hukuk yolunun t›kan-
d›¤›n› belirtti. 

Sabriye Okk›r, ““BBeenn öözzüürr ddii--
lleennmmeessiinnii iisstteemmiiyyoorruumm.. BBeenniimm
iiççiinn öönneemmllii oollaann hhuukkuukkuunn iiflfllleemmee--
ssii...... EEflfliimm ööllüürrkkeenn kkiimmsseenniinn kk››ll›› kk››--
pp››rrddaammaadd››,, hhââllââ ddaa kk››pp››rrddaamm››yyoorr.. ..
NNeerreeddee bbiizziimm hhuukkuukkuummuuzz??”” diye
soruyor...

Okk›r’› F Tiplerindeki tteeccrriitt
ööllddüürrddüü, devletin hastaneleri de
zaman›nda teflhis koymayarak, ge-
rekli tedavileri yapmayarak bu sü-
reci h›zland›rd›. fiimdi Adalet Ba-
kanl›¤› Teftifl Kurulu, ‹stanbul ve
Tekirda¤ Valili¤i, Bayrampafla
Kaymakaml›¤›, mahkemeler, ssoo--
rruuflflttuurrmmaa iizziinn vveerrmmeeyyeerreekk eellbbiirr--
llii¤¤iiyyllee OOkkkk››rr’’››nn kkaattlleeddiillmmeessiinniinn
üüzzeerriinnii öörrttmmeeyyee ççaall››flfl››yyoorrllaarr..

Devletin hapishaneler politika-
s›, tutsaklar› iflte böyle katletmeye
devam ediyor. Faflizmin yarg›s› da
suçlular› akl›yor. Bu ayn› zamanda
devletin katliamlar›ndan hesap so-
ran, adalet isteyen aileleri de y›ld›r-
ma politikas›d›r. Baflka tutsaklar›n
katledilmemesi için tecrite ve tüm
hukuksuzluklara
karfl› adalet iste-
meye devam ede-
lim. 

Oligarflinin Bürokrasisi, Elbirli¤iyle, 
Okk›r Cinayetini ÖRT BAS ED‹YOR!
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Yozlaflmaya karfl› mücadele etti-
kleri için tutuklanan ve yaklafl›k
2,5 y›ld›r F Tipi hapishanelerin
hücrelerinde tecrit alt›nda tutuklu
bulunan “Yozlaflmaya Karfl›
Mücadele Davas›”ndaki 25 tutu-
kludan, 10'u 23 Haziran 2009'daki
duruflmada, tahliye edilmifllerdi. 
Tahliyecilere, daha bir kaç gün
öncesine kadar içinde olduklar› F
Tipi hapishaneleri ve tecriti sorduk;
anlatt›lar. 

Erkan SSÖNMEZ:

““SSoohhbbeett hhaakkkk›› ttuuttssaakkllaarraa
ssuunnuullaann bbiirr llüüttuuff ddee¤¤iill””

1- F Tipi
tecrit politi-
kas›,  düflma-
n›n günü bir-
lik üretti¤i
politikalar›n-
dan biri ol-
may›p, daha
kapsaml› ol-

du¤u için tecrit hala sürüyor. Fakat
aç›ld›¤›ndan bugüne devrimci tut-
saklar›n teslim al›namamas›n›n ver-
di¤i haz›ms›zl›k ve tecritten istedik-
leri sonucun devrimci tutsaklar nez-
dinde al›namamas›, F Tipi tecrit po-
litikas›n› kendilerinin de kabul etti-
¤i bir ç›kmaza getirmifl durumda.

2- Tecrit, gerek ailenle, gerekse
mektuplaflt›¤›n, telefonlaflt›¤›n her-
kesle kendini hissettiriyor. Bir boya
kaleminden duyulan rahats›zl›k ve
boya kalemlerimizin zorla elimiz-
den al›nmas›na karfl› ç›kt›¤›m›z için
verilen hücre cezalar› anlat›lacak
gibi de¤il. Temelde bir boya kalemi
diyebilir insan; fakat düflmandaki
mant›k zaten ufak ufak hak gasplar›
ile aslolan iradeni tümden k›rmak,
seni yok etmek. Tecrit ile istenen
sonuç elde edilemeyince yeni yeni
politikalar üretmeye devam ediyor-

lar. Bugün için tutsaklar üzerinde
nas›l, ne uygulasam sonuç al›r›m
hesab›yla her fleyi uygulama peflin-
deler. Tutsaklara karfl› uygulanan
hak gasplar›nda olabildi¤ince bir
pervas›zl›k olurken yine kendileri-
nin yapt›¤› kimi fleylerde de vur-
dumduymazl›k bir o kadar çok. 

3- Sohbet hakk› uygulanm›yor.
Sohbet hakk› tutsaklara sunulan bir
lütuf de¤il, böyle de kabul etmiyo-
ruz. 122 insan›n hayat›n› kaybetti¤i
bir direnifl ile kazan›lm›fl bir hakt›r.
Ölüm orucu zaferi ile tan›nan soh-
bet hakk› ilk bir kaç ay uyguland›,
sonras›nda uygulamaman›n hesap-
lar› içine girilip çeflitli yöntemlere
baflvuruldu. “Yer ve eleman s›k›nt›-
s› çekiyoruz” söylemi hiçbir zaman
a¤›zlar›ndan düflmedi zaten. Ayak-
kab›n› kendin ç›kart dayatmas›yla
tam 44,,55 aayy ziyaret, telefon, sohbet
vb. bütün haklar›m›z› gasp ettiler.

4,5 ay sonra infaz hakimli¤inin
“ayakkab›y› görevli personel ç›kart-
makla yükümlüdür” karar›ndan
sonra haklar›m›z› kullanmaya bafl-
lad›k. Fakat bu sefer de sohbet sa-
atini 10’dan 6’ya indirdiler. Biz  tut-
saklar olarak kazan›lm›fl hakk›m›za
sahip ç›kaca¤›m›z› ve 6 saatlik soh-
beti kabul etmeyece¤imizi belirtip
ssoohhbbeettee çç››kkmmaammaa karar› ald›k. ‹da-
re bugün yer yok, personel yok di-
yor, fakat bizler hücrelerimizde bir
araya gelebilece¤imizi belirttik ida-
reye. Bu zaman içerisinde de yer ve
personel s›k›nt›s› giderilebilirdi fa-
kat idare bunu da kabul etmedi. F
Tiplerinin üst katlar›nda  bofl yerler
oldu¤unu söylüyorsun bu defa “ele-
man s›k›nt›” diyor. Biz alternatif
sundukça idare sohbeti uygulama-
man›n teorilerini üretiyor. En son
idare “sohbet uygulamas› bizi afl›-
yor” diye cevap vermiflti.

4- Hücrelerimizde yaflam›m›z
sürekli bir faaliyet içinde flekilleni-
yor. F Tipleri aç›lal› 10 y›l olacak ve
10 y›ld›r içerde tecritin tüm etkenle-
rine karfl› kendi alternatiflerimizi
üretiyoruz. Yaflam›m›z› her daim di-
ri k›lmak için üretimimizden e¤iti-
me kadar çal›flmalar›m›z› bir bütün-
lük halinde oluflturuyoruz. Tecritle
istenen sonuç bizlerin inançlar› ve
düflüncelerimizin yokedilmesi. Biz-
ler de tecrit politikas›n› ifllevsiz k›l-
mak için inançlar›m›zdan ve düflün-
celerimizden taviz vermeyerek üret-
meye ve direnmeye devam ediyor,
üreterek devrimci tutsak gelene¤ini
sürdüyorduk.

5- 2,5 y›ll›k tutsakl›¤›mda çok
fley yaflad›m elbette. Ölüm Orucu
direniflimizin zaferle sonuçlanmas›-
n›n verdi¤i o anki coflku unutulma-
yacak bir duygu benim için. ‹kinci
bir fley daha söylemek yerinde ola-
cakt›r. Çünkü tutsakl›k  yaflam›m›z-
da coflkuyu, sevinci paylaflt›¤›m›z

Yeni tahliye olan tutsaklar tecriti  anlat›yor:

fiöyle ssorduk:
11-- FF TTiipplleerriinnddee tteeccrriitt hhaallaa
ssüürrüüyyoorr mmuu?? 

22-- Tecrit son dönemde özellikle
hangi uygulamalarda ifadesini
buluyor?

33-- 1100 ssaaaattlliikk ssoohhbbeett hhaakkkk››
uuyygguullaann››yyoorr mmuu,,
uuyygguullaannmm››yyoorrssaa nneeddeenn?? BBuu
kkoonnuuddaa iiddaarree nnee yyaapp››yyoorr,, nnee
ssööyyllüüyyoorr??

44-- Hücrelerde tecrite karfl› yaflam
nas›l flekilleniyor?

55-- GGeeççiirrddii¤¤iinniizz ttuuttssaakkll››kk ssüürree--
cciinnddee ssiizzddee eenn ffaazzllaa iizz bb››rraakkaann,,
ssiizzii eenn ffaazzllaa eettkkiilleeyyeenn yyaannllaarr
nneelleerr oolldduu??

66-- Son olarak tecrite dair sizin
belirtmek istedi¤iniz bir fley var
m›?

TECR‹T S‹STEMAT‹K VE YO⁄UN 
B‹R SALDIRI OLARAK SÜRÜYOR!
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gibi hüznü ve öfkeyi de paylafl›p ya-
flad›k. Engin Çeber’in, mahkeme-
den (ayn› davadan tutuklanm›flt›k)
tahliye etti¤imizden 1 ay kadar son-
ra iflkenceyle katledilmesi bizlerde
faflizme karfl› öfkemizi artt›rmakla
kalmad›, faflizmin karfl›s›nda hiçbir
zaman boyun e¤meyece¤imizi de
düflmana bir kez daha gösterdi. O
öfkemiz de unutulacak, unutturula-
cak bir durum de¤il  haf›zamda.

6- Tecrite karfl› mücadele, yal-
n›zca devrimci tutsaklar›n ve yak›n-
lar›n›n de¤il, herkesin sorunudur.
Tecrite karfl› mücadelenin büyüme-
siyle tecritin a¤›rlaflt›r›lmas›n› dur-
durabiliriz. Hiçbir sosyal güvencesi
olmayan çal›flan bir iflçinin de pat-

ronun tecriti alt›nda oldu¤unu unut-
mamak gerekir. Tutuklulu¤umda
k›z kardeflimden gelen bir mektup
alm›flt›m. “Abicim bu yaflad›klar›-
m›z› daha önce baflkalar›n›n yafla-
d›¤›n› anlat›yordun. Ama insan›n
bafl›na gelmeden anlam›yormufl”
gibi fleyler yazm›flt›. Evet bafl›m›za

gelmeden anlamam›z biraz güç olu-
yor. Yaflananlar› ve yaflanacaklar›
düflünerek tecrite karfl› mücadelede
duyarl› olunmas›n› bir kez daha dile
getirmek istiyorum.

------------------

Cem KKOYUPINAR:

““AAsslloollaann iirraaddeemmiizzii eellee
ggeeççiirrmmeelleerrii mmeesseelleessiiyyddii..
OOnnuu ddaa 99 yy››lldd››rr yyaappaammaadd››--
llaarr......””

1- Evet...
F Tipleri ilk
aç›ld›¤›ndan
bu yana tec-
r i t - t r e t m a n
uygulamalar›
devam et-
mekte. Tutsak
edi ld i¤ imiz
30 ay boyunca yaflad›klar›m›z, tut-
saklar› “iyilefltirilmeleri gereken bi-
rer hasta” olarak görme politikalar›-
n›n yans›malar›yd›.

2- F Tiplerindeki uygulamalar
ülkedeki politik havan›n yans›mas›
fleklinde oluyordu. Örne¤in d›flar›da
demokratik mücadelede bir duyar-
s›zl›k, bir zay›fl›k söz konusu ise,
“içerinin sesini kimse duymaz” an-
lay›fl›yla bask›y›,  yapt›r›mlar› artt›-
rabiliyor. En son idarelerde belirgin
hale gelen yapt›r›m ““bbaaflflkkaass››nnaa yyaa--
pp››llaannddaann ssaannaa nnee””ydi. Örne¤in ha-
pishanede bir arkadafl›m›za haks›z
yere bir disiplin cezas› verilmiflti.
Bu durumu anlatan bir dilekçe yaz-
d›¤›m›zda idare dilekçelerimize
baflkas›n›n hücresinde yaflananlar
seni ilgilendirmez diye cevap veri-
yordu. Biz de itiraz etti¤imiz dilek-
çelerimizde “bizler insan›z, baflka-
s›n›n ac›s›n› yüre¤imizde  hissede-
bildi¤imiz için tutsa¤›z, hapishane-
nin bir ucunda yap›lan keyfi uygu-
lamalar›n, cezalar›n yar›n bana ya-
p›lmayaca¤›n›n bir garantisi mi var?
Duyarl› olmak, hapishanede olsak
da insanca bir yaflam›
istemek suç mu?”
diye cevap veriyo-
ruz ama karar de-
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DDoollaayy››ss››yyllaa ssüürreekkllii üürreettiiyyoorr
vvee öö¤¤rreenniiyyoorrssuunn.. BBuu dduurruumm

iinnaann››llmmaazz bbiirr gguurruurr,, bbiirr
rraahhaattll››kk vveerriiyyoorr ssiizzee.. ‹‹flflttee

aassll››nnddaa hhüüccrreelleerrddee
yyaaflflaarrkkeenn,, hheerr yyeerrddee

oollmmaann››zz›› ssaa¤¤llaayyaann bbuu
ddee¤¤eerrlleerrddii..

Nadir ÇINAR:

““SSoohhbbeett hhaakkkk››nn››
uuyygguullaammaayyaa ppeerrssoonneell yyookk
aammaa bbaasskk››nnllaarrddaa,, ssüürrggüünn--
lleerrddee ggaarrddiiyyaannddaann aadd››mm
aattaaccaakk yyeerr kkaallmm››yyoorr””

1. Evet ha-
la sürüyor. Za-
ten F Tipinde,
hücrelerde ya-
flamak bafll›
bafl›na bir tec-
rittir. 

2. Birçok
sald›r› oldu, olmaya da devam edi-
yor. 9 y›ld›r farkl› farkl› yöntemler-
le, bir çok sald›r› politikas›yla bizle-
ri yoketmeye çal›fl›yorlar. En son
sald›r› politikalar›, 18-21 yafl aras›n-
daki tutsaklar› ay›rarak tecrit içinde
tecrit etmeye çal›fl›yorlard›. Di¤er
bir yan› da hak gasplar› ve keyfi uy-
gulamalard›. Tüm keyfiliklere itiraz
etti¤imiz, suç duyurusu yapt›¤›m›z
merciler aleyhimize karar veriyor-
du. Yani tecrit sald›r›s› sistematik
hale gelmifl ve yo¤un bir flekilde
sürdürülmektedir. 

3. Sohbet hakk›m›z hala gasp
edilmeye devam ediliyordu. Neden
sohbete ç›kar›lmad›¤›m›z› sordu-
¤umuzda, “yer yetersizli¤i ve per-
sonel eksikli¤i var” deniliyordu.
Oysa sürgün sevklerde, zorla hücre

de¤ifltirme operasyonlar›nda veya
bask›nlarda hücremizde ad›m ata-
cak yer kalm›yor gardiyan say›s›n-
dan...

4. Hücrelerde yaflam çok h›zl›
ve yo¤un. Tecriti altetmenin en
önemli yan› da bu olsa gerek. Ço¤u
zaman hücrelerde yaflad›¤›n› unu-
tuyorsun. Ne bileyim bir an›, bir
öykü yahut bir fliir yazarken, di¤er
hücrelerdeki arkadafllar›na, yoldafl-
lar›na notlar yazarken... yani hep
hücrenin d›fl›ndas›n ve hep prati¤in
içindesin. Dolay›s›yla sürekli üreti-
yor ve ö¤reniyorsun. Bu durum
inan›lmaz bir gurur, bir rahatl›k ve-
riyor size. ‹flte asl›nda hücrelerde
yaflarken, her yerde olman›z› sa¤la-
yan bu de¤erlerdir... 

5. Hücrelerde beni etkileyen bir
çok fley var. Mesela 22 Ocak
2007’de “Zafer” diye hayk›ran o
sesi hiç unutmam. Day›’n›n flehitli-
¤i çok etkilemifltir. Gazi’deki on-
binlerin fiziken aras›nda olamamak
da,  bir de Engin’imiz var. Dayana-
may›p a¤lad›¤›m ve öfkelendi¤im
anlar çoktur Engin’e dair...

6. Tecrit politikas› devletin ve
emperyalizmin genel politikas›d›r.
Dolay›s›yla bizler bu sald›r›lar›
püskürttükçe onlar sald›rmaya de-
vam edecek. Her sald›r›y› bofla ç›-
kartt›¤›m›z gibi tecrit politikas›n›
da bofla ç›karaca¤›z. Direniflimiz ve
tarihimiz bunu somutluyor çünkü.



¤iflmiyor; “sen kar›flma”. As›l ola-
rak sen kar›flma mant›¤› düzenin
tüm halka dayatt›¤› yapt›r›mlar›n-
dan biri. D›flar›da televizyonu, ga-
zeteleri, yoz kültürüyle yaparken,
“içeride” aç›k aç›k söylüyor.

3- Sohbet hakk› uygulanm›yor.
Genelgenin, halen uygulanm›yor
olmas›n›n temel nedeni; 7 y›l bo-
yunca süren uzun direniflimizden al-
n›m›z›n ak›yla ç›k›p, zihniyetin ira-
desini k›r›p zaferi kazanmam›zd›r.
Bunun haz›ms›zl›¤› en büyük etken-
dir. Bu haz›ms›zl›k halen sürmekte.
Öyle ki moral ve coflku üstünlü¤ü
halen tutsaklarda. ‹dare psikolojik
olarak da yenilmifl durumda. Tut-
saklar›n iradesine boyun e¤mifl bir
iflleyifl var.  Gardiyanlar›na, memur-
lar›na psikolojik üstünlü¤ü sa¤lat-
mak için tutsaklara dönük fiziki sal-
d›r›lar› da artt›r›yorlar. Öyle ki “hiç
nedensiz yere” fiziki sald›r›lara u¤-
ruyorduk. Elbet fiziki güç onlarday-
d›. 3 kiflilik hücrelere 25-30 gardi-
yan› doldurup istediklerini yapabili-
yorlard›. Ama aslolan irademizi ele

geçirmeleri meselesiydi. Onu da 9
y›ld›r yapamad›lar, bundan sonra da
yapamayacaklar.

4- Hücredeki her gün, her saat,
her dakikaya eme¤in, sevginin, ko-
mün yaflam›n bir parças› hakimdi.
Düzenli olarak ç›kan dergiler (‹leri-
den Zafere, Nail ‹bo, Aile Postas›,
Berdan’dan Berkan’a, Gomedi...),
günlük hücreler aras› sohbetler
(notlar arac›l›¤›yla) gündeme dair
tart›flmalar, hapishanenin k›t ola-
naklar›yla binbir  güçlükle ifllenen
el eme¤i, göz nuru ürünlerle hücre-

deki günlük yaflama 24 saatlik gün
yetiflmez oluyor. Ve her saat yeni bir
fley ö¤renmenin  heyecan›yla geçi-
yordu günlerimiz. Okuma yazma
bilmeyen arkadafllar›m›z›n öyküle-
riyle, denemeleriyle, makaleleriyle
yaz›nsal üretimin  sorumlulu¤unu
üstlenen duruma gelmeleriyle, her
devrimci tutsa¤›n çeflitli alanlarda
kendini yetkinlefltirmesiyle F Tiple-
ri tutsaklarla birlikte ö¤retmeye de-
vam ediyor.

5- Yatt›¤›m 30 ay belki çok uzun
bir süre de¤il. Ki halen 9 y›ld›r tek-
li hücrelerde kalanlar, inflaat halin-
deyken oraya at›lan arkadafllar›m
var. Onlar› orada, o koflullarda b›-
rakmak tahliye olan arkadafllar›m›z
için yüreklerinde kalan bir s›z›. Tec-
rit koflullar›nda insan yüzünü, bir te-
bessümü ve kimi zaman da s›cak bir
kucaklaflmay› özledik. Özlem hep
vard›. Biz orada kendi hücremiz d›-
fl›nda kalan arkadafllar›m›z› ço¤u
zaman göremedik (mahkeme günle-
ri haricinde...). Ama aram›zdaki ba-
¤› anlatmaya, birbirimize olan sev-
gimizi, paylafl›m›m›z› anlatmaya
kalemler, sayfalar yetmez. Hasta
olan bir arkadafl›m›z›n bafl›nda bek-
leyemiyorduk ya da annesi vefat
eden bir arkadafl›m›z› s›k›ca kucak-
layam›yorduk ama bizim de içimiz
en az onlar kadar yan›yordu. Yazd›-
¤›m›z notlarda, yollad›¤›m›z nane
limon çaylar›nda her an varl›¤›m›z›,
birlikteli¤imizi hissettiriyorduk. Bi-
liyorduk ki her not, her “merhaba”
tteeccrriitttteenn ssöökküülleenn bbiirr ttuu¤¤llaa’’yd›.

6- Tecrit sorunu bugün sadece
tutsaklar› ilgilendiren bir sorun de-
¤il. Tecrit insanl›k suçu. Kendine
insan›m diyen her kifli buna karfl›
mücadele etmeli ve tepkisini örgüt-
leyebilmeli. Hapishaneler bir ülke-
nin aynas› ise bu aynay› tutan her
kifli, görünendeki pay›n› gözden ge-
çirmeli. Bugün insanl›¤› ilgilendi-
ren her sorun, demokrasi mücadele-
si veren her yap›y›, kitle örgütünü,
ayd›n›, yazar› ilgilendirmektedir.
Tecrite karfl› duyarl›l›klar›n› büyüt-
melerini, içeridekilerin sesine ses
katmalar›n› yeni tahliye olan tutsak-
lar olarak  bekliyoruz.
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EEnn ssoonn yyaapptt››rr››mm ““bbaaflflkkaass››nnaa
yyaapp››llaannddaann ssaannaa nnee””yyddii..

‹‹ddaarree ddiilleekkççeelleerriimmiizzee
bbaaflflkkaass››nn››nn hhüüccrreessiinnddee

yyaaflflaannaannllaarr sseennii
iillggiilleennddiirrmmeezz ddiiyyee cceevvaapp

vveerriiyyoorrdduu.. AAss››ll oollaarraakk sseenn
kkaarr››flflmmaa mmaanntt››¤¤›› ddüüzzeenniinn

ttüümm hhaallkkaa ddaayyaatttt››¤¤››
yyaapptt››rr››mmllaarr››nnddaann bbiirrii.. 

Oktay KKELEBEK:

““TTeeccrriitt iillee iinnssaann››nn
iinnssaannll››kkttaann çç››kkmmaass››
iisstteenniiyyoorr””

1- F Tiple-
rinde tecrit
hala sürüyor.
Yani keyfi uy-
gulamalar da-
ha da artt›r›l›-
yor.

2- Hüküm-
lü tutuklu ay-
r›m›, 18-21

yafl ayr›m›, sohbet genelgesinin uy-
gulanmamas›.  Milletvekillerine,
Meclis ‹nsan Haklar› ‹nceleme Ko-
misyonu üyelerine ve Adalet Ba-
kanl›¤›’na göndermek istedi¤imiz
kapal› zarf mektuplara idarenin el
koymas›. Gerekçe ise resmi bir s›-
fat tafl›mamas› gösteriliyor.

