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DEVR‹M ‹NANCIMIZ,
SOSYAL‹ZM GELECE⁄‹M‹ZD‹R!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
Baz› gazetelerde haberi
ç›kt›, bizim haber olmam›z için ço¤u kez ölmemiz bile yetmezken,
ﬂimdi ﬂans m›, bu eﬂikte
Güler’e dair haberlerin
gazetelerde ç›kmas›?
Kimbilir belki.

hücrenin en aﬂa¤›l›k olan›

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

‘mahkum’ hücreleri
'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 ald›m. ﬁairini yazmam›ﬂ... ama bu ﬂiiri Güler nas›l güzel okurdu hat›rl›yorum. Yazarken sanki ondan dinliyorum. Bu ﬂiiri Grup Yorum’un besteledi¤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 bölümü yok. ‘ K a n s e r d e n k a y n a k l › ’
dense de tam olarak öyle de¤il. Bir
hastal›k, bir baﬂ›na bu denli y›k›c›
de¤ildir. Bu kanser bile olsa... Öyleyse?
Kimdir Güler Zere bilmezsiniz
elbet. Tecrit hücrelerinden size sesimizi duyurmam›z o kadar zor ki!
Belki bugünlerde siz de karﬂ›laﬂt›n›z
Güler’in hasretle bakan gözleriyle.

lece. Tam 10 y›l boyunca ayn› hücreyi 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 siz biliyor
m u s u n u z hastanelerin ‘mahkûm’
hücrelerini? Genelde morg bitiﬂi¤i d i r, güneﬂ girmez, leﬂ gibi kokarlar,
duvarlar› pis yata¤›n üzerine ha kapakland› 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 Güler 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. Henüz kendine gelirken bir ses duymuﬂ
d›ﬂar›dan, "ay›ld›ysan ses ver!" diye.
Ses vermeliydi Güler, dama¤› al›nm›ﬂt› birkaç saat önce, çok kan kaybetmiﬂti, kanserdi ama olsun ses
vermeliydi! Ses vermesini istiyorlard›, ses... Oysa o, o hücrede yatan
yaral› bedeniyle kocaman bir ç›¤l›kt›. 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 kilit 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› yüzsüzlüklerine, onu o hasta bedeniyle oraya
hapsedenlerin... Güler çok güzel türkü söylerdi evet, reyhan kokusuna
âﬂ›kt›, çocuk resimleri ve ﬂiirler biriktirmiﬂti zulas›nda... Çok suçludur
Güler. Ne kadar? Sevgisi kadar suçlu! ﬁimdi h ü c remde üçüncü kiﬂi
Güler’in foto¤raf›. Nas›l hasretle bak›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› büyütüyorum içimde.

"Güler Zere tahliye edilmiyor..."
evet öyle yaz›yor. Peki neden? Doktor raporlar› var kime ne?.. Güler
hücrede, Güler kanser, Güler... dahas›n› yazmaya benim kalemim varmaz 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, hapishanelerde hastalan›p hayat›n› kaybedenleri bir kazanç(!) olarak görüyor
olmal›lar ki be k l i yo rl a r. Bu beklemenin bir ad› var ama akbabalara hakaret olur, çünkü onlar›n öldürmek
gibi bir fiilleri yoktur, sadece bakarlar. Oysa ki bu bekleme salt bir bekleme de¤ildir, ö l d ü r m e k t i r...
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, ö z g ü r l ü k
ilac› olsun. Siz de bir sorsan›z kendinize ve duymas› gerekenlere, "Neden 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 türküsü size de ulaﬂs›n, ç›kar›n ki siz de
bir parça ç›km›ﬂ olun görünmeyen
hücrelerdeki kuﬂat›lm›ﬂl›¤›n›zdan.
G ülay E F E N D ‹ O ⁄ L U
E T ipi H api sha ne
E l b i s t a n K a h r a m a n ma r a ﬂ

1996 Ölüm Orucu ﬁehitleri

Yitirdiklerimiz
17 Temmuz - 2 3 Temmuz
21 Temmuz 2004’te Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde kalp
krizi geçirdi, gereken müdahale yap›lmayarak öldürüldü.

A. Berdan
KER‹MG‹LLER

A. Berdan KER‹MG‹LLER

1966 Tokat Zile do¤umlu Sevinel, evli ve bir çocuk babas› bir
devrimciydi. O’nu F Tipi Hapishaneler ve tecrit aram›zdan ald›.

Salih SEV‹NEL

Hüsnü ‹ﬁER‹

1948 Tokat do¤umlu olan ‹ﬂeri, 23 Temmuz 1990’da Küçükarmutlu halk›n›n devletin sald›r›lar›na karﬂ› kurdu¤u barikatta, polisin kurﬂunlar›yla a¤›r yaraland›. Hastaneye kald›r›lmas›n›n polis taraf›ndan geciktirilmesi sonucu yaﬂam›n› yitirdi.

1996 Ölüm Orucu ﬁehitlerini An›yoruz

Mümkün Olan› Gerçekleﬂtirmek, Sab›rl›, Kararl›
v e C ü re t l i B i r M ü c a d e l e S ü re c i n i G e re k t i r i r
1996 Ölüm Orucu, 1 May›s 1996’da tutuklananlar›n Eskiﬂehir
tabutluklar›na götürülmesi ve tecrit sald›r›s›n›n sistemli bir politikaya 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 h ü c re,
t e c ri t , i t i ra fç › l a ﬂt › r ma , ba ¤› m s› z l a ﬂ t › rm a gibi uygulamalar›
yasalaﬂt›ran genelgelerde peﬂpeﬂe yay›nland›.
Hapishanelerde devrimci tutsaklar›n oluﬂturdu¤u Cezaevi Merkezi Koordinasyonu taraf›ndan baﬂta Eskiﬂehir hücre tipinin
kapat›lmas› ve genelgelerin iptal edilmesi ve çeﬂitli taleplerle,
20 May›s 1996’da onlarca hapishanedeki 1500 tutsak süresiz
açl›k grevine baﬂlad›. Direniﬂin 45. gününde devrimciler Süresiz Açl›k Grevini Ölüm Orucuna dönüﬂtürerek sald›r›lar›n üzerine bedenleriyle yürüdüler.
Zafer direniﬂin 69. gününde 12 ﬂehitle kazan›ld›. Zaferin kahramanlar› Aygün U¤ur, Berdan Kerimgiller, ‹lginç Özkeskin, Ali
Ayata, Müjdat Yanat, Hüseyin Demircio¤lu, Tahsin Y›lmaz, Ayçe ‹dil Erkmen, Yemliha Kaya, Osman Akgün, Hicabi Küçük,
Hayati Can’d›.
27 Temmuz 1996 tarihinde Eskiﬂehir Tabutlu¤u ikinci kez kapat›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 gerektiriyor.
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 mücadeleyi sürdürüyorlar.

‹lginç ÖZKESK‹N

Oligarﬂinin tutsaklara yönelik gündeme getirdi¤i, tecrit ve teslim alma
sald›r›s›na karﬂ›; 20 May›s 1996’da
baﬂlat›larak, tüm hapishanelerde yürütülen ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit
düﬂtüler.

Müjdat YANAT

Yemliya KAYA

1968, Tarsus do¤umlu olan Berdan,
Ankara Üni. BYYO ö¤rencisiyken
devrimci mücadele içinde yer ald›.
Ayçe ‹dil ERKMEN 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 hücretecrit 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 sürdürenlerdendi. 1987’de tutukland›. 1991’de Eskiﬂehir Tabutlu¤u’na götürülenler aras›ndayd›. Tahliye olduktan sonra yine mücadele içinde yer ald›. Bir kez daha tutukland›. 4 Ocak 1996’da Ümraniye katliam›nda yaraland›. Katliamdan sonra getirildi¤i Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 24 Temmuz’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 üstlendi. 1989’da 1 A¤ustos Genelgesi’ni protesto eyleminden tutukland›. Tahliye olduktan k›sa bir süre sonra tekrar tutsak düﬂtü. Tutsaklar› teslim almak için sald›ran oligarﬂinin karﬂ›s›na bu kez aln› bantl› bir direniﬂçi olarak 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 Merkezi’nde sanatsal faaliyetler içinde yerald›. 1994’de gözalt›na al›narak tutukland›. Dünyan›n ilk kad›n Ölüm Orucu ﬂehidi olarak 26 Temmuz’da ölümsüzleﬂti.
YEML‹HA KAYA
1968 Maraﬂ-Elbistan do¤umlu olan Yemliha, mücadele saflar›na kat›ld›ktan 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.

Levent DO⁄AN

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

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan

Devrim ve sosyalizmi tarihten silmeye
kimsenin gücü yetmez
Stalin bizimdir!
Nazizmle, Stalin de¤il,
emperyalizm özdeﬂtir
Adalet ararken sald›r›ya u¤rayanlar anlat›yor
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi:
zamm›n maliyetini hesaplayanlar
emeklerimizin de¤erini hesaplayamazlar!
“Göremezsiniz, göremediniz”
Biz sahip ç›karsak Güler Zere yaﬂayacak
‹ngiltere’den, Fransa’dan, Almanya’dan
Avusturya’dan Ayn› Talep:
Güler Zere’ye özgürlük
Kanser hastas› Güler Zere’ye
sevk iﬂkencesi
Tecrit hasta ediyor ve öldürüyor
‘Yalan söyleyen devlet
meﬂru de¤ildir”
Tecritten: Metris’te ‘ayakta say›m’
dayatmas› devam ediyor
Röportaj: tecrit sistematik ve yo¤un
bir sald›r› olarak sürüyor!
Halk›n çözümü var
Suç dosyas›
‹hbarc›l›¤› meﬂrulaﬂt›rmak, ne zamandan
beri Halkevleri’nin yay›n politikas›d›r?
Aç›k iﬂgalin ad›m ad›m
gizli iﬂgale dönüﬂtürülmesi!
Burjuva demokrasisinin dayatmas›:
“ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm!”
129 yasalar›
emperyalizmin devrime sald›r›s›
Halklar›n direniﬂi sorgulanamaz
Kapitalizm halklar› bir arada
tutamaz
Honduras’ta ilerici yönetime
faﬂist darbe
Mad›mak ﬂehitleri her yerde
an›l›yor...
Yaban o¤lak: “gelecek nerede?”
Bu öykü umudun iradesinin
öyküsüdür
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arihsel olarak kan›tlanm›ﬂ bir sözdür: “Hiçbir
ordu zaman› gelmiﬂ bir düﬂünceye karﬂ› koyamaz.”
1800’lerin ortalar›nda zaman› gelen düﬂünce, sosyalizmdi. Tarih sahnesine ç›kma s›ras› onundu. Burjuvazinin ordular›, zaman› gelmiﬂ bu düﬂünceye
karﬂ› koymaya çal›ﬂt›lar, Paris Komünü’nde oldu¤u gibi, bu düﬂünceyi kan içinde de bo¤maya kalk›ﬂt›lar. Fakat burjuvazinin ordusu, yine
de engelleyemedi sosyalist düﬂüncenin geliﬂimini ve yayg›nlaﬂmas›n›.
zilenler, sosyalizmle birlikte yeni bir u m u t l a, yeni bir alternatifle tan›ﬂt›lar. Bu umut giderek büyüdü. Umut, emperyalist ülkelerin
iﬂçi merkezlerinden yeni-sömürgelerin k›rsal alanlar›na kadar dünyan›n bir çok yerinde savaﬂlar içinde
pekiﬂti. Ezilenler, sosyalist bir toplumun kap›s›n› açmak için devrimin
ﬂart oldu¤unu farketmekte gecikmediler. Sonra devrimin nas›l gerçekleﬂtirilece¤inin aray›ﬂ› geldi gündeme. Lenin, bu sorunun tarihsel cevab›yd› bir bak›ma. Sovyet Devrimi, bu cevab›n ete kemi¤e bürünmesiydi. Sovyetlerle birlikte, ezilenler, tarihteki ilk devletlerini kurmuﬂ oldular.
aman› 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 kazand›kça, burjuvazi cephesinde soyalizme düﬂmanl›k büyüdü. Sosyalist düﬂünceyi yoketmek, etkisizleﬂtirmek için burjuvazinin baﬂvurmad›¤› hemen hiçbir yöntem kalmad›.
Katliamlar da vard› bu yöntemlerin içinde, hapishaneler de,
provokasyonlar da vard›, psikolojik savaﬂ yöntemleri de...
osyalist düﬂüncenin tarih
sahnesine ç›kmas›n›n üzerinden bir buçuk as›r geçmiﬂtir
ve burjuvazi hala sosyalist ideolojiyi yoketmeye çal›ﬂmakla
meﬂgul. NATO, yaklaﬂ›k otuz
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GÜNDEM

Devrim ve Sosyalizmi
Tarihten Silmeye
Kimsenin Gücü Yetmez!
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 kararlarla, sosyalizmi karalarken, nazizmi
de meﬂrulaﬂt›r›yor. Hitler, Mussolini, Franco faﬂizmlerinde Avrupa
emperyalist tekellerinin ve emperyalist yöneticilerinin sorumlulu¤unu gizliyor.
azizmle Stalinizm” aras›ndaki bu özdeﬂleﬂtirme, denilebilir ki, tarihin gördü¤ü en büyük
tarih çarp›t›c›l›klar›ndan biridir. Siyasal anlamda namussuzluk, ahlaki
anlamda soysuzluktur.
ncelikle 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, nazizm, 20. Yüzy›l ve 21. Yüzy›l boyunca dünyan›n bir çok yerinde, bir
çok kez karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ ve karﬂ›laﬂ›lacak olan, dünyan›n onlarca ülkesinde hala geçerli olan bir yönetim biçimidir. nazizm, faﬂizmdir. Faﬂizmin, Almanya özgülündeki biçimleniﬂinin ad›d›r.
azizm, geçmiﬂte kalmam›ﬂt›r.
Avrupa emperyalizminin Nazi
karﬂ›tl›¤›, riyakarcad›r; bunun birkaç nedeni ve göstergesi vard›r: Bi rincisi; Avrupa emperyalizmi, Hitler, Mussolini, Franco faﬂizmlerinde
kendi sorumluluklar›n› hiçbir
zaman tam olarak ortaya koy“Hitler de Stalin
mam›ﬂt›r. ‹kincisi, sistem, Nazi
d e. .. ”, “ Faﬂ i zm d e ko mü n i zm
art›klar›n›n örgütlenmelerine
görünürde yasaklar, k›s›tlamad e.. .” d i y e b a ﬂ l a y a n c ü m l e l e r
lar getirse de, gerçekte, ›rkç› örk u r a n l a r, beyinlerini
gütlenmeler yine tekeller ve ikburjuvaziye teslim etmiﬂ, onun
tidarlar taraf›ndan teﬂvik edila¤z›ndan konuﬂan düzen içi
mektedir. Ü ç ü n c ü s ü , Avrupa
s o l c u l a r d › r.
emperyalizmi, yeryüzünün ony›l önce bir kez daha tüm burjuvazinin isteklerine paralel olarak karar
alm›ﬂt›: “Ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya
ölüm!” NAT O demek, tüm emperyalistler demekti. Fakat karar, uygulanamam›ﬂt›. Çünkü devrimciler,
Marksist-Leninistler direnmekteydi. Otuz y›l sonra Alman emperyalizmi karﬂ›m›za ayn› dayatmayla ç›k›yor: “Ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya
ölüm!” Cevab›m›z aç›kt›r; ölebiliriz, ama düﬂüncelerimizden vazgeçmeyiz. Bu savaﬂ sürecek. Burjuvazi
bu dayatmay› hayat›n her alan›nda
karﬂ›m›za ç›karmaktan vazgeçmeyecek. Ve biz de vazgeçmeyece¤iz.
lman emperyalizminin “Ya düﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm!” dayatmas›nda as›l hedeflenen düﬂünce, sosyalizmdir. Ayn› A G ‹ T P a r l a m e n t e r l e r Asamblesi’nde oldu¤u
gibi. Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i
Teﬂkilat› (AG‹T), Avrupa emperyalizminin uzun süredir sosyalizme
karﬂ› sürdürdü¤ü sistematik sald›r›ya yeni bir halka ekleyerek, sosyalizmle nazizmi özdeﬂ gösteren bir
karar ald›. Alman emperyalizminin
devrimcilere yönelik tutuklamalar›yla, AG‹T’in sosyalizme düﬂmanl›k karar›, birbirini tamaml›yor.
vrupa emperyalizminin parlamenter temsilcileri bundan üç
y›l önce de Avrupa Birli¤i kurumlar›nda “Nazizmin yöneticilerinin
yarg›land›¤› gibi, komünizmin yöneticilerinin de yarg›lanmas›” için
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ﬂünceleri” diyorlar ama, o düﬂüncelarca ülkesindeki faﬂist yönetimleyerde burjuvaziyle yapmay›z. Yaparin baﬂ destekçesidir. Bu nedenlerle,
lere karﬂ› öyle kat› ve yo¤un bir
n› da mahkum ederiz.
hiçbir emperyalistin “Naziler’e karsansür ve tecrit uyguluyorlar ki, o
mperyalizmle halklar aras›ndaﬂ›” söylemlerinin, kararlar›n›n, hükdüﬂüncelerin gücünden halâ ne kaki savaﬂ, k›yas›ya sürmektedir.
mü yoktur. AG‹T’te al›nan karar,
dar korktuklar›n› görmek mümkünKitlelerin hoﬂnutsuzlu¤u çeﬂitli biNaziler’le ilgili olmay›p, as›l olarak
dür. Almanya'n›n Staimheimlar›,
çimlerde büyümektedir. Hoﬂnutsuzsosyalizmi karalamak, yarg›lamak
Türkiye'nin F Tipi hapishaneleri de
luk kuﬂku yok ki bir alternatif aray›içindir. Alman emperyalizminin göbu korkunun ifadesidir. Emperyaﬂ›n› beraberinde getirecektir. Burjurünürde “islamc› terör” gerekçesiylizm düﬂüncelerinizi de¤iﬂtireceksivazinin sosyalizme yönelik bitmele ç›kard›¤› “Anti-terör yasalar›”n›n
niz diye dayat›yor. Düﬂünceleri deyen “yoketme” sald›r›s› iﬂte bu araas›l amac› da tarihsel olarak hep ol¤iﬂtiremedi¤i, teslim alamad›¤› zay›ﬂ›n pratik olarak da devrime yödu¤u gibi, devrimi durdurmak,
man imhaya baﬂvuruyor. Staimsosyalizmi susturmakt›r. Gerisi
heimlar, F Tipi hapishaneler aydemagojidir.
n› zamanda bu imhan›n, fiziken
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nin araçlar› olarak yap›lm›ﬂ hagelerinden biri de burjuvazi
pishanelerdir.
hedef bazen Lenin, bazen Marks,
taraf›ndan ›srarla S t a l i n i z m
kavram›n›n
kullan›lmas›d›r.
mperyalizm tüm dünya
bazen do¤ rud an so syalizmdir.
Stalinizm diye bir ﬂey yoktur. Amaçlar› devrim ve sosyalizmden
halklar› üzerinde mutlak bir
Bu, burjuvazinin uydurmas›d›r.
tahakküm
kurmak istiyor. Bu tak u r t u l m a k t › r. A ma k u rt u l am ay aStalin, elbette dünya halklar›
hakkümün ön koﬂullar›ndan biri,
c a k l a r. Stalin’i, devrimi,
için önemli bir önderdir. Önderhalklar› baﬂka bir düzen alternasosyalizmi savunmaya devam
ler, yaln›z kendileri de¤ildir. Tatifi olamayaca¤›na inand›rmakrihsel olarak birçok ﬂeyin temsiedece¤iz... Stalin’e, devrime,
t›r. Afganistan, Irak emperyalizlini, simgesi olma görevini üstme karﬂ› direnen tüm düﬂüncelesosyalizme leke sürmelerine izin
lenirler. Stalin için de geçerlidir
ri yoketmek için iﬂgal edildi.
ve rmeye ce¤ iz... So sy aliz min,
bu. Stalin, her ﬂeyden önce de
h a l k l a r için bir u m u t v e a l t e r n a t i f Kapitalizm ve sosyalizm, birbisosyalizmin inﬂas›n›n ve faﬂizrinden tarihsel, siyasal, s›n›fsal,
olmaktan ç›kar›lmas›na izin
me karﬂ› zaferin simgesidir. Bu
kültürel, her bak›mdan apayr› iki
ver meyece¤iz.
simgeye sald›r›yor burjuvazi.
sistemdir. Nazizm, kapitalizme
ugün, çeﬂitli reformist keözgüdür; Stalin ise, sosyalizmin
simler taraf›ndan da Stabir kadrosudur. Bu yüzden bunlin’le Hitler, sosyalizmle faﬂizm
lar da asla eﬂitlenemezler. Tarih
nelmesini engellemek içindir. Bu
aras›nda, burjuvazinin kurdu¤una
karﬂ› ç›kar böyle bir özdeﬂleﬂtirmenedenledir ki, burjuvazi, emperyabenzer paralellikler, özdeﬂlikler kuye, bilim karﬂ› ç›kar. Ve gerçekler,
list ülkelerde de devrimcilere ve
rulmaktad›r. Bu kesimler içinde de,
Avrupa emperyalistlerinin sand›¤›nsosyalizme tüm ﬂiddetiyle sald›r›f a ﬂ i s t d i k t a t ö r l ü k l e , p ro l e t a r y a
dan daha güçlüdür.
yor. Devrimcilere yönelik tutuklad i k t a t ö r l ü ¤ ü n ü a y n › l a ﬂ t › r a c a k katalin’e sald›r›yorlar yar›m as›rmalar, sosyalizme iliﬂkin kararlar,
dar aymazl›k içinde olanlar vard›r.
d›r... Stalin nezdinde hedef batekil olaylar de¤il, bu sald›r›n›n parBu görüﬂler, reformizme ait görüﬂzen
Lenin, bazen Marks, bazen do¤çalar› olarak görülmelidir.
ler de¤ildir, bunlar do¤rudan burjurudan sosyalizmdir. Amaçlar› devvrupa emperyalizmi, Avrupal›
vazinin görüﬂleridir ve “Hitler de
rim ve sosyalizmden kurtulmakt›r.
emekçilerin yüzy›llarca kan›yStalin de...”, “Faﬂizm de komünizm
Ama kurtulamayacaklar. Stalin’i,
la, can›yla mücadele ederek kazande...” diye baﬂlayan cümleler kudevrimi, sosyalizmi savunmaya ded›¤› düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü
ranlar, beyinlerini burjuvaziye tesvam edece¤iz... Stalin’e, devrime,
rafa kald›rmakta art›k sak›nca görlim etmiﬂ, onun a¤z›ndan konuﬂan
sosyalizme leke sürmelerine izin
müyor. Sosyalizmin zorlay›c›l›¤› aldüzen içi solculard›r. Onlar “Stavermeyece¤iz... Sosyalizmin, halkt›nda halka tan›mak zorunda kald›¤›
lin’in diktatörlükleri” söylemlerine
lar için bir umut ve alternatif olekonomik, sosyal haklar› gasbetbeyinlerini fazlas›yla teslim etmiﬂ
maktan ç›kar›lmas›na izin vermeyemekte de pervas›z. Ama 1800’lerin
olduklar› için, fark›nda olarak veya
ce¤iz.
ortalar›nda “Avrupa’n›n üstünde
olmayarak sosyalizme sald›r›ya katalin bizimdir. Biz Staliniz. Biz
dolaﬂmaya baﬂlayan o hayalet”,
t›l›yorlar. Stalin’in veya bir baﬂka
Stalingrad’›z. Biz faﬂizme karﬂ›
komünizm
hayaleti,
hala
korkular›devrimci önderin do¤rular›n›, yand›r. Bundan herkes emin olmal›d›r.
dövüﬂen Sovyetleriz. Biz Ekim devl›ﬂlar›n› tart›ﬂmak, solun, halk›n,
rimini yaratanlar›z. Biz, yeni Ekimproletaryan›n kendi meselesidir. Bu
osyalizm öldü” diyor ama hatart›ﬂmay› hiçbir zaman ve hiçbir
leri yaratacak olanlar›z.
la korkuyorlar. “Taﬂ devri dü-
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STAL‹N B‹Z‹MD‹R!
Emperyalizme K arﬂ›
Uzlaﬂmaz Oldu¤u ‹çin
Burjuvazi S ald›r›yor!
Sosyalizmde, P roletarya
Diktatörlü¤ünde I srarl›
Oldu¤u ‹çin, Sosyalizm
‹ddias› O lmayanlar
Sald›r›yor!..
Dünyay› sarsan, yeni bir dönemin 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 sürdürülen savaﬂta, iktidar mücadelesinde,
iç savaﬂta, sosyalist inﬂada yanyanad›rlar.
21 yaﬂ›nda, Lenin’in izinde ve
onun ö¤rencisi olarak Bolﬂevik hareketin içinde yer alan Stalin, o y›llardan baﬂlayarak sosyalist hareketin her aﬂamas›nda yer alm›ﬂt›r.
Devrimci faaliyetlerinden dolay› tutuklanm›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›-devrimcinin s›kt›¤› kurﬂunlar›n yolaçt›¤› rahats›zl›klar sonucu ölümünün ard›ndan tüm emperyalist cephe,
SSCB’de, Bolﬂevikler içinde ayr›l›klar, çat›ﬂmalar beklentisi içindeydi. Puslu havay› seven emperyalistler, bekledikleri o kar›ﬂ›kl›klar› yaratmak için her türlü provokasyona,
k›ﬂk›rtmaya baﬂvurmaktan da çekinmemiﬂlerdi. Ama bekledikleri de
gerçekleﬂmiyordu. Stalin, halk›n›n,
Parti’nin, Sovyetler’in önderli¤ini
üstlenmiﬂ, sosyalizmin inﬂaas›na
devam ediyordu. Bu, Stalin’in burjuvaziye 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› ölçüsünde de Stalin’e düﬂmanlaﬂt›. Sosya-
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list inﬂan›n emin ve sa¤lam ad›mlarla ilerledi¤i net olarak görüldü¤ünde, sosyalizme düﬂmanl›k, Stalin
düﬂmanl›¤› biçimine bürünerek had
safhaya ç›kt›.

Stalin Düﬂmanl›¤›n›n
Alt›nda Sosyalizm
K o r k u s u Va r d › r ! . .
Stalin, Lenin’in ard›ndan ülkesinde sosyalizmi inﬂa etme onuruna
ve misyonuna sahip olan ikinci önderdir. Bu misyonunu da lay›k›yla
yerine getirmiﬂtir.
Bu nedenle Stalin’in ad› tarihe,
sosyalizmle birlikte an›lan, “tek ülke”de ve ‘kuﬂatma alt›nda sosyalizmin inﬂaas›na yol gösteren’ bir önder olarak geçmiﬂtir.
Bu misyonu nedeniyledir ki,
sosyalizme yönelik sald›r›lar›n da
oda¤›nda olmuﬂtur. Sosyalizme sald›ran burjuva ideologlar›, ilk darbelerini ço¤unlukla Stalin’e yöneltmiﬂlerdir.
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 önderlik niteli¤i, yok edilememiﬂtir.
Kuﬂku yok ki bu sald›r›lar tamamen etkisiz kalmam›ﬂt›r. Sald›r›lar,
bir yandan kitlelerin bilincinde ﬂu
veya bu ölçüde bulan›kl›klara, çarp›kl›klara yol açarken, reformist,
uzlaﬂmac› solda da etkileri olmuﬂtur. Beynini burjuvazinin yönlendirdi¤i sol kesimler, bir süre sonra Stalin’e sald›r›lara “sol”dan kat›l›p,
burjuvaziye güç vermeye baﬂlad›lar.
Burjuvazi, neden sosyalizme yönelik, halklar›n devrimci önderlerine yönelik sald›r›lar›n› önce Stalin’e yöneltmiﬂtir? Kuﬂkusuz bu sorunun 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›msanmayacak bir bölümünde sosyalizm
egemen olmuﬂtur.
‹kinci emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›n›n as›l ç›k›ﬂ nedeni emperyalistlerin pazar kavgas› olmakla birlikte, emperyalist cephe, sosyalist
SSCB’nin de bu savaﬂ içinde y›k›lmas›n› hedefliyorlard›. Faﬂist Almanya’n›n Sovyetler’e sald›r›s› ile
SSCB iﬂgal edilecek ve sosyalizm
y›k›lacakt›r!
Avrupa’y› k›sa sürede bir boydan bir boya geçen Nazi ordusunun
SSCB’yi y›kaca¤›na da kesin gözüyle bakmaktad›r emperyalistler.
Bu nedenle de savaﬂ›n bu aﬂamas›
(Hitler ordular›n›n SSCB’ye sald›rmas›) boyunca, halen seyirci konumundad›rlar. Hesaplar›na göre
“Hitler, Stalin’in iﬂini bitirdikten
sonra” emperyalist ordular da sahneye ç›kacakt›r.
Fakat, Stalin, ikinci büyük “hayal k›r›kl›¤›n›” yaﬂat›r burjuvaziye.
Emperyalistlerin Hitler arac›l›¤›yla sosyalizmi y›kma beklentileri
gerçekleﬂmez. Faﬂizmi püskürten,
püskürtmekle yetinmeyip inine kadar kovalay›p ininde bo¤an, emperyalistlerin ellerini ovuﬂturarak bekledikleri SSCB topraklar›ndan pay
kapma hesaplar›n› bo¤an, Stalin önderli¤indeki büyük bir direniﬂtir.
Emperyalistler oyunlar›n› bozan
Stalin’e büyük bir kin duymuﬂ ve
düﬂmanl›k beslemiﬂlerdir.
Faﬂist ordular›n bozguna u¤rat›lmas›nda, iﬂgalden kurtar›lan Romanya, Çekoslovakya, Polonya gibi
baz› ülkelerde devrimci halk iktidarlar›n›n kurulmas›nda Stalin’in
önderli¤i tayin edicidir.
Emperyalistler hemen yan› baﬂlar›nda, devrimci halk iktidarlar›n
›n kurulmuﬂ olmas›n› kabul edememiﬂ ve bu haz›ms›zl›kla, baﬂta Stalin olmak üzere sosyalist önderlere
sald›rm›ﬂlard›r.
Emperyalist savaﬂ sonras› ortaya
ç›kan tablo, sosyalizmi dünya halk-
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lar› nezdinde bir alternatif haline
getirmiﬂtir.
Devrimi büyüten, sosyalizmi alternatif haline getiren Stalin, burjuvazi için art›k, sosyalizme karﬂ› yürütülen psikolojik savaﬂta ilk hedeflerden biridir.
Stalin’e yönelik sald›r›lar›n bu
kadar yayg›nlaﬂmas›nda, burjuvazi
taraf›ndan özel olarak “tercih” edilmesinde, revizyonizmin ve reformizmin dünya çap›nda Stalin’e karﬂ›
sürdürdü¤ü sald›r›lar›n pay› vard›r.
Emperyalistler, Stalin gibi ömrünü devrime adam›ﬂ, önderli¤i ile
halklar›na onlarca zafer kazand›rm›ﬂ bir öndere sald›r›rken sapk›n
ak›mlardan güç ald›lar.
Stalin’e sald›ran revizyonizmin
ve reformizmin yaratt›¤› tahribattan yararlanarak, sald›r›lar›n› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›lar.
Stalin’in ölümünden sonra Sovyetler Birli¤i’nde, Kruﬂçev Stalin’i
hedefleyen, bir karalama kampanyas› baﬂlatt›.
Revizyonistler taraf›ndan yürütülen bu karalama kampanyas›, burjuvazinin aray›p da bulamad›¤› bir
ﬂeydi.
Revizyonizmin ve reformizmin
Stalin’i karalama sald›r›lar› burjuvazinin sald›r›lar›n› güçlendiriyordu.
Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi’ne egemen olan revizyonizm,
bu sald›r›ya bol bol malzeme sunuyordu.
Stalin, devrimci düﬂünceleriyle
revizyonistler için de bir engeldi.
Stalin’i karalamadan, devrimci düﬂüncelerini “y›kmadan” kendi çarp›k düﬂüncelerini hakim k›lamayacaklar› için bu sald›r›lar›n› y›llarca
sürdürdüler.