3- 10 saatlik sohbet hakk› uygu-
lanm›yor. Yer ve personel yoklu¤u
öne sürülüyor. 2007’de sohbet hak-
k›n› uygulamamak için ayakkab›

aramas›nda slogan at›lmas› öne  sü-
rülmüfltü. May›s ay›nda (2009)
MLKP davas› tutsaklar› sohbet
hakk›n› kulland›lar. 5 saat. Bir ay
sonunda “ayakkab›n›z› kendiniz ç›-
kart›rsan›z sohbete ç›kart›r›z, yoksa
ç›kartmay›z” dendi.

4- Hücrede tecrite karfl› yaflam
düzenli bir flekilde üretim yaparak
el ürünleri yaparak, yaz› yazarak,
di¤er hücrelerle sohbet ederek ge-
çiyor. Hücre içindeki paylafl›mlar›
tecritin yarataca¤› etkileri daha aza
indirgemek için sürekli bir faaliyet
içindeyiz.

5- Day›’n›n ve Engin’in haberi-
ni ald›¤›m›z ilk an, 1  May›s’ta Tak-
sim’e ç›k›lmas›. Tecritte k›sa bir
notun veya ufak bir ikram›n baflka
bir hücreden gelmesi veya gönde-
rilmesi. Paylafl›m›n ne kadar gerek-
li oldu¤u. 

6- Tecrit ile insan›n insanl›ktan
ç›kmas› sadece kendini düflünmesi,
düflünmeyen, üretmeyen, söyleneni
yapan bir robota  çevrilmesi isteni-
yor.
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“Y›k›m”, yoksul gecekondular›n
sürekli karfl› karfl›ya olduklar› bir
tehdittir. Tehdit s›k s›k da fiiliyata
dönüflür. ““YY››kk››mmaa KKaarrflfl›› HHaallkk KKoo--
mmiissyyoonnuu”” iflte yoksul gecekondula-
ra yönelik bu tehdit ve sald›r›ya kar-
fl› mücadele çerçevesinde bir broflür
yay›nlad›. Dergimizin 187. say›s›n-
da duyurulan bu broflür, OOkkmmeeyyddaa--
nn›› HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii
taraf›ndan yay›nland›. 33 sayfal›k

“Bar›nma Hakk› Engellenemez” ad-
l› broflür, halk›n en temel haklar›n-
dan biri olan bar›nma hakk›n› ve bu
hakk›n gasbediliflini anlat›yor. AKP
iktidar›n›n ““KKeennttsseell DDöönnüüflflüümm
PP rroojjeessii””nin niteli¤ini, bu projeye
neden karfl› ç›kmak gerekti¤ini,
halk için ne sonuçlar yarataca¤›n›
ortaya koyuyor ve alternatif çözüm
önerileri sunuyor.

NNeeddiirr BBaarr››nnmmaa HHaakkkk››??
Bar›nma hakk›, insanlar›n bafl›n›

sokaca¤› bir yerinin olmas›d›r. Bu
hak insan›n en temel, vazgeçilmez
haklar›ndan birisidir. Fakat ülke-
mizde bu hak, “hak” olmaktan ç›k-
m›fl insanlar›n en temel ssoorruunnllaarr››nn--
ddaann birisi haline gelmifltir. Kapita-
list üretim iliflkilerinin geliflmesi,
k›rdan kentlere göç ve artan nüfusa
paralel olarak halk›n konut ihtiyac›
çözülmemifltir. Milyonlarca insan›n
bafllar›n› sokacaklar› bir evi yoktur.
Halk›n önemli bir bölümü kira kö-
flelerinde sürünmekte, bafl›n› soka-
cak bir ev bulanlar›n ço¤u da sa¤-
l›ks›z koflullarda yaflamaktad›r. Ko-
nut ihtiyac›n›n karfl›lanmas› konu-
sunda tam bir eflitsizlik, adaletsizlik
vard›r. Yoksullar›n bafl›n› sokaca¤›
tek bir odas› bulunmazken zengin-
ler lüks ve çok say›da eve sahiptir. 

Oysa broflürde belirtildi¤i gibi
bar›nma her insan için ayr›cal›k de-
¤il bir hakt›r. Bu hak Anayasa'yla
güvence alt›na al›nm›flt›r. Anaya-
sa'n›n 27. maddesi "herkes yerleflme
hakk›na sahiptir" der. 57. madde-
sinde "devlet konut ihtiyac›n› karfl›-
layan tedbirler al›r" diyor. Yine
Anayasa’n›n 60. maddesinde ve
Türkiye'nin imza att›¤› uluslararas›
sözleflmelerle de bu hak güvence al-
t›na al›nm›flt›r. Bu yüzden devlet bu
hakk› korumakla yükümlüdür. 

Yeni-sömürge bir ülke olman›n
sonucu olarak köyden kente göçle-
rin artmas›, flehirlerde artan nüfusun

bar›nma sorununu da beraberinde
getirmifltir. Fakat bugüne kadar
devlet, gerçek anlamda halk›n ba-
r›nma sorununun çözümüyle ilgi-
lenmemifltir. Çözmek bir yana soru-
nun as›l kayna¤› olmufltur. Halk bu
konuda kendi bafl›n›n çaresine bak-
mak zorunda kalm›flt›r. Kentlere ifl
bulma umuduyla göç eden yoksul-
lar, flehirlerin en d›fl semtlerinde,
hatta henüz yerleflim yerine dönüfl-
memifl arazilere, derme çatma da ol-
sa bafllar›n› sokacaklar› bir bar›nak
yapm›fllard›r. Gecekondulaflma de-
nilen yap›laflma da bunun sonucu-
dur. Devlet halk›n bu sorununu çöz-
mek yerine gecekondulaflmay› hep
kullanm›fl, istismar etmifltir. Seçim
dönemlerinde halk›n oylar›n› almak
için gecekondu yap›m›na göz yum-
mufl, seçim sonras›nda ise "kanun-
suz yap›laflma" denilerek yoksul
halk›n diflinden t›rna¤›ndan art›ra-
rak yapt›¤› evlerini bafl›na y›km›flt›r.
Y›llard›r bu böyle süregelmifltir. Fa-
kat devletin tüm sald›r›lar›na ra¤-
men halk›n bar›nma sorunu ortada
durdu¤u için önüne de geçememifl-
tir. Bafllang›çta flehir kenarlar›nda
kurulan gecekondu mahalleleri,
flehrin sürekli büyümesiyle flehir
merkezlerinde kalm›flt›r. Gökdelen-
lerle gecekondular iç içe geçmifl,
gecekondu arazileri önemli bir rant
alan›na dönüflmüfltür. Bugün ikti-
dardakiler ""kkeennttsseell ddöönnüüflflüümm"" ad›
alt›nda, ""hhaallkk›› iizzbbee,, ssaa¤¤ll››kkss››zz kkoo--
nnuuttllaarrddaann kkuurrttaarraaccaa¤¤››zz"" diyerek
halk›n evlerini ellerinden almak is-
temektedir. Sadece ‹stanbul'da 11,,55
mmiillyyoonnuunn üüzzeerriinnddee gecekondu y›-
k›m kapsam›na al›nm›flt›r. ‹ktidar,
bu y›k›m plan› do¤rultusunda, ön-
celikle en az direniflle karfl›laflaca¤›
yerlerde kar-k›fl demeden parça par-
ça y›k›mlar gerçeklefltirmekte, halk
soka¤a atmaktad›r. 

Broflürde, devletin “KKeennttsseell ddöö--
nnüüflflüümm””üü, 'kentin alt yap› sorununu
çözmek, sa¤l›ks›z flehirleflmeyi en-

HHaallkk››nn
ÇÇöözzüümmüü VVaarr

B‹R K‹TAP: 
BARINMA HAKKI
ENGELLENEMEZ

Yay›na Haz›rlayan:
Y›k›ma Karfl› Halk

Komisyonu

Yay›nlayan:
Okmeydan› Haklar

ve Özgürlükler
Derne¤i
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gellemek, alt gelirli kifli-
lere konut üretmek' gibi
''mmaassuummaannee'' gerekçeleri
kullanarak gündeme sok-
tu¤u belirtiliyor. Oysaki kentsel dö-
nüflümün, flehircilik ilkelerine ve
planlama esaslar›na uymad›¤› fakat
para kazand›ran projeler üretmenin
yeni ad› oldu¤u anlat›lmaktad›r.
Amaç, iktidardakilerin ve belediye-
lerin rant elde etmesidir. Yoksullar›
olabildi¤ince flehir d›fl›na iterek
zenginlere güvenli bir yaflam sunul-
mas›d›r. Sa¤l›kl› bir kent yaratma
söylemleri koca bir yaland›r. 

Projeye göre, kentsel dönüflüm
ilan edilen bölgelerde kurulmufl bu-
lunan mahalleler tümden ortadan
kald›r›lacakt›r. Broflür bunu ""yyeennii
ssüürrggüünn vvee yy››kk››mm ppoolliittiikkaallaarr››"" ola-
rak de¤erlendiriyor. 

Y›k›mlarda yaflan›lacaklar›n bir
boyutu flöyle anlat›l›yor: “Yap›lacak
y›k›mlarla sadece evimiz y›k›lmaya-
cak, evimizle birlikte al›fl›k oldu¤u-
muz komfluluk iliflkilerimiz ve yyaaflflaa--
mm››mm››zz yy››kk››llaaccaakktt››rr.. Bunun sonucun-
da evleri y›k›lanlar›n bir k›sm› dar,
s›k›fl›k ve insana tavuk kümesindey-
mifl hissi veren konutlara tafl›n›rken
büyük bir k›sm›na hiçbir hak veril-
meyecektir". 

Broflürde, Kentsel Dönüflüm
Projesi gündeme geldi¤inden beri
belediyelerle ev sahipleri aras›nda
yap›lan anlaflmalarla halk›n nas›l
kand›r›ld›¤›na, ma¤dur edildi¤ine
de¤iniliyor. 

"Kentsel Dönüflüme Hay›r" der-
ken, Kentsel Dönüflüm’ün halk için
y›k›m ve iktidardakiler için rant
projeleri oldu¤u söyleniyor. 

Di¤er taraftan halk›n yaflad›¤›
gecekondular›n büyük bölümünün
birçok sorunu var. Halk›n altyap›s›,
okulu, hastanesi, yolu vb. olmayan,
sokaklar›na ambulans›n, itfaiyenin
giremedi¤i alanlarda yaflamas› el-
bette ki savunulamaz. Gecekondu
halk› da o koflullarda yaflamay› iste-
miyor zaten. Sorun koflullar›n nas›l
de¤ifltirilece¤idir. AKP y›karak,
halk› evsiz b›rakarak, onu yaflad›¤›
yerden, çevresinden kopararak bir
“proje” ortaya atm›fl durumdad›r.

Broflürde ise, alternatif olarak ne is-
tendi¤i ve bu sorunlar›n nas›l çözü-
lece¤i ortaya konuluyor. 

KKeennttsseell ((rraannttssaall)) DDöönnüüflflüümm
DDee¤¤iill,, DDeerriinnddee IIssllaahh 

Yaflad›¤›m›z yerlerdeki sorunlar
çözülemez de¤ildir. Burada temel
olan halk›n sorunlar›n›n çözülmek
istenip istenmemesidir. Onlarca y›l-
d›r iktidarlar, yaflad›¤›m›z mahalle-
lerin altyap›, ulafl›m, sa¤l›k, e¤itim
gibi sorunlar›n› çözmemifl, tersine
daha da içinden ç›k›lamaz hale ge-
tirmifllerdir.

Yaflad›¤›m›z yerlerdeki sorunlar›
çözmek amac›yla bakan herkes ra-
hatl›kla görecektir ki birçok basit
yöntemle mahallelerimiz düzenle-
nebilir. Broflür, bu noktada alternatif
olarak ""YYEERR‹‹NNDDEE IISSLLAAHH"" uygu-

lamas›n› çözüm olarak
ileri sürmektedir.

NNeeddeenn YYeerriinnddee IIssllaahh??
Bu sorunun cevab›, broflürde

flöyle aç›klanmaktad›r; “ BBiirriinncciissii
halk›n üzerinde yaflad›¤› yerin sahi-
bi oldu¤unun kabulü anlam›na ge-
len ""yyeerriinnddeelliikk"" kavram›d›r. ‹‹kkiinn--
cciissii ise yaflanan alan›n sosyokültü-
rel yap›s›na müdahale etmemeyi,
komfluluk iliflkilerini korumay› ve
altyap› sorunlar›n› çözmeyi amaç-
layan ""››ssllaahh"" kavram›d›r. ”

Yerinde ›slah tan›m ve politikas›,
iflte buradan ç›k›yor. 

""YYeerriinnddee IIssllaahh"" uuyygguullaammaallaa--
rr››nnddaa tteemmeell bbiirr ddii¤¤eerr nnookkttaa iissee;;
mümkün oldu¤unca yyeerrlleeflfliimm aallaann››--
nn››nn ddookkuussuunnuunn bboozzuullmmaaddaann ›slah
edilmesidir.

Yerinde ›slah mahallelinin, al›fl›k
oldu¤u düzeni bozulmadan sosyal
iliflkilerine zarar vermeden, sürül-
meden,... [sorunun çözülece¤i] pro-
jeler olarak uygulanacakt›r. ”

Broflürde sorunun çözümü için
bir Halk Komisyonu öneriliyor. Bu
komisyonda kimler yer alacak:

Bir: En baflta yoksul gecekondu
halk›. ‹ki: Halk›n örgütlü güçleri.
Üç; Halk›n, bar›nma ve sa¤l›kl› ya-
flam haklar›n› savunan mimar, mü-
hendis ve flehir planc›lar›: “Komis-
yon tüm yerinde ›slah projelerinin
çiziminden uygulan›fl›na kadar te-
mel belirleyici güç olmal›d›r.”

Broflürde "yerinde ›slah"›n nas›l
yap›laca¤›na iliflkin somut öneriler
yer almaktad›r. fiuras› aç›k ki, oli-
garflinin kentsel dönüflüm projesi ad›
alt›nda yürürlü¤e koydu¤u politika,
halk için bir ddöönnüüflflüümm olmay›p yy››--
kk››mmdd››rr.. Bunun y›k›m oldu¤u, Toplu
Konut ‹daresi (TOK‹)’nin birkaç
y›ll›k uygulamalar›ndan da bilin-
mektedir. Halk›n bu ma¤duriyeti
broflürde somut örneklerle anlat›l›-
yor ve bu y›k›ma nas›l karfl› konula-
ca¤› gecekondu y›k›mlar›na karfl›
sürdürülen mücadelenin birikimiyle
ortaya konularak, BBEELL‹‹RRLLEEYY‹‹CC‹‹
OOLLAANNIINN HHAALLKKIINN BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ ol-
du¤u vurgulan›yor. 

Web: www.barinmahakki.com 
email: barinmahakki@gmail.com

“EVLER‹M‹Z‹ BAfiIMIZA
YIKMAK ‹ST‹YORLAR. BUNA

‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!
Biz Bu Ülkenin Sahipleriyiz,
Kanla, Canla, Emekle Üretir,
Bugünden Kurar›z Gelece¤i

Ve Kanla, Canla, Emekle 
Sahip Ç›kar›z Bizim Olana,

Gelece¤imize...”

Say›: 188 29BARINMA

Yerinde Islah anlay›fl›na göre:
BBiirr;; halk üzerinde yaflad›¤› yerin

sahibidir. 
‹‹kkii;; ››ssllaahh,, altyap› sorunlar›n›,
yaflanan alan›n sosyokültürel
yap›s›na müdahale etmeden,

komfluluk iliflkilerini
koruyarak, çözmeyi amaçlar. 

ÜÜçç;; Yerinde ›slah mahallelinin,
al›fl›k oldu¤u düzeni

bozulmadan, sosyal iliflkilerine
zarar vermeden, uygulan›r.

Dört; amaç, yerleflim alan›n›n
mümkün oldu¤unca

dokusunun bozulmadan ›slah
edilmesidir.



Ankara’da ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Küçük Kurulu’nda 3 ve 11
Haziran’da yaflanan sorunla ilgili
odalar ve çeflitli mimar mühendis
gruplar› taraf›ndan yap›lan aç›kla-
malar›n ortak noktas›, 33--1111 HHaazzii--
rraann öönncceessiinniinn  yyookk ssaayy››llmmaass››dd››rr..   

Oysa, Odalar’da ço¤unlukla yö-
netimlere yerleflen statükocular,
devrimci, demokrat mühendislerin
Art› ‹vme çerçevesinde sürdürdük-
leri çal›flmalara bafl›ndan itibaren
tahammülsüzlük sergilediler. Ta-
hammülsüzlükleri bir çok kez, söz-
lü, fiili sald›r›lara dönüfltü. Afla¤›da
bunlar›n özet bir dökümünü sunu-
yoruz. Bu tablo, Odalar’›n yöneti-
mine yerleflen ç›karc›l›¤›n, statüko-
culu¤un, çürümenin boyutlar›n› ve
statülerini, ç›karlar›n› korumak için
ne kadar ggrruuppççuu,, bbeennmmeerrkkeezzccii,, ttaa--
hhaammmmüüllssüüzz,, ssiiyyaasseett yyaassaakkçç››ss›› vvee
aannttii--ddeemmookkrraattiikk olabildiklerini ye-
terince aç›k göstermektedir. 

TTarih: 2255--2288 MMaayy››ss 22000066,,
YYeerr:: TTMMMMOOBB 3399.. DDöönneemm

GGeenneell KKuurruulluu...... Devrimci demok-
rat mühendisler, ‹vme dergisinin 1.
say›s›yla birlikte ""YYeettkkiinn MMüühheenn--
ddiisslliikk”” stand› açt›lar; TMMOB yö-
neticileri stand›n kald›r›lmas› için
büyük çaba harcad›lar, ama baflar›l›
olamad›lar. ‹vme ilk kez okurlar›y-
la bulufltu.

TTarih: 29 Eylül 2006...
TMMOB yönetimi bu tarih-

te yapt›¤› toplant›da afla¤›daki kara-
r› alarak, muhalif, elefltiren düflün-
celer karfl›s›ndaki tahammülsüzlü-
¤ünü belgeliyordu:

“KARAR NO 134 : Lübnan'a as-
ker gönderme tezkeresinin...
TBMM'de görüflülmesi s›ras›nda
Ankara'da yap›lan eylem sonras›n-
da... Halkevleri Örgütlenme Sekre-
teri imzas› ile TMMOB ve TMMOB
Baflkan›na yönelik gerçek d›fl›, mes-
netsiz ve hakaretlerle dolu bir yaz›
yay›nlanm›flt›r. Bu çirkin ve provo-
katif ... yaz›y› kaleme alan kifli ve
onu sahiplenen Halkevleri yönetici-
lerinin bu tutumunun kk››nnaannmmaass››--
nnaa...” karar verilmifltir. 

Bir demokratik kurumun, kendi-
sine yönelik bir elefltiriyi ““ççiirrkkiinn,,
pprroovvookkaattiiff”” ilan etmesi, kk››nnaammaakk
için özel olarak karar almas›, eleflti-
riye tahammülsüzlü¤ün belgesidir.
(Burada ilginç bir di¤er yan ise Hal-
kevleri’nin ayn› tasfiyeci ve taham-
mülsüz mant›¤› sürdüren TMMOB
yönetiminin flu an koltuk de¤nekli-
¤ini üstlenmesidir.)

TTarih: 44 MMaarrtt 22000077...... ‹vme
okurlar›n›n ‹stanbul’da dü-

zenledi¤i "Yetkin Mühendislik” pa-
neline TMMOB eski yöneticisi Doç
Dr. O¤uz Gündo¤du’nun kat›l›m›,
Jeofizik Odas› ‹stanbul fiube Yöne-
tim Kurulu taraf›ndan “ panelin
amac›n› aflaca¤›” gerekçesiyle en-
gellendi. “Yetkin mühendislik” ko-
nusunda uzlaflmac›l›¤›n, ç›karc›l›-
¤›n teflhir edilecek olmas› “amac›
aflan bir durum”du onlara göre. 

TTarih: 1177 MMaarrtt 22000077...... YYeerr::
AAddaannaa...... Adana’da yap›la-

cak "Yetkin Mühendislik” paneli
eennggeelllleennddii.. Ziraat Mühendisleri
Odas› Adana fiubesi’nin panel için
tahsis etti¤i salon ""yyuukkaarr››ddaann ggeelleenn
bbaasskk››llaarr ssoonnuuccuunnddaa”” iptal edildi.

Sonras›nda tutulan ‹MO Adana fiu-
besi toplant› salonu da bbeennzzeerr flflee--
kkiillddee iptal edildi. Sonras›nda Ecza-
c›lar Odas› da verdi¤i yerden vvaazz--
ggeeççiinnccee,, ‹vme’nin paneli 24 Mart’ta
özel bir salonda gerçeklefltirildi.

Tablo aç›k; statükocular, ifli gücü
b›rakm›fl, seferberlik halinde ‹v-
me’nin panelini engellemek için u¤-
rafl›yor. Bu seferberlik elbette ne-
densiz de¤il.  

TTarih: 1100--1111 KKaass››mm 22000077......
YYeerr:: AAnnttaallyyaa...... 2. SMM

Sorunlar› Sempozyumu’nda stand
açan ‹vme Yay›n Kurulu üyelerine,
Sempozyumun gerçeklefltirildi¤i
otelin görevlileri taraf›ndan ssaalldd››--
rr››lldd››.. Stand ddaa¤¤››tt››lldd››.. 

TTarih: 288 MMaarrtt 22000088...... +‹v-
me Dergisi Yay›n Kurulu

üyesi ve TMMOB Mimarlar Odas›
Ankara fiubesi Sekreter Yard›mc›s›
Mimar AAlleevv fifiaahhiinn,, 8 Mart mitingi-
ne kat›ld›¤› gerekçesiyle tutukland›.
fiahin’in tutuklanma sürecinde Mi-
marlar Odas› Ankara fiubesi, üyesini
neredeyse sahiplenmedi. Bir aç›kla-
may› bile güç bela yapan Mimarlar
Odas› Ankara fiubesi, fiahin’in arka-
dafllar›n› ve avukatlar›n› ttaann››mmaadd››--
¤¤››nn›› ifade etti. Oda yöneticilerinden
biri, ziyarete giden ‹vme Yay›n Ku-
rulu üyesinin üzerine yürüdü.
TMMOB baflkan› Mehmet So¤anc›,
bir meslektafl›n›n tutuklanmas›na
uzun süre kay›ts›z kald›ktan sonra,
ancak, bbaaflflkkaann aaddaayy›› oldu¤u 29 Ma-
y›s’taki Genel Kurul’a iki gün kala
bir aç›klama yay›nlayabildi. 

TTaarriihh:: 1100 EEyyllüüll 22000088......
TMMOB yöneticileri, ifl-

kenceci, infazc› ppoolliiss tteeflflkkiillaatt››nn››nn
Ankara Liman Restoran’daki iftar
yeme¤ine kat›ld›lar.

TTaarriihh:: 1111 EEkkiimm 22000088...... ‹vme,
yapt›¤› aç›klamada MMO

SUÇ DOSYASI
Odalardaki Uzlaflmac›l›¤›n, Tasfiyecili¤in, Ç›karc›l›¤›n

Çarp›tmalar›, yyalanlar›, flfliddet
üzerine sspekülasyonlar›
b›rak›n; bunlar›n nnedenlerini
ve nniçinlerini aaç›klay›n!

Devrimcilere kkarfl›
ittifaklardan, ttasfiyecilikten
medet uummay›n;
statükolar›n›za ss›¤›nmay›n! 

TMMOB’u ddevrimcilefltirmek,
demokratik mmücadelede oolmas›
gereken yyerde oolmas›n›
sa¤lamak, hher devrimci,
demokrat mmimar mühendisin
görevidir. 
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ve ‹MO yönetimlerinin, iflbir-
likçi, peflkeflçi AKP’li bakan-
lar›n soruflturulmas› karar›na
uuyymmaadd››¤¤››nn›› aç›klayarak, bu
tutumu teflhir etti. 