Stalin, Mücadelede
Uzlaﬂmazl›kt›r
Stalin’i devrimci bir önder yapan yanlar›ndan biri, emperyalizme
ve faﬂizme karﬂ› mücadelede uzlaﬂmaz oluﬂudur. Uzlaﬂmazl›k, Stalin’in önderli¤inin öne ç›kan yanlar›ndan biridir.
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Stalin, devrimin çeﬂitli aﬂamalar› boyunca proletaryan›n düﬂmanlar›na karﬂ› her koﬂulda, devrimi, sosyalizmi 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 dönemde Menﬂevik ve Bolﬂevikler
aras›nda meydana gelen ayr›ﬂmada
devrimci ilkeleri savundu.
Stalin daha sonra Kafkasya’da
Menﬂevizmin ideolojik yenilgisinde ve Marksist partinin ideolojik ilkelerinin savunulmas›nda uzlaﬂmazl›¤› ve kararl›l›¤›yla öne ç›kt›.
Stalin’in uzlaﬂmazl›¤›n›, devrim
düﬂmanlar›na karﬂ› tavr›n› sosyalizmin inﬂa edildi¤i y›llarda da görmek
mümkün.
Devrimin en kritik dönemlerinde Marksizmin savunucusu olarak,
yeri hep Lenin’in yan›yd›. ‹ktidar›n
alaﬂa¤› edilerek sosyalist devrimin
gerçekleﬂti¤i o zorlu günlerde kararl›l›¤›yla süreci omuzlayanlardan
biriydi Stalin.
Devrim dönemi ise çok daha
zorluydu. Sosyalist inﬂan›n önündeki engelleri aﬂmak, iç savaﬂta karﬂ›
devrimci güçleri yenmek, emperyalist kuﬂatmay› yarmak, çözülmesi
gereken baﬂl›ca sorunlard›.
Devrimin inﬂa sürecinde Stalin,
devrime zarar veren bir noktaya gelen Troçkizme karﬂ› en büyük darbeyi vurarak onun karﬂ›-devrimci
yüzünü teﬂhir etti.
Tüm karﬂ›-devrimcilere ve sapmalara karﬂ› uzlaﬂmaz bir ﬂekilde
mücadele ederek onlar› etkisiz hale
getirdi.
Stalin, Sovyetler Birli¤i'nin sosyalist sanayileﬂmesinde Lenin'in
ö¤retilerini prati¤e geçirdi. Ülkede
büyük sanayi ve tar›m yat›r›mlar›
gerçekleﬂtirdi. Yap›lan 5 y›ll›k planlar zaman›ndan önce bitirilerek,
sosyalist inﬂada büyük geliﬂmeler
sa¤land›.

Stalin, Sosyalizme
Ba¤l›l›kt›r
Stalin’i devrimci bir önder ya-

pan yanlar›ndan biri onun sosyalizme yürüme kararl›l›¤›d›r.
Emperyalistler, Stalin’in sosyalizm mücadelesinde oynad›¤› rolü
görebilmiﬂlerdir. Bu yüzden Stalin’e daha çok sald›rm›ﬂlard›r.
Stalin, “tek ülkede sosyalizm olmaz” diyen, dogmatik ve sosyalizme inançs›z kesimlere karﬂ›, emperyalist kuﬂatma alt›nda sosyalist inﬂay› sürdürmüﬂtür.
Parti, onun kurmayl›¤›nda milyonlarca sovyet iﬂçisine, köylüsüne,
halka yol göstermiﬂ, gelece¤i kurma
mücadelesinde mesafe katedebilmiﬂtir.
Sosyalizmin kuruluﬂ sürecinde,
iç ve d›ﬂ düﬂmanlar›n tüm sald›r›lar›, milyonlarca insan harekete geçirilerek boﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r.
Hitler faﬂizminin Sovyetler Birli¤i’ne sald›rd›¤›, Sovyet ülkesini
iﬂgal etti¤i o y›llarda Stalin’in önderli¤i ile faﬂizm yenilebilmiﬂtir.
Stalin’in ölümünün üzerinden
yar›m as›r› aﬂk›n bir zaman geçmiﬂ
olmas›na karﬂ›n Stalin, halen, devrimin ve sosyalizmin önderlerinden,
proletaryan›n devrimci iktidar›n›n
simgelerinden biridir. Emperyalistlerin Stalin’e düﬂmanl›klar›n›n adeta kesintisiz olmas›n›n kayna¤› da
budur.
Stalin’in önderlik vas›flar›, sosyalist inﬂa sürecinde, Sovyet ülkesinin faﬂizme karﬂ› savunulmas›nda
somut olarak görülebilmiﬂtir.
Stalin, sosyalizme olan ba¤l›l›¤›,
sosyalizmi savunmadaki kararl›l›¤›
ile yine bir korku kayna¤›d›r burjuvazi için.
Burjuvazinin korkular›n› büyütmek, Stalin’i, Stalin’in düﬂüncelerini sahiplenmekten geçmektedir. O
nedenle Stalin bizimdir diyoruz.
Stalin bizimdir. Çünkü, Stalin
kurtuluﬂ ve sosyalizmdir.
Stalin bizimdir. Çünkü, Stalin
faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› uzlaﬂmaz, cüretkar ve düﬂman› altetmeye kararl› bir savaﬂ demektir.
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NAZ‹ZMLE, STAL‹N DE⁄‹L,
EMPERYAL‹ZM ÖZDEﬁT‹R!
Avrupa G üvenlik ‹ﬂbirli¤i
Teﬂkilat› (AG‹T), Hitler
ve Stalin’i, Nazi
yönetimiyle, sosyalizmi
ayn› kefeye koyan bir
karar ald›.
Tarih, Avrupa
parlamentolar›n›n
salonlar›nda ç arp›t›ld› b u
kez.
Nazi Almanyas› ile,
Sovyetler Birli¤i’ni;
Hitler ile Stalin’i b ir
tutan Avrupa
emperyalistleri, kendi
tarihlerine b aks›nlar.
Burjuvazi, on y›llard›r hiç ara
vermeksizin Stalin’e ve sosyalizme
sald›rmaya devam ediyor. Kampanyalara dönüﬂtürüyorlar bazen. Bazen
sosyalizme karﬂ› bir seferberlik haline giriyorlar. Fakat, her sald›r›n›n
ertesinde, yeni bir sald›r›ya ihtiyaç
d u y u y o r l a r. Aç›k ki, her yeni sald›r›
bir önceki sald›r›n›n sosyalizmi çürütemedi¤ini, amaçlar›na ulaﬂam a d › k l a r › n › gösteriyor. Yalanlara,
tarihin çarp›t›lmas›na karﬂ›n sosyalist ideoloji yenilmezli¤iyle, halklara
yol göstermeye devam ediyor.
Stalin ve sosyalizme yönelik sald›r›lara bir yenisi daha eklendi. Bu
defaki sald›r›, karﬂ›m›za tarihi çarp›tan bir karar olarak ç›kt›.
Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i

Aç›k ki, her yeni sald›r› bir
önceki sald›r›n›n sosyalizmi
çürütemedi¤ini, a maçlar›na
ulaﬂamad›klar›n› g österiyor.
Yalanlara, t arihin
çarp›t›lmas›na karﬂ›n sosyalist
ideoloji yenilmezli¤iyle,
halklara yol göstermeye devam
ediyor.
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Teﬂkilat› (AG‹T), ‹kinci emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ›n›n baﬂ›nda Sovyetler Birli¤i ile faﬂist Almanya’n›n tav›rlar›n› ayn› gören,
sosyalizmi ve faﬂizmi ayn› kefeye
koyan bir karara imza att›.
AG‹T Parlamenterler Asamblesi’nde 3 Temmuz’da kabul edilen bir
tasar› ile, faﬂist Almanya ile Sovyetler Birli¤i aras›nda “Sald›rmazl›k
Pakt›”n›n imzaland›¤› 23 A¤ustos
1939’un y›ldönümünün, “Stalinizm
v e N a z i z m K u r b a n l a r › n › An m a
G ü n ü ” olmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Avrupa emperyalistleri art›k her
23 A¤ustos’ta “Stalinizm ve Na zizm K u r b a n l a r › n › ” birlikte anacaklar! Daha önce de benzeri giriﬂimler olmuﬂtu Avrupa Birli¤i organlar›nda. Baz›lar› kabul edilmiﬂ,
baz›lar› ise halen gündemde tutulmaktad›r. Bu son karar da “Bölün müﬂ Av r u p a ’ n › n Yeniden Birleﬂ mesi” ad›na Letonya ve Slovenya
taraf›ndan gündeme getirilmiﬂ bir
öneriydi.
Kuﬂkusuz ki, “Bölünmüﬂ Avrupa’n›n Yeniden Birleﬂmesi” burada
karﬂ›-devrimci amac› gizleyen bir
k›l›ftan baﬂka bir anlam taﬂ›m›yor.
2. emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ›nda, K›z›l Ordu’nun, sosyaliz-

min kazand›¤› zaferleri hala hazmedemeyen, hala devrimleri hazmedemeyen burjuvazi, Nazi art›klar›,
emperyalist tekeller, TA R ‹ H T E N
‹ N T ‹ K A M ALMA peﬂindeler.
AG‹T toplant›s›nda, Nazizm ile
birlikte “Stalinizm”in de, “ u l u s l a r a r a s › t o t a l i t e r r ejim” olarak k›nanmas› öngörülmüﬂ.
Emperyalist savaﬂta faﬂistlerin
oynad›¤› rol ile faﬂizme karﬂ› savaﬂ›
örgütleyen, Avrupa’y› faﬂist iﬂgalden kurtaran Sovyetler Birli¤i’ni
ayn› kefeye koymak emperyalistlerin sosyalizme olan düﬂmanl›¤›d›r.
Elbette bu tür kararlar›n halklar
ve devrimciler, komünistler aç›s›ndan bir de¤eri yoktur. Emperyalist
kurumlar›n ald›klar› kararlar, sosyalizmin hakl›l›¤›na gölge düﬂüremez.
Ama bize, bu ideolojik sald›r›lar›
püskürtme görevini verir.

Emperyalist Savaﬂ›n
S o r u m l u s u S o v y e t l e r Birli¤i
De¤il, Emperyalistlerdir!
Stalin ve Sovyetler Birli¤i ile ilgili tarihi çarp›tan, yalanlar üzerine
kurulu tarih yorumlar› ile sosyalizme sald›r› kararlar› ç›kartan emperyalistler önce kendi tarihlerine bak-
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mal›d›rlar.
Emperyalist devletlerin tarihi
halklara karﬂ› iﬂledikleri
suçlarla doludur. Ülkeleri zorla iﬂgal
edip,
halklar› sömüren, 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 sorumlusu emperyalist cephedir. Faﬂist Almanya’n›n sömürgelerde hak
iddia etmesi, ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistlerinin pazarlar›na göz dikmesi, emperyalistler aras› çeliﬂkinin
savaﬂla çözülmesini getirmiﬂtir.
‹kinci emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ›n›n ç›kmas›nda Stalin’in
ve Sovyetler Birli¤i’nin hiçbir sorumlulu¤u ve rolü yoktur.
Emperyalist savaﬂ›n taraflar›ndan biri olan ve emperyalist savaﬂ›
ülkeleri iﬂgal ederek baﬂlatan faﬂist
Almanya’n›n sorumlulu¤una Sovyetler Birli¤i’ni ortak etmek tarihi
tersine çevirmektir. Faﬂist Almanya’n›n emperyalist savaﬂ› baﬂlatmas› ile birlikte ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistleri, Hitler Almanyas›’n›
Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas› için
k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›lar.
Stalin ve Sovyet kurmaylar›, faﬂist Almanya’n›n Sovyetler Birli¤i’ne sald›raca¤›n› öngörerek, zaman kazanmaya çal›ﬂt›lar.
Sovyetler Birli¤i ile Faﬂist Almanya aras›nda imzalanan “Sald›rmazl›k Pakt›”n›n imzalanma nedeni
de iﬂte bu koﬂullarda Hitler Almanyas›’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-

Say›: 188

r›n hedefidir. Ve çok yönlü sald›r›
karﬂ›s›nda kendini, yani sosyalizmi
savunma konumunda olan bir ülkedir. Bu gerçe¤e ra¤men Sovyetler
Birli¤i’ni “sald›rgan” ve savaﬂ›n sorumlular›ndan biri olarak göstermek, savaﬂt›¤› faﬂizmle ayn› kefeye
koymak, emperyalistlerin siyasi ahlak›na uygundur.
‹kinci paylaﬂ›m savaﬂ› halklara
ony›llarca silinemeyecek ve giderilemeyecek zararlar vermiﬂtir. Milyonlarca insan›n ölümünün, binlerce insan›n sakat kalmas›n›n, on binlerce insan›n yaralanmas›n›n, ülkelerin yak›l›p, bombalanmas›n›n sorumlular›, faﬂist Almanya ve emperyalistlerdir.
Bugün Stalin ve Sovyetler Birli¤i için kararlar alan AB emperyalistleri o günkü tablodan as›l olarak
kendileri sorumludurlar.
Halklara hesap vermeleri gerekenler öncelikle emperyalistlerdir.

Avrupa’y› Faﬂist ‹ﬂgalden
Kurtaran Stalin
Önderli¤indeki K›z›l
Ordu’dur
Hitler, 22 Haziran 1941’de 5 bin
savaﬂ uça¤›n›n deste¤inde 190 tümenden oluﬂan muazzam bir askeri
güçle “Barbarossa Harekat›”n› baﬂlatt›¤›nda, Sovyetler Birli¤i’ni teslim alaca¤›ndan son derece emindir.
Hatta o kadar ki, bölgedeki “etnik
ve politik temizli¤in” nas›l yürütülece¤i, iﬂgal edilen topraklara yerleﬂtirilecek 10 milyon Alman’›n
“komünistlerden temizlenmiﬂ” bu
topraklar› nas›l “imar” edece¤i ayr›nt›lar›yla planlanm›ﬂt›.
‹ﬂte faﬂizme karﬂ› zafer, böyle
bir düﬂmana karﬂ› sars›lmaz bir ira-

Baﬂ›ndan s onuna k adar,
Sovyet halklar›n›n ve
önderli¤inin gösterdi¤i bu
cüret, k ararl›l›k, f edakarl›k
olmaks›z›n, Sovyet
halklar›n›n v e SBKP’nin
ödedi¤i büyük bedeller
hesaba kat›lmaks›z›n, 2.
Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n tarihi
yaz›lamaz.