May›s 2008’deki TMMOB
40. Genel Kurulu’nda, AKP hükü-
metinin befl mühendis bakan›n›n
üyeleri olduklar› odalar›n oonnuurr kkuu--
rruullllaarr››nnaa sevk edilmesine karar ve-
rilmiflti. Bu aç›k karara ra¤men,
‹MO ve MMO yönetim kurullar›,
ad› geçen bakanlar hakk›nda gere-
keni yapmad›lar. Dahas›, onlar ad›-
na savunma yazd›lar adeta. ‹MO ve
MMO yöneticilerine göre, AKP’li
bakanlar, 1950’lerden beri uygula-
nan emperyalist politikalar›n yal-
n›zca ""mmaassuumm"" uygulay›c›s›yd›lar.
Bu politikalar›, ilk bu AKP’li ba-
kanlar yürürlü¤e koymad›klar› için,
kaynaklar›m›z›n emperyalist tekel-
lere peflkefl çekilmesinden sorumlu
tutulamazlard›...  

TTaarriihh:: 3311 EEkkiimm 22000088...... Dev-
rimci mimar Alev fiahin,

sekreter yard›mc›s› olarak çal›flt›¤›
Mimarlar Odas› Ankara fiubesi tara-
f›ndan hiçbir gerekçe gösterilmeden
iflten at›ld›. Ama gerekçe belliydi:
Alev fiahin’in ‹vme dergisinin gö-
rüfllerini paylaflmas›yd›. Hapishane-
den ç›kt›ktan sonra Mimarlar Oda-
s›’ndaki ifline geri dönen fiahin’in, o
koflullard› iflten ç›kar›lmas›, siyasi
oldu¤u kadar, aahhllaakkii olarak da sor-
gulanmas› gereken bir tutumdu. ‹v-
me dergisi ve okurlar›, Mimarlar
Odas› Ankara fiubesi’nin bu tutu-
munu Ankara, ‹stanbul, Kocaeli’de
yapt›klar› birçok eylemle protesto
ettiler. 

1199--2222 AArraall››kk kkaattlliiaamm››nn››nn yy››ll--
ddöönnüümmüü:: TMMOB yöneti-

mi, herhangi bir faaliyet, anma, ey-
lem veya en az›ndan bir aç›klama
yapmad›¤› gibi, birçok TMMOB bi-
rimi yemekli, sazl› sözlü e¤lenceler
düzenledi.

TTaarriihh:: 77 OOccaakk 22000099...... Filis-
tin’e yönelik ‹srail sald›r›la-

r›na karfl›, içlerinde TMMOB’nin de
yer ald›¤› demokratik kitle örgütleri

bir aç›klama yay›nlayarak Birleflmifl
Milletler Bar›fl Gücünü ve AKP’yi
göreve ça¤›rd›lar. ‹vme bu sa¤c› po-
litikay› yapt›¤› aç›klamayla elefltirdi. 

fifiuubbaatt 22000099:: ‹vme Dergi-
si’nin, TMMOB yönetiminin

tteekkeelllleerrllee uuzzllaaflflmmaacc››ll››¤¤››nn›› elefltiren
6. Say›s› ç›kt›. Bart›n ‹KK (‹l Koor-
dinasyon Kurulu) HEMA adl› ener-
ji tekeline karfl› önemli mücadeleler
vermifl ve Bart›n halk›n› bu müca-
delede bir araya getirmiflti. 

‹KK bir rapor haz›rlamas› için
TMMOB’u Bart›n’a davet etti. An-
cak, gelen TMMOB heyeti, kuyu
incelemesini yar›da b›rakarak HE-
MA’c›larla görüflmeye gitti. ‹KK
üyeleri ve gazeteciler TMMOB he-
yetini HEMAc›larla yemek yerken
yakalad›lar. Bunu TMMOB’a flika-
yet ettiler. TMMOB yönetimi ise ttee--
kkeelllleerrllee yyeemmeekk yyiiyyeenn heyeti elefltir-
mek yerine, tekellere karfl› mücade-
le eden Bart›n ‹KK üyelerini önce
Onur Kurulu’na verdi, sonra da
Bart›n ‹KK’y› ffeesshheettttii...... ‹vme’nin

““BBaarrtt››nn ‹‹KKKK”” say›s› iflte
bunlar› teflhir ediyordu.
TMMOB yönetimi ‹vme Der-
gisi’ne tekzip gönderme kara-
r› ald›, ancak tekzipde iddi-
alardan hiçbirine cevap vere-
miyordu. 

TTaarriihh:: 1144 MMaarrtt 22000099...... Anka-
ra’da ‹MO 2. Ö¤renci Üye

Kurultay›’nda içlerinde ‹vmeciler’in
de bulundu¤u Genç ‹MO üyeleri bil-
diri da¤›tmak istedi. Bildiride OD-
TÜ Genç ‹MO seçimlerinde yafla-
nan aannttii--ddeemmookkrraattiikk uygulamalar
elefltiriliyordu. Buna tahammül ede-
meyen oda yöneticileri baflta Züber
Akgöl olmak üzere ö¤rencilere mü-
dahale etti. ‹vme okurlar›, ttaarrttaakkllaa--
nnaarraakk binadan at›lmaya çal›fl›ld›,
sonras›nda ise tteekkmmee ttookkaattllaarrllaa sal-
d›r›ld›. KKüüffüürrlleerr edildi. ‹MO Yöne-
tim Kurulu II. Baflkan› Alaattin DU-
RAN, ö¤rencilere ‘Amerikan ajan›’
diye sald›rd›.

TTaarriihh:: 44 NNiissaann 22000099.... Anka-
ra’da toplanan TMMOB

Dan›flma Kurulu’na çeflitli illerden
50’ye yak›n ‹vmeci ve 20 Genç
‹MO üyesi kat›ld›. Toplant›da konu-
flan ‹vme okurlar›, Alev fiahin’in ifl-
ten ç›kar›lmas› olay›ndan, Bart›n
‹KK’n›n feshedilmesine, ‹MO Ö¤-
renci Kurultay›’ndaki oda yönetici-
lerinin sald›r›s›na kadar birçok anti-
demokratik tasfiyeci yaklafl›m› tefl-
hir ettiler. 

TTaarriihh:: 66 MMaayy››ss 22000099...... ‹MO
Küçük Kurulu’nda ‹vme

okurlar›n›n her sözüne mmüüddaahhaallee
eeddiillddii,, konuflturulmamaya çal›fl›ld›,
"faflist, Ayd›nl›kç›” gibi hakaretler
devam etti. Statükocular, Küçük
Kurul’a ö¤rencilerin kkaatt››llmmaammaass››
yönünde karar almaya çal›flt›lar an-
cak baflaramad›lar.

TTaarriihh:: 33 HHaazziirraann 22000099...... ‹n-
flaat Mühendisleri Odas›

(‹MO) Ankara fiubesi Küçük Kuru-
lu’nda, bir ‹vme okurunun "önceki
kurullarda devrimcilere hakaretler
edildi¤ini, bu hakaretleri yafl›, konu-
mu, s›fat› ne olursa olsun kimsenin

Devrimci
demokrat mmimar, mmühendisleri,
b›çakl›, ssopal› ggüruhla
susturmak... 

polis kkorumas› aarkas›nda
toplant› yyapmak

‹vme ookurlar›n› kkurul
üyeli¤inden aatmak...

Bunlar, mmimar mühendislerin
mücadele ttarihinde ssadece
kara llekeler olarak aan›lacakt›r.
Bunlar, ddevrimcilik,
demokratl›k   aad›na uutanç
vericidir. 

Hiçbir devrimci demokrat mimar,
mühendis, planlamac›, ve hiçbir
devrimci demokrat grup, bu
utanca oortak oolmamal›d›r. 

Say›: 188 31TMMOB



edemeyece¤ini” ifade etmesi üzeri-
ne ‹MO yönetiminden Züber Ak-
göl’ün sözlü sald›r›s› ile bafllayan
itifl kak›fl kavgaya dönüfltü. Kavga
sonucunda ‹MO yönetimi, Ankara
fiube yönetimi ve oda çal›flanlar›n-
dan 5 kifli, 2 de ‹vme okuru yaralan-
d›. ‹MO Yedek Yönetim Kurulu
üyesi ve Halkevi çevresinden Ferhat
Yaflar Ar›kan ve bir oda güvenlik
görevlisi ‹vme okurlar›na ssooppaa iillee
sald›rd›. Kendileri sopa ile sald›rma-
s›na ra¤men sonras›nda “‹vmeciler
Küçük Kurulu sopalarla bast›” di-
yerek yaflananlar› çarp›tt›lar.

Yaflanan sorunu f›rsat bilen
TMMOB etkin yönetimi, baflta
Mehmet So¤anc› ve ‹MO yönetici-
leri olmak üzere Türkiye çap›nda
bir siyasi linç kampanyas› bafllatt›-
lar. Birçok oda ve ‹KK’ya yalanlar›
paralelinde aç›klamalar yapt›r›ld›.
Aç›klamalar›n ço¤undan oda yöne-
ticilerinin haberleri yoktu. Yönetim
ayr›ca aç›klama yapmayan odalara

dönük de bask› uygulad›.

TTaarriihh:: 1111 HHaazziirraann 22000099......
‹MO yöneticileri ‹vme okur-

lar›n›n ve muhalif olabilecek di¤er
kifli ve gruplar›n ça¤r›lmad›¤› ggiizzllii
bbiirr KKüüççüükk KKuurruull toplant›s› yapma-
ya çal›flt›lar. Bu giriflimi ö¤renen
devrimci demokrat mimar mühen-
disler, toplant›ya kat›lacaklar›n› ve
tüm devrimci demokrat oda yöneti-
cilerini de Küçük Kurul’a ça¤›rd›k-
lar›n› duyurdular. Küçük Kurul üye-
si 10 ‹vme okuru, toplant›ya gitti-
¤inde ço¤unlu¤u mühendis olmayan
yaklafl›k 100 kiflilik bir grup, ‹vme
okurlar›na sald›rd›. Küçük çapta bir
lliinnçç yafland›. Sald›rganlar b›çakl›,
sopal›yd›. B›çak da kullan›lmaya ça-
l›fl›lan bu sald›r›da 2 ‹vme okuru ya-
raland›. ‹MO yöneticilerinin organi-
ze etti¤i ve TMMOB baflkan›, MMO
baflkan›n›n da gözleri önünde ger-
çeklefltirilen sald›r›ya polis de mü-
dahale etti. Ard›ndan ‹MO yönetici-

leri, muhalif hiç kimse al›nmaks›z›n
ve ppoolliiss kkoorruummaass›› aarrkkaass››nnddaa top-
lant›lar›n› yapt›lar ve utanmadan po-
lis korumas› alt›nda yapt›klar› top-
lant›da ‹vme okurlar›n›n Kurul’dan
at›lmas› karar› ald›lar. 

Bu karar onlar›n anti-demok-
ratikliklerinin, elefltiriye ta-

hammülsüzlüklerinin, zorbal›klar›-
n›n, odalar› kendi ç›karlar› do¤rul-
tusunda kullanabilmek için her fleyi
yapabileceklerinin ifadesidir. Bu
karar, tarih karfl›s›nda onlar için sa-
dece bir uuttaannçç olacakt›r.

Hiçbir devrimci demokrat mi-
mar, mühendis, planlamac› ve hiç-
bir devrimci demokrat grup, bbuu
uuttaannccaa oorrttaakk oollmmaammaall››dd››rr.. 

Oda yönetiminde yer alan ve ha-
len sol saflarda bulunan kifliler ve
gruplar, yalanlar›, çarp›tmalar›, k›fl-
k›rtmalar› b›rak›p, mühendislere ve
halka yukar›da anlat›lanlar›n hesab›n›
vermeli, muhasebesini yapmal›d›rlar. 
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Bir demokratik kitle örgütü, yö-
netiminde kendini devrimci, ilerici
olarak nitelendiren insanlar›n oldu-
¤u bir örgütlülük, kendi üyeleri ta-
raf›ndan, devrimci, demokrat, ileri-
ci insanlar taraf›nan protesto edili-
yor. 

Böyle bir durumda yap›lacak iki
fley vard›r; ya “kaale almaz” görü-
nülür, hatta “hem suçlu hem güçlü”
olarak sald›rganlafl›p, protesto
edenleri susturmaya çal›fl›l›r. 

‹kinci yol ise, bizi, kendi taban›-
m›z, üyelerimiz protesto ediyorsa,
bizi, devrimciler, demokratlar, ileri-
ciler protesto ediyorsa, oturup dü-
flünmeli, kendimizi gözden geçir-
meliyiz tavr›d›r. 

TMMOB, hangi yolu seçecek
görece¤iz. Ama kap›lar›n›n önünde-
ki seslenifllere kulak vermelidirler. 

*

‹MO Ankara fiubesi’nin Küçük
Kurulu’nda gerçeklefltirilen sald›r›-
n›n ard›ndan devrimci, demokrat,

ilerici mimar ve mühendislerden
oluflan bir grup,  geçen hafta (27
Haziran), Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i’nin (TMMOB)
K›z›lay Selanik Caddesi’ndeki Ge-
nel Merkez binas› önünde toplana-
rak, TMMOB içindeki tasfiyeci tu-
tumu protesto etmifllerdi. 

Eylemde tafl›nan pankart ve dö-
vizler, sorunu tüm yönleriyle özet-
liyordu asl›nda: ““TTMMMMOOBB’’ddee DDee--
mmookkrraassii ‹‹ssttiiyyoorruuzz”” yaz›l› pankart
ve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, ‹v-
me’ye Dönük Yalanlara Son, ‹ftira-
lara Son, TMMOB Gerçekleri
Aç›klas›n...”  yaz›l› dövizler

*

‹vme Dergisi okurlar› 29 Hazi-
ran günü de TMMOB önündeydiler;
Üzerlerinde “TMMOB’de Demok-
rasi ‹stiyoruz”, “TMMOB’de Ada-
let ‹stiyoruz” ve “TMMOB Gerçek-
leri Aç›klas›n” yazan yelekler vard›. 

“Gerçekler aç›klanana ve adalet
yerini bulana kadar” sürdürecek-

lerdi bu eylemleri. ‹vme okurlar›n›n
imzaya açt›¤› talepler flöyle:

““•• ‹‹MMOO''ddaakkii ttüümm bbuu ssüürreeççllee iill--
ggiillii ttaarraaffss››zz bbiirr aarraaflfltt››rrmmaa kkoommiiss--
yyoonnuu kkuurruullmmaall››.. 

•• BBuu ssüürreeççllee iillggiillii ggeerrççeekklleerr
ttüümm ddeevvrriimmccii ddeemmookkrraatt kkaammuu--
ooyyuunnaa aaçç››kkllaannmmaall››..

•• ÖÖrrggüütt iiççii ddeemmookkrraassiiyyii ttaarrtt››flfl--
mmaakk üüzzeerree TTMMMMOOBB ddeemmookkrraatt
üüyyee ttooppllaanntt››ss›› yyaapp››llmmaall››..

Devrimci demokrat mimar mü-
hendisler, herkesi, geliflmeleri ak-
tarmak, eylemlerini duyurmak için
açt›klar› siteyi ziyarete ça¤›r›yorlar:

hhttttpp::////ttmmmmoobbddeeddeemmookkrraassiiiissttiiyyoo--
rruuzz..ccoomm

‘TMMOB’da Demokrasi ‹stiyoruz!’ ‹vme, TMMOB   
Önünde  

Nöbette



Devrimci, demokrat mimar mü-
hendislere yönelik sald›r›lar›n, en-
gellemelerin içinde yeralmak, hiçbir
devrimci grubun ifli olamaz. Böyle
bir “taraf”ta yer alman›n mimar mü-
hendislerin mücadelesine hizmet et-
meyece¤i de aç›kt›r. 

Devrimci, demokrat mimar mü-
hendislere 11 Haziran’da gerçeklefl-
tirilen sald›r›da, statükocular›n, tas-
fiyecilerin saf›ndan ve a¤z›ndan
devrimcilere sald›ran Halkevleri
çevresinden mimar mühendislerin
oluflturdu¤u PPoolliitteekknniikk grubu, 3
Haziran öncesinde yaflanan sald›r›-
lara, fi‹DDETE, engellemelere, an-
ti-demokratik tutumlara iliflkin hiç-
bir fley dememifltir. Seyretmifl ve
susmufllard›r. 

11 Haziran’da ise, seyircili¤in de
ötesinde, ‹vme okuru mühendislere
karfl› fliddet kullan›lmas›na, onlar›n
100 kiflilik bir güruhun ve polisin
sald›rganl›¤›yla toplant›ya al›nma-
mas› tavr›na ortak oldular. 

‹vme okuru mühendislere karfl›
fliddeti meflru gören bir tav›r ald›lar. 

Bu tav›rlar›yla bütünleflen bir
baflka olumsuz tav›rlar› ise, Konya

‹MO’nun ffaaflfliisstt,, ppoolliiss aa¤¤zz››yyllaa yyaa--
zz››llmm››flfl,, pprroovvookkaattöörr aç›klamas›na
bbeeflfl ggüünn bbooyyuunnccaa sitelerinde yer
vermeleri oldu. 

Kendisine devrimci, demokrat
diyen her mühendisin veya örgütlü-
lü¤ün, aann››nnddaa mahkum etmesi, yyaa--
zzaannllaarraa ttaavv››rr aallmmaass›› gereken bir
aç›klamay›, b›rak›n tav›r almay›, si-
telerine koymakta bir sak›nca gör-
medi arkadafllar. 

Aç›klamaya bu sayfada yer veri-
yoruz. Bak›n, tekrar okuyun belli
bölümlerini ve devrimci, demokrat
bir grubun sitesine ne kadar yak›flt›-
¤›na karar verin. 

Halkevciler yak›flt›r›yor. 

Konya ‹MO’nun ihbarc›, provo-
katör, sald›rgan aç›klamas›na Poli-
teknik sitesinde yer verilmesi, ken-
dileriyle yap›lan görüflmede eleflti-
rildi. Arkadafllar›n elefltiri karfl›s›n-
da verdikleri cevap fluydu: ““BBUU BB‹‹--
ZZ‹‹MM YYAAYYIINN PPOOLL‹‹TT‹‹KKAAMMIIZZ,, SS‹‹--
TTEEMM‹‹ZZDDEE OOLLMMAASSIINNDDAA BB‹‹RR
YYAANNLLIIfifiLLIIKK YYOOKKTTUURR AANNCCAAKK
BB‹‹ZZ BBEELLLL‹‹ HHAASSSSAASS‹‹YYEETTLLEERR‹‹
DDÜÜfifiÜÜNNEERREEKK KKAALLDDIIRRDDIIKK SS‹‹--
TTEEMM‹‹ZZDDEENN....””

Dahas›, devam›nda da flunu di-
yorlard›: “Bu aç›klaman›n alt›na
belki flunu yazabilirdik: ‘‹vmecile-
rin fliddet kullanmas› bu tür sa¤c›,
gerici odalar için bir f›rsat yarat›r,
bu aç›klamada buna örnektir. ”

Böyle yaparsan›z, böyle yazar-
lar, biz de bunu sitemizde günlerce
yay›nlar›z!.. Böyle diyor Politeknik
grubu. Konya ‹MO’nun aç›klamas›
“iyi olmufl”, “müstahakt›r” diye dü-
flünüyorlar anlafl›lan.  

Böyle bir aç›klaman›n gericili¤i-
ni, buna sitelerinde yer vermelerinin
yanl›fll›¤›n› görmek bir yana, hala
bunu savunma, teorilefltirme ay-
mazl›¤› içindeler. 

Politeknik grubundan mühendis-
ler, kendilerini sald›rganl›¤›n so-
rumlulu¤undan kurtaramazlar. Her-
fleyden önce, 11 Haziran’da polis
korumas› alt›nda yap›lan ‹MO top-
lant›s›nda vard›rlar ve ‹vme okurla-
r›n› Kurul üyeli¤inden atma gibi
utanç verici kararlar›n alt›nda da
‹‹MMZZAALLAARRII VVAARR..

O kararlar ki, içeri¤iyle de, üslu-
buyla da devrimcilerin de¤il, düze-
nin a¤z›na yak›fl›r kararlard›r. Dev-
rimcilere güruh diyen haddini, ken-
dini bilmez ifadeler, “bunlarla bira-
rada bulunmayaca¤›z” gibi tespit-
ler vard›r o kararlarda. 

Peki kkiimmlleerrllee birarada buluna-
caks›n›z?.. Tasfiyecilerle mi? Oda-
lar› ç›karlar› için kullanmak isteyen
“yetkin mühendislik” savunucula-
r›yla m›? Statülerini korumak için
devrimcilere sald›ran, fliddet uygu-
layan ve karalama yapanlarla m›?
Yoksa Konya ‹MO gibileriyle mi?

Devrimcilere güruh deyip, Kon-
ya ‹MO’nun bildirisini siteye ko-
yanlar›n tercihleri tart›flmal›d›r. 

Sonuç olarak, aç›kt›r ki, ihbarc›-
l›¤a sahip ç›kmak, bir “yay›n politi-
kas›” olamaz. Böyle bir politika, ile-
ricilik, devrimcilik ad›na savunula-
maz... Bu tav›r, faflist, gerici sald›r›-
lar›, söylemleri, meflrulaflt›r›r. Oda-
lar’a de¤il, ama faflistlere güç verir.   

Say›: 188 33TMMOB

HHaaiinn SSaalldd››rr››yy›› KK››nn››yyoorruuzz
03 Haziran 2009 günü, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi Ola¤an

Üye Toplant›s›nda, Art› ‹vme isimli grup taraf›ndan, gayri ahlaki bir flekilde
yap›lan sald›r› sonucu, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›-
¤›n› 3 dönem yürüten, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi olan Taner
Yüzgeç beyefendi yaralanm›flt›r.

Hangi isim ve hangi düflünce alt›nda olursa olsun, iilllleeggaall öörrggüüttlleennmmeelleerr
yapan ve yyaassaadd››flfl›› eeyylleemmlleerrllee iinnssaannllaarr››nn ccaann ggüüvveennllii¤¤iinnii tteehhddiitt eeddeenn öörr--
ggüüttlleerr ve bu örgütlerin üyesi olan aaflfl››rr›› ttaahhrriikk eeddiiccii,, baz› iinnssaannii yyeettiilleerrddeenn
nnaassiibbiinnii aallaammaamm››flfl kiflilerin yapt›klar› sald›r›lar› kabul etmemiz mümkün ol-
mayacakt›r. KKeennddiilleerriinnee AArrtt›› ‹‹vvmmee aadd››nn›› vveerreenn bbuu yyaassaa dd››flfl›› öörrggüüttlleennmmee--
nniinn yapt›¤› hhaaiinn ssaalldd››rr››yy›› k›n›yor, sald›r›da yaralanan Sn. Taner Yüzgeç be-
ye ve di¤er yaral›lara geçmifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sald›r›n›n as-
la unutulmayaca¤›n›, haf›zalar›m›zdan silinmeyece¤ini biliyor, her türlü anti
-demokratik sald›r› ve eylemin karfl›s›nda oldu¤umuzu belirtmek istiyoruz.

‹‹MMOO KKoonnyyaa fifiuubbee

‹flte Halkevciler’in Politeknik Sitesine
Koydu¤u Provokatif Aç›klama:

‹hbarc›l›¤› meflrulaflt›rmak, ne zamandan
beri Halkevleri’nin yay›n politikas›d›r?
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Irak’taki 114400 bbiinn iiflflggaallccii Ameri-
kan askerinin “ortal›ktan” çekildi¤i,
flehirlerde güvenli¤in Irak ordusu ve
polisine b›rak›ld›¤› aç›kland›. ABD
1100 NNiissaann 22000033’te iflgal etti¤i
Irak’tan iflbirlikçi bir hükümet-or-
du-polis gücü yaratarak ayr›lacak.
Ad›m ad›m bunun koflullar› haz›rla-
n›yor. 6 y›ldan geriye yanm›fl, y›k›l-
m›fl, bombalanm›fl flehirler, yüzbin-
lerce ölü, sakat, milyonlarca evini,
ülkesini terk etmek zorunda kalan,
kendi ülkesinde mültecileflen yok-
sul Irak’l› ve “ABD demokrasi-
si”yle yönetilen bir Irak kald›. 

AABBDD oorrdduussuunnuunn IIrraakk’’ttaann
aayyrr››llmmaass››,, iiflflggaalliinn oorrttaaddaann
kkaallkktt››¤¤›› aannllaamm››nnaa mm›› ggeelliirr??

Bu soruya evet cevab›n› vermek,
iflgalin nedenini hiç anlamamakt›r.
ABD ordusunun Irak’tan çekilmesi,
bu iflgalin ortadan kalkt›¤› anlam›na
gelmez. Amerikan ordusu sadece
flehirlerden de¤il, Irak’tan tamamen
çekilse de bu yine iflgalin sona erdi-
¤i anlam›na gelmeyecektir. Bu sa-
dece aç›k iflgalin, art›k ggiizzllii iiflflggaall
olarak sürmesi anlam›na gelecektir.

Bizim gibi ülkeler, 1940’lar›n
ikinci yar›s›ndan itibaren emperya-
lizm taraf›ndan ekonomik, siyasi ve
askeri anlamda daha dolayl› yollar-
dan ‹‹fifiGGAALL EEDD‹‹LLEERREEKK yyeennii--ssöö--
mmüürrggeelleeflflttiirriillddii.. Mevcut ordunun
dönüfltürülmesiyle, ordu emperya-
lizmin ggiizzllii iiflflggaalliinniinn ordusu haline
getirildi. Bugün Irak’ta olan da bu-
dur. Eski ordu tasfiye edilip, emper-
yalizme ba¤›ml› yeni bir ordu ve
polis gücü oluflturulmakta. Ve flimdi
iflgali sürdürme görevi ad›m ad›m
onlara devrediliyor. Irak’ta bu ifl,
Irak’›n aç›k olarak iflgal edildi¤i bir
süreçte yap›ld›. Ülkemizde ve ben-
zeri ülkelerde ise ayn› süreç daha
dolayl› biçimde, halka hissettirme-
den yafland›... 

ABD’nin Irak’tan çekilmesi de-
nilen olay; esas olarak aaçç››kk iiflflggaall--
ddeenn ggiizzllii iiflflggaallee ggeeççiillmmeessii ve Irak’›n
yeni-sömürgelefltirilmesi sürecinin
tamamlanmas› demektir. Emperya-
list sömürüyü aç›k iflgallerle sürdür-
mek, emperyalizmin “ilk” tercihi
de¤ildir. As›l tercihleri, gizli iflgal
ve görünürde ba¤›ms›z bir ülkedir.
Irak’ta da neticede böyle bir sistem
oluflturmaya çal›flt›lar. Yönetimiyle,
ordusuyla, iflbirlikçi burjuvazisiyle
bunu tam olarak oluflturduklar›nda
zaten orada Amerikan ordusunun
F‹‹LEN KALMASIn›n gere¤i de
kalmayacakt›r. 

ABD’nin Irak’tan çekilmesi tüm
bu nedenlerden dolay› Irak’›n ba-
¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› anlam›na
gelmemektedir ve gelmeyecektir.
Tersine Irak askeri, ekonomik, poli-
tik, kültürel olarak ABD’ye tam ba-
¤›ml› bir ülke haline gelmifltir. Ba-
¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede de-
mokrasiden sözedilemeyece¤i de
ortadad›r. Sözedilebilir diyenler,
emperyalizme yaran›p, halka aldat-
maktad›rlar. 

Irak’ta yaln›zca “Amerikan de-
mokrasisi” geçerli olacakt›r! Ve bir
noktadan itibaren de, art›k sadece
kukla iflbirlikçi bir hükümet, gizli
iflgal ordusuna dönüflmüfl bir ordu
ve yeni-sömürgelefltirilmifl bir Irak
olacakt›r... 

Bugüne kadar iflgalci emperya-
listler taraf›ndan bast›r›lmaya çal›fl›-
lan direniflleri, yerli iflbirlikçi ordu
bast›rmaya çal›flacakt›r. Ordu emper-
yalizmin ve iflbirlikçi hükümetin ç›-
karlar›n› korumak için kendi halk›yla
savaflmaya devam edecektir. ABD’de
Irak ordusunu, polisini e¤itmeye, ge-
rekti¤i durumlarda hükümeti hizaya
çekmeye devam edecektir. 

AAmmeerriikkaann iiflflggaallcciilleerrii,,
ggeerriiddee nnaass››ll bbiirr IIrraakk
bb››rraakk››yyoorrllaarr??

“Özgürlefltirmek”, “Demokrasi
getirmek” için iflgal edilen Irak’ta

Amerikan demokrasisini istemeyen,
iflgalden ma¤dur olan 22 mmiillyyoonn IIrraakk
ülkesini terk etmek zorunda kald›. 

Ülke içinde yaflad›¤› topraklar›
terk etmek zorunda kalanlar›n say›-
s› ise 22..77 mmiillyyoonn. Kendi topra¤›nda
mülteci olanlar›n say›s›, nüfusun
yüzde 10’unu oluflturuyor. 

Irak halk› bunca vahfletten sonra
ülkesinin iflgal edilmesinden nas›l
hoflnut olabilir ki? 

Amerika, Irak’› yak›p y›karken,
Irak direnifli, ona bu “zaferleri” pa-
hal›ya maletti. 

ABD her ne kadar kay›plar›n›
gizlese, asker cenazelerinin foto¤-
raflar›n›n yay›nlanmas›na yasaklar
getirse de rakamlar çeflitli biçimler-
de bas›na yans›yor. Bugün Irak’ta
ve Afganistan’da 55 bbiinn Amerikan
askerinin öldü¤ü, 8800 bbiinniinniinn yara-
land›¤›, 330000 bbiinnddeenn fazlas›n›n da
tedaviye muhtaç oldu¤u belirtiliyor. 

(Joseph STIGL‹TZ, aktaran Ra-
dikal, 3 Temmuz 2009) ‹fade edilen
rakamlar, Irak direniflinin emperya-
lizme oldukça pahal›ya maloldu¤u-
nu gösteriyor. 

Irak’› kan gölüne çeviren, çocuk,
kad›n demeden katliamlar yapan,
kad›nlara tecavüz eden, sokaklarda-
ki çocuklar› bile kurflunlayan, yüz-
binlerce insan› iflkenceden geçiren
Amerikan askerlerinde, intihar ora-
n› ise alabildi¤ine yükselmifl du-
rumda. 

Bir savafl makinesi haline getiri-
len, gözünü k›rpmadan öldürmek ve
iflkence yapmak için e¤itilen Ameri-
kan askerleri bunun kaç›n›lmaz so-
nucu olan bir çöküntü içindeler. ‹fl-
galciler ne kadar güçlü olurlarsa ol-
sunlar direniflin gücü karfl›s›nda ba-
takl›¤a sapland›lar. Haks›zlar. Irak’›
iflgal ettikten sonra hiçbir direniflle
karfl›laflmayaca¤›n› zanneden Ame-
rika, 6 y›l boyunca Irak halk›n›n di-
renifli karfl›s›nda böyle bedeller öde-
mek zorunda kald›. ‹flgallerin, yeni
sömürgelefltirmenin öyle kolay ol-
mad›¤› görüldü.

Aç›k iflgalin ad›m ad›m 
gizli iflgale dönüfltürülmesi!

IRAK



Hiçbir halk ülkesinin iflgal edil-
mesinden, yak›l›p, y›k›lmas›ndan,
ya¤malanmas›ndan, bunca insan›n
ölümünden, evlerini terk etmek zo-
runda kalmaktan memnun olamaz.
‹flgalin halklara demokrasi ve özgür-
lük getirdi¤i yalan›n›, sadece bu ger-
çek çökertir. Saddam’›n diktatörlü-
¤ünden dem vurup, iiflflggaallii ddeemmookkrraa--
ssii aadd››nnaa kkuuttssaayyaannllaarr››nn dönüp bu-
günki Irak tablosuna tekrar bakmas›
ve özelefltiri yapmas› gerekir. 

ABD ülkeden ayr›l›rken geride
birbiriyle düflmanlaflt›r›lm›fl halklar
b›rakacak; Kürtler, Türkmenler,
Araplar, fiiiler, Sunniler aras›ndaki
ulusal ve dini çat›flmalar için to-
humlar› çoktan atm›fl durumda
Amerika. 

Herkesin ABD’nin BBOOPP ad› ve-
rilen planlar›n›n as›l amac›n›n, Or-
tado¤u üzerindeki planlar›n›n ne ol-

du¤unu anlamas› için Irak’a iyi bak-
mas› gerekir. 

Rakamlar, Amerikan devletinin,
Irak’›n iflgali ve ya¤mas›, talan›, ye-
ni-sömürgelefltirilmesi için önü-
müzdeki süreçte harcayacaklar›yla
birlikte, harcamalar›n›n 33 ttrriillyyoonn
ddoollaarraa yyaakk››nn oollaaccaa¤¤››nn›› gösteriyor.
ABD elbette bu 33 ttrriillyyoonn ddoollaarrll››kk
faturan›n bedelini de Irak halk›na
ödetecektir. Irak’›n yeni-sömürge
bir ülke haline getirilmesiyle hem
bu fatura ödettirilmifl hem de Ame-
rikan tekelleri için önemli bir pazar
alan› daha yarat›lm›fl olacakt›r. 

ABD elbette Irak’› yaln›zca “de-
mokrasi” getirmek için iflgal etme-
di. As›l emperyalist tekellerin iflta-
h›n› kabartan, Irak’taki sömürü pas-
tas›ndan daha fazla pay alabilmek,
Irak’›n bütün yeralt› ve yerüstü kay-
naklar›n› sonuna kadar sömürebil-

mekti. Iflte bu nedenden dolay› 224400
bbiinn AAmmeerriikkaann mmüütteeaahhhhiiddii iflgalin
ard›ndan akbabalar gibi Irak ve Af-
ganistan’a üflüfltü. Irak petrolü, em-
peryalist petrol tekelleri aras›nda
bölüfltürüldü. 

‹‹flflttee AAmmeerriikkaa’’nn››nn yyaarraatttt››¤¤›› yyeennii
““öözzggüürr,, bbaa¤¤››mmss››zz”” IIrraakk ttaabblloossuu......
‹‹flflttee AAmmeerriikkaa’’nn››nn IIrraakk’’aa ggeettiirrddii¤¤ii
““ddeemmookkrraassii””...... ‹‹flflttee AAmmeerriikkaann oorr--
dduussuunnuunn yyaarraatttt››¤¤›› bbiillaannççoo...... Ya¤-
malanm›fl, mülteci kamp›na çevril-
mifl, iflkencehanelerle doldurulmufl
bir Irak... Irak halklar› için art›k sü-
rekli iflgal dönemi bafll›yor. Irak’ta
bundan sonra geçerli olan tek özgür-
lük, tteekkeelllleerriinn öözzggüürrllüü¤¤üü olacakt›r.
Yeni-sömürge Irak halk›n› çok daha
büyük bir sömürü, zulüm ve yoksul-
luk bekliyor... Irak halk› ba¤›ms›zl›-
¤›n›, özgürlü¤ünü kazanmak için
büyük savafllar vermek zorundad›r.

Say›: 188 35IRAK

Irak’ta bir saray; EEll FFeevv SSaarraayy››..
‹flgalci Coni’lerle dolu. Art›k saray
onlar›n. Tören için saray› önceden
haz›rlam›fllar. Kendi evleri gibi.
Törende ABD Baflkan Yard›mc›s›
Joe Biden de var.

Amerika’n›n Ba¤›ms›zl›k Gü-
nü’nü kutlayacaklar.  BBiirr iiflflggaallccii,,
bbiirr kkaattiill,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ggüünnüünnüü aann--
ccaakk bbööyyllee kkuuttllaayyaabbiilliirr...... Biden,
saraydaki kutlamalardan sonra,
Ba¤dat yak›nlar›ndaki bir ABD üs-
sünde askerlere yapt›¤› konuflma-
da, bir iflgalcinin halklara, emper-
yalizme karfl› direnenlere duydu¤u
tüm kini kusarak flöyle diyordu:

Biden, ““TTöörreennii SSaaddddaamm’’››nn ssaa--
rraayy››nnddaa yyaapptt››kk,, bbuunnddaann ddaahhaa iiyyiissii
oollaammaazz.. OO...... ççooccuu¤¤uu flfliimmddii mmeezzaa--
rr››nnddaa ddöönnüüyyoorrdduurr..”” (Bugün,6
Temmuz 2009) dedi.

Bunlar› söyleyen emperyalistin
ahlak›n› ve ruh halini düflünün! ‹fl-
gal ettikleri Irak’›n her fleyini ya¤-
malad›lar. Irak halk›na bir cehen-
nem hayat› yaflatt›lar. Irak, tam bir

aç›k hapishane haline getirildi.
Binlerce Irakl›’y› katlettiler.

Irak’›n baflta petrolü olmak üze-
re tüm zenginlikleri ya¤maland›.
“Demokrasi ve özgürlük” getirdik-
lerini söyleyen iflgalciler,  Irak’›n
önce para ve alt›n stoklar›n›, sonra
para edecek her fleyini talan ettiler.
‹flgalciler, eski zaman haramileri
gibi Irak’›n müzelerini bile ya¤ma-
lad›lar. “Uygarl›k” getirdi¤ini söy-
leyenler, Irak’›n tarihi ve kültürel
de¤erlerini ya¤malarken, iflgalci
ordu da hapishanelerde ahlaks›zl›k-
lar›n›, sap›kl›klar›n› sergiliyordu.

“K›l›ç zoruyla” alafla¤› ettikle-
ri bir ülkenin mezarda yatan lideri-
ne bu küfürleri eden, emperyalistin
ahlak›n› herkes görmelidir.

Emperyalistler, tüm dünyaya
ABD’nin, dünyan›n “en güçlü ve
en uygar” ülkesi oldu¤unu yayd›.

Bu emperyalist devletin, bafl-
kan yard›mc›s›n›n haline, çap›na,
ahlak›na bakarak kendisinin ve
devletinin nas›l bir devlet oldu¤una

kolayca karar verebilir herkes.

Amerika budur iflte...

Önlerinde küfrettikleri askerlere
bak›n!.. 

‹flgalci, tecavüzcü, herkesten
her  fleyden nefret eden bir ruh ha-
liyle,  donat›lm›flt›r Coni’ler...

Küfür edecek, iflkence yapacak,
tecavüz edecek, sapk›nl›klar›n› tat-
min edecek, katliam yapacak ve
halk› afla¤›layacak ve “her fley” ser-
best olacak onlara. 

Baflka türlü orada askerlerini tu-
tamazlar. ABD ordusu böyle bir
aasskkeerrii ggüürruuhhttuurr asl›nda; evet,
öldürmek için, iflgaller için, iflken-
celer için, halklara düflmanl›k için,
e¤itilmifl bir askeri güruh. 

Emperyalist ordular›n e¤itim
sistemi budur. ‹flgal edecek, ya¤-
malayacak, afla¤›layacak ve Biden
gibi küfredecek... Ve fakat ve el-
bette gün gelecek, flimdi içinde kü-
fürler ettikleri saraylar, onlar›n me-
zarlar› da olacak.

Siz mezar›n›zda dönemeyeceksiniz bile
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Alman emperyalizmi devrimci-
lere sald›rmaya devam ediyor. DDüüss--
sseellddoorrff EEyyaalleett YYüükksseekk MMaahhkkeemmee--
ssii’nde devam eden Faruk Ereren da-
vas›n›n 2 Temmuz günkü duruflma-
s›nda, mahkemeye flahit olarak ça¤-
r›lan NNuurrii EErryyüükksseell tutukland›.
Nuri Eryüksel’in tutuklanma gerek-
çesi, mahkemenin istedi¤i yönde
ifade vermemesiydi! Hakim 4
A¤ustos’a kadar tutuklama karar›
verdi ve karar›n› an›nda uygulama-
ya koydu. Mahkeme, Eryüksel’e
e¤er bu süre içinde istenilen yönde
ifade vermeyi kabul etmezse tutuk-
lulu¤unun devam edece¤ini bildir-
di. 

‹flte Almanya’da hukukun nas›l
iflledi¤ine bir örnek daha! Alman
yarg›s›, tan›k olarak mahkemeye ça-
¤›rd›¤› bir kifliyi iki duruflma bo-
yunca san›k gibi sorguluyor, istedi-
¤i sonucu alamay›nca tutukluyor,
bu süre içinde de ddüüflflüünncceelleerriinnddeenn
vvaazzggeeççmmeezzssee tutuklulu¤unu devam
ettirmekle tehdit ediyor. Böyle bir
karar›n hukukla, adaletle ba¤dafl›r
bir yan› olabilir mi? Alman emper-
yalizmi yarg› gücünü kullanarak in-
sanlar üzerinde bask› oluflturuyor,
iradelerini özgürce kullanmalar›n›
engelliyor, tehditler ya¤d›r›yor, ale-
nen flantaj yap›yor, düflünce ve ifade
özgürlü¤ünü gasbediyor... Burjuva
hukukuna göre bunlar›n hepsi suç!
Ama bu da Alman yarg›s›n› ilgilen-
dirmiyor. Çünkü Alman mahkeme-
lerinde devrimcilere karfl› aç›lm›fl

bütün davalar siyasi niteliklidir ve
do¤rudan Alman devletinin siyasi
tavr›n› yans›tmaktad›r. 

Emperyalizm, devrimcilere dü-
flüncelerini de¤ifltirmeyi ve piflman-
l›¤› dayatmaktad›r. Aç›kça, düflünce
de¤iflikli¤i için bir yandan zorbal›k,
bir yandan tehdit, flantaj ve pazarl›k
yapmaktad›r. Bunun anlam› fludur:
Emperyalizm, ““DDÜÜfifiÜÜNNCCEE ÖÖZZ--
GGÜÜRRLLÜÜ⁄⁄ÜÜ””nden hem biçimde,
hem özde vazgeçti¤ini ilan etmekte-
dir. 

‹nsanlar›n flu veya bu düflünceye
inanma ve o düflüncelerini dile ge-
tirme hakk›, halklar›n en önemli ta-
rihsel kazan›mlar›ndan biridir. 

Düflünebilmek insan› di¤er can-
l›lardan ay›ran en temel özelli¤idir. 

Temel haklardan olan ifade öz-
gürlü¤ü; burjuva demokrasisinin
geliflimine paralel olarak anayasa-
larda, ulusal yasalarda ve çeflitli
uluslararas› anlaflmalarda evrensel
bir nitelik kazanm›fl, ulusal ve ulus-
lararas› güvence alt›na al›nm›flt›r.

11778899 burjuva Frans›z devriminin
““‹‹nnssaann vvee YYuurrttttaaflfl HHaakkllaarr›› BBiillddiirrii--
ssii””nden 1948 tarihli ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››
EEvvrreennsseell BBeeyyaannnnaammeessii’ne, AAvvrruu--
ppaa ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› SSöözzlleeflflmmeessii’ne
kadar say›s›z belge, ifade özgürlü-
¤ünü garanti alt›na alm›flt›r. 

Emperyalizm, bu tarihsel kaza-
n›mlar› gasbetme politikas›n› yay-
g›nlaflt›rarak sürdürüyor. Böylece
burjuva demokrasisinin s›n›rlar› gi-

derek daral›yor. Emperyalizmin bu
yan› üzerine söylenenler, ço¤u za-
man özellikle ayd›nlar, küçük-bur-
juva kesimler taraf›ndan “abart›l›”
bulunur. Ama iflte Eryüksel’in tu-
tuklanmas› çok çarp›c› bir örnektir.
Düflünce özgürlü¤ü gibi, burjuva
demokrasisinin en temel özellikle-
rinden biri, burjuva demokrasisinin
en çok övündü¤ü yanlar›ndan biri
rraaffaa kkaalldd››rr››llmm››flfltt››rr..

NNAATTOO’nun 1980’lerin sonlar›n-
da, dünyadaki ulusal ve sosyal kur-
tulufl savafllar›n›, devrimci örgütleri
yok etmek için belirledi¤i ““yyaa ddüü--
flflüünnccee ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii yyaa ööllüümm”” politi-
kas›, bugün art›k emperyalist ülke-
lerde “yarg›” taraf›ndan uygulan›-
yor. 

Nuri Eryüksel’e düflüncelerin-
den vazgeçmesi dayat›l›yor. Alman
devleti 129a-b maddelerine dayana-
rak tüm devrimcilere, düzene mu-
halif bütün ilerici güçlere boyun e¤-
dirmeye çal›fl›yor. Terör demagojisi
ile düflünce ve ifade özgürlü¤ü
gasbediliyor. Alman emperyaliz-
minin yarg›s› geçmiflte de yarg›lad›-
¤› davayla ilgisi olmayan devrimci-
ler hakk›nda ““iihhbbaarr eettmmeeddii¤¤ii””,
““sseessssiizz kkaallaarraakk ppssiikkoolloojjiikk ddeesstteekk
vveerrddii¤¤ii”” ve ““hhaallaa MMaarrkkssiisstt ddüü--
flflüünncceelleerrii ssaavvuunndduu¤¤uu”” gibi gerek-
çelerle ceza vermifltir. 

1993 y›l›ndan beri Almanya’da
yaflayan Nuri Eryüksel daha önce

KEND‹N‹ ‹‹NKAR EEDEN BBURJUVA DEMOKRAS‹S‹!

Burjuva Demokrasisinin Dayatmas›: 
“Ya Düflünce De¤iflikli¤i Ya Ölüm!”

Emperyalizm, ddevrimcilere
düflüncelerini dde¤ifltirmeyi vve

piflmanl›¤› ddayatmaktad›r.
Aç›kça, ddüflünce dde¤iflikli¤i iiçin
bir yandan zzorbal›k, bbir yandan

tehdit, flflantaj vve ppazarl›k
yapmaktad›r. BBunun aanlam›

fludur: EEmperyalizm, ““DÜfiÜN-
CE ÖÖZGÜRLÜ⁄Ü”nden hhem
biçimde, hhem öözde vvazgeçti¤ini

ilan eetmektedir. 

NUR‹ EERYÜKSEL TUTUKLANDI
Almanya yarg›s›n›n hukuksuzlu¤una bir örnek daha eklendi. 2 Temmuz gü-
nü DDüüsssseellddoorrff EEyyaalleett YYüükksseekk MMaahhkkeemmeessii’nde 22 yy››lldd››rr devam eden Faruk
Ereren’in davas›na flahit olarak ça¤r›lan Nuri Eryüksel, tutukland›. 
fiahit olarak mahkemeye gelen Eryüksel’i 129a-b “bbooyyuunn ee¤¤ddiirrmmee yyaassaass››””
gere¤ince 4 A¤ustos tarihine kadar tutuklama karar› alan mahkeme, karar›-
n› hemen uygulamaya bafllad›. Ayr›ca, ee¤¤eerr bbuu ssüürree iiççiinnddee bbooyyuunn ee¤¤mmeezzssee
ttuuttuukklluulluukk hhaalliinniinn ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iinnee dair tehdit etmekten de geri kalmad›.
Faruk Ereren’in davas› 4 Temmuz günü devam etmek üzere bitirildi.



de Almanya’da gözalt›na al›n›p, tu-
tuklanm›fl bir devrimcidir. Uzun bir
tutukluluk süresinin sonunda, flflaarrttll››
ttaahhlliiyyee edilmifl, ancak tahliyesinden
sonra da sürekli denetim alt›nda tu-
tulmufltur. Alman polisine imza at-
ma zorunlulu¤u, oturum s›n›rlamas›
getirilerek, belli bir bölgenin d›fl›na
ç›k›fl› yasaklanm›flt›r. Alman polisi,
devrimci faaliyetlere devam etmesi
durumunda, tutuklamakla tehdit et-
mifltir. Faruk Ereren davas›na tan›k
olarak ça¤r›l›p, san›k duruma geti-
rilmesi de Nuri Eryüksel’i ttuuttuukkllaa--
mmaakk iiççiinn ggeerreekkççee bbuullaammaayyaann Al-
man devletinin son oyunu olmufltur. 