de ile y›llarca savaﬂ›larak kazan›lm›ﬂt›r. Emperyalistler bu iradeyi ve
kararl›l›¤› karartmak istediler bu kararlar›yla.
“ A l m a n ç a p u l c u l a r, SSCB
h alk la r›n › yo k e dec ek b ir sav aﬂ i s tiyorlar. Peki öyleyse, Almanlar bir il er ini n yok edil ec e¤i bir savaﬂ i s tiyorlarsa, bunu onlardan esirge meyece¤iz!” diyordu Stalin, Ekim
Devrimi’nin 24. y›l›nda.
8 Eylül 1941’de Leningrad Almanlar taraf›ndan kuﬂat›ld›. Almanlar›n Leningrad kuﬂatmas› yaklaﬂ›k
900 gün devam etti.
Leningrad kuﬂatmas› boyunca
açl›ktan ölen 1.5 milyon insana ra¤men Leningrad halk›, ﬂehirlerini Almanlar’a terketmedi, teslim olmad›.
Benzer direniﬂler, Stalingrad’da
gerçekleﬂti, Moskova’da gerçekleﬂti. Köy köy, ﬂehir ﬂehir direndi Sovyet halklar›. Böylesine bir kararl›kt›r zaferin sahibi.
Nazi Almanyas› ile SSCB’yi bir
tutan emperyalistler, bir yandan faﬂizmin suçlar›n› aklay›p, masumlaﬂt›r›rken, faﬂizme karﬂ› aylarca, y›llarca barikatlar›n ard›nda ﬂehir ﬂehir
direnen Stalingradl›lar’›, Leningradl›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 geçemiyoruz. Bu bir kilometre için yap›lan
savaﬂ, bütün Fransa’n›n ele geçirilmesi için yap›lan savaﬂtan daha
uzun sürdü.”
‹ﬂte böyle bir direnme vard›, bugün Avrupa emperyalizminin faﬂist
Almanya’yla eﬂitlemeye çal›ﬂt›¤›
Sovyet topraklar›nda.
Alman ordusu, Eylül ortalar›nda
kentin bir bölümüne girmeyi baﬂard›¤›nda ise sokak çarp›ﬂmalar› baﬂlad›. Bir kar›ﬂ toprak için en de¤erli
evlatlar›n› ﬂehit vermekten kaç›nmad› Sovyet ülkesi.
‹kinci emperyalist savaﬂ s›ras›nda
ölen insan say›s› 55 milyondur. Ölenlerin 5 milyonu Alman, 3 milyonu Ja-
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pon, 6 milyonu Yahudi, 160 bini Yunanl›, 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. Alman faﬂistleri, yüzlerce yerleﬂim
bölgesine tonlarca bomba atm›ﬂ,
onlarca ﬂehri yakm›ﬂ, yüzlerce köyü
haritadan silmiﬂlerdir. On binlerce
insan sakat kalm›ﬂ, aileler parçalanm›ﬂt›r. Binlerce çocuk anas›z, babas›z kalm›ﬂt›r.
Y›k›lan ﬂehirleri imar etmek,
halk›n maddi ve manevi olarak yaralar›n› sarmak, büyük emek, enerji
ve fedakarl›k gerektirmiﬂtir. K›sacas›, Sovyet halklar› faﬂizme karﬂ› zafer için her anlamda, her aç›dan büyük bedeller ödemiﬂtir.
Baﬂ›ndan sonuna kadar, Sovyet
halklar›n›n ve önderli¤inin gösterdi¤i bu cüret, kararl›l›k, fedakarl›k olmaks›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›lar›nda durduran; iﬂte bütün bunlard›r.
ﬁimdi sormak gerekiyor; milyonlarca insan›n özgürlü¤ü için, 20
milyonu aﬂk›n insan›n› ﬂehit veren
bir ülkenin fedakarl›¤›n› hangi emperyalist ülke yapabilmiﬂtir?
Av r u p a ’ d a h a n g i e m p e r y a l i s t
ö n d e r, h a n g i p a r t i S t a l i n v e
SBKP’nin faﬂizm karﬂ›s›ndaki
t a v r › n › g ö s t e re b i l m i ﬂ t i r ?
Tersine, Sovyetler Birli¤i daha
çok güçten düﬂsün, daha çok kay›p
versin diye emperyalist ülkeler 2.
cepheyi açmay› bilinçli olarak ge-
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ciktirmiﬂlerdi. Sovyet halklar›n› faﬂist kuﬂatmalarda tek baﬂ›na b›rakm›ﬂlard›.
Bu zaferin as›l sahibi baﬂkomutanlar› 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› ülkelerde Alman iﬂbirlikçisi yönetimlerin idamlar›na, kurﬂuna dizmelerine, iﬂkencelerine ra¤men silah elde
savaﬂan komünistlerdir.
Sadece Stalingrad’daki çat›ﬂmada 46.700 Sovyet subay› ve askeri
ﬂehit düﬂmüﬂtür. ABD’nin Normandiya ç›karmas›ndaki kayb› ise topu
topu 1465 askerdir... Bu rakamlar ortada olmas›na ra¤men, burjuvazi, faﬂizme karﬂ› zaferin, Normandiya ç›karmas›yla sa¤land›¤› senaryolar›n›
yazmaktan geri durmuyor. Kitlelerin
beyninde, bilincinde 2. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda komünistlerin rolüne dair
ne varsa, onlar› silmek istiyorlar.
Dünyan›n dört bir yan›ndaki ülkeleri, devletleri kendine tabi k›lmak, yeni pazarlar ele geçirmek ve
dünyan›n yeni jandarmas› olmak
için savaﬂanlar›n bu zaferde hiçbir
pay› yoktur. Tersine, Hitler faﬂizminin Avrupa’y›, Sovyetler’i yak›p
y›kmas›n› uzun bir süre seyretmekten suçludurlar. Emperyalist tekeller, pazar kavgalar› için 50 milyona
yak›n insan›n ölümüne yol açmaktan suçludurlar. Yeni imparatorluklar kurarak, faﬂizmle suç ortakl›¤›
yaparak, halklara yaﬂatt›klar› ac›lardan dolay› suçludurlar.

Stalin Yol Göstermeye,
Sosyalizm Umut Olmaya
Devam Ediyor!..
“Emperyalizmin ideolojik sald›r›s› devam ediyor... 1990’lar›n baﬂlar›nda ‘elveda proletarya’, ‘sosyalizm öldü’,‘devrimler ça¤› kapand›’
söylemleriyle baﬂlat›lan, halklar›n
anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadelesini ‘terör’ ilan ederek devam
ettirilen sald›r›, bugün komünizmi ve

Baﬂ›ndan s onuna
kadar, Sovyet halklar›n›n
ve önderli¤inin gösterdi¤i
bu c üret, k ararl›l›k,
fedakarl›k olmas›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.

komünistleri
suçlu masas›na oturtmaya
çal›ﬂarak sürüyor.” ( Yürüyüﬂ,
29
Ocak 2006,
say›: 37 ) demiﬂtik.
Avrupa
Komisyonu Parlamenterler Meclisi
Genel Kurulu’na verilen bir öneriyle faﬂizm ve komünizm ayn› kefeye
konulmak istenmiﬂti o dönemde de.
Dünya halklar›na karﬂ› suçlar iﬂleyen faﬂizmin yarg›land›¤› gibi, “komünist yönetimler de yarg›lans›n” diye 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 olarak, sosyalizmin bir allternatif olmas›ndan kaynakl›d›r. Emperyalistler,
sosyalizmi bir alternatif bir umut olmaktan ç›karmak istemektedirler.
Onun içindir ki, geçmiﬂte yarat›lan de¤erleri çi¤neyerek sosyalizmi
karalamak ve halklarda bu yan›yla
bir alternatifsizlik yaratmakt›r amaçlar›.
Emperyalistlerin ideolojik sald›r›lar›, pervas›zca çarp›tmalar› ahlaks›zca yalanlar› sürecektir. Suçlu
olanlar, Hitler faﬂizmini halklar›n
baﬂlar›na bela edenler, bugün Stalin’i mahkum etme cesaretini kendilerinde bulmuﬂlard›r. Ama unutulmamal›d›r ki, büyük fedakarl›klarla,
yüzünü görmedikleri insanlar için
yaﬂam›n› ortaya koyan komünistlerin kanlar›yla yazd›klar› tarih silinemez, karart›lamaz.
Stalin, yol göstermeye, sosyalizm
umut olmaya devam ediyor. Hiçbir
güç faﬂizme karﬂ› verilmiﬂ olan büyük direniﬂ savaﬂ›n› karalayamaz.
Faﬂist Hitler’in suç ortaklar› olan
AB emperyalistleri, kanla yaz›lan bu
büyük ve onurlu tarihi karalayamazlar. Buna güçleri yetmez. Bu tarih
dünya halklar›n›n onurudur.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Türk-‹ﬂ’in “eylem yapaca¤›z” gürlemesinin hükümetle uzlaﬂman›n, iﬂbirli¤inin perdelenmesi oldu¤unu
ifade etmiﬂtik. Nitekim böyle de oldu. ‹ﬂbirlikçi sar›
sendikac›lar yüzbinlerce iﬂçiyi 1
saatli¤ine eyleme geçirdi. 1 saat iﬂ b›rak›ld›.
Emekçiler her
ﬂeye, tüm aldat›lm›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 sadaka zam sonras› nas›l “fedakarl›k yapt›¤›n›” söylemekten
geri durmad›. “ Bütçeyi çok zorlad›k” diyen Devlet Bakan› Hayati Yaz›c› “dünyadaki ekonomik kriz ve bunun
Türkiye’ye yans›malar›n› dikkate ald›¤›m›zda bütçe imkanlar›n› çok fazla zorlad›k. Belki bunun baﬂka kesimlere, yat›r›mlara yans›mas› olacak. ‹ﬂçilerin soka¤a dökülmemesi 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 yaratan emekçiler de¤il. Sanki emekçiler emeklerinin karﬂ›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› verenler, “buyursunlar grev yaps›nlar” diyenler eme¤imizi, 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 dedikleri 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› söyledi. Bugün için bunun korkusunu henüz yeterince hissetmeseler de bu tarihi korkunun bilincindedirler. Ve hiç
kuﬂkusuz bu korkular› bir gün karﬂ›l›¤›n› bulacakt›r.

Zamm›n maliyetini hesaplayanlar
Emeklerimizin de¤erini hesaplayamazlar!
Geçti¤imiz haftalarda hükümetin taleplerini kabul etmedi¤ini belirten Türk-‹ﬂ görüﬂmelerde anlaﬂmazl›k
üzerine “ ülke çap›nda eylem” karar› alaca¤›n› aç›klad›.
Türk-‹ﬂ’in eylem karar›na Baﬂbakan’dan cevap gecikmedi: “Eylem yapacaklarsa buyursunlar yaps›nlar!”
Bir laf vard›r, “söyleyene de¤il söyletene bak›n”!
Emekçinin eylem yapma karar›na karﬂ›l›k bu ülkenin
Baﬂbakan› “buyursunlar yaps›nlar” diyorsa, umursamaz ve pervas›zca yaklaﬂ›yorsa, bu kadar rahat davran›yorsa bunda hiç kuﬂkusuz sar› sendikac›, iﬂbirlikçi sendikac›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›klamayd›. Bir ülkenin baﬂbakan›, o ülke halklar›n›n, emekçilerinin hakl› taleplerini gerçekleﬂtirmek için eylem yapaca¤›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 tahammülsüzlü¤ünü gösterirken, karﬂ›s›ndaki sendikalar›n neyi 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 sonuçta al gülüm ver gülüm pazarl›¤› ile ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 5.5 zam da anlaﬂt›lar. Yani
sadece yüzde 1’lik art›ﬂ oldu.

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 eylemi yapt›. Kamu toplu iﬂ sözleﬂmesi
görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçSay›: 188

lanmas› üzerine, Türk-‹ﬂ'in ald›¤› 1 saatlik iﬂ b›rakma karar› ile sabah saatlerinde iﬂ yerlerine giden iﬂçiler, mesaiye
baﬂlamad›. ‹ﬂçiler iﬂ yerleri önünde taleplerinin kabul edilmesi do¤rultusunda aç›klamalar yap›p, sloganlar atarak
AKP hükümetinin toplu iﬂ sözleﬂmesi
görüﬂmelerinde sergiledi¤i iﬂçi düﬂman› tavr›n› protesto etti. Eyleme, Hak-‹ﬂ,
D‹SK, Türkiye Kamu Sen ve KESK ve
BASK üyeleri de destek verdi.
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Kumlu: “Greve gitsinler sözü restse biz
bu resti görürüz” Hay›r; GÖREMEZS‹N‹Z!
VE GÖREMED‹N‹Z!
Türk–‹ﬂ bir kez daha kimseyi
ﬂaﬂ›rtmad›. Yine her zamanki, oyunu oynad›lar. Toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde uzlaﬂma olmay›nca,Türk–‹ﬂ eylem karar› ald›.
Elbette, iktidar› zorlamak için
de¤ildi eylem karar›. Türk–‹ﬂ, bugüne kadar kaç kez iﬂçiler için eylem yapt›? Bu kez de yapmayacakt› zaten. Yapar gibi oyun oynayacak, iﬂcilerin gözünü boyayacakt›.
Baﬂbakan ile grev polemi¤inde
Mustafa Kumlu; “Greve gitsinler
sözü restse biz bu resti görürüz”

diyordu.

AKP’nin Örgütlenmeye
Tahammülsüzlü¤ü

Eksen Makina ‹ﬂçisi
Onuruna Sahip Ç›kacak

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›.

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›.

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›.

Hay›r, bu resti göremezler. Bugüne kadar görmediler. Kumlu, hükümet ne verdiyse, onu kabul edip,
bu “yükten” kurtulmak istiyordu.
Ancak, hükümetin teklifi kabul
edilir gibi de¤ildi. Kabul etmesi durumunda iﬂçilere ne diyecekti?
Direniﬂten, iﬂçilerin bilinçli olmas›ndan korkan Türk–‹ﬂ, göstermelik bir iﬂ b›rakma eylemi yaparak hükümeti güya uyar›yordu.
Hükümet ile “al gülüm, ver gü-

‹ﬂlerin den At›lan
Temizlik ‹ﬂçilerinden
Eylem
‹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
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lüm” iliﬂkisi içinde, bir kez daha iﬂçileri yar› yolda b›rakt›lar. Ve verilene raz› olarak, boyun büktüler.
Mustafa Kumlu sanki övülünecek bir ﬂeymiﬂ gibi; “biz her zaman
toplu iﬂ sözleﬂmelerinin masa baﬂ›nda bitirilmesini isteriz” diyerek
her koﬂulda “masada” kalan iﬂbirlikçi sendikac›l›¤›n tarifini yap›yordu.
Türk–‹ﬂ, bir toplu sözleﬂme dönemini daha, üyelerini kand›rarak
böyle tamamlad›. 18 y›ld›r bir tek
genel grev yapm›ﬂ de¤ildir
Türk–‹ﬂ. ‹ﬂcilerinin sorunlar›na sahip ç›kmak yerine, TOBB ile birlikte “eve kapanma pazara ç›k” kampanyas›n› örgütlemektedir. Üyelerine böylesine yabanc›d›r, Türk–‹ﬂ...

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›.

Sabah-ATV’de 6 iﬂ
yerin de daha grev
karar› as›ld›
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--
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Kent A.ﬁ. ‹ﬂçileri Direnecek!
B A S K I L A R VE T E H T ‹ T L E R E
RA⁄MEN BU MÜCADELE
DEVA M ED EC EK !
YAﬁASIN KENT A.ﬁ.
‹ﬁÇ‹LER‹N‹N HAKLI
MÜCADELES‹!
2 ay› aﬂk›n süredir direniﬂte olan
KENT A.ﬁ. iﬂçilerinin mücadeleleri,
talepleri ve eylem programlar› ile ilgili D‹SK GENEL-‹ﬁ Sendikas› Genel Sekreteri KAN‹ BEKO ile yapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.

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

Tersanede 147. Ölüm

YÜRÜYÜﬁ: Görüﬂmeler h a n g i
aﬂamada, talep ne, cevap ne?
K A N ‹ BE K O : Karﬂ›yaka Beled
i
y
esi’nden talebimiz:
YÜR ÜYÜﬁ : Dire n i ﬂ i k i a y d › r
s ü r ü y o r ; d i re n i ﬂ i n n a s › l b a ﬂ l a d › ¤ › -Belediye hizmetlerinin ihale ile
n› ve geçirdi¤i aﬂamalar› k›saca
‹stanbuldan gelen ALTAﬁ Firmaözet ler misiniz?
s›’na verilmesinin iptal edilerek, bu iﬂlerin, yirmi
K A N ‹ B E K O : Yine
D‹SK
y›ldan bu yana
ikiye bölünen Karﬂ›yaG
e
n
e
l
‹
ﬂ
Karﬂ›yaka halk›ka Belediyesi ile
Sendikas› gelenekleri
na hizmet eden
Bayrakl› Belediyesi
KENT A.ﬁ. iﬂd
o
¤
r
u
l
t
u
s
u
n
d
a
K
a
r
ﬂ
›
y
a
k
a
aras›nda mallar ve
çilerine geri
araziler paylaﬂt›B e l e d i y e s i ’ n d e n t a ﬂ e ro n l a r ›
verilmesini ve
r›ld›.
k o v u n c a y a k a d a r,
iﬂçilerin derKonu iﬂçilere
arkadaﬂlar›m›zda iﬂ baﬂ›
hal
iﬂlerine
gelince 20 y›ld›r
yapt›r›l›ncaya kadar
al›nmalar›n› yaBelediye iﬂlerini yar›n çok geç olmad
e
v
a
m
e
d
e
c
e
k
t
i
r
.
pan iﬂçileri Bayrakl›
dan talep ediyoruz.
Belediyesi “almam” dedi.
Belediye 300 iﬂçinin 20 y›ld›r
Y Ü R Ü Y Ü ﬁ ; D i reniﬂte ailele yapm›ﬂ olduklar› iﬂi ‹stanbul’dan ger
i
n
k
a
t › l › m › , d i ¤ e r iﬂç ile rin ve de v len ALTAﬁ taﬂero n u n a verdi.
rimci demokratik kesimlerin des‹ﬂini, ekme¤inin ve gelece¤ini
tekleri hangi düzeydedir?
kaybetmek istemeyen iﬂçi arkadaﬂKAN‹ BEKO. Aileleri, çocuklalar›m›z Genel-‹ﬂ Sendikas› 5. No’lu
r›
ve
yak›nlar› sürekli iﬂçilerle birlikﬁube Baﬂkanl›¤›’nda biraraya gelete direniyorlar. Bununla birlikte
rek direniﬂ baﬂlatt›lar. Yanlar›nda eﬂDKÖ’ler, Meslek Odalar›, emekten
leri ve çocuklar› da vard›. Direniﬂ
yana siyasi parti temsilcileri ve devbaﬂlad›¤›ndan bu yana sendikan›n
rimci demokrat kamuoyu gerekli çases düzeni arac›yla t ü m ‹ z m i r ’e 100
balar› ve gerekli yard›mlar› yapm›ﬂbin el ilan› da¤›tt›k. 5 bin afiﬂ as lard›r.
t › k.(...)

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.

Y Ü R Ü Y Ü ﬁ . ﬁ u a n d i re n i ﬂ h a n gi aﬂamada, hangi biçimde sürüyor?
K A N ‹ B E K O : ‹mza kampanyas›yla devam ediyor. 100 binin üzerinde imza hedefliyoruz. ‹mza kampanyalar›yla, ast›¤›m›z afiﬂler halk
taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›. Baz›
yerlerde imza atmak için insanlar

Y Ü R Ü Y Ü ﬁ : D i re n i ﬂ n a s › l b i r
s e y i r izl eyece k?

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.

Grev Kararl›l›kla
Sürüyor
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.

Say›: 188

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

EMEK
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Öğretmenimiz
Her insan çok de¤erlidir.
Her insan e¤itilebilir.
Her insan örgütlenebilir.
Her insan de¤iﬂebilir.
Bunlar› akl›m›zdan ç›karmayaca¤›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 gelmiﬂtir, ama Day› ile
bir arkadaﬂ›m›z aras›nda yaﬂanan ﬂu
konuﬂma gerçektir.

‹haneti ve iﬂbirli¤ini asla unutmayaca¤›z, asla
ba¤›ﬂlamayaca¤›z.
‹hanet ve iﬂbirli¤i d›ﬂ›nda her suç, her zaaf aﬂ›l›r.
Devrimci mücadele saflaﬂt›-

r›r.
Kavga insanlar› da, olaylar›
da ar›nd›r›r, temizler.
Bir avuç iﬂbirlikçi d›ﬂ›nda
herkes bizim olmal›d›r, hedefimiz bu olmal›d›r.
Kolay de¤ildir elbette bu.

sald›r›lar› karﬂ›s›nda “ACABA?” SORUSUNU takabiliyorsak 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 onlar›. Yani kap›lar› kapatmayaca¤›z, kapatt›rmayaca¤›z. Sonunda onlar› kazanaca¤›m›zdan da eminiz.
Delilerimiz, evet, bir delimizi
bile kapt›rmayaca¤›z düzene.
Ayr›ca kavga içinde kimin ak›ll›, kimin
deli oldu¤u bazen kar›ﬂ›r; delinin ad› ç›km›ﬂt›r. Hani denir ya;
ak›ll› köprü arayana
kadar, deli karﬂ›ya
geçmiﬂ bile. ‹ﬂte bazen 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 hastalar›m›za, yine vermeyiz düﬂmana, düzene b›rakmay›z, sahipsiz b›rakmay›z.
Anl›k veya sistemli bir ﬂekilde olsun, yanl›ﬂlar›-hatalar›
kavga düzeltir.
Kültürel veya geçici bir ruh
hali ile de olsa hatalar› kavga
düzeltir.
Bir tek insan›m›zdan bile asla vazgeçmeyece¤iz.
Bir yerde bir Cepheli’nin t›rna¤› k›r›lsa bunu hissedebilmektir Cepheli olmak.
‹ﬂte bu nedenle ne gözalt›,
ne tutsakl›k, ne illegalite koﬂullar›nda yaln›z de¤ilizdir.
Birimiz hepimiz için olabildi¤imiz gibi, hepimiz birimiz için
de oluruz. Bu bizim tarihimizdir.
Bu bizim gelene¤imizdir. Bu bizim miras›m›zd›r. Ve bizi gelece¤e taﬂ›yacak olan da budur.

B‹R TEK
‹NSANIMIZDAN
B‹LE ASLA
VAZGEÇMEYECE⁄‹Z!

Arkadaﬂ›m›z çok
ciddi, dertli bir ﬂekilde gelir ve “Ben
devrimcilik YAPAMAYACA⁄IM” der,
“Neden?” der Day›. “Çok kork u y o r u m ” diye cevap verir.
Day›’n›n cevab› çok basittir:
"Saflar›m›zda cesur çok, bir
de korka¤›m›z olsun, devrimci saflard a k a l › r s a n , k o r k a ktan kahraman da ç›kar t›r›z,
ama düzene gidersen insan›n
posas›n› ç›kar t › r l a r."
Ve günler, haftalar süren konuﬂmalar, 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, telefonla, mektup ile, bir selam ile
ama mutlaka ulaﬂmal›y›z. Ona
bir çift sözümüzü ulaﬂt›rmal›y›z.
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Tek bir insan›m›zdan bile
vazgeçmemeliyiz. Onu
düzene gönder memek
i ç i n so nu n a k a da r
sa vaﬂm al › y› z.
B i r a vu ç iﬂ b ir l ik ç i d ›ﬂ › n d a
herkes bizim olmal›d›r,
hedefimiz bu olmal›d›r.
AMA ASLA VAZGEÇMEYECE⁄‹Z BUNDAN.
Düﬂman saflar›n› olabildi¤ince daraltaca¤›z.
Dost saflar›m›z› olabildi¤ince geniﬂletece¤iz.
Arada kalanlar› öncelikle
kendi saflar›m›za çekmeye çal›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
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Güler Zere halen
tecrit alt›nda, halen
kanserle tek baﬂ›na
mücadele etmek zorunda. Anadolunun
birçok ilinde, ‹stanbul’da, yurtd›ﬂ›nda
“Güler Zere Serbest
B›rak›ls›n” talebiyle eylemler yap›l›yor, imzalar toplan›yor, Adalet Bakanl›¤›’na fakslar
çekiliyor, Milletvekilleri görüldü¤ü
yerde bu talep onlara da ulaﬂt›r›l›yor.
Ancak AKP ‹ktidar› bir devrimciyi
daha göz göre göre katletmeye çal›ﬂ›yor. Ayd›nlar, sanatç›lar, avukatlar, aileler, sendikac›lar yapt›klar›
eylemlerle Güler Zere’ye sahip ç›kacaklar›n› ve bir insan›n öldürülmek istenmesine seyirci kalmayacaklar›n› dile getiriyorlar.

vam ediyor. Kampanya çerçevesinde
7 Temmuz günü,
Bursa Heykel Meydan›’nda, “Devrimci
Tutsak Güler Zere,
14 y›ld›r Tutuklu
Kanser Hastas›, Güler Zere’nin Tahliye
Bak›rköy Edilmesini ‹stiyorum 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, Osmangazi, 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›.

“Biz Af De¤il Adalet
‹stiyoruz”

TAYAD’l› Aileler 3 Temmuz günü A n t a l y a K›ﬂlahan Meydan›’
ndayd›lar. Ayﬂe Alkurt’un yapt›¤›
aç›klamada devletin tecrit politikas›
teﬂhir edilerek, insanlar› ölüme sürükledi¤i anlat›ld›.

“Biz S ahip Ç ›karsak
Güler Z ere Y aﬂayacak”

TAYAD’l› Aileler 8 Temmuz günü kanser hastas› devrimci tutsak
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›
için ‹ s t a n b u l Bak›rköy Özgürlük
Meydan›’ndayd›lar.
Meydanda “Tecrit Öldürüyor
Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart› açan ve Güler Zere’nin resimlerini 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 getirilip, 10 dakika muayenenin ard›ndan
dinlendirilmeden geri götürüldü¤üne de¤inildi. “Biz sahip ç›karsak
Güler Zere yaﬂayacak” diyen Güvel’in ard›ndan HHB avukatlar›ndan Oya Aslan Cumhurbaﬂkan›’na
soruldu¤unu, Cumhurbaﬂkan›’n›n
“kendisini affetmem mümkün de¤il” dedi¤ini belirtti. “Bizim kimseden af gibi bir talebimiz olmad›, biz
adalet istiyoruz” diyen Aslan; mevcut yasalara göre Güler Zere’nin

Say›: 188

Ta bu tu n u De ¤ il
Özgürlü¤ünü ‹stiyoruz

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

O n u Yaﬂ ata bi li riz !
A n k a r a ’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 Caddesi’nde bir araya gelen TAYAD’l›
Aileler, kanser hastas› Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istediler. Eyleme KESK, SES, E⁄‹T‹MSEN’li memurlar, ‹vme Dergisi çal›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.

Ça¤r›ma Sen De Kat›l
B u r s a'da Güler Zere'ye Özgürlük talebiyle ile ilgili kampanya de-

Suçlu, Te c r i t t e I s r a r E d e n
AKP’dir
‹ z m i r 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› yitirmesinden tecritte ›srar eden AKP’nin
sorumlu olaca¤› vurguland›. Yap›lan aç›klamada AKP, Güler Zere’yi
bilinçli olarak katletmek istiyor denildi.

M a l a t y a A K P Binas›
Ö n ü n d e P rotesto ve Gözal t›
3 Temmuz günü Çocuk ve Aile’den Sorumlu Devlet Bakan› Selma Aliye Kavaf, M a l a t y a’dayd›.
AKP il binas›n› ziyaret edip ç›kt›¤›
s›rada ellerinde Güler Zere’nin bulundu¤u dövizleri aç›p slogan atarak “Güler Zere’ye Özgürlük” iste-

Güler Zere’ye Özgürlük!

TECR‹T
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diklerini söyleyerek taleplerini dile
getirmeye çal›ﬂan Halk Cepheliler
yerlerde sürüklenerek sokak ortas›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 kampanyas› 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› oldu¤unu, adli t›p raporu olmas›na
ra¤men Zere’nin hala tutsak oldu¤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 insan›n bu ﬂekilde ölümüne karﬂ›

Adana

Bursa
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GÜLER ZERE ile
dayan›ﬂma için
ª Çukurova Üniversitesi
Balcal› Araﬂt›rma Hastanesi
Mahkum Ko¤uﬂu/ADANA
ª 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

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

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

A d a n a ’ d a G ü l e r Z e r e iç i n
A f i ﬂ l em e

G ü l e r Z e r e’y e Ö z g ü r l ü k

9 Temmuz günü Adana’da
özellikle Güler Zere’nin kald›¤›
Balcal› Hastanesi çevresi olmak
üzere Reﬂatbey Mahallesi, Denizli Mahallesi, Atatürk Caddesi, Gazipaﬂa bulvar› boyunca afiﬂlemeler yap›ld›. Üzerinde “Devrimci tutsak Güler
Zere 14 y›ld›r tutuklu kanser
hastas›. Güler Zere’nin Tahliye 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 çevresinde yap›lan afiﬂlemelerde
orada bulunan hasta yak›nlar›yla da sohbet edildi, Güler
Zere’nin sa¤l›k durumu anlat›ld›. Ziyaret saatine denk gelen afiﬂlemede birçok insana
ulaﬂ›ld› ve ertesi gün hastane
önünde yap›lacak bas›n aç›klamas›na ça¤r› yap›ld›. Gazipaﬂa caddesi boyunca as›lan
28 afiﬂin ard›ndan ‹lhami ﬁahin ve Mazlum Ulusal gözalt›na al›nd›. ﬁahin ve Ulusal,

Tecrite

TAYAD’l› Aileler 6 Temmuz günü Ant a kya Ulus Alan›’nda Güler
Zere’ye Özgürlük kampanyas› kapsam›nda bir eylem yapt›. Eylemde
TAYAD’l› Aileler ad›na bir aç›klama yapan Seval Arac›: “Ülkemizin
en büyük sorunlar›ndan biri hapishanelerdir. Bir ülkede fabrikalar yerine 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 hapishanelerden tabut ç›kt›¤› halde sesiz
kal›p bu ölümleri izleyen baﬂka bir
devlet yoktur” denilldi.

G ü l e r Z e re Tahliye Edilene
Kadar
‹sk e n de r u n'da TAYAD'l› Aileler 3 Temmuz günü Ayakkab› Boyac›lar Park›’nda Adana Ç.Ü.Balcal›
Hastanesi Mahkûm Ko¤uﬂu'nda kalan, kanser hastas› Güler Zere ile ilgili bir bas›n aç›klamas› yapt›. Garip Polat yapt›¤› aç›klamada Zere
tahliye edilene kadar bu mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulad›.

Son!
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ÇHD: “Güler Zere’yi
Öldürtmeyece¤iz!”

“Eriyen ve
Tükenen
Adaletinizdir”
Tecrite Karﬂ› Ayd›n ve Sanatç›lar Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› için 10 Temmuz günü ÇHD
‹stanbul ﬁubesi’nde bir bas›n toplant›s› yapt›lar. “Güler Zere Yaﬂas›n”, “Eriyen ve Tükenen Güler Zere’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› okumak 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 Cumhurbaﬂkan›, Baﬂbakan ve Adalet
Bakan› olmak üzere, hükümeti, yasalar› uygulamaya davet ediyoruz”
denilen aç›klaman›n ard›ndan sözü
‹lkay Akkaya ald›. Hücre tipi cezaevlerinin zaten insanl›k d›ﬂ› bir uygulama oldu¤unu, söyleyen Akkaya, insanlar›n bu koﬂullarda iyileﬂmesinin mümkün olmad›¤›n› vurgulad›. Grup Yorum’un ve di¤er ayd›n sanatç›lar›n da söz alarak Güler
Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istedikleri bas›n toplant›s›na yaklaﬂ›k
60 kiﬂi kat›ld›.
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Kanser olan tutsak Güler Zere’nin uzman tabiplerce raporu olmas›na rahmen tahliye olmamas›
üzerine Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i (ÇHD) üyeleri Sultanahmet
Adliyesi önünde bir eylem yapt›.
“Güler Zere’yi öldürtmeyece¤iz” yazan bir pankart açan hukukçular ad›na ÇHD Baﬂkan› Taylan
Tanay bir aç›klama yapt›. “Burada
uzman tabip raporu olmas›na ra¤men Güler Zere’nin serbest b›rak›lmamas› üzerine Elbistan ‹nfazdan
Sorumlu Cumhuriyet Savc›s› Orhan 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 raporlara ra¤men ‹stanbul Adli T›p
kurumuna sevkinin amaca elveriﬂsiz ve yaﬂam› üzerindeki riski art-

Merhamet De¤il
Adalet ‹stiyoruz
Halk›n Hukuk Bürosu müvekkilleri Güler Zere ile ilgili yaz›l› aç›klama yay›nlad›. 8 Temmuz 2009 tarihli 292 No’lu aç›klamas›nda sorumlular› görevlerini yapmaya; kamuoyunu duyarl›l›¤a ça¤›ran HHB
Avukatlar› sürecin takipçisi olacaklar›n›n alt›n› çizdiler. Aç›k yasa hükümleri ve Adli T›p raporlar›na ra¤men Güler Zere’nin serbest b›rak›lmayarak 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 ertelenmesinin gerekmesine, ‹nsan
Haklar› Avrupa Sözleﬂmesi ve di¤er
sözleﬂmeler uyar›nca yaﬂam hakk›
koruma alt›nda oldu¤u halde serbest

t›rd›¤› belirtilen aç›klamada; “Adli
T›p Kurumu; hukuksal veya bilimsel olarak üniversite hastanesinin
üstü de¤ildir” dendi.
Aç›klamada kaybedilen zaman›n, ambulanslarda, mahkum ko¤uﬂlar›nda meydana gelen fiziksel
yorgunlu¤un telafisinin mümkün
olmad›¤› belirtilerek, Anabilim Dal› roporu ele al›narak Güler Zere’nin derhal tahliye edilmesi gerekti¤i söylendi.
Eylemin ard›ndan adliyeye girilerek Savc› Orhan Demir hakk›nda
“kasten adam öldürmeye teﬂebbüs,
iﬂkence, görevi kötüye kullanma ve
görevi ihmal” suçlamalar›yla suçduyurusunda bulunuldu.
b›rak›lm›yor. Tüm dünyan›n gözleri
önünde sadece vicdanlar de¤il ayn›
zamanda hukuk kurallar›n› çi¤neniyor. Bu nedenledir ki siyasal iktidara 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", merhamet de¤il "adalet" istiyor. Baﬂta yaﬂam hakk› olmak üzere tüm haklar›
çi¤nen ve ölüme tekedilen Güler
ZERE de¤il; suç iﬂleyen ve suç iﬂlemeye devam edenler merhamet dilemelidirler. Baﬂta Elbistan Kapal›
Hapishanesinde tutulmaktayken rahats›zl›¤›n› hapishane idaresine bildirmesine ra¤men tedavisi konusunda hiçbir giriﬂimde bulunmayan
hapishane idaresi merhamet dilemelidir. Çukurova Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi doktorlar›ndan
Mert SANRI ve di¤er yetkililer
merhamet dilemelidir. Siyasal iktidar› uyar›yoruz; suç iﬂlemeye son
verin! “ sözlerine yer verilerek Zere’nin derhal tahliye edilmesi gerekti¤ine de¤inildi.