Cunta hapishanelerinde gördü¤ü
iflkenceler ve Alman hapishanele-
rinde tabi tutuldu¤u tecrit sonucun-
da iki gözü de görme ifllevini yitiren
Eryüksel, bugün yaflam›n› birinin
yard›m›na ba¤l› olarak sürdürmek
zorundad›r. 

Peki Alman devletinin Nuri Er-
yüksel’e olan bu kini nereden gel-
mektedir? Alman emperyalizminin
bu kini ss››nn››ffssaall bbiirr kkiinnddiirr. Çünkü
Nuri Eryüksel ba¤›ms›z, demokratik
bir Türkiye için faflizme karfl› mmüü--
ccaaddeellee etmifl, ssoossyyaalliizzmmee inanan bir
devrimcidir. Almanya’da da dev-
rimci düflüncelerinden vazgeçme-
den yaflam›flt›r. 

Almanya Türkiyeli devrimcileri
tutuklayarak, Nazi Almanyas›’n›

aratmayacak bir hukuk anlay›fl›yla
yarg›lamalar yap›yor. Almanya yar-
g›s›na göre Marksist-Leninist dü-
flünceleri savunmak ssuuçç!! 

FFAAKKAATT,, Alman devletinin dev-
rimcilere karfl› provokasyonlar,
komplolar düzenlemesi, ajan faali-
yetleri yürütmesi, ›rkç›, Nazi örgüt-
lenmeleri el alt›ndan finanse ederek,
desteklemesi, Alman yarg›s›n›n dü-
flüncelerinden dolay› devrimcileri
yarg›lamas› ssuuçç ddee¤¤iill!!

Almanya, tteekkeelllleerriinn istekleri
do¤rultusunda dün oldu¤u gibi bu-
gün de sosyalizm düflüncesini ya-
sakl›yor. Ama faflistleri düflüncele-
rinden dolay› yasaklam›yor! Emper-

yalizm “anti-terör” yasalar›n› esas
olarak devrimci örgütleri tasfiye et-
mek, devrimcileri teslim almak için
ç›kart›yor. Almanya’n›n SSttaammmmhhee--
iimm Hapishaneleri de Türkiye’nin FF
TTiipplleerrii de devrimcileri düflüncele-
rinden vazgeçirmek için inflaa edildi
ve bu amaç do¤rultusunda çal›flma-
ya devam ediyor. 

Alman emperyalizmi devrimci-
lere “ya düflüncelerinizi de¤ifltire-
ceksiniz ya öleceksiniz ya da hapis-
hanelerden ç›kmayacaks›n›z... sizi
bu düflüncelerle Almanya’da yaflat-
mayaca¤›z” diyor. 8000 mülteciyi
devrimci, yurtsever örgütleri des-
tekledi¤i için s›n›rd›fl› ediyor. Tu-
tuklanan her devrimci hakk›nda s›-
n›rd›fl› etme davas› aç›yor. 

Faflizme ve emperyalizme karfl›
olmak, devrimci düflüncelere sahip
olmak, bu düflünceleri kitlelere yay-
mak, bu düflünceleri yazan dergi ve
kitaplar› okumak, bu düflünceler et-
raf›ndan örgütlenmek suç de¤ildir.
As›l suç Alman tekellerinin ç›karla-
r› için hukuku ayaklar alt›na alarak,
bütün yasalar› ihlal ederek düflünce
ve ifade özgürlü¤ünü gasbetmektir.
Sosyalizm ideolojisini, faflizme kar-
fl› mücadeleyi yasaklayamazs›n›z.
Ulusal ve s›n›fsal kurtulufl hareket-
lerini, devrimcileri terör demagoji-
leriyle “suçlu” duruma getirmenize
izin vermeyece¤iz.

Say›: 188 37YURTDIfiI

Almanya yarg›s›na göre
Marksist-Leninist düflünceleri

savunmak suç! 

FAKAT, Alman devletinin
devrimcilere karfl› provokasyon-
lar, komplolar düzenlemesi, ajan
faaliyetleri yürütmesi, ›rkç›, Nazi
örgütlenmeleri el alt›ndan finanse

ederek, desteklemesi, Alman
yarg›s›n›n düflüncelerinden dolay›

devrimcileri yarg›lamas› 
suç dde¤il!

Burjuva 
Demokrasisi’nin 
Prangas›; 
Almanya’n›n Bielefeld Hapisha-
nesi’nde, yaflam koflullar›n› pro-
testo eden tutuklular açl›k grevi
yapt›... Açl›k grevinin nedenle-
rinden biri ““aa¤¤››rr cceezzaall››kk 77 hhüü--
kküümmllüünnüünn ggüünnddee bbiirr ssaaaattlliikk yyüü--
rrüüyyüüflfllleerriinnddee aayyaakkllaarr››nnaa pprraannggaa
vvuurruullmmaass››””yd›... 

Baflkalar›n› “tafl devrinde” kal-
makla, “ortaça¤ karanl›¤›nda”
yaflamakla elefltiren burjuva de-
mokrasisi, baflkalar›n› “ça¤dafl,
uygar olmamakla” suçlayan bur-
juva demokrasisinin ça¤dafll›¤›,

uygarl›¤›, iflte ayaklara ba¤l› o
prangadad›r. Tafl devrinin, orta-
ça¤›n vahfletinin, zulmünün gü-
nümüzdeki temsilcisi emperya-
lizmdir.   

Hapishane yönetiminin açl›k
grevi karfl›s›ndaki tavr› da, pran-
gal› burjuva demokrasisinin de-
mokratik haklar› nas›l çi¤nedi¤i-
nin baflka bir örne¤iydi. Hapis-
hane yönetimi yapt›¤› aç›klama-
da, “yönetimin flantaj yap›lmas›-
na izin vermeyece¤ini, mahkum-
lar›n sa¤l›¤›n›n tehlikeye girmesi
halinde  hastaneye sevkedilerek
zorla g›da verilece¤ini” belirtti. 

Bu zihniyeti iyi tan›yoruz biz.
Bu, ddiirreennmmee hhaakkkk››nn››
ttaann››mmaayyaann bir yönetimin iflidir. 

Anti-faflistler polisin
gerçek yyüzünü teflhir etti

Rote Hilfeli Aiti-faflistler 4 Temmuz
2009 tarihinde Almanya’n›n Duseldorf
Kenti’nde polisin düzenledi¤i "Gelin bi-
zimle çal›fl›n" isimli festivallerinde stand
açarak Alman polisinin sald›rgan yüzlerini
sergilediler. 

Halk Cephesiler’in de destek verdi¤i
eylemde aç›lan stant Alman polisi taraf›n-
dan engellendi. Yaklafl›k 10-15 resmi ve si-
vil polis taraf›ndan stand›n önünde durula-
rak ve Rote Hilfe bayra¤›na el konuldu ve
"soruflturma açaca¤›z" bahanesiyle Alman-
lar’›n kimlik bilgileri al›nd›. Daha sonra
polis stand›n toplanmas›n› istedi. Hem de
stant›n çevresinde güvenlik alarak. 3,5 saat
kadar sergilenen stant daha sonra kald›r›ld›. 
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Son 10 y›lda genel olarak bütün
Avrupa ülkelerinde özel olarak da
Almanya’da anti-emperyalist, anti-
faflist, sosyalist ve sisteme flu veya
bu düzeyde karfl› ç›kan tüm güçlere
karfl› bask›lar, cezalar, k›s›tlamalar,
alabildi¤ine artt›. Bu sald›r›lar,
mevcut durumda a¤›rl›kl› olarak ya-
banc›lara, dünyan›n ezilen halklar›-
n›n ulusal ve sosyal kurtulufl hare-
ketlerine yöneliyor. Sald›r›lar›n ne-
denleri, sözkonusu hareketlerin,
emperyalist ülke s›n›rlar› içinde ne
yap›p yapmad›¤› de¤il, do¤rudan
emperyalizm halklar saflaflmas›nda
ifadesini bulan nedenlerdir. 

Amerikan ve Avrupa emperya-
lizmi taraf›ndan ilan edilen “tteerröörr
lliisstteelleerrii”, emperyalist sald›rganl›-
¤›n en somut göstergeleri durumun-
dad›r. ““TTeerröörr lliisstteelleerrii””nin en bafl›n-
da yer verilen DHKP-C (Devrimci
Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi),
FHKC (Filistin Halk Kurtulufl Cep-
hesi), FARC (Kolombiya Devrimci
Silahl› Güçleri), NPA (Yeni Halk
Ordusu) veya PKK (Kürdistan ‹flçi
Partisi) gibi devrimci, ilerici, yurt-
sever örgütler sürekli bask› ve ya-
saklamalara maruz kalmakta, üyele-
ri, taraftarlar› tutuklanmaktad›r. 

Bu sald›r›lar, Amerikan emper-
yalizminin askeri ve ekonomik mer-
kezlerine yönelik 1111 EEyyllüüll 22000011 ey-
lemleri sonras› ç›kart›lan ‘‘aannttii--ttee--
rröörr’’ yyaassaallaarr››yyllaa birlikte daha sis-
temli ve kurumsal bir nitelik kazan-
d›. Bütün emperyalist ülkelerde ‘‘ttee--
rröörree kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl’’ ad› alt›nda hak ve
özgürlükler gasp edilmeye baflland›. 

Avrupa Birli¤i (AB) de, Ameri-
ka’n›n ‘terörle mücadele’ politikala-
r›na yedeklenerek, kendi iç huku-
kunda yeni düzenlemelere giderek,
ABD’nin ç›kard›¤› ‘terör örgütleri
listesi’ni kendi s›n›rlar› içinde yü-

rürlü¤e koymufltur. AB, kendi hu-
kuk anlay›fl›n› rafa kald›rarak, ya-
banc›lara ve tüm muhalif kesimlere
yönelik sald›r›lar›n› artt›rm›flt›r.
“Anti-terör yasalar›” ve göçmenler
aleyhine ç›kart›lan yeni yasalar so-
nucunda soruflturmalar, oturum ip-
talleri, s›n›rd›fl›lar, komplolar, ev ve
dernek bask›nlar›, gözalt› ve tutuk-
lamalar yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. 

Yasal, demokratik eylemler, pik-
nik, gece, tatil kamp› gibi sosyal,
kültürel faaliyetler bile ““tteerröörriisstt ffaa--
aalliiyyeett”” kapsam›na al›narak yasakla-
nabilmektedir. Bu yasalar baflta ya-
banc›lar olmak üzere tüm halklara
gözda¤› verip, ssiinnddiirrmmeenniinn bbiirr
aarraacc›› haline getirilmifltir. 

Avrupa emperyalizminin “terö-
re karfl› savafl” ad› alt›nda halklara
karfl› sürdürdü¤ü bu sald›r› politika-
s›n› anlayabilmek için Almanya’da-
ki uygulamas›na bakmak yeterlidir. 

Almanya’n›n ilericilere, sosya-
listlere yönelik sald›r› yasalar› uzun
y›llar öncesine dayanmaktad›r. Bur-
juvazi, Avrupa’da s›n›flar mücade-
lesinin geliflimine paralelel olarak,
bu mücadeleyi bast›rmak, tekellerin
ç›karlar›n› korumak için askeri ve
polisiye yöntemlerin yan›nda, bu
sald›rganl›¤›n ““hhuukkuukkuunnuu”” yapma-
y› da ihmal etmemifltir. Baflka bir

deyiflle, sald›r›lar›n› ““yyaassaall ggüüvveenn--
ccee”” alt›na alm›fl, en anti-demokra-
tik, insanl›k d›fl› bask›lar›n›, zalimce
yöntemlerini bile ““hhuukkuukk kk››ll››ff››nnaa””
sokmufltur. 

112299:: 118877 YY››llll››kk 
KKaarrflfl››--DDeevvrriimm YYaassaass››

AAllmmaannyyaa, Avrupa Birli¤i (AB)
üyesi ülkeler içinde en eski ‘anti-te-
rör yasalar›’na sahip olan ülkedir.
Almanya’daki “anti-terör yasala-
r›”n›n kökeni iikkii yyüüzzyy››ll öönncceessiinnee
dayanmaktad›r. “Anti-terör yasala-
r›”n›n ilki Almanya’n›n ‘‘DDeevvlleettii
KKoorruummaa YYaassaass››’’ ad› alt›nda yapt›¤›
yasal düzenlemelerdir. ““112299”” ola-
rak ünlenecek olan yasal düzenleme
de o zamana uzan›r. 

Kendi bafl›na “129 yasas›” ola-
rak da adland›r›lan bu yasal düzen-
leme, Almanya’da 11882222 y›l›ndan
itibaren emperyalizmin ihtiyaçlar›
gere¤ince yeni eklemeler de yap›la-
rak günümüze kadar gelmifl olan bir
yasal düzenlemedir. Almanya’da
devrimci faaliyet ve propagandalara
karfl› ilk aç›k yyaassaakk,, 1822 y›l›nda
konuldu; bu yasak çerçevesinde
burjuva devrim taraftarlar› bask› al-
t›na al›nd›. 

1822’de devrimci faaliyete ko-
nulan bu yasa¤›n hedefinde ilerici
burjuvazi vard›. 50 y›l sonra ise, ya-
sa¤› uygulayan, art›k ggeerriicciilleeflfleenn
bbuurrjjuuvvaazzii olacakt›. 11887722’de Alman
Sosyal Demokrat Partisi (SPD) li-
derleri AAuugguusstt BBeebbeell ve WWiillhheellmm
LLiieebbkknneecchhtt’’ee, Almanya’n›n Fran-
sa’ya savafl açmas›na karfl› ç›kt›kla-
r› ve Alman Parlementosu’nda PPaa--
rriiss KKoommüünnüü’nü destekledikleri için
onlara ceza verildi. 

1878’de yürürlü¤e konulan
‘‘SSoossyyaalliissttlleerr YYaassaass››’’ ile birlikte
sosyalist örgütlenmelere ve sosya-
list bas›na yasaklar getirildi, birçok
sosyalist takibe al›nd› ve hapis ce-
zalar›na çarpt›r›ld›. 11991199’da ç›kart›-
lan ‘‘CCuummhhuurriiyyeettii KKoorruummaa YYaassaa--
ss››’’yla da ssoossyyaalliissttlleerriinn bbaa¤¤››flfl vvee aaii--
ddaatt ttooppllaammaass››,, ssoossyyaalliisstt yyaayy››nnllaa--
rr››nn ddaa¤¤››tt››llmmaass›› yasakland›. 

K›sacas›, bu yasalar, burjuvazi

YYAASSAALLAARRII
129Emperyalizmin 

Devrime 
Sald›r›s› 1. Bölüm

““112299””,, ssoossyyaall,, ss››nn››ffssaall vvee
uulluussaall mmüüccaaddeelleelleerriinn,, hhaallkk
kkuurrttuulluuflfl hhaarreekkeettlleerriinniinn vvee

bbüüttüünn iilleerriiccii,, ssoossyyaalliisstt,,
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--ffaaflfliisstt
kkeessiimmlleerriinn mmüüccaaddeelleelleerriinnii
eennggeelllleemmeekk vvee yyaassaakkllaammaakk

iiççiinn eenn yyaayygg››nn bbiiççiimmddee
kkuullllaann››llaann bbaasskk›› yyaassaass››

dduurruummuunnddaadd››rr.. 



taraf›ndan iflçi s›n›f›n›n mücadelesi-
ni engellemek, sosyalistlerin faali-
yet ve propagandalar›n› yasaklamak
için ç›kart›lm›flt›r. 

Daha sonras›nda NNaazzii AAllmmaann--
yyaass››’nda HHiittlleerr faflist rejiminin ikti-
darda kalabilmesi için kkoommüünniizzmmllee
mmüüccaaddeellee aarraacc›› olarak kullan›lm›fl-
t›r. 

NNaazzii ‹‹kkttiiddaarr››nnddaa ddaa,,
SSoonnrraass››nnddaa ddaa DDee¤¤iiflflmmeeyyeenn
HHuukkuukk!!

11993333’de Almanya’da Hitler‘in
faflist partisi NNSSDDAAPP iktidara geldi.
Bu yasalar çok daha yayg›n flekilde
ve a¤›rlaflt›r›larak uygulanmaya de-
vam edildi. 

Naziler, 2. emperyalistler aras›
paylafl›m savafl›n›n sonunda, esas
olarak K›z›l Ordu’nun vurucu dar-
beleriyle yenilgiye u¤rat›ld›lar;
1951’de Almanya’da Nazi dönemi-
ne ait CCeezzaa HHuukkuukkuu yeniden göz-
den geçirilip, de¤ifliklikler yap›lsa
da 129 Yasas› geçerlili¤ini koruma-
ya devam etti. 

129’un yürürlükte b›rak›lmas›-
n›n gerekçesi olarak “Naziler’in
tekrar güç kazanmas›n›n engellen-
mesi” gösterilmiflti. Ancak bu mad-
deler, esas olarak o günden bu yana
ssoossyyaalliissttlleerree kkaarrflfl›› uygulanm›flt›r.
Baflka türlü olmas› da mümkün de-
¤ildi zaten: Çünkü, savafl sonras›
Bat› Almanya mahkemelerinde gö-
revlendirilen hhaakkiimmlleerriinn yyüüzzddee
8800’’ii NNaazzii ddöönneemmiinniinn hhaakkiimmlleerriiyy--
ddii.. Onlar›n söz konusu yasay› nas›l
uygulayaca¤› belliydi ve Bat› Al-
man devleti de zaten yasan›n öyle
uygulanmas›n› istiyordu. Nazi dö-
nemindeki hukuk kadrosu da, anla-
y›fl› da de¤iflmeyecekti k›sacas›. 

NNiitteekkiimm,, ilk olarak 11995511’de ÖÖzz--
ggüürr AAllmmaann GGeennççllii¤¤ii (FDJ) adl› ör-
gütlenme 129 yasas›na dayan›larak
yasakland›; 11550000 üüyyeessiinnee a¤›r hapis
cezalar› verildi. 

Ayn› y›l AAllmmaann KKoommüünniisstt PPaarr--
ttiissii’ne (KKPPDD) karfl› aç›lan yasakla-
ma davas›yla, komünistlere karfl› ye-
ni bask›lar bafllad›. Sadece Alman
Komünist Partisi üyelerine ve yak›n

çevresine karfl›, 129 yasas› çerçeve-
sinde tam 112255..000000 soruflturma dava-
s› aç›lm›fl›r. Evet, rakamda bir yan-
l›fll›k yok; yyüüzzyyiirrmmiibbeeflfl bbiinn ddaavvaa.. 

Nazi dönemi ma¤durlar›n›n
oluflturdu¤u bir birlik olan VVVVNN de
ayn› y›l, 1951’de yasakland›. Üye-
lerine kamusal alanda çal›flma yasa-
¤› getirildi. 129’ncu madde komü-
nistlere karfl› bir tteerröörr ddaallggaass›› yara-
tarak uygulan›yordu k›sacas›. AAll--
mmaann KKoommüünniisstt PPaarrttiissii,, 11995566’’ddaa
ttaammaammeenn yasakland›. 

Bask›lardan sadece komünistler
de¤il, Bat› Almanya’n›n silahlan-
mas›na karfl› ç›kan anti-militarist
kesimler, nükleer silahlara karfl› ç›-
kan gruplar da pay›n› ald›. 1960’la-
r›n ortas›na kadar bu yasa kapsa-
m›nda yaklafl›k oonn bbiinn kkiiflflii a¤›r pa-
ra ve hapis cezalar›na çarpt›r›ld›. 

112299,, HHuukkuukkssuuzzlluu¤¤uunn 
YYaassaallllaaflfltt››rr››llmmaass››dd››rr

129. madde, günümüzde ise sos-
yal, s›n›fsal ve ulusal kurtulufl hare-
ketlerinin ve bütün ilerici, sosyalist,
anti-emperyalist, anti-faflist kesimle-
rin mücadelelerini engellemek ve ya-
saklamak için en yayg›n biçimde kul-
lan›lan bask› yasas› durumundad›r. 

K›sa bir tan›m yapmak gerekir-
se, 129 yasas›, düzene karfl› tüm ha-
reketleri ““ssuuçç öörrggüüttüü”” kapsam›na
al›r... Devrimci mücadeleye karfl›
terörizm demagojisinin yayg›n ola-
rak kullan›lmaya bafllanmas›ndan
itibaren de yasaya eklenen 112299aa
maddesiyle, düzene flu veya bu dü-
zeyde karfl› olan tüm faaliyetlere
karfl› uygulanan cezalar iikkii kkaatt››nnaa
ç›kar›lm›fl, devrimci hareketler ''ttee--
rröörriizzmm'' kapsam›na al›nm›flt›r. 

FFaakkaatt 112299 yyeettmmiiyyoorr,, ddaahhaa kkaatt--
mmeerrlliissii ggeerreekkiiyyoorrdduu eemmppeerryyaalliisstt
AAllmmaannyyaa’’yyaa.. Katmerlisi, 129’a ek-
lenen fl›klarla karfl›lanacakt›. 

11997700’li y›llar, Almanya’da hal-
k›n çeflitli kesimlerinin mücadelesi-
nin geliflti¤i bir dönemdi. Nükleer
silahlara, çevrenin tahrip edilmesi-
ne karfl› ç›kan gruplar, ev iflgalcile-
ri, feministler, o zaman militan bir
mücadele yürütüyorlard›. Ayn› dö-

nemde silahl› mücadeleyi savunan
K›z›l Ordu Fraksiyonu (RRAAFF), 2
Haziran Hareketi (BBeewweegguunngg 22.. JJuu--
nnii), Devrimci Hücreler (RZ) ve Ro-
te Zora (KK››zz››ll ZZoorraa) gibi örgütlen-
meler kurulmufltu. Alman devleti
mücadeledeki bu geliflmeyi engelle-
mek için 11997766 y›l›nda SSttuuttttggaarrtt--
SSttaammmmhheeiimm’da görülen RAF dava-
lar› s›ras›nda 129 yasas›na, 129a
maddesini ekledi. 

Bu ekle birlikte, bütün devrimci-
ler, ilericiler, ““tteerröörriisstt öörrggüütt kkuurr--
mmaakk””tan, “tteerröörriisstt öörrggüüttee üüyyee ooll--
mmaakk””tan veya onun pp rrooppaaggaannddaass››--
nn›› yyaappmmaakk suçundan yarg›lanmaya
bafllanm›flt›r. 129a maddesiyle suç-
lananlar için cezan›n alt s›n›r› üç
y›ldan bbeeflfl yy››llaa yyüükksseellttiillmmiiflflttiirr..
129a maddesinin 129 maddesinden
as›l fark›; yüksek cezalar getirmesi-
nin de ötesinde, ddeevvlleettiinn yyeettkkiilleerrii--
nniinn ggeenniiflfllleettiillmmeessii olmufltur. Bu ya-
sa Alman devletine ‘‘flflüüpphheellii’’ olarak
tan›mlad›¤› insanlara ve örgütlere
karfl› hemen her fleyi yapma yetkisi
veriyordu. Bu yeni yasal düzenle-
meyle, devlet, insanlar›, örgütleri,
istedi¤i gibi takip edebilme, arala-
r›ndaki iliflkileri denetleme ve bask›
alt›na alma, mektuplar› ve iletiflim
araçlar›n› denetleme, arama yapma,
kameral› veya uydu arac›l›¤›yla ta-

Say›: 188 39EMPERYAL‹ZM

129’la  ppek ççok hhukuksuzluk
yasallaflt›r›lm›flt›r.