Güler Zere’ye Özgürlük!
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AVUSTURYA / V‹YANA

‹ ngiltere’den, Fransa’dan, Almanya’dan,
Avusturya’dan Ayn› Talep:

GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK
Özgürlük Komitesi 4 Temmuz günü Fransa’n›n Blois ﬂehir merkezinde kurulan pazarda
Güler Zere için stand açt›, bildiri
da¤›t›p bilgilendirme yapt› ve
imza toplad›. Güler Zere’yi yaﬂatmak için yürütülen kampanyaya Yeni Anti-Kapitalist Partisi
ve Eﬂitli¤in Dostlar› adl› dernekte destek verdi. Blois’in ba¤l› oldu¤u Loir et Cher eyaletinin yerel gazetesi “la nouvelle republique” yap›lan görüﬂme sonucunda gazetede “Güler Zere için seferberlik” baﬂl›kl› bir haber yay›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, Emeranville-Pontault Combault pazar›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 olmaks›z›n, sadece devrimci olduklar›
ve Türkiye faﬂizmine karﬂ› mücadele ettikleri için Fransa’da 1
y›l› aﬂk›n bir süredir tutuklu bulunduklar›ndan da söz edildi.
6 Temmuz günü Halk Cephesi üyeleri Almanya’n›n Düsseldorf ﬂehrinde Türkiye Konsolos-

FRANSA /
BLOIS
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lu¤u önünde Güler Zere için
bir eylem gerçekleﬂtirdi. Eylemde “Güler Zere’ye Özgürlük”
pankart› aç›larak “Güler Zere’ye
Özgürlük, Devrimci Tutsaklara
Özgürlük” sloganlar› at›ld›.
Berlin Halk Cephesi taraf›ndan, 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 GroﬂeBergﬂtrase’de, 4 Temmuz günü açt›klar›
stantta, Güler Zere’nin serbest
b›rak›lmas› için Almanca ve
Türkçe bildiri da¤›t›p, imza toplad›lar.
7 Temmuz’da Avusturya’n›n
baﬂkenti Viyana’n›n Stephanplatz 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 Zere serbest b›rak›ls›n ve Güler Zere’nin hapishanelerde katledilmesine 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 Zere’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” yaz›l› bir pankart›n aç›ld›¤›, ‹ngilizce ve Türkçe dövizlerin taﬂ›d›¤›
eylemde, ‹ngilizce ve Türkçe ola-

Tecrite

rak “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur, ‹zolasyon Öldürüyor
‹zolasyonu Durdurun, Hapishanelerdeki Katliamlara Son” ve
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›, TAYAD Komite imzal› ‹ngilizce bildiriler da¤›t›ld›.
Lond r a’da “Kanser hastas›
Güler Zere serbest b›rak›ls›n”
kampanyas› için imza toplanmaya ve Güler Zere’ye kart ve mektup gönderilmeye devam edildi.
4 Temmuz günü Londra’n›n iﬂlek al›ﬂveriﬂ merkezlerinden olan
Wood G reen al›ﬂveriﬂ merkezinde Güler Zere’yle ilgili bir stant
aç›larak, durumu hakk›nda bilgilendirme yap›ld›. “Türkiye F Tipi hapishanesinde kanser hastas›
Güler Zere’ye özgürlük” pankart›n›n aç›ld›¤› standda Türkiye’de
yaﬂanan hukuksuzluklar, insanl›k d›ﬂ› uygulamalar anlat›larak
imza topland›, bildiri da¤›t›ld›.
Ayr›ca Tehdit Alt›nda B ulunan H alklar ‹çin Derne¤i ziyaret edilerek, Güler Zere’ye sahip
ç›kma ça¤r›s› yap›ld›. Son olarak
Avusturya Yeﬂiller Partisi’yle
görüﬂen UTMP’liler, Pressinger
bürosunda bulunmamas› üzerine
sekreterlerine Güler Zere ile ilgili mail gönderip, sekreterlerden
yard›mc› olacaklar›na dair cevap
ald›lar. Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu, 3 Temmuz’da
Viyana’da bulunan Uluslar ar as›
Af Ö rgütü ve ‹nsan H aklar›
için Boltzmann E nstitüsü’nü
ziyaret ederek, kanser hastas›
Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›
için acil eylem ça¤r›s›nda bulundu.

Son!

12 Temmuz 2009

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, zaten Güler Zere’nin böyle bir raporu
vard›. Çukurova Üniversitesi Adli
T›p Anabilim Dal› taraf›ndan haz›rlanan rapor, aç›k ve kesin olmas›na
ra¤men Elbistan ‹nfaz Savc›s› ek rapor istiyor.
Oysa, 14 saatlik bir iﬂkence de-

yaçlar›n›n karﬂ›lanmas› gerekir. O
n ed e n le h as ta ne y e y at ›r ›l m al› v e
d a h a s o n r a Adana’ya götürülmeli”
talepleri kabul edilmedi.
Güler, o a¤›r hasta haliyle, yorgun ve hiçbir insani ihtiyac› karﬂ›lanmadan tekrar yola ç›kar›ld›.
Ve 14 saat sürecek bir dönüﬂ yolculu¤uyla Güler, eziyet dolu 28 saati yolda geçirmiﬂ oldu.
Vücudu sapasa¤lam bir insan›n
bile kald›ramayaca¤›, 28 saatlik bir
iﬂkenceydi.
Hasta yata¤›nda olmas› gereken

Kanser Hastas› Güler Zere’ye

Çukurova’n›n s›ca¤›n›n ortal›¤› kas›p kavurdu¤u, insan›n s›caktan soka¤a ç›kmaya cesaret edemedi¤i
bir zamanda yola ç›kard›lar Güler Zere’yi...
Hapishanelere, hastanelere, sürgüne 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 sokaktaki insanlar› seyretti¤i, gördü¤ü, do¤a’y› izledi¤i bir “yol hikayesi” de¤il, iﬂkenceye dönüﬂen zorunlu 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 ölmesini 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 görevlisi ve klimal› bir araçla götürülmedi.
Her sevkte oldu¤u gibi onlarca
silahl› asker vard›. Hasta haliyle
Güler’e “kaçabilir” gözüyle bak›p
elleri tetikte onu gözetim alt›nda tutuyorlard›.
As›l sorun ﬂuydu; vücudunda
kanserin h›zla yay›ld›¤› bir s›rada
ve ortada yeterince aç›k ve kesin

SEVK ‹ﬁKENCES‹

Say›: 188

mek olan Adana-‹stanbul yolculu¤undan sonra ‹stanbul Adli T›p’ta
sadece 15 dakikal›k bir kontrolden
geçti Güler.
Bunca eziyeti yaﬂad›¤› bu sevkte, 5 dakika olsun dinlenmesine bile
f›rsat vermediler.
Dama¤› al›nm›ﬂt› ve o nedenle
de, beslenmesi için özel bir diyet gerekiyordu. Onu ‹stanbul’a gönderenlerin elbette bu durum umurlar›nda bile de¤ildi. ‹sterse aç kals›nd›.
Ya da yar› koma halinde olsundu!
Güler’in avukatlar›n›n, “Güler
bu uzun yolculu¤u kald›ramaz.
Dinlenmesi, hemen yola ç›kar›l m am a s› , s u - y i y e ce k v e i n sa n i i h t i -

Trakya H alk C ephesi: yapt›¤›
yaz›l› aç›klama ile “ Güler
Zere 'nin te davisinin sa ¤l›kl›
yürümesi için derhal tahliyesini
talep ediyoruz. ” diyerek G üler
Zere'ye özgürlük istedi.
E¤itim-Sen Hatay ﬁube Baﬂkan› Servet Kavuko¤lu, yapt›¤›
aç›klama ile "Ölümlerin orta¤›
o lmamak için Güler Ze re' y e
özgürlük isteyelim" dedi.

Güler’in yaﬂad›klar›, ona yaﬂat›lanlar, tam da faﬂizmin mant›¤›na uygundur.
‹nsan yok o mant›kta. ‹nsaf yok.
Vicdan yok. Hukuk yok. Adalet
yok. S›n›fsal bir kinle zulmediyorlar Gülerler’e. Geçen her gün ölüme
biraz daha yaklaﬂan bir kanser hastas›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›klamada, Güler Zere’nin 15 dakikal›k
bir muayene için getirildi¤i, sevkin
baﬂl› baﬂ›na bir iﬂkence oldu¤u belirtilip ﬂöyle denildi:
“O zaman niye ‹stanbul'a gönderilmiﬂtir? Ayr›ca tedavisinin sürdü¤ü Üniversite Hastanesi’nde de rapor düzenlenmiﬂtir. Bu rapor da
aç›k olarak Güler Zere'nin sa¤l›k
durumunun hapishanede kalmaya
elveriﬂli olmad›¤› belirtilmektedir.
Niye bu bilimsel raporlar yeterli görülmemektedir? Bu iﬂkence de¤ilse
nedir? Bu iﬂkencenin hesab›n› kim
verecek?”

Güler Zere’ye Özgürlük!
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TECR‹T VHEASÖTLADÜEDR‹ÜYYOORR!

Tecrit sürdükçe hastal›klar, sakatl›klar ve ölümler artarak sürecektir. Tecrit tutsaklar›n yaln›z beynine de¤il, ayn› zamanda, do¤rudan
bedenlerine, fiziksel varl›klar›na, ve
sa¤l›klar›na yönelik bir tehdittir.
Birincisi; hapishanelerde tecrite
dayal› olarak sürdürülen politikalar
sonucu tutsaklar, hastal›klara aç›k
hale getirilen koﬂullarda yaﬂat›lmaktad›rlar.
‹kincisi; bir hastal›k durumunda
ise tutsaklar›n tedavileri bilinçli olarak engellenmektedir. Böylece hastal›k ilerlemekte, erken teﬂhis konmas› durumunda iyileﬂmesi mümkün olan çeﬂitli hastal›klarda iyileﬂme ihtimali ortadan kalkmaktad›r.
Böylece ölümler ve sakatl›klar
ço¤almaktad›r. Güler Zere’nin kanser hastal›¤›na yakalanmas›n›n, ölüme hergün bir ad›m daha yaklaﬂmas›n›n sorumlusu tecrit politikas›d›r.
Oligarﬂi tutsaklar› teslim almak
için her yöntemi denemekte ve kullanmaktad›r.
Tecritin tutsaklar›n sa¤l›klar›n›
ve yaﬂamlar›n› nas›l tehdit etti¤ini
gösteren örnekler yüzlercedir.

TECR‹TTE ÖLÜM!
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
hayat›n› kaybeden kiﬂi say›s›
3 9 ’ d u r. Bakkalc›, hapishanedeki tutuklu ve hükümlülerin doktora ç›kma, tedavi olma, sa¤l›k hizmeti alma konusunda ciddi sorunlar› oldu¤unu belirtiyor.
T‹HV’in “339 ÖLÜM!” tespiti
kendi ulaﬂabildiklerini içeriyor daha
çok. Adalet Bakanl›¤›’n›n internet
sitesinde aç›klanan verilere göre ise,
hapishanedeki ölümlerin say›s›
130’un üze rinde!!..
Ölümleri ço¤altmak için tüm iktidar, tüm devlet mekanizmas› se-
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ferber olmuﬂken, bu kadar ölüm olmas› do¤al elbette.

Tecrit
TEﬁH‹SE ENGEL!
Ö R N E K : G ü l e r Z e re
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 uygulamad›.
– ﬁiﬂ büyüdü. A¤z›n›n içini doldurdu. Kan, iltihap akmaya baﬂlad›.
– 2 ay boyunca a¤r› içinde, uykusuz, yemek yiyemez bir biçimde
bekletildi. A n c a k 2 ay sonra Adana
Balcal› Hastahanesi’ne sevk edildi.
– Hastahanede, “ s › r a d o l u ” denilerek, tedavisine baﬂlanmad›.
– Tekrar hastaneye getirildi¤inde
bu kez de, “Mahkum ko¤uﬂunda yer
yok” denilerek tedavisi savsakland›.
– Adana Balcal› Hastahanesi’nde muayene ve tedaviye baﬂlanmas›
için tam 1 ay geçti. Sonra a¤›z içinde ç›kan urdan bir parça al›narak
teﬂhis konmaya çal›ﬂ›ld›.
– Al›nan bu parça ile ilgili, pataloji iﬂlemi için 60 gün sonraya tarih verildi.
KISACASI; Adana’da hastal›¤›na bir teﬂhis konmas› için TAM 3
AY oyaland›, bekletildi.
Hapishane ve hastane idaresi,
sevki engelleyen d›ﬂ güvenlik ve

T‹HV’in “39 ÖLÜM!”
tespiti kendi
ulaﬂabildiklerini içeriyor
daha çok. Adalet
Bakanl›¤›’n›n internet
sitesinde aç›klanan
v e r i l e re göre ise,
hapishanedeki ölümlerin
say ›s› 13 0 ’un ü ze rind e !..

Tecrite

savc›l›¤›n elbirli¤i ile Güler Zere’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...

Tecrit
TEDAV ‹Y E E NG E L!
Resmi kurumlar›n talebi üzerine
Ç u k u rova Üniversitesi Adli T›p
Anabilim Dal› taraf›ndan 22 Haziran 2009’da haz›rlanan raporda her
ﬂey aç›kt›r:
1- “Evre 4 malign oral kavite
karsinomu nedeniyle hasta a ¤ › r
ö z ü r l ü say›l›r; YAﬁAMI A ⁄ I R
R ‹ S K ALTINDADIR...
2- Radyoterapi de dahil, yo¤un
ve a¤›r b i r tedavi gerekebilece¤inden bu koﬂullar›n sa¤lanabilece¤i
bir sa¤l›k kuruluﬂunda tedavi edilmelidir.
3- Hapishane koﬂullar›nda BU
BA KIM VE TED AV‹N‹N SA⁄L I K L I O L A R A K Y E R ‹ N E G ET ‹ R ‹ L M E S ‹ mümkün de¤ildir.
Ancak bu apaç›k rapor yetmiyor
düzenin hukukçular›na. Zere’yi sal›vermek istemiyorlar ya; k›rk yerden ifade, soruﬂturma ç›kar›yorlar.
Nitekim, bu iki aç›k rapor Elbistan 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 gönderilen ek raporda da ﬂöyle deniyor:
“ Ba ﬂ k as › n › n b a k › m v e g ö z e t i m i ne m uhtaçt›r!
A l › n ac a k t e d av i ( r a d y o t er a p i v e
kemoter api ) kadar
öne m li ola n, iyi ba k›m ve destek ortam ›d › r !