Alman ddevletine ‘‘flüpheli’
olarak ttan›mlad›¤› iinsanlara vve
örgütlere kkarfl› hhemen hher fleyi

yapma yyetkisi vveriyor... 

129b, bburjuva hhukukunu
altüst eedecek bbir
hukuksuzluktur.
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kip, trafikte ve kamu alanlar›nda
kontrol noktalar›n›n kurulmas›, bas-
k›nlar ve hapishanelerdeki tecrit gi-
bi uygulamalar› “rahatl›kla” yapa-
bilecek hale getirilmiflti. 

‹stihbarat toplama ve denetleme
yetkisi FFeeddeerraall KKrriimmiinnaall DDaaiirree’’yyee
((BBKKAA)) devredilmifl ve bu kurum
içerisinde özel bir ‘‘TTeerröörriizzmm fifiuubbee--
ssii’’ oluflturulmufltur. Bu flubede gö-
revlendirilen personelin say›s›
1970’den bugüne kadar iikkii kkaatt››nnaa,,
bu flubeye ayr›lan bütçe ddöörrtt kkaatt››nnaa

ç›kart›lm›flt›r. 

112299 ++ 112299aa ddaa YYeettmmiiyyoorr
Alman devleti 11 Eylül

2001’den sonra, ‘‘uulluussllaarraarraass›› tteerröö--
rriizzmm tteehhlliikkeessiinnii’’ gerekçe göstere-
rek, 129 yasalar›n› geniflleterek, ya-
saya 129b maddesini ekledi. 22000022
NNiissaann››’’nnddaa yap›lan bu düzenle-
meyle birlikte, Amerika’n›n yay›n-
lad›¤› ‘‘tteerröörr lliisstteelleerrii’, tüm AB ül-
kelerinde de kabul edildi. Avrupa
emperyalistleri listeye kendileri de
ekler yapt›lar. Bu listelere islamc›
örgütlerin yan›s›ra çok say›da dev-
rimci, ilerici örgüt de konulmufltu. 

129b maddesiyle, 129a madde-
sinden farkl› olarak;  Almanya ve
Avrupa Birli¤i d›fl›ndaki ülkelerdeki
mücadelelerin de yarg›lanabilmesi-
ne imkan sa¤layan bir “hukuk”
oluflturulmufltur. 

AB yasalar›nda yap›lan yeni dü-
zenleme ile; ‘suçlular›n takibi, iade-
sinin kolaylaflt›r›lmas›’, ‘uluslarara-
s› polis teflkilatlar›n›n bilgi al›flve-
rifllerinde art›k “hakim karar›”na ih-
tiyaç duyulmamas›’ gibi pek çok
hhuukkuukkssuuzzlluukk yyaassaallllaaflfltt››rr››llmm››flfltt››rr.. 

Yine bu çerçevede, Alman dev-

letine, üüllkkee iiççii vvee dd››flfl››nnddaakkii tüm ör-
gütleri ““tteerröörr”” suçuyla, örgüte ya-
k›n kiflileri de ““tteerröörriisstt”” olarak yar-
g›lama yetkisi verilmifltir. Keza, çe-
flitli ülkelerin ulusal ve sosyal kur-
tulufl hareketlerin Almanya’daki fa-
aliyetleri de “terörizm suçu” kapsa-
m›na al›nm›flt›r. S›radan bir propa-
ganda faaliyeti bile bu kapsamda
soruflturma konusu olabilecektir
112299bb’yle birlikte. 

Bir ceza kovuflturmas› bafllat›l-
mas› için ‘terör flüphelisi’ olan kifli-
nin Almanya s›n›rlar› içerisine gir-
mesi yeterlidir. Yasaya göre bu kifli-
nin Almanya’da suç ifllememifl ol-
mas›, öönneemmllii ddee¤¤iillddiirr..

Mesela, 5 Kas›m 2008’de tutuk-
lanan Anadolu Federasyonu üyele-
rini tutuklama gerekçesi, Alman-
ya’daki çal›flmalar› de¤il, “Türki-
ye’de suç iflleyen bir örgütün üyesi
olmak” fleklinde aç›klan›yordu. 

Dikkat edilirse, tutuklananlar›n
Türkiye’de eylemlere kat›lmas› gibi
bir suçlama da söz konusu de¤ildi.
Örgüt Türkiye’de suç ifllemiflti, on-
lar da o örgütün üyesi oldu¤una gö-
re, onlar da o suçlardan sorumluy-
du!!! 129b, burjuva hukukunu altüst
edecek bir hukuksuzluktur; yarg›ya,
kiflileri, hiçbir ilgilerinin olmad›¤›
Almanya d›fl›ndaki eylemlerle ilgili
yarg›lama yetkisi vermektedir. 

129, 129a, 129b... Fakat hukuk-
suzlu¤un, keyfili¤in en uç noktada
yasallaflt›r›ld›¤› bu düzenlemeler de
Alman emperyalizmine yetmemek-
te ve maddeye ““112299cc”” ggiibbii yyeennii
bask› ve zulüm ekleri yap›lmaya ça-
l›fl›lmaktad›r. 

112299.. MMaaddddee,, AA¤¤››rr HHaappiiss,,  
IIrrkkçç››ll››kk,, TTeeccrriitt,, KKeeyyffiilliikk 
HHeeppssiinnii ‹‹ççeerriirr

Alman Ceza Kanunu’nun
(ACK) 129. maddesindeki yarg›la-
malar, ‘‘kkrriimmiinnaall bbiirr öörrggüütt kkuurr--
mmaakk’’tan, 129a maddesindeki yarg›-
lamalar ‘‘tteerröörr öörrggüüttüü kkuurrmmaakk’’ su-
çundan, 129b maddesindeki yarg›-
lamalar ise ‘‘YYuurrttdd››flfl››nnddaa BBuulluunnaann
KKrriimmiinnaall vvee TTeerröörr ÖÖrrggüüttüünnüü DDeess--
tteekklleemmeekk’’ suçundan yap›lmaktad›r. 

Bu genifllik, Alman emperyaliz-
mine, herhangi bir devrimciyi, va-
tanseveri, ilericiyi istedi¤i a¤›rl›kta
cezadan yarg›layabilme keyfili¤i
vermektedir. 

129 yasalar›, ayn› zamanda ››rrkk--
çç››dd››rr.. Ayn› suçu bir Alman iflledi-
¤inde üüçç yy››ll, bir Alman ‘teröristi’ ifl-
ledi¤inde bbeeflfl yy››ll, yabanc› bir ‘terö-
rist’ yapt›¤›nda ise oonn yy››ll ceza veri-
lebilmektedir bu yasaya göre. 

129 maddeleri ile yarg›lanan kifli-
lere ek yapt›r›mlar›n uygulanabilme-
sine yönelik de bir çok düzenleme
yap›lm›flt›r; bunlardan biri, tutuklu-
lar›n sürekli olarak aa¤¤››rr bbiirr TTEECCRR‹‹--
TTEE tabi tutulabilmesidir. Bu madde-
lerden yarg›lanan tutsaklar›n zziyaret,
mektup, kitap, dergi gibi her türlü
iletiflimi asgariye indirilmektedir. 

‘Güvenlik’ gerekçe gösterilerek,
dosyalar›n tümü tutukluya ve avu-
kat›na verilmeyerek, ssaavvuunnmmaa
hhaakkllaarr›› iihhllaall eeddiilleebbiillmmeekktteeddiirr..

Birbuçuk y›ld›r devam eden
SSttaammmmhheeiimm ddaavvaass››,, tutsaklar üze-
rinde ne kadar koyu bir tecrit uygu-
lanabildi¤ini göstermektedir. Du-
ruflmalar, SSttaammmmhheeiimm HHaappiisshhaannee--
ssii iiççiinnddee yyeerraalltt››nnddaa infla edilmifl
özel güvenlikli mahkeme salonunda
yap›lmaktad›r. Bununla amaçlanan
tutsaklar›n sahiplenilmesinin engel-
lenmesidir. Faruk Ereren’in Haziran
ay›ndaki mahkemesini izlemeye ge-
lenlere sald›r›lm›fl, izleyiciler gözal-
t›na al›n›p, para cezalar› verilmifltir. 

129a yasas› uyar›nca, aç›lan da-
valar›n bbiirr yy››ll iiççiinnddee bafllat›lmas›
zorunluyken, 129b’de dava açma
süresinin iikkii yy››llaa kkaaddaarr uzat›labil-
mesine imkan tan›nm›flt›r. 

Alman Federal Parlamentosu
May›s ay› sonunda 129’un 5 mad-
desinde de¤ifliklik yaparak yasaya
““iiflfllleennmmeemmiiflfl ssuuççllaarr””›n da cezalan-
d›r›lmas›n› da eklemifltir. Bundan
sonra bir eylemin yaln›zca ppllaannllaann--
mm››flfl olmas›, “devleti tehdit eden
suçlar›n hhaazz››rrll››¤¤››nn››nn” yap›lmas› bi-
le, 1100 yy››llaa yak›n hapisle cezaland›r›-
lacakt›r. Bu yeni yasalarla sisteme
muhalif olan herkes, hatta tüm ya-
banc›lar suçlu ilan edilebilir. 

- sürecek-



Say›: 188 41F‹L‹ST‹N

Günümüzde emperyalizm des-
tekli say›s›z “Uluslararas›” örgüt
var. Kimilerini BM gibi resmi ku-
rumlar, kimilerini tekeller, kimileri-
ni do¤rudan devletler finanse edi-
yor. Ve elbette o finansman›n bir
karfl›l›¤› var. O karfl›l›k, maddi ol-
maktan çok ideolojiktir. 

Ola¤an koflullarda “tarafs›z”,
“ba¤›ms›z” bir görünüm alt›nda fa-
aliyet gösteren, sistemin aksakl›kla-
r›n›, sistemin sahiplerini rahats›z et-
meyecek bir çerçevede raporlar›yla
ortaya seren bu örgütler, en kritik
noktalarda, yine “tarafs›z”, “ba¤›m-
s›z” görünümleriyle, kendilerini fi-
nanse edenlerin ideolojileriyle ba-
k›p, onlar›n a¤›zlar›yla konuflmaya
bafllarlar. 

Uluslararas› Af Örgütü’nün, ge-
çen y›l›n Aral›k ay›nda Gazze fieri-
di'ne yönelik ‹srail sald›r›s›yla ilgili
raporu bunun bir örne¤idir. 

Raporda hem ‹srail’in,
hem de Hamas’›n “savafl su-
çu” iflledi¤i belirtiliyor.

‹srail’in savafl suçu iflledi-
¤ini belirtmek için özel bir
araflt›rma yapmaya gerek var
m›? 22 gün süren Gazze
sald›r›s›nda, okullar, hasta-
neler bombaland›. Halk›n
üzerine misket bombalar›,
fosfor bombalar› ya¤d›r›ld›.
Bütün bunlar olurken emper-
yalistler ve onlar›n kurumla-
r› hiçbir anlam› olmayan

aç›klamalar›n d›-
fl›nda bir fley yap-
mam›flt›r. 

‹srail y›llard›r
savafl suçu iflle-
mektedir. Kald›
ki, ‹srail’in suçla-
r›n› “savafl su-
çu”na indirge-
mek ‹srail’in ifl-
galcili¤inin üstü-
nü örtmektir. ‹s-
rail, Filistin hal-
k›n›n topraklar›n›

iflgal etmifltir ve as›l suçu budur. 

Uluslararas› Af Örgütü ‹srail’i
suçlarken Filistin halk›n›n direniflini
de mahkum ediyor. Hamas’la ‹srai-
l’i ayn› kefeye koyuyor ve Ha-
mas’›n ‹srail'e roket at›fllar›n› da
“savafl suçu” olarak de¤erlendiri-
yor. 

‹slamc› hareketlerin eylem anla-
y›fl›n›n, ideolojilerinin, elefltirisi,
de¤erlendirilmesi farkl› bir konu-
dur. Eylemlerinde onaylamayaca¤›-
m›z bir çok yan olabilir. Fakat bu o
hareketlerin iflgalci bir güce karfl›
direnifllerini gayr›-meflru yapmaz. 

Af Örgütü’nün derdi sadece Ha-
mas’›n eylemlerini de¤erlendirmek
de de¤ildir. Filistin’de direnen tüm
örgütleri elefltiriyor. Daha do¤rusu
öyle bir de¤erlendirme yap›yor ki,
de¤erlendirme, bir bütün olarak Fi-

listin halk›n›n direniflini gayr›meflru
göstermeye dönüflüyüor. 

Raporunda da bunu yap›yor. Ha-
mas ve di¤er silahl› gruplar›n, “rroo--
kkeett aattaarraakk vvee ssiillaahhllaarr›› iikkaammeett
aallaannllaarr››nn››nn ççeevvrreessiinnee ggiizzlleeyyeerreekk
FFiilliissttiinnlliilleerr’’iinn hhaayyaatt››nn›› tteehhlliikkeeyyee
aatttt››¤¤››” elefltirisinde bulunuyor.

Filistin halk›n›n hayat› onlar için
çok önemli idiyse Filistin halk› y›l-
lard›r çoluk-çocuk, yafll› genç de-
meden ‹srail taraf›ndan katlediliyor. 

Af Örgütü’nün ‹srail için aç›kla-
d›klar› zaten bilinen fleylerdir. 

300'ü çocuk 1400 Filistinli kat-
ledilmifl, binlercesi yaralanm›fl, sa-
kat b›rak›lm›fl, KATL‹AM bile di-
yemiyor. Ne anlama geldi¤i belli ol-
mayan “Kas›tl› Tahribat Yapt›¤›”
söylemiyle ‹srail’in suçlar›n›
yumuflat›yor. Gazze’yi kuflat›p gün-
lerce g›da ambargosu uygulamak,
hastaneleri, okullar› bombalamak,
yaral›lara yap›lan ilaç ve t›bbi yar-
d›mlar› engellemek sadece “savafl
suçu” kavram›yla aç›klanabilir mi? 

Böylesi bir düflmana karfl› diren-
mek, savaflmak suç olabilir mi?

Sorunu bu flekilde koymak bafl-
tan iflgale, zulme karfl› halklar›n di-
reniflini mahkum etmektir. 

Filistin halk›n›n, Hamas’›n ve
di¤er örgütlerin direniflleri hakl› ve
meflrudur. ‹flgale karfl› direnmek, sa-

vaflmak hiçbir koflulda gay-
r›meflru gösterilemez. Ülke-
sinin ba¤›ms›zl›¤› için sava-
flan bir halk›n savafl›yla, o
ülkeyi iflgal edenlerin savafl›
aayynn›› kkrriitteerrlleerrllee de¤erlendi-
rilemez. Hangi nedenlerle
olursa olsun ayn› kefeye ko-
nulamaz. AAyynn›› kkeeffeeyyee koy-
mak, halklar›n direniflini
reddetmektir. 

Bunu tart›flma konusu
yapmak iflgali meflrulaflt›r-
makt›r. Halklar›n direnifli
meflrudur, tart›fl›lamaz, sor-
gulanamaz...

Halklar›n Direnifli Sorgulanamaz

Uluslararas› Af Örgütü
Raporu’ndan ‹srail’in SSuçlar›:
- Karadan havaya füzeler ve ak›ll›
bombalar kullanarak, havan ve obüs
at›fllar› yaparak halktan yüzlerce insan›
öldürdü.
- 'Kalabal›k nüfuslu alanlara' yönelik beyaz
fosfor ve obüs kulland›.
-Kas›tl› tahribat yapt›.
- 300'ü çocuk olmak üzere toplam 1400
Filistinli’yi öldürdü. 
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fiehirlerin meydanlar›nda kuru-
lan “amele pazarlar›” art›k resmilefl-
ti. ‹flçiler, iflçi simsarlar› (özel istih-
dam bürolar›) arac›l›¤›yla patronla-
ra sat›lacaklar.

Çal›flma Bakan›’na bu yasa so-
ruldu¤unda, Bakan; “ülkemizde
aammeellee ppaazzaarrllaarr›› var. Bu kötü bir fley
ama var.” diyordu. Amele pazarlar›-
n›n kötü bir fley oldu¤unu söyleyen-
ler flimdi amele pazarlar›n› ço¤alt›p,
resmilefltiriyorlar.

“‹stihdam bürolar›”n›n kurulufl
gerekçesinin,“iflsizli¤i önlemek”
ad›na yasalaflt›r›lmas› hiç kimseyi
yan›ltmamal›d›r. ‹flsizli¤i önlemek
yalan› ile iflçileri patronlara bo¤az
toklu¤una satacak, iflçi simsarl›¤›
düzenini kurdular.

Aç›k ki, iflsizli¤in önlenmesi,
köklü de¤ifliklikler gerektirir; AKP
de politikalar›yla sorunu derinlefltir-
mektedir. “‹stihdam bürolar›”, iflsiz-
lik sorununa çözüm bulacak de¤il,
soka¤a at›lan iflçileri, iflsizleri bo¤az
toklu¤una patronlara satacak bir dü-
zendir. O nedenle, AKP bu konuda
yalan söylemektedir.

AKP’nin iflçi simsarl›¤› yasas›
250 y›l önce, burjuva devrimlerini
yeni yapm›fl, sömürüde s›n›r tan›-
mayan kapitalizmin yeni egemen
oldu¤u ‹ngiltere, Almanya ve Fran-
sa’da da vard›.

‹flçiler, hatta yafllar› 10-12 ara-
s›ndaki yoksul halk çocuklar› sa¤-
l›ks›z koflullarda, haks›z-hukuksuz,
sendikas›z ve güvencesiz olarak
günde 18-20 saat, çok ucuza ve aç-
l›k içinde çal›flt›r›ld›lar.

“Vahfli kapitalizm” maden ocak-
lar›nda gün yüzü göstermeden çal›fl-
t›rd› iflçileri. Tekstil fabrikalar›nda
gün boyuna yay›lan mesailerle iflçi-

leri bir deri, bir kemik saatlerce bo-
¤az toklu¤una çal›flt›rd›lar.

250 y›l sonra AKP patronlara;
“sizin daha çok kâr etmeniz için”
diyerek sendikas›, sigortas› olma-
yan iflçileri patronlara pazarl›yor.

Ç›kar›lan yasaya göre, 12 bin
800 lira paray› bankaya teminat ola-
rak yat›ran herkes “Özel istihdam
Bürosu” açabilecek.

Bu yasaya göre;

‹flçiler, t›pk› bir köle gibi al›n›p
sat›labilecekler.

Çal›flt›klar› iflyerlerinde, patron-
larla aralar›nda hiçbir hukuki ba¤la-
r› olmayacak.

‹fl akitlerini “istihdam bürolar›”
ile yapacaklar.

Yasa, bir iflyerinde yar›m gün ça-
l›flanlar da dahil, toplam personelin
yüzde 25'i kadar kiral›k iflçi çal›flt›-
r›lmas›n› kabul etmifltir.

Yasa, kiral›k iflçilerin k›dem taz-
minat› ile ilgili hiçbir düzenleme
getirmemektedir. 

Bu yasa sendikalaflman›n önüne
yeni bir barikat daha ekledi¤i için
ayn› zamanda bir sseennddiikkaass››zzllaaflfltt››rr--
mmaa yyaassaass››dd››rr..

T›pk› sendikalaflmay› önleyen
tafleron flirketler gibi “istihdam bü-
rolar›” da bu yasayla bir tür iflçi ta-
fleronu firmalar haline getirilmekte,
çal›flt›¤› iflyeri ve sendikalarla ba¤›
kopar›lm›fl bir çal›flma flekline mah-
kum edilmektedir emekçiler.

Patron, daha ucuza iflçi çal›fltara-
cak, sendikayla sigorta ile u¤raflma-
yacakt›r. ‹stedikleri zaman ihbar ve
k›dem tazminat› ödemeden iflçiyi ifl-
ten kolayca ç›karacakt›r.

K›sacas›; sigortas›z, sendikas›z,
ikramiyesiz, asgari ücretin yar›s›na
ve normal mesai saatlerini aflan uzun
çal›flma günleri ile iflçi çal›flt›racakt›r.

Bu iflten hem patronlar hem de
iflçi simsarlar› kazanacakt›r.

““‹‹flflççii ssiimmssaarrll››¤¤››”” YYaassaass›› ‹‹llee
EEmmeekkççiilleerr ÖÖrrggüüttssüüzzlleeflflttiirriillmmeeyyee
ÇÇaall››flfl››ll››yyoorr..

Yasan›n bir amac› iflçileri, bo¤az
toklu¤una çal›flt›rmaksa di¤er yan›

da, iflçileri örgütsüzlefltir-
mektir. Sendikas›zlaflt›r›lan,

örgütsüzlefltirilen, iflçiler hakk›n›
arayamayacak bir duruma getirile-
cekler.

Emekçileri bir s›n›f olmaktan ç›-
kar›p, tek tek bireyler haline getiren
yasa ile “hheerr eemmeekkççii kkeennddiinnddeenn ssoo--
rruummlluu oollaaccaakktt››rr””..

Yasa emekçilere yönelik ciddi
bir sald›r›d›r. Ancak bu sald›r› karfl›-
s›nda iflçi konfederasyonlar› taraf›n-
dan tek bir eylem örgütlenmemifl,
yasan›n engellenmesi için çaba gös-
terilmemifltir.

D‹SK ve TÜRK-‹fi, bu sald›r›ya
karfl› mücadele etmek yerine bütün
umutlar›n› Abdullah Gül’ün vetosu-
na ba¤lam›fllard›r.

D‹SK yapt›¤› aç›klamada, yasa-
n›n haber verilmeden ve “acele” ç›-
kar›lm›fl olmas›n› elefltirmifltir

“Alelacele, Türkiye’nin ve sen-
dikalar›n gündeminden kaç›r›larak
gece yar›s› yasas›yla getirilen...” di-
yerek, kendilerini “haberdar” etme-
melerine “k›zm›fllard›r”.

Aç›k ki, AKP emekçileri al›n›p-
sat›lan bir “mal” a dönüfltüren, ör-
gütsüzlefltiren bu yasay› “alelacele”
ç›karmad›. Aylar öncesinden haz›r-
l›klar yapt›lar. Yürüyüfl’te bir
yaz›da flöyle deniliyordu:

“Çal›flma Bakanl›¤›, May›s ay›
içinde öözzeell iissttiihhddaamm bbüürroollaarr››nn››nn
oluflturulmas› için çal›flma bafllat›p
sonuçland›racak. Oluflturulacak bu
‘iissttiihhddaamm bbüürroollaarr››’, patronlar ile
iflçiler aras›nda geçici iflçi sorunu-
nu düzenleyeceklermifl!” ( Yürüyüfl,
10 May›s 2009, say›: 179)

D‹SK ve TÜRK-‹fi mücadele
edip, emekçileri harekete geçirmek
yerine adeta oturup, beklediler. 

Mesele, yasan›n acele ya da ya-
vafl ç›kar›lmas›, konfederasyonlar›
önceden haberdar edip etmemesi
de¤ildir. Böylesine ciddi bir sald›r›
karfl›s›nda neden direnilmedi¤idir.

T‹SK (Türkiye ‹flveren Sendika-
lar› Konferedasyonu) ise yapt›¤›
aç›klama ile bu yasan›n ç›kar›lmas›-
n› olumlu bulmufltur. Yani ““ggüüllmmee
ss››rraass›› “ halen onlardad›r...

AKP, ‹flçi Simsarl›¤›n› Yasallaflt›rd›



6 Haziran 2009 günü, Çin’in
Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nde
bir fabrikada, Han milliyetinden
Çinliler’le Uygurlar aras›nda ç›kan
kavgada iki Uygur öldü. 

Uygurlar’›n ölümleri protesto
eylemlerine karfl› bir yandan milli-
yetçi Hanlar, bir yandan da polis
sald›rd›. Son bir haftad›r yo¤unla-
flan çat›flmalarda, 150’yi aflk›n kifli-
nin öldü¤ü belirtiliyor. Sorunun te-
melinde, ulusal ve dinsel ayr›l›klar
görünüyor. 

Çin, milliyetçilik ve din temelin-
de benzer geliflmelere gebe bir ülke-
dir. Çünkü, kapitalizm gelifltikçe,
milliyetçi talepler de güçlenecektir. 

Kapitalizm gelifltikçe, SSCB’de,
Yugoslavya’da oldu¤u gibi halklar›
bir arada tutan sosyalist birlefltirici-
lik ortadan kalkmaktad›r. Çin’de,
sosyalizmin yerini alan kapitalizm,
mülkiyetçili¤i ve milliyetçili¤i güç-
lendirmektedir. Her ulusun, ulusal
az›nl›¤›n burjuva kesimleri palaz-
land›kça da milliyetçi talepler ve
ayr›l›k istekleri artmaktad›r. 

‹kincisi; bu süreç, emperyalistler
taraf›ndan bizzat örgütlenip k›flk›r-
t›lmaktad›r. Eski sosyalist ülkeler-
deki halklar›n milliyetler, dinler te-
melinde bölünmesi, birbirine düflü-
rülmesi emperyalizmin politikas›-
d›r. Onun için  daha önce,   eski sos-
yalist ülkelerde yapt›klar› gibi,
Çin’i de milliyetçilik temelinde böl-
mek istemeleri emperyalist tabiatla-
r›n›n gere¤idir.

Bu amaçla da bugün milliyetçi-
lik, dincilik, tarihsel düflmanl›klar
ve farkl›l›klar k›flk›rt›lmaktad›r...
Emperyalizm eski çok uluslu
SSCB, Yugoslavya ve Çekoslavak-
ya’da etnik kökenli çat›flmalar ç›-

kartarak nas›l 24 yeni kapitalist, ye-
ni-sömürge devlet yaratt›ysa bugün
ayn›s›n› Çin’de de yapmak istemek-
tedirler. 

Uygur’da yaflananlar da bir ya-
n›yla, bu zeminde geliflmektedir.
Eylemler, Uygurlar üzerindeki bas-
k›lara karfl› bir tepkiyi içermekle
birlikte, emperyalizme ve iflbirlikçi-
lerine karfl› ba¤›ms›zl›k temelinde
geliflen bir hareket de¤ildir. Güçlü
bir anti-emperyalist veya anti-kapi-
talist yan görülmemektedir. Bu an-
lamda devrimciler, geliflmeler karfl›-
s›nda, ne Uygurlar üzerindeki bas-
k›dan yana, ne de milliyetçi ve din-
ci temelde, emperyalizmin icazet ve
deste¤inde geliflen bir hareketten
yana olabirler. 

Devrimciler emperyalizmin
“böl-parçala-yönet” politikas›n›n
karfl›s›na, dünyan›n bütün ülkelerin-
de farkl› milliyetlerden, farkl› din-
lerden, farkl› mezheplerden halkla-
r›n birleflerek, emperyalizme karfl›
savaflmas›ndan yana taraf olacaklar-
d›r. Eski sosyalist ülkelerdeki tüm
bu etnik çat›flmalar, savafllar, kapi-
talist sömürü, dünya halklar›n›n tek
kurtuluflunun sosyalizm oldu¤unu
tekrar tekrar göstermektedir.

Say›: 188 43KAP‹TAL‹ZM

Kübal› 5 Yurtsever,
Hala Amerika’da
Rehin!

12 Eylül 1998’de Ameri-
ka’n›n Florida kentinde tutuk-
lanan 5 yurtsever Kübal›, rehin tutulmaya de-
vam ediliyor. Kübal› 5 yurtsever, Florida’da,
Amerika’n›n yürüttü¤ü karfl›-devrimci faali-
yetleri engellemek için çal›fl›rken tutsak düfl-
müfltü.

11 y›ld›r tutsak olan Kübal› 5 yurtseverin
özgürlü¤üne kavuflmas› için dünya çap›nda
çeflitli kampanyalar örgütlenmiflti. Geçen
hafta da Küba'da konuflulan en önemli konu-
lardan biri, ABD Anayasa Mahkemesi'nin
rehin befl Kübal› savaflç›n›n davas›n› gözden
geçirmeyi reddetmesiydi. 

Küba hükümeti ad›na yap›lan aç›klamalar-
da Amerikan Anayasa Mahkemesi’nin karar›
protesto edildi. 

Kapitalizm Halklar› 
Bir Arada Tutamaz!

Ç‹N

Berlin’de Kardefllik
Sofras› Pikni¤i

Berlin Anadolu Federasyonu Temsilcili¤i ve IKAD’›n (Irkç›l›-
¤a Karfl› Mücadele Derne¤i) her y›l geleneksel olarak düzenledi¤i
KKaarrddeeflfllliikk SSooffrr aass›› pikni¤i, 28 Haziran günü Kreuzberg-Halles-
hestor parkta yap›ld›.

Aç›l›k konuflmas›n›n ard›ndan, Sivas katliam›n›n y›ldönümü
dolay›s›yla 5 Temmuz günü Herman Platz’da yap›lacak anma ve
yürüyüfle ça¤r› yap›ld›. Ayr›ca Türkiye’de 14 y›ld›r hapiste olan
kanser hastas› Güler Zere için imza toplanaca¤›n› belirtildi. Ana-
dolu Federasyonu Berlin Temsilcisi Tuncay Y›lmaz da Federasyon
çal›flmalar› ile s›n›rd›fl› edilme durumunda olan 8 bin kifliyle ilgili
bilgi vererek, flunlar› dile getirdi: “Federasyon olarak, kuruldu¤u-
muzdan bu yana, üzerimizde bask›lar yafl›yoruz. Aile kamplar›m›z
bas›ld› Alman polisi taraf›ndan ve nihayetinde bundan 8 ay önce
de ikisi yöneticimiz, üç arkadafl›m›z - Nurhan Erdem, Cengiz Oban
ve Ahmet ‹stanbullu tutukland›. Hala tutuklular ve mahkemeye ç›-
kar›lmald›lar. Davalar› aç›lmad›. Bizler bu hukuksuzlu¤a karfl›
ç›kmaya ve çal›flmalar›m›z› sürdürmeye davam edece¤iz...” Ko-
nuflmalar›n ard›ndan türküler, davul-zurnayla çekilen halaylar ve
klarnet dinlesi ile devam eden pikni¤e 110 kifli kat›ld›. 



44 HONDURAS 12 TTemmuz 22009

Che’yi Silah Arkadafl› Anlatt›
Komutan Che Guevara’n›n Bolivya’daki gerilla birli¤inde yer

alan ve sa¤ kalan Leonardo Tamayo Nunez Urbano, 23 Haziran’da
Viyana’da Küba dostlar›yla Che ile an›lar›n› paylaflt›. 

Che’nin 81. do¤um gününü dolay›s›yla, Viyana’daki Küba Büyü-
kelçili¤i’nin Avusturyal›-Kübal› Derne¤i ile (ÖKG) ortak düzenledi-
¤i panele Venezüella, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador gi-
bi birçok Latin Amerikal› ülkenin diplomatik temsilcileri ile Anado-
lu Federasyonu üyeleri kat›ld›lar. 

Tamayo konuflmas›nda “Che bugün yaflam›fl olsayd›, ayn› flekilde
bu adaletsizliklere ve haks›zl›klara karfl› savafl›rd›. Çünkü Che, insana
çok de¤er veren bir kiflili¤e sahipti, adaletli bir insand›. ‹flte bunlardan
dolay› Che dünya halklar›n›n adaleti için mücadele ediyordu. Ola¤a-
nüstü bir feda ruhu tafl›yordu ayn› zamanda. Bizim sahip olabildi¤imiz

en büyük niteliklerinden biri, Che’nin yolunu
izlemektir. Ve yürekten Che Guevara oldu¤u-
muzu söylüyorsak, bunu hissediyorsak ve
onun gibi hareket ediyorsak, dürüst olmam›z,
hiçbir zaman yalan söylememek gerekir. Che
hiçbir zaman yalan söylemedi. En az›ndan bi-
zim devrimimiz her zaman gerçe¤i konuflmay›
ö¤retti...” diye konufltu.

Honduras’da ‹lerici
Yönetime Faflist Darbe! 

28 Haziran’da Honduras’ta, ilerici devlet baflkan› MMaannuueell ZZeellaa--
yyaa’ya karfl› askerler taraf›ndan darbe gerçeklefltirildi. Darbeciler Ze-
laya'y› zorla Kosta Rika'ya s›n›rd›fl› etti ve 8 bakan› da tutuklad›.
Baflta baflkent Tegucigalpa olmak üzere, ülkenin çeflitli .yerlerinde
halk darbeyi protesto eden gösteriler düzenliyor. 

Venezüelle Devlet Baflkan› Hugo Chavez’den Fidel Castro’ya ka-
dar birçok devlet baflkan› faflist darbeyi protesto ettiler. 

5 Temmuz’da Zelaya’n›n uçakla ülkesine dönmesi darbeciler ta-
daf›ndan engellendi. Honduras’daki faflist darbe üzerine, burjuva ba-
s›nda ç›kan baz› de¤erlendirmelerde ““ddaarrbbeelleerr ddöönneemmii kkaappaanndd›› ssaa--
nn››ll››yyoorrdduu”” fleklinde yorumlara rastlan›yordu. Darbeler döneminin
kapand›¤›,  bu kesimlerin bir kuruntusundan ibaretti. Emperyalizmin
art›k cuntalar›, faflist diktatörlükleri desteklemekten vazgeçti¤i de
ayn› yan›lg›n›n devam›yd›. 

Emperyalizm de¤iflti, art›k demokratik bir emperyalizm var deni-
liyordu. Ama bu tezlerin çökmesi için uzun zaman geçmesi gerek-
medi. Somali’de, Yugoslavya’da, Afganistan’da, Irak’ta emperyaliz-
min de¤iflmedi¤i, sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan sonra daha perva-
s›zca sald›rganlaflt›¤› görüldü. 

Amerikan ve Avrupa emperyalizmi, ilerici yönetimlere karfl› her
türlü gerici, faflist giriflimi, do¤rudan veya dolayl› olarak destekleye-
ceklerdir. fiu anda Honduras’daki darbecileri aç›ktan desteklememe-
leri bir ölçü de¤ildir. Emperyalist tekellerin ç›karlar› gerektirdi¤inde
kendileri bizzat darbeler de örgütleyecektir. Bundan kimsenin flüphe-
si olmas›n. 

‹talya'da Irkç› Bir Yasa
Daha!

Avrupal› emperyalistler iflsizlik bü-
yüdükçe, memnuniyetsizlik artt›kça, bu
memnuniyetsizli¤i göçmenler üzerine
yöneltiyorlar, yabanc› düflmanl›¤›n› içe-
ren yasalar ç›kart›yorlar. ‹talya Senatosu
göçmenlere karfl› yeni bir MUSOL‹N‹
yasas›n› daha kabul etti. Bu yasaya göre,
göçmenlerin s›n›rd›fl› merkezlerinde tu-
tulma süreleri 2 aydan 6 aya ç›kar›ld›.
Art›k kaçak göçmenlere ev ve iflyeri ki-
ralayan ‹talyan vatandafllar›na 3 y›ldan
az olmamak kofluluyla hapis cezas› veri-
lecek. Yeni yasayla birlikte göçmenler
görüldü¤ünde ihbar edilebilecek. Yaban-
c› düflmanlar›ndan oluflan sivil güvenlik
ekipleri kurularak, kaçak göçmenler ya-
kalanacak. Yani “göçmen av›!” düzenle-
necek. Milano’da ilk sivil siyah ünifor-
mal› güvenlik birlikleri Eylül ay›nda gö-
reve bafllayacak. Bu birliklere flimdiden
afl›r› sa¤c› Kuzey Birli¤i Partisi sempati-
zan› bin gönüllünün baflvurdu¤u belirti-
liyor. ‹talya’n›n Milano kentinde iltica
merkezinde kalan 50 göçmen, yeni göç-
menler yasas›n› protesto etmek için açl›k
grevine bafllad›. 

Viyana’da Zelaya ‹çin
Eylem 

Viyana’da Zelaya ile dayan›flma için
kurulan Eylem Komitesi 3 Temmuz’da,
Honduras’taki askeri darbeyi protesto
etmek için Stephansplatz Meydan›’nda
bir eylem düzenledi. Eyleme fiili, Nika-
ragua, Venezüella gibi Latin Amerika ül-
kelerinin temsilcileri, Uluslararas› Tecri-
te Karfl› Mücadele Platformu, Avustur-
ya-Küba Dostluk Derne¤i, Bolivarc›
Derne¤i ve Avusturya Sosyal Forumu
temsilcisinin yan›s›ra birçok kifli ve ku-
rum da kat›ld›. Yap›lan konuflmalarda
Honduras’daki darbe k›nand›, fiili’deki
askeri darbe döneminde yaflananlardan
örnekler verilirken, 2003 y›l›nda Vene-
züella’da Chavez’e karfl› yap›lan darbe
girifliminin bugün Honduras’ta yap›lan
darbenin benzeri oldu¤u söylendi. Viya-
na'da kurulan eylem komitesi 3 Tem-
muz’da ikinci kez flehir merkezinde top-
lanarak, Zelaya ile dayan›flmas›n› ifade
edip darbecileri protesto etti. 



2 Temmuz flehitleri, Sivas katli-
am›n›n 16. y›l›nda birçok ilde an›ld›. 

*AAnnttaallyyaa’da Devrimci Alevi
Komitesi taraf›ndan 4 Temmuz’da
yap›lan anmada Marafl katliam›n-
dan günümüze kadar yap›lan katli-
amlar› anlatan sinevizyon izlendi.
Anmada o günü yaflayanlar hisset-
tikleri ve ne yaflad›klar›n› anlatt›lar. 

*EEllaazz››¤¤’da Devrimci Alevi Ko-
mitesi Sivas flehitleri için Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde helva da-

¤›tt›. Anmada “haks›zl›¤a, adalet-
sizli¤e, zulme karfl› yine baflkald›r-
maya devam edece¤iz” denildi.

*DDeerrssiimm'de HKM, DTP, Parti-
zan, Devrimci Alevi Komitesi,
DHF, EMEP, ‹HD, ESP, KESK bile-
flenleri 2 Temmuz günü yürüyüfl

gerçeklefltirdi. "Aleviyiz Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z, Kerbela'da Hz
Hüseyin, Dersim'de Seyit R›za,
Sivas'ta Pirsultan'›z, " dövizleri
tafl›nd›. 

*SSaammssuunn’da Karadeniz Özgür-
lükler Derne¤i 4 Temmuz günü bir
anma program› düzenledi.
Anmada Devrimci Alevi Komite-
si’nin haz›rlad›¤› sinevizyon, dev-
letin katliamlarla dolu tarihinden
bir kesiti yans›t›rken “Unutmaya-
l›m, Unutturmayal›m” mesaj› veri-
yordu. Anmaya halk ozan› Bektafl
Özcan ve Tecrite Karfl› Sanatç›-
lar’dan Ercan Ayd›n da kat›ld›. 

*‹‹ssttaannbbuull Alibeyköy'de 2 Tem-

muz anmas› 4 Temmuz günü Ali-
beyköy PSAKD'de semah ekibi ve
tiyatro ekibi gösterisi, fliir dinletisi-
nin yer ald›¤› bir programla yap›ld›.
Program süresince Eyüp Haklar
Derne¤i, Yürüyüfl ve Tav›r dergile-
ri, devrimci tutsak ürünleri Haziran
Yay›nlar›’n›n kitaplar›ndan oluflan
bir stand açt›. 

Say›: 188 45S‹VAS

Mad›mak fiehitleri Her
Yerde An›l›yor... Berlin’de Yürüyüfl

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’de kat-
ledilen 33 kifli için Almanya’n›n
baflkenti Berlin’de bir anma yürüyü-
flü düzenlendi. 5 Temmuz günü,
Berlin Alevi Kültür Merkezi taraf›n-
dan düzenlenen yürüyüfle birçok Al-
man ve Türkiyeli dernek üyeleri,
milletvekilleriyle birlikte 5 bin kifli
kat›ld›.  Eyleme Berlin Halk Cephe-
si de “Unutmad›k Unutturmayaca-
¤›z” yaz›l› dövizler, Pir Sultan’›n re-
simleri ve Güler Zere’nin serbest b›-
rak›lmas› talebini içeren dövizler ta-
fl›yarak kat›ld›lar. 

5 Temmuz’da ‹stanbul, Çorlu,
Kocaeli ve birkaç flehirde daha sa¤-
nak ya¤murlar ya¤d›... Televizyonda
ya¤murlar›n yolaçt›¤› tablo televiz-
yonlarda flu sözlerle özetleniyordu:
“‹stanbul’da Trafik t›kand›, yollar
nehirlere döndü... Bak›rköy Kad›n
ve Çocuk Hastanesi acil servisi su-
lar alt›nda... Semt göl oldu... Sel can
ald›.. Kocaeli’nde 1 ölü... Çorlu’da
sokaklar nehir yata¤›na döndü...
Hayat felç oldu.. Evler çamur der-
yas›na döndü.. Araçlar mahsur kal-
d›... ‹stinat duvarlar› y›k›ld›...” 

Bir ya¤mur ya¤›yor, evleri, iflyer-
lerini su bas›yor, araçlar yollarda
mahsur kal›yor, alt geçitler sularla
doluyor, yollar harebeye dönüyor.
‹stanbul’da bir hastanenin hemde
acil servisi sular alt›nda kal›yor, has-
talar madur oluyor. Can kay›plar›
yaflan›yor. Basit bir yaz ya¤muruyla
hayat felç oluyor. Üstelikte bu man-
zaralar sürekli tekrarlan›yor. Devlet
seyrediyor, halk kendi bafl›n›n çare-
sine bakmaya çal›fl›yor. 

Bir yandan hükü-
met, bir yandan bele-
diye baflkanlar› durma-

dan övünüyorlar. Durmadan “yeni
tesislerin” aç›l›fllar› yap›l›yor. Ama
iflte yapt›klar› da yapmad›klar› da
ortada. fiehirlerin alt yap›s› yok!...
fiaflal› gökdelenler dikiliyor, köprü-
ler yap›l›yor, otobanlar aç›l›yor ama
alt yap›y› sa¤lamlaflt›rmak için hiç-
bir yat›r›m yap›lm›yor. ÇÇaarrpp››kk kkaa--
ppiittaalliisstt ülkenin flehirlerinin gelifli-
mi de çarp›k. Devletin, belediyelerin
yapmas› gereken hizmetler tafleron
firmalar arac›l›¤›yla yapt›r›l›yor.
‹halelerle efl, dost firmalar ihya edi-
liyor. H›rs›zl›k, yolsuzluk diz boyu.
Nas›l daha fazla kar ederimin hesa-
b›n› yapan müteahhidlerin inflaa et-
tikleri binalar, köprüler, yollar çü-
rük. Belediyelerin yapmas› gereken
denetimler yap›lm›yor. Sistem her
yeriden dökülüyor...

Marmara deprem bölgesi ve sü-
rekli deprem olas›l›¤›n›n ne kadar
yüksek oldu¤undan söz ediliyor. 17
A¤ustos 1999 depreminden sonra
halen ciddi önlemler al›nm›fl de¤il.

Yar›m saatlik bir yaz ya¤murunda
bu hale gelen flehirlerin depremde
neler yaflayabilece¤ini tahmin etmek
zor de¤il. S›rça köflklerde yaflayan-
lar›, yaln›zca tekellerin kar›n› düflü-
nenleri halk›n can güvenli¤i ilgilen-
dirmiyor. Öyle azg›nca bir ya¤ma ve
talan devam ediyor ki, daha çok kar
için insan yaflam›n› hiçe sayarak
milyonlarca insan›n ölümünü haz›r-
l›yorlar. 

Tüm bu yaflananlar yaln›zca tele-
vizyon, gazete haberleri için malze-
me yap›l›yor ve bir sonraki sele ka-
dar herfley unutuluyor. fiehirlerin
altyap› sorunlar› çözülmüyor, bina-
lar, yollar sa¤lamlaflt›r›lm›yor. 

Bir yandan su s›k›nt›s› çekiliyor
di¤er yandan sa¤anak bir ya¤mur sel
feleketine dönüflüyor. Bozuk düzen
hiçbir konuda önlem almamaya de-
vam ediyor. E¤er bunlar›n tekrar
tekrar yaflanmas›n› istemiyorsak, ör-
gütlenmeli, hakk›m›z olan› aramal›,
bize felaketler yaflatanlardan hesap
sormal›y›z. Bunu yapmad›¤›m›z sü-
rece bu bozuk kapitalist düzen bize
daha çok “ffeellaakkeett” yaflatacak!

S‹STEM DÖKÜLÜYOR 

DERS‹M



Polisin yozlaflma karfl›t›
mücadeleye haz›ms›zl›¤›
sürüyor

‹stanbul Gülsuyu’da piknik alan›nda içki içilmesine
karfl› kampanya bafllatan Halk Cepheliler’in alana ast›-
¤› üçüncü pankart da polis taraf›ndan gece karanl›¤›nda
söküldü.

Polis yapt›¤› iflten utan›yor olacak ki; pankart› sök-
me iflini gece karanl›¤›nda yapmay› özellikle tercih edi-
yor. Halk Cepheliler bu alan›n tam önünde bulunan mo-
bese kameras›na inat, gündüz gözüyle göstere göstere
pankart›n› asmaya devam ediyor.

***

Yozlaflt›rma politikas›n›n polisin eliyle uyguland›¤›
Gülsuyu-Gülensu'da her y›l yap›lan yozlaflmaya karfl›
futbol turnuvas›na bu y›l "Engin Çeber" ad›yla gelenek-
sel olarak devam ediliyor. Kay›tlar sürüyor... 
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Konser Düzenlemek
Suç mudur?

Samsun Karadeniz Özgürlükler Derne¤i tutuklanan
arkadafllar› ile ilgili haz›rlad›¤› sinevizyonda “Konser
Düzenlemek Suç mudur” diye soruyor…

Tutuklamalar›n hiçbir hukuki dayana¤›n›n
olmad›¤›n› söyleyen Karadeniz Haklar Derne¤i tutukla-
nanlar›n serbest b›rak›lmas›n› talep ediyor. 

Hrant Dink Davas›n›n onuncu duruflmas› 6 Temmuz
günü yap›ld›. 

Duruflmada, Dink’in katledildi¤i anda, katil Ogün
Samast’›n yan›nda bir kiflinin daha bulundu¤una tan›k
olan Mesme Havva dinlendi. Mesme Havva ikinci kifli-
nin Yasin Hayal olabilece¤ini söyledi. 

Katil Ogün Samast ise mahkeme salonunda Dink’in
ailesi, önünden geçerken “Bekleyin, 5 y›l sonra görüflü-
rüz” diyerek tehdit etti. 

Antalya’da Ömer Ulusoy denen faflist,  ö¤rencilerin
üzerine tabancas›n› do¤rultup atefl aç›yor ve bir y›l tu-
tuklu kal›p tahliye ettiriliyor. 

Ça¤dafl Gemik’i katleden polis mahkemede “piflman
de¤ilim” diyerek yapt›¤›n› savunuyor. Davan›n peflini
b›rakmayan aileye ve yak›nlar›na mahkeme koridorla-
r›nda pervas›zca sald›r›l›yor. 