Son!

12 Temmuz 2009

B u nun i çi n yak› n çevr es i ni n il gi s in e , b a k›m ›na , de s t e ¤i ne i ht iya c ›
vard›r!
Yaﬂama iste¤i ve çabas›n›n ted a v i n i n b aﬂ a r › s › i ç i n g er ek t i ¤i , b u
nedenlerle hastanenin mahkum
k o¤ u ﬂlar› d ah i y aﬂa m ris ki o luﬂ tur maktad›r.”
Fakat iktidar, bu raporlara ra¤men Güler Zere’nin özgürlü¤ünü
tan›may› reddediyor. ‹KT‹DAR,

BU TAVRIYLA “ÖLDÜRECE⁄‹M” D ‹YOR!

Tecrit
HUKUKA E N G E L!
– 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 baﬂvurular›n› 4 Haziran 2009’da yapt›lar. Bu baﬂvuru s›ras›nda gördüler
ki, ilk baﬂvurular› için h i ç b i r iﬂlem
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› Adli T›p vermedi mi?
Pe ki, tekra r neden bir r a p o r
daha is te ndi? 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... ‹ K T ‹ D A R , ÖLDÜRMEYE, SAKAT BIRAKMAYA
DEVAM EDECE⁄‹Z D‹YOR!..

O n l a r › b u d e re c e h a s ta
e den, T E C R ‹ T ’ t i r !
Çeﬂitli demokratik kurumlar›n
haz›rlad›¤› raporlara göre, a¤›r hasta olan ve tedavileri acilen ve daha
elveriﬂli koﬂullarda yap›lmas› gere-
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Peki, tekrar neden bir
r a p o r daha istendi?
R a p o r l a r olmas›na,
hastal›¤›n h›zla
yay›lma s›na ka rﬂ›l›k,
G ü l e r Z e re ’yi ta hl iy e
etmeyip, ona bir de bu
i ﬂ k e n c e l e r i y a ﬂ a t › y o r l a r.
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 psikolojik hastal›klar› olan tutsak vard›r ve
onlar›n ismi de bu listeye yaz›l›
de¤ildir.
Ay n u r Epli: Kan kanseri. Daha
önce Diyarbak›r’da tedavi gördü.
Ancak ﬂu an tedavisi yap›lm›yor. Siirt Hapishanesi’nde.
A. Samet Çelik: MDS kan kanseri. K›r›klar 2 Nolu F Tipi’nde.
Nizamettin A k a r : G›rtlak kanseri. Hastal›¤› ölümcül. Muﬂ E Tipi
Hapishanesi’nde.
E ro l Z a v a r : Mesane kanseri.
Otuza yak›n ameliyat geçirdi. Sincan 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde.
H a l i l G ü n e ﬂ : Kemik kanseri.
Diyarbak›r D Tipi Hapishanesi’nde.
Behçet Y›lmaz: A¤›r ast›m hastas›. Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi’nde.
Gazi Da¤: Belden aﬂa¤›s› felçli,
iyileﬂme ﬂans› bulunmuyor. Antalya
E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde.
G ü l e z a r Ak›n: Tümör var. Yumurtal›klarda kist, belde f›t›k ve y›rt›lma ve mide ülseri var. Ad›yaman
E Tipi Hapishanesi’nde.
Halil Y›ld›z: 82 yaﬂ›nda. Yaﬂ› ve
sa¤l›¤› itibar›yla hapishanede yatamayacak durumda. Antalya L Tipi
Kapal› Hapishanesi’nde.
‹s me t Ayaz: Yaklaﬂ›k 10 y›ld›r
‘Çölyak’ hastas›, kendi ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layam›yor. Bedeni 10 yaﬂ›ndaki bir çocuk gibi. Ad›yaman E Tipi
Kapal› hapishanesi’nde.
‹zzet Tu r a n : Ankilozon, mide
ülseri, kemik erimesi, böbrek yetmezli¤i, bel f›t›¤› var. Diyarbak›r D
Tipi Kapal› Hapishanesi’nde.

M emduh K ›l›ç: Siroz hastas›.
K›r›klar 1 Nolu F tipi’nde.
N e s i m i K a l k a n : Yakaland›¤›
“Çölyak” hastal›¤› nedeniyle hiçbir
ihtiyac›n› tek baﬂ›na karﬂ›layam›yor. Mersin Silifke M Tipi Hapishanesi’nde.
Yu s u f K a p l a n : 85 yaﬂ›nda. Vücudunun % 79’u felçli. Elaz›¤ E Tipi Kapal› Hapishanesi’nde.
B e k i r ﬁ ‹ M ﬁ E K : Wernicke Korsakof hastas›. Edirne F Tipi’nde.
Zeynel Ab idin ﬁ‹M ﬁE K: Wernicke Korsakof hastas›. Edirne F Tipi Hapishanesi’nde.
U f uk K ES K‹ N : Tip 1 ﬂeker hastas›. Psikolojik hastal›klar da yaﬂ›yor. Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.
Ali T E K E : Ölüm orucuna ba¤l›
rahats›zl›klar, haf›za zay›fl›¤›.
Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.
B ü l e n t Ö Z D E M ‹ R : Wernicke
Korsakof hastas›. Baca¤›nda mermi
var. Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.
Do¤an KARATAﬁTAN: Wernicke Korsakof hastas›. Raporu var.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde.
‹ n a n G Ö K : Wernicke Korsakof
hastas›. Raporu var. Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi’nde.
M u s t a f a G Ö K : Wernicke Korsakof hastas›. Raporu var. Sincan 1
Nolu F Tipi’nde.
Ta la t ﬁ A N LI : Wernicke Korsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fiziki
problemler. K›r›kkale F Tipi’nde.
Yu s uf K e na n D ‹ N Ç E R : Wernicke Korsakof ve ölüm orucuna
ba¤l› fiziki problemler. Kand›ra 1
Nolu F Tipi’nde.
Sevgi SAY M A Z - Wernicke
Korsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fiziki problemler. Uﬂak E Tipi
Hapishanesi’nde.
Cengiz KARAKAﬁ: Wernicke
Korsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fiziki problemler. Sincan F Tipi’nde.
Selma ni ÖZCAN - Wernicke
Korsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fiziki problemler. Sincan F Tipi’nde.
Hüseyin ÖZARSLAN Karaci¤erinde, Hebatit B’den dolay› ciddi sorunlar var. Sincan 1 Nolu F Tipi’nde.
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‘Yalan söyleyen devlet
meﬂru de¤ildir’
Ankara Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i'nde, 3 Temmuz 2009 Cuma günü, hapishanelerde “10 Saatlik Sohbet 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› Ailelerin 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 tan›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›, eleﬂtirdi¤ini, konuﬂmalar yapt›¤›n›, eylemlere kat›ld›¤›n› belirtti.
Bekaro¤lu, devletin, Behiç Aﬂc›’n›n ve di¤er direniﬂlerin ölüm
orucunu sürdürdü¤ü günlerde 10
Saatlik Sohbet Hakk› konusunda
yap›lan görüﬂmeleri ve nas›l kendilerini aldatt›¤›n› anlatt›:
“ﬁarts›z 10 saat sohbet hakk› uygulanacak. Biz bununla ilgilendik...
belge.. tutuklu hükümlü ailelerine
gitti, avukatlar›na gittiler, onlar da
uygundur dedi. Genelge yay›nland›.
“... sonra.. 10 saate kadar diye
bir ﬂey eklenmiﬂ. Yani devlet böyle
bir ﬂey yapar m›? Devlet vatandaﬂ›-

ÇHD'den Suç Duyurusu

n› kand›r›r m›? Kaz›k atar m›? Aldat›r m›?”
Bu sorular› soran Bekaro¤lu,
hakl› olarak sözlerini ﬂöyle devam
ettiriyordu: “Yalan söyleyen devlet
meﬂru de¤ildir arkadaﬂlar. Ya l a n
söyleyen devlete vergi vermek zorunda de¤iliz. Yalan söyleyen devle tin asker i olm ay›z. ”
Bekaro¤lu sözlerini, vatandaﬂlar›na eﬂit davranmayan devletin meﬂru say›lmayaca¤›n› söyleyerek sürdürdü: “... Bunlar› yapm›yorsa,
mahkeme de kuramaz, vergi de alamaz, 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 olarak düzenlenen protokol ve anlaﬂmalar› anlatarak söze baﬂlad›.
2007’de, ölüm orucu dönemine
iliﬂkin olarak devletin izledi¤i politikalar› 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 asl›nda.”

Av. Selçuk Koza¤açl›’dan sonra
tekrar Behiç Aﬂc› söz ald›. Gazetecilerin sorusu üzerine, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü “10

Saatlik Sohbet Hakk›”n›n uygulanmamas›na iliﬂkin bas›na gönderdi¤i
tekzip metninin yalandan ibaret oldu¤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 belirterek, 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 görüﬂüp verdikleri sözü yerine getirmek
için ne yapacaklar›n› soraca¤›z.
Çünkü bize ﬂöyle bir söz verdiler.
‘Bu genelge uygulanmasa biz de seninle birlikte ölüm orucu yapaca¤›z.’ Dolay›s›yla kendilerine soraca¤›z ne yapacaks›n›z diye.”
Devletin,10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n uygulanmamas› konusundaki
yalanlar› bas›n toplant›s›n›n temel
vurgusu oldu. Yalan söylemek, halk› kand›rmak bir devlet gelene¤idir.
Devlet, halk› yalanlarla “yönetmeyi” bir tarz haline getirmiﬂtir.
Halka verilen sözler çok çabuk
unutulur. Genelge konusu bunun
belki de en somut örne¤idir.

¤iz" yazan bir
pankart açan hukukçular ad›na
‹stanbul ÇHD
Baﬂkan› Taylan
Tanay bir aç›klama yapt›. Güler Zere'nin elde bulunan raporlara ra¤men ‹stanbul Adli T›p kurumuna
sevkinin amaca elveriﬂsiz ve yaﬂam› üzerindeki riski artt›rd›¤› belirtilen aç›klamada; "Adli T›p Kurumu;
hukuksal veya bilimsel olarak üniversite hastanesinin üstü de¤ildir"

dendi.
Devam›nda kaybedilen zaman›n
telafisinin mümkün olmad›¤›, Adli
T›p Anabilim Dal› raporu ele al›narak Güler Zere'nin derhal tahliye
edilmesi gerekti¤i söylendi.
Ard›ndan Savc› Orhan Demir
hakk›nda "kasten adam öldürmeye
teﬂebbüs, iﬂkence, görevi kötüye kullanma
ve görevi ihmal" suçlamalar›yla suç duyurusunda bulunuldu.

Aﬂc›’dan hat›rlatma

AKP’nin ve savc›lar›n›n ‘kasten
adam öldürmeye teﬂebbüs’ü
Kanser olan tutsak Güler Zere'nin uzman tabiplerce raporu olmas›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-
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Engin Çeber Metris’te
Gösterilere kat›ld›klar› gerekçesiyle tuiﬂkenceyle katledildi¤inde
Adalet Bakan› Mehmet Ali tuklanan ve halen Adana Pozant› Kapal›
ﬁahin “özür” dilemiﬂti. Çocuk Hapishanesi'nde tutuklu bulunan
Adalet Bakan›’n›n göre- çocuklar, hapishane koﬂullar›n› protesto etvinin “özür” dilemek de¤il mek için 4-6 Temmuz günleri aras›nda açiﬂkencecileri cezaland›r- l›k grevi yapt›lar. Hapishanede, çocuklara
mak için gere¤ini yapmak kitap, gazete verilmemekte, keyfi uygulaoldu¤unu yazd›k ve yaz›- malara baﬂvurulmakta, hastalar›n tedavileri
yoruz. Çünkü hapishane- yap›lmamakta. Mesela H.ﬁ. isimli tutuklu
lerde iﬂkence hiç bitmedi çocuk, rahats›zl›¤›ndan dolay› revire ç›kmak istiyor, fakat tedavi olmas› bir yana reve halen de sürüyor.
vire bile ç›kar›lmadan a¤r› kesici ilaç veriHapishane idarelerini
lerek geçiﬂtiriliyor.
bu denli pervas›zlaﬂt›ran
6 Temmuz’da sona erdirilen açl›k greAKP hükümetidir. En soviyle
ilgili yap›lan görüﬂmelerde, çocuklamut örneklerden biri Metris
r›n taleplerinin kabul edildi¤i belirtildi.
Hapishanesi’dir.
Engin Çeber’in iﬂkenceBDSP taraf›ndan yap›lan aç›kde katledilmesi davas› bunun göslamada Edemir’in, hapishane idatergesiydi. Engin Çeber’e yap›lan
resinin “ayakta say›m” dayatmas›n›
iﬂkenceler bu
reddetmesi üzerine tecrit hücresine
denli aç›¤a ç›kat›ld›¤›, “ Ya a y a kt a s a y › m v e r ya
m›ﬂken AKP
da t e c r i t t e k a l !” denildi¤i belirtilihükümeti iﬂyor. Üç haftad›r tecrit hücresinde
kencecileri kotutulan Edemir’e tecritte oldu¤u
rumaya çal›ﬂt›.
gerekçesiyle mektup ve gazete veVe bu koruma
rilmiyor, mektup yazmas› engellekalkan› arkas›nda iﬂkenceciler Metniyor. Edemir, bronﬂiti olmas›na
ris Hapishanesi’nde iﬂkenceye dera¤men pis, sa¤l›ks›z bir hücrede
vam ediyor.
tutularak, hastal›¤› da iﬂkencenin
Geçti¤imiz günlerde Sabra
baﬂka bir biçimi olarak kullan›l›yor.
Tekstil'deki polis sald›r›s›n› protesto ettileri için tutuklanarak Metris
Hapishanesi’ne konulan BDSP’liBodrum Kat›nda,
lerden (Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f
MORG Yan›ndaki
Platformu) Deniz Edemir’in, Metris Hapishane idaresi taraf›ndan
‘Mahkum Ko¤uﬂu’nda
ayakta say›m vermeye zorland›¤›
Kanser Tedavisi
aç›kland›.
‹smet Ablak da bir tutsak ve
kanser hastas›. Erzurum H Tipi
yap›lmad›¤›n› dile getiren Çelik, Hapishanesi'nde cilt kanserine
'Kardeﬂimin sevki ç›km›ﬂt›, ancak te- yakalanan ‹smet Ablak, geçti¤idavisi yap›lm›yordu. Cezaevi ile gö- miz günlerde tedavi(!) için Errüﬂtü¤ümde önce bana intihar dediler zurum Araﬂt›rma Hastanesi'ne
sonra intihar olmad›¤›n› belirttiler. sevkedildi. Fakat hastanede yaBen de tam olarak nas›l öldü¤ünü bil- t›r›ld›¤› bölüm, hapishanenin
miyorum' dedi.
de, hastanenin de tedaviye niyeÇelik’in ölüm nedeni intihar ya da ti olmad›¤›n› gösteriyor. Ablak,
baﬂka ne olursa olsun esas olan ha- 22 gündür hastanenin bodrum
pishanelerden tabutlar›n ç›kmaya de- kat›nda m o r g un y a n › nd aki bir
vam etmesidir. ‹ntiharsa tutsaklar ne- odada tutuluyor.
den intihar ediyor, hastal›ktansa neAyr›ca Ablak’›n tedavisi, asden tedavileri yap›lm›yor?
kerler taraf›ndan çeﬂitli biçim-

Metris’te ‘Ayakta Say›m’
Dayatmas› Devam Ediyor
Engin Ç eber, bu
dayatmaya b oyun
e¤medi¤i için iﬂkenceyle
katledilmiﬂti!
Adalet Bakan› ya bu
dayatmaya s on
verdirecek ya d a
kendisinden önceki
bakan g ibi b ir “ÖZÜR!”
haz›rlayacak!