Kuflkusuz Ogünler’i konuflturan, onlar› yetifltirenler-
dir, koruyup kollayanlard›r. 

Yaban o¤lak:
'gelecek nerede'

‹dil Tiyatro Atölyesi devrimci tutsak Ümit ‹lter'in
yazd›¤› masal olan Yaban O¤lak'›n tiyatro gösterimini 5
Temmuz günü ‹dil Kültür Merkezi'nde yapt›.

Gösterim öncesinde bir konuflma yapan oyunun yö-
netmeni Mehmet Esato¤lu Ortaköy Kültür Merke-
zi'nden bu yana tiyatro çal›flmalar›n› yapt›klar›n›, ancak
ilk defa denenmemifl bir fley yaparak politik çocuk ti-
yatro oyunu oluflturduklar›n› belirtti. 

Oyunu izlemeye gelen çocuklar, "Yaban O¤lak'›n
Yarat›c›lar›n› Selaml›yoruz-Okmeydan› Halk Kitapl›¤›"
yazan bir pankart açarak hem kitab›n yazar› Ümit ‹lter'i
hem de ona bu kitab› yazmas› için ilham kayna¤› olan
yüzy›llard›r zalimlerin zulmüne karfl› inatla mücadele
eden Anadolu topraklar›n›n "yaban o¤lak"lar›n› selam-
lad›lar.

Ard›ndan vatan topraklar›n›n, zenginliklerinin iflbir-
likçiler taraf›ndan emperyalistlere sat›lmas›n› Yaban O¤-
lak, Mist›r Co, Ceberrut ve onun köpe¤i üzerinden ço-
cuklar›n anlayabilece¤i flekilde uyarlanm›fl oyunu büyük
ço¤unlu¤unu çocuklar›n oluflturdu¤u 110 kifli izledi.

Oyuna küçük yaban o¤lak "gelecek nerede?" diye-
rek girdi. Daha sonra Masalc› Amca'yla karfl›laflt› yaban
o¤lak. Amerika'dan gelen ve keçileri vurmak isteyen
Mist›r Co, onun parayla sat›n ald›¤› Ceberrut ve aptal
köpe¤i göründü s›rayla. Özgür Yaban O¤lak a¤›ldaki
koyun sürüsüyle karfl›laflt›. Anlam veremedi onlar›n
herfleyden korkan, her denileni yapan, kesilmeye gider-
ken bile ses ç›karmayan tav›rlar›na.

Sürü halinde gezmek, bir sopayla hizaya girmek ters
gelmiflti Yaban O¤lak'a. O da¤larda özgürce gezip oy-
namay› seviyordu. Ama yine de tek bafl›na Mist›r Co,
Ceberrut ve Köpe¤ine karfl› bir fley yapamazlard›.

Yaban O¤laklar "sürü" olmasalarda bir araya gelerek
kovdular Mist›r Co, Ceberrut ve köpe¤ini.

Ve oyun yeniden bafltaki soruya döndü; "gelecek ne-
rede?". Cevap verdi Masalc› Amca; "gelecek, sizin onu
yarataca¤›n›z eyleminizde".

Oyunun ard›ndan Yaban O¤lak Mist›r Co'ya karfl› ki-
tab›n› sanatç› Mehmet Esato¤lu ve Ruhan Mavruk,
Ümit ‹lter ad›na imzalad›. 

Ogünler’i Konuflturan,
Onlar› Yetifltiren Faflizmdir
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1 Temmuz günü Bursa Gemlik Haklar Derne¤i
Baflkan› Tuncel Ayaz’›n evi, iflyeri ve Gemlik Haklar
Derne¤i jandarma ve polis taraf›ndan bas›l›p arama
yap›lm›fl ve Tuncel Ayaz gözalt›na al›nm›flt›.

Bu bask›nlar ve gözalt› 3 Temmuz günü dernek bi-
nas›nda yap›lan bas›n toplant›s› ile teflhir edildi.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ram›z” pankart›n›n as›ld›¤› bas›n
toplant›s›nda aç›klamay› Cezmi Bayraktar okudu. 

Gemlik Haklar Derne¤i üzerindeki bask›lar ve
keyfiliklerde s›n›r olmad›¤›n› söyleyen Bayraktar,
“Derne¤imizin çal›flmalar›n› engellemek için yap›lan
bu bask› ve keyfilikler bizi y›ld›ramaz” dedi.

Daha sonra Tuncel Ayaz ev ve dernek bask›nlar›
konusunda aç›klama yaparak “jandarma ve polisin
dernek üzerinde kurmak istedikleri bask›n›n bir dalga-
s›d›r” dedi. Aç›klamaya Partizan ve DHF de destek
verdi. 

‹smail Karaman Davas›
Görüldü

2001 y›l›nda polis taraf›ndan vurularak katledi-
len ‹smail Karaman’›n davas› 6 Temmuz günü Ba-
k›rköy Adliyesi’nde görüldü. Savc›n›n de¤iflti¤i
mahkeme çok k›sa sürerek 10 Ekim tarihine erte-
lendi.

Halk Cepheliler Bak›rköy Adliyesi önünde
yapt›klar› eylemle sokak ortas›nda katledilen ‹sma-
il Karaman’›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› istedi.
“‹smail Karaman’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pan-
kart›n› açan Halk Cepheliler ad›na aç›klamay› Der-
ya Talay okudu. Talay, aç›klamada ‹smail Kara-
man’›n katillerinin zaman afl›m›yla kurtar›lmaya
çal›fl›ld›¤›n› belirtilerek, “Ergenekon” ad› verilen
egemenler aras›ndaki it dalafl›nda ortaya dökülen
pisliklerin halka karfl› sald›r›lar› da ortaya döktü-
¤ünü söyledi. 

Aç›klaman›n sonunda; “katiller ne kadar koru-
nup kollan›rsa kollans›n, de¤il 8, kaç 8 sene geçer-
se geçsin ellerimiz hep yakalar›nda olacak” dendi.

Eylemde “Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

“Gemlik Haklar Derne¤i
üzerindeki bask›lar ve
keyfiliklerde s›n›r yok!”

19 Aral›k 2000 tarihinde gerçeklefltilen ve 28 kiflinin
katledildi¤i “Hayata Dönüfl” operasyonu davas›na 3
Temmuz günü ‹stunbul Ümraniye A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde devam edildi. Dava dosyalar›na gelen belge-
lerde operasyona hangi birliklerin kat›ld›¤›, operasyonu
kimin koordine etti¤i bildirilmiflken, operasyon esna-
s›nda d›fl güvenlik ile tutuklular›n sevk edilmesiyle gö-
revli askerlerin yarg›lan›yor olmas›, mahkemenin as›l
operasyonu yapanlar› yarg›lamamak için sürekli uzat-
mas› devletin katilleri korudu¤unu, ceza vermemek
için u¤raflt›¤›n› apaç›k gösteriyordu. 

Mahkemeye ‘Ümraniye Cezaevi Operasyon Özel
Müdahale Plan›’ adl› belge de ulaflt›. Belgede, müdaha-
leyi yapan birli¤in Ankara Jandarma Komutanl›¤› Özel
Asayifl Komutanl›¤› oldu¤u belirtiliyor. Belgede, ‘Hu-

kuki sonuç do¤urmayacak flekilde operasyonun tüm
safhalar› video kamera ve foto¤raf makinesiyle tespit
edilecek’ diye ifade de yer al›yor. 

Operasyon hareket planlar›na göre Ümraniye ve
Bayrampafla hapishanelerine müdahaleyi Ankara Jan-
darma Komando Özel Asayifl birlikleri ile Elaz›¤ Jan-
darma Özel Asayifl’ten gelen birlikler gerçeklefltirdi.
Bu birlik mensubu personel operasyon esnas›nda çok
yüksek s›cakl›klara dayan›kl›l›¤› olan özel tulum ve k›-
yafetler giymektedir. Hayata Dönüfl Operasyonu’nda
P-90 isimli silah› kulland›klar›n› ilk kez operasyona bö-
lük komutan› olarak kat›lan K.K. mahkeme sorgusunda
a¤z›ndan kaç›rd›. K.K. beyan›nda “daha önce hiç kul-
lanmad›m, jandarman›n kulland›¤› normal silahlardan
de¤ildi, ilk kez operasyonda kullanmak için verildi”
demiflti. Sansürlenmifl operasyon görüntülerinin 4 saat-
lik bölümü dosyaya girdi. Mahkemece müdahil avukat-
lar›n operasyon görüntülerinin önemli bölümlerinin iz-
lenmesi talebi reddedildi. 

“Hukuki sonuç do¤urmayacak
flekilde foto¤raf çekin!”



Pis
hemflire!..
‹zmir Tepecik’te

bundan yaklafl›k 9 ay
önce, iki gün içinde 13
bebek peflpefle ölmüfl-
tü. Araflt›rmalar, sorufl-
turmalar(!) neticesinde
sorumlu bulunmufl.
Ölümlere elini y›ka-
mayan bir “pis hemfli-
re” yolaçm›fl. De¤ilse,
sa¤l›k sistemi kusur-
suzmufl, e¤itim sistemi kusursuz-
mufl, denetimler eksiksizmifl, yö-
netim baflar›l›ym›fl... Kahrolsun pis
hemflire!..

Doktoralar Fahri; 
Yalakal›k Asli!

‹stanbul Üniversitesi (‹Ü) tarafn-
dan Baflbakan Recep Tayyip Erdo-
¤an’a  fahri doktora unvan  verildi...
Bu üniversitelerden kimler fahri dok-
tora ünvan› almad› ki; Kenan Evren-
ler’den Süleyman Demireller’e... Te-
kelci burjuvalardan Amerikan uflakla-
r›na... Bu ünvan da¤›t›mlar›, üniversi-
te yönetimlerinin iktidar uflakl›¤›n›n,
yalakal›¤›n›n, ç›karc›l›¤›n›n, iflbirlik-
çili¤inin kan›tlar›d›r. Bu sömürücüle-
re, bu zalimlere ünvan da¤›tanlardan
bilim ad›na, ülkemiz ad›na., beklene-
bilecek hiçbir fley olamaz...
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değin elerm

Bütün iflsizler
birleflin; yollar›
kesin!

Abdullah Gül’ün yolunu kesen
iflsize ifl umudu do¤du... 

Böyle yazd› gazeteler. Demek ki
sorun öyle çözülüyormufl; Bütün ifl-
sizler, bakanlar›n, baflbakanlar›n
yollar›na... 

TTeemmeell mmeesseellee,,
yyöönnüünnüüzzüünn
ddoo¤¤rruu oolluupp

oollmmaammaass›› vvee
ççaall››flflmmaallaarr››nn››zzaa
ddöörrtt eellllee ssaarr››ll››pp
ssaarr››llmmaammaakktt››rr..

MMaaoo

Allah›n huzurunda 
s›n›fsal fark!

Hac seferlerinde,
15 bin eurodan baflla-
yan yoksul paketleri,
40 bin eoruya kadar ç›-
kan lüks paketler var...

Lüks hac paketle-
rinde, hac›lar, Kabe
manzaral› Hilton ve
Zemzem Towers’te kal›p, dualar›n› bu
lüks otel odalar›ndan ederken, yoksul
hac›lar için  Kabeye 6 kilometre mesa-
fede 4 metrekarelik odalar düflüyor. 

Kabe’ye, paran kadar yak›ns›n yani.. 

Muhammed’in, Allah’›n huzurun-
da yoksul-zengin fark›... Bizce bunu
allah da kabul etmez, resulü de... 
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Savafltan Alk›fla!
Oligarfliye karfl› “Halk Savafl›”ndan oli-

garflinin mahkemesine alk›fla... 

Devrimci Yol Davas›’n›n 27 y›l›k serüve-
ninin geldi¤i nokta, 9 Temmuz’da yap›lan du-
ruflmada iflte böyle özetleniyordu. Oligarflinin
hakimlerine alk›fl tutan o ellerin bir ço¤u,
muhtemeldir ki, oligarfliye, faflizme karfl› si-
lah tutmufltu. 

Hey gidi günler hey!

Sorsan›z, en güzel günlerini devrimde ya-
flam›fllard›r -ve gerçekten de öyledir- ama ha-
yatlar›n› flimdi o güzellikleri çi¤nemek üzeri-
ne kurmufllar. Kiminin göbe¤i, kiminin kendi-
sini bekleyen arabas›, kiminin gidece¤i ev, ifl-
yeri, aralar›ndaki o büyük mesafeyi anlat›yor-
du sanki... 

“Bu ülkenin gelece¤i için çok hay›rl› bir
karar verilmifltir” diyordu bir “san›k”. 

Ne diyelim; madem ki “hay›rl›”d›r, hay›rl›
olsun. Baflka bir “yol”a ç›km›flt›n›z, flimdi
““DDüüzzeenniiççii YYooll””das›n›z. Yolunuz “hay›rl›” ol-
sun!

Kukla oyunu: 
Ba¤dat ABD’yi uyarm›fl:

“‹çifllerimize kar›flma”...  

Sanki “içiflleri” varm›fl da...

Sanki Irak’› Ba¤dat yönetiyormufl da..

Sanki ABD’ye “kar›flma” deyince, onlar da
hemen “baflüstüne” diyeceklermifl de...

Ya¤c› sendikac›l›k
Malum, düzen sendikac›l›¤›, devlet sendi-

kac›l›¤›, MGK sendikac›l›¤› Avrupa sendikac›-
l›¤› gibi, dönemlere göre tan›mlanabilen sendi-
kac›l›klar var. Geçen  gün bir yenisine tan›k ol-
duk. 

7 Temmuz’da Abdullah Gül’le görüflmeden
sonra üç sendika baflkan› aç›klama yap›yor: 

Salim Uslu: “Cumhurbaflkan› çok dikkatli
dinledi... görevliler çok ciddi notlar ald›lar...”
diye bafllad› konuflmas›na. Sonras› mealen flöy-
leydi: Bize çok ciddi bakt›lar... sanki bak›fllar›-
n›n derinliklerinde ben bu sorunu çözerim der
gibi bak›yordu. Hatta bir ara elini sa¤a do¤ru
sallad›, sanki yasay› veto edecekmifl gibi... 

Sonra Çelebi konuflmaya bafllad›: “Say›n
Cumhurbaflkan› anlatt›klar›m›z› en dikkatli bir
flekilde inceletece¤ini ifade etti... Düzenleme-
nin köflkten dönmesini bekliyoruz...”

Böyle sendikac›l›k, daha çok bekler. 

Nurhan’a Cengiz’e
Ahmet’e Özgürlük!

LLoonnddrraa’daki Alman Büyükelçili¤i
önünde TAYAD Komite üyeleri, Türki-
ye’deki rejime karfl› olduklar› için Al-
manya’da tutuklu bulunan ve adaletsiz
bir flekilde yarg›lanan, Anadolu Fede-
rasyonu çal›flanlar› Nurhan Erdem,
Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu için
özgürlük talebinde bulundular. Eylemde ‹ngilizce “Türkiye’deki
Faflist Rejime Karfl› Olduklar› için yarg›lan›yorlar” pankart› aç›l-
d›, bildiriler da¤›t›ld›. 

Özgürlük Komitesi taraf›ndan her hafta cumartesi günü Köln
Dom Kilisesi önünde aç›lan stantlarda bildiriler da¤›t›larak, AAll--
mmaannyyaa’da yaflanan hukuksuzluk konusunda bilgilendirme yap›-
l›yor. 4 Temmuz’da bildiri da¤›tan Özgürlük Komitesi, her
koflulda eylemlerinin devam edece¤ini aç›klad›.   

Hamburg Özgürlük Ça¤r›s›
AAllmmaannyyaa’’ddaa HHaammbbuurrgg TAYAD Ko-

mite üyeleri Altona GrofleBergfltrase’de, 4
Temmuz’da stant açarak, Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas› için Almanca ve Türk-
çe bildiri da¤›tt›. Kanser hastas› Güler Ze-
re’nin ölümüne seyirci kalmayacaklar›n›
belirten TAYAD Komite üyeleri, toplad›k-
lar› imzalar› Adalet Bakanl›¤›’na faks çe-
kerek eylemlerini sona erdirdi. 

Bafle¤medik, E¤meyece¤iz!
BBeerrlliinn Halk Cephesi  3 Temmuz’da yaz›l› bir aç›klama ya-

y›nlayarak Türkiyeli devrimci Nuri Eryüksel’in flahit olarak git-
ti¤i mahkemede tutuklanmas›n› protesto etti. Aç›klamada: “Nuri
Eryüksel’in tutuklanmas›n›n hiçbir hukuki hakl› gerekçesi ola-
maz” sözlerine yer verildi. Devrimi, devrimci mücadelenin mefl-
rulu¤unu savundu¤u için tutuklanan Eryüksel’in serbest b›rak›l-
mas› istendi. 

Almanya’da Adalet Var m›?
4 Temmuz günü Özgürlük Komitesi

ise Faruk Ereren ve Nuri Eryüksel’in tu-
tuldu¤u DDüüsssseellddoorrff Hapishanesi’nin
önünde bir eylem gerçeklefltirdi. Eylem-
de “Almanya’da Adalet Var m›?” ve an-
ti-faflisler taraf›ndan da “Nuri ve Faruk’a
Özgürlük, hepimiz 129 a ve b’yiz” yaz›-
l› pankartlar aç›ld›.  Türkçe ve Almanca
“Bafle¤medik, Boyun da E¤meyece¤iz,
Nuri ve Faruk’a Özgürlük” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eyleme 50 kifli kat›ld›.
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Gerçeklerin Halka Ulaflmas›ndan
Korkuyorlar

AAnnttaallyyaa’n›n Gediz Mahallesi’nde, polis taraf›ndan katledi--
len Ça¤dafl Gemik’in ailesinin yaflad›¤› mahallede dergi sat›fl›
yapan Yürüyüfl okurlar› polisin sald›r›s›na u¤rad›. 8 Temmuz
günü gerçek yüzlerinin teflhir edilmesinden rahats›z olan polis--
ler, mahalleye 100’e yak›n yunus polisleri y›¤d›. Halk›n “gidin
uyuflturucu satanlar› yakalay›n, onlarla u¤rafl›n” tepkilerine ra¤--
men  Yürüyüfl okurlar›n› biber gaz› kullanarak, yerlerde sürük--
leyerek gözalt›na ald›. Gözalt›lar 9 Temmuz’da serbest b›rak›l--
d›. Gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›ndan sonra Antalya Halk
Cephesi, Sosyalist Parti, DHF, ÖDP, KESK Antalya fiubeler
Platformu, Halkevleri bir eylem yaparak sald›r›y› protesto etti. 

29 Haziran ve 1 Temmuz’da  HHaattaayy'›n
Harbiye ve Samanda¤ beldelerinde yap›lan
Yürüyüfl sat›fllar›nda Güler Zere’nin duru-
mu hakk›nda bilgi verildi. BBuurrssaa'da 9–10
Temmuz’da Kestel ve Teleferik’te yap›lan
aç›klamada Güler Zere’yi sahiplenme ça¤-
r›s› yap›ld›. Enginler’in Ferhatlar’›n sesi 2
Temmuz’da MMeerrssiinn'in Demirtafl Mahalle-
si'nde yank›land›. 

“5. Y›l›nda Yürüyüfl'ümüz   Sü-
rüyor” sergilerinde kökeni 23 y›ll›k
bir geçmifle dayanan Yürüyüfl Der-
gisi’nin öyküsü anlat›l›yor. Bu öy-
kü, bir ülkenin bask›lara, infazlara,
katliamlara ra¤men devrim müca-
delesinin sürdürmesinin öyküsüdür.
Bu öyküde bu mücadeleyi yürüten-
ler, büyütenler anlat›lmaktad›r. Bu
öykü bedellerle yürünen yürüyüflün,
umudun iradesinin ve kararl›l›¤›n›n
öyküsüdür. 

Sergimiz bu hafta 1 May›s Ma-
hallesi’nde, Gazi Mahallesi’nde,
Avc›lar Anka Kültür Merkezi’nde
aç›ld›. 

11 MMaayy››ss Mahallesi 3001. Cad-
de'de 5 Temmuz’da aç›lan sergide
kesintisiz kavgan›n sesi olman›n

onuru vard›.
Sergide Kutsal
Evcimen Mü-
zik Merke-

zi’nden bir grup dinleti verdi. Sergi
19 Temmuz’a kadar aç›k kalacak. 

AAvvcc››llaarr Anka Kültür Merke-
zi’nde ise 5-20 Temmuz tarihleri
aras›nda aç›k kalacak olan sergide
Enginler’in Ferhatlar’›n ço¤alarak
Yürüyüfl Dergisi’ni nas›l halka ulafl-
t›r›ld›¤›n› anlatan k›sa bir sineviz-
yon gösterimi yap›ld›. 

Yürüyüfl sergisi bast›rma, sindir-
me politikalar›na karfl› cevap olarak
Türkiye tarihinin en önemli halk
ayaklanmalar›ndan birini vermifl
olan GGaazzii MMaahhaalllleessii’nde. 4 Tem-
muz’da yap›lan aç›l›fl Gazi Haklar
Derne¤i üyelerinin oluflturdu¤u mü-
zik grubunun söyledi¤i türküler efl-
li¤inde çekilen halaylarla son bul-

du. Sergi Gazi’de 12 Temmuz’a ka-
dar aç›k olacak. 

NNuurrtteeppee’de 10 gün süren sergi 1
Temmuz’da sona erdi. Sergi boyun-
ca aç›k kalan kitap stand›nda 50 ki-
tab›n sat›fl› yap›ld›. Kitaplar aras›n-
da Mahir Çayan ›n “Bütün Yaz›lar”
kitab› en fazla ilgi gören kitap oldu.
Sergi cadde üzerinde oldu¤undan,
bazen araçlar yavafllayarak da sergi-
nin önünden geçiyordu. Serginin
son günlerine do¤ru, yeni Enginler,
liseli ‹rfanlar cadde üzerinde dura-
rak Yürüyüfl da¤›t›m› yapt›lar. 

OOkkmmeeyyddaann›› Sibel Yalç›n Par-
k›’ndaki sergi ise 27 Haziran’da sona
erdi. A¤r›l›, Mufllu, Vartolu... Sergiyi
Türkiye’nin dört bir yan›nda insan
izledi. Türkçe bilmeyen iki anan›n
resimlerden ve yan›ndakilerden ser-
giyi anlamaya çal›flmas›, sonraki
günlerde de gelmesi dikkat çekti. 

1 MMay›s1 MMay›sAAvc›larvc›larGaziGazi

Bu Öykü Umudun ‹radesinin Öyküsüdür

“Adalet ‹stemek
Katliamlar›n
Önüne Geçmektir”

Halk Cephesi taraf›ndan “Ferhat'› vuranlar
Engin'i katledenler cezaland›r›lmal›d›r” tale-
biyle yap›lan eylemler bu hafta ‹stanbul Avc›-
lar, Okmeydan› ve 1 May›s Mahalleleri’nde
gerçeklefltirildi. 

5 Temmuz’da AAvvcc››llaarr Marmara Cadde-
si'nde yaplan eylemde 90 dergi sat›ld›. 

Ayn› gün OOkkmmeeyyddaann›› Mahmut fievketpafla
Mahallesi-Kuruçay Caddesi’nde eylem yapan
Halk Cepheliler, Engin ve Ferhat’›n re-
simlerini de tafl›yarak adalet istediler.

11 MMaayy››ss’ta Örnek Mahallesi Bim
Marketi önünde yap›lan eylemde  “Fer-
hat’› vuranlar›n, Engin’i katledenlerin
cezaland›r›lmas›n› istemek; yeni katli-
amlar›n önüne geçmektir” sözlerine
yer verildi. Eylemde 99 dergi sat›ld›. Avc›lar
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