Tedavi Edilmedi “Öldü”
Batman M Tipi Kapal› Hapishanesi'nde bulunan PKK davas›ndan
hükümlü Recep Çelik (46) yaﬂam›n›
yitirdi.
14 y›ld›r Batman Hapishanesi'nde
bulunan Çelik'in ölüm nedeni bilinmezken, abisi Zübeyir Çelik, k a rde ﬂi nin gözal t› n a a l › n d›¤›n da yo¤ u n
iﬂ k e nce görd ü¤ü nü ve psi ko loji si nin bo zul d u ¤unu söyle di. Psikolojik
sorun yaﬂayan kardeﬂinin tedavisinin

Say›: 188
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lerde engelleniyor.
‹smet Ablak'›n kardeﬂi Hangül
Ablak, 15 y›ld›r hapishanede bulunan a¤abeyinin 3 y›ld›r k a n s e r
hastas› oldu¤unu a n c a k b ug ün e
k a d a r ›srarla hastaneye sevkinin yap›lmad›¤›n› anlat›rken, sadece kardeﬂine özgü olmayan bir
sorunu dile getiriyordu. Güler Zere de ayn› durumda, ‹smet Ablak
da di¤er hayati hastal›¤› olan tutsaklar da.
Ablak’›n kardeﬂi, a¤abeyinin
tutuldu¤u odan›n penceresiz oldu¤u için havas›z kald›¤›n› bu
ﬂartlar alt›nda hastal›¤›n›n ilerledi¤ini ve aç›k bir ﬂekilde a¤abeyinin ölüme terk edildi¤ini belirtti.

Edirne Hastanesi’nde
ve Hapishanesi’nde
‹ﬂkence
TAYAD’l› Aileler, Edirne F
Tipi’nde tutuklu olan Kemal AVCI’n›n 6 Temmuz’da göz muayenesi için gitti¤i hastanede jandarma 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› kelepçeleri
çözülmeden doktorun odas›na
al›n›nca kelepçelerinin çözülmesini istedi. Ama t›p eti¤i gere¤i
ke le p ç e le r in ç ö z ül me s in i ilk o la ra k doktorun is te mes i ge re kir ken do k tor da k elep çeleri n çö zülmesini istemedi¤ini söyledi.
Kemal Avc› doktora ettikleri Hipokrat yeminini hat›rlat›rken jandarmalar›n sald›r›s›na u¤rad›.
Doktorun odas›nda baﬂlayan
sald›r›, hastane koridorlar›nda,
ring arabas›nda devam etti. Joplarla dövülen Kemal Avc›'n›n sol
aya¤› alç›l› durumdad›r. S›rt›nda,
bi l ek l er in de ve bo ynu nda d arp
izleri bulunmaktad›r.”
TAYAD’l› Aileler, aç›klamalar›nda; “tutsaklara yap›lan sald›r›lara derhal son verilmelidir”
ça¤r›s›nda bulundular.
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Oligarﬂinin Bürokrasisi, Elbirli¤iyle,
Okk›r Cinayetini ÖRT BAS ED‹YOR!
Kuddusi Okk›r, Ergenekon soruﬂturmas› kapsam›nda 23 Haziran 2007’de tutuklanm›ﬂ ve hapishaneye girdikten 1 y›l sonra kansere yakalanm›ﬂt›. Hastal›¤›n›n geç
teﬂhis edilmesi ve g e rekli tedavinin yap›lmamas› üzerine, sa¤l›k
durumu h›zla bozuldu. Buna ra¤men tahliye talepleri reddedildi.
Nihayet tahliye edildi¤inde, yapacak bir ﬂey yoktu. Tahliyesinden
5 gü n s o nra , 6 Temmuz 2008’de
yaﬂam›n› yitirdi.
Okk›r’›n eﬂi Sabriye Okk›r, teﬂhisin geç konulmas› ve gerekli tedavilerin yap›lmamas› nedeniyle,
hapishane ve hastane personeli, hakim ve savc›lar hakk›nda suç duyurusunda 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 istekleri nas›l cevapland›?

l

A d a l e t B a k a n l › ¤ › Teftiﬂ
K u r u l u, hakim ve savc›lar hakk›nda s o r u ﬂ t u r m a y a p › l m a s › n a g e rek
olmad›¤›na karar verdi.

l Bayrampaﬂa Devlet Hastanesi’ndeki sa¤l›k personeliyle ilgili
soruﬂturmaya, k a y m a k a m l › k taraf›ndan izin verilmedi.
l

Okk›r’›n tedavi sürecine dahil olan Haseki, Bak›rköy Ruh ve
Sinir ve Yedikule hastanelerindeki
doktorlara iliﬂkin savc›l›klar›n soruﬂturma talebini de ‹ s t a n b u l Valili¤i kabul etmedi.

l

Tekirda¤’daki hastaneler
için soruﬂturma izni talebi ise Tek i r d a ¤ Valili¤i taraf›ndan kabul
edilmedi. Valilik karar›na hem avukat hem savc› taraf›ndan yap›lan
itiraz neticesinde Tekirda¤’daki 2
hastahanede görevli 15 doktor hakk›nda iddianame haz›rlan›yor ama
bu kez de m a h k e m e iddianameyi

Tecrite

kabul etmedi.

l Okk›r ailesinin avukat› Devrim Taﬂ, kararlara itiraz etmek için
Bölge ‹dare Mahkemesi’ne dava
açt›. Taﬂ, Haseki ve Bak›rköy hastanelerine iliﬂkin itirazlar›n›n kabul
edilmeyerek hukuk yolunun t›kand›¤›n› belirtti.
Sabriye Okk›r, “Ben özür di lenmesini istemiyorum. Benim
için önemli olan huk ukun iﬂleme s i .. . Eﬂ i m öl ü rk e n k i m s e ni n k› l › k› p›rdamad›, hâlâ da k›p›rdam›yor. .
Nerede bizim hukukumuz?” diye
soruyor...
Okk›r’› F Tiplerindeki t e c r i t
ö l d ü r d ü, devletin hastaneleri de
zaman›nda teﬂhis koymayarak, gerekli tedavileri yapmayarak bu süreci h›zland›rd›. ﬁimdi Adalet Bakanl›¤› Teftiﬂ Kurulu, ‹stanbul ve
Tekirda¤ Valili¤i, Bayrampaﬂa
Kaymakaml›¤›, mahkemeler, so r u ﬂ t u r m a i z i n v e r m e y e re k e l b i r li¤iyle Okk›r ’›n katledilmesinin
üzerini örtmeye çal›ﬂ›yorlar.
Devletin hapishaneler politikas›, tutsaklar› iﬂte böyle katletmeye
devam ediyor. Faﬂizmin yarg›s› da
suçlular› akl›yor. Bu ayn› zamanda
devletin katliamlar›ndan hesap soran, adalet isteyen aileleri de y›ld›rma politikas›d›r. Baﬂka tutsaklar›n
katledilmemesi için tecrite ve tüm
hukuksuzluklara
karﬂ› adalet istemeye devam edelim.

Son!
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Yeni tahliye olan tutsaklar tecriti anlat›yor:

TECR‹T S‹STEMAT‹K VE YO⁄UN
B‹R SALDIRI OLARAK SÜRÜYOR!
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele ettikleri 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 tutukludan, 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 S ÖNMEZ:

“ Sohbet hakk› tutsaklara
sunulan bir lütuf de¤il ”
1- F Tipi
tecrit politikas›, düﬂman›n günü birlik üretti¤i
politikalar›ndan biri olmay›p, daha
kapsaml› oldu¤u için tecrit hala sürüyor. Fakat
aç›ld›¤›ndan bugüne devrimci tutsaklar›n teslim al›namamas›n›n verdi¤i haz›ms›zl›k ve tecritten istedikleri sonucun devrimci tutsaklar nezdinde al›namamas›, F Tipi tecrit politikas›n› kendilerinin de kabul etti¤i bir ç›kmaza getirmiﬂ durumda.
2- Tecrit, gerek ailenle, gerekse
mektuplaﬂt›¤›n, telefonlaﬂt›¤›n herkesle kendini hissettiriyor. Bir boya
kaleminden duyulan rahats›zl›k ve
boya kalemlerimizin zorla elimizden 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-
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ﬁöyle sorduk:
1- F T i p l e r i n d e t e c r i t h a l a
sürüyor mu?
2- Tecrit son dönemde özellikle
hangi uygulamalarda ifadesini
buluyor?
3- 10 saatlik so h b e t h a k k ›
uygulan›yor m u ,
uygulanm›yorsa neden? Bu
k o n u d a i d a re ne yap›yor, ne
söylüyor ?
4- Hücrelerde tecrite karﬂ› yaﬂam
nas›l ﬂekilleniyor?
5- Geçirdi ¤iniz tutsakl›k sürecinde sizde en fazla iz b›rakan,
sizi en fazla etkileyen yanlar
n el er oldu?
6- Son olarak tecrite dair sizin
belirtmek istedi¤iniz bir ﬂey var
m›?

lar. Bugün için tutsaklar üzerinde
nas›l, ne uygulasam sonuç al›r›m
hesab›yla her ﬂeyi uygulama peﬂindeler. Tutsaklara karﬂ› uygulanan
hak gasplar›nda olabildi¤ince bir
pervas›zl›k olurken yine kendilerinin yapt›¤› kimi ﬂeylerde de vurdumduymazl›k bir o kadar çok.
3- Sohbet hakk› uygulanm›yor.
Sohbet hakk› tutsaklara sunulan bir
lütuf de¤il, böyle de kabul etmiyoruz. 122 insan›n hayat›n› kaybetti¤i
bir direniﬂ ile kazan›lm›ﬂ bir hakt›r.
Ölüm orucu zaferi ile tan›nan sohbet hakk› ilk bir kaç ay uyguland›,
sonras›nda uygulamaman›n hesaplar› içine girilip çeﬂitli yöntemlere
baﬂvuruldu. “Yer ve eleman s›k›nt›s› çekiyoruz” söylemi hiçbir zaman
a¤›zlar›ndan düﬂmedi zaten. Ayakkab›n› kendin ç›kart dayatmas›yla
tam 4,5 ay ziyaret, telefon, sohbet
vb. bütün haklar›m›z› gasp ettiler.

4,5 ay sonra infaz hakimli¤inin
“ayakkab›y› görevli personel ç›kartmakla yükümlüdür” karar›ndan
sonra haklar›m›z› kullanmaya baﬂlad›k. Fakat bu sefer de sohbet saatini 10’dan 6’ya indirdiler. Biz tutsaklar olarak kazan›lm›ﬂ hakk›m›za
sahip ç›kaca¤›m›z› ve 6 saatlik sohbeti kabul etmeyece¤imizi belirtip
s ohbe t e ç ›k mama karar› ald›k. ‹dare bugün yer yok, personel yok diyor, fakat bizler hücrelerimizde bir
araya gelebilece¤imizi belirttik idareye. Bu zaman içerisinde de yer ve
personel s›k›nt›s› giderilebilirdi fakat idare bunu da kabul etmedi. F
Tiplerinin üst katlar›nda boﬂ yerler
oldu¤unu söylüyorsun bu defa “eleman s›k›nt›” diyor. Biz alternatif
sundukça idare sohbeti uygulamaman›n teorilerini üretiyor. En son
idare “sohbet uygulamas› bizi aﬂ›yor” diye cevap vermiﬂti.
4- Hücrelerimizde yaﬂam›m›z
sürekli bir faaliyet içinde ﬂekilleniyor. F Tipleri aç›lal› 10 y›l olacak ve
10 y›ld›r içerde tecritin tüm etkenlerine karﬂ› kendi alternatiflerimizi
üretiyoruz. Yaﬂam›m›z› her daim diri k›lmak için üretimimizden e¤itime kadar çal›ﬂmalar›m›z› bir bütünlük halinde oluﬂturuyoruz. Tecritle
istenen sonuç bizlerin inançlar› ve
düﬂüncelerimizin yokedilmesi. Bizler de tecrit politikas›n› iﬂlevsiz k›lmak için inançlar›m›zdan ve düﬂüncelerimizden taviz vermeyerek üretmeye 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 unutulmayacak bir duygu benim için. ‹kinci
bir ﬂey daha söylemek yerinde olacakt›r. Çünkü tutsakl›k yaﬂam›m›zda coﬂkuyu, sevinci paylaﬂt›¤›m›z
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gibi hüznü ve öfkeyi de paylaﬂ›p yaﬂad›k. Engin Çeber’in, mahkemeden (ayn› davadan tutuklanm›ﬂt›k)
tahliye etti¤imizden 1 ay kadar sonra 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, unutturulacak bir durum de¤il haf›zamda.
6- Tecrite karﬂ› mücadele, yaln›zca devrimci tutsaklar›n ve yak›nlar›n›n de¤il, herkesin sorunudur.
Tecrite karﬂ› mücadelenin büyümesiyle tecritin a¤›rlaﬂt›r›lmas›n› durdurabiliriz. Hiçbir sosyal güvencesi
olmayan çal›ﬂan bir iﬂçinin de pat-

Nadir ÇINAR:

“Sohbet hakk›n›
uygulama ya persone l yok
ama bask›nlarda, sürgünlerde gardiyandan ad›m
atacak yer kalm›yor”
1. Evet hala sürüyor. Zaten F Tipinde,
hücrelerde yaﬂamak baﬂl›
baﬂ›na bir tecrittir.
2. Birçok
sald›r› oldu, olmaya da devam ediyor. 9 y›ld›r farkl› farkl› yöntemlerle, bir çok sald›r› politikas›yla bizleri yoketmeye çal›ﬂ›yorlar. En son
sald›r› politikalar›, 18-21 yaﬂ aras›ndaki tutsaklar› ay›rarak tecrit içinde
tecrit etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Di¤er
bir yan› da hak gasplar› ve keyfi uygulamalard›. Tüm keyfiliklere itiraz
etti¤imiz, suç duyurusu yapt›¤›m›z
merciler aleyhimize karar veriyordu. 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 personel eksikli¤i var” deniliyordu.
Oysa sürgün sevklerde, zorla hücre
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D o l a y › s › y l a s ü re k l i ü re t i y o r
v e ö ¤ re n i y o r s u n . B u d u r u m
i n a n › l m a z b i r g u r u r, b i r
r a h a t l › k v e r i y o r si ze. ‹ ﬂte
a s l › n d a h ü c re l e r d e
yaﬂarken, her yerde
olman›z› sa¤layan bu
de¤erlerdi.
ronun tecriti alt›nda oldu¤unu unutmamak gerekir. Tutuklulu¤umda
k›z kardeﬂimden gelen bir mektup
alm›ﬂt›m. “Abicim bu yaﬂad›klar›m›z› daha önce baﬂkalar›n›n yaﬂad›¤›n› anlat›yordun. Ama insan›n
baﬂ›na gelmeden anlam›yormuﬂ”
gibi ﬂeyler yazm›ﬂt›. Evet baﬂ›m›za
de¤iﬂtirme operasyonlar›nda veya
bask›nlarda hücremizde ad›m atacak yer kalm›yor gardiyan say›s›ndan...
4. Hücrelerde yaﬂam çok h›zl›
ve yo¤un. Tecriti altetmenin en
önemli yan› da bu olsa gerek. Ço¤u
zaman hücrelerde yaﬂad›¤›n› unutuyorsun. Ne bileyim bir an›, bir
öykü yahut bir ﬂiir yazarken, di¤er
hücrelerdeki arkadaﬂlar›na, yoldaﬂlar›na notlar yazarken... yani hep
hücrenin d›ﬂ›ndas›n ve hep prati¤in
içindesin. Dolay›s›yla sürekli üretiyor ve ö¤reniyorsun. Bu durum
inan›lmaz bir gurur, bir rahatl›k veriyor size. ‹ﬂte asl›nda hücrelerde
yaﬂarken, her yerde olman›z› sa¤layan 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 onbinlerin fiziken aras›nda olamamak
da, bir de Engin’imiz var. Dayanamay›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 devam 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.

Tecrite

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

Cem K OYUPINAR:

“Aslolan irademizi ele
geçirmeleri meselesiydi.
Onu da 9 y ›ld ›r y apa mad› l a r...”
1- Evet...
F Tipleri ilk
aç›ld›¤›ndan
bu yana tecrit-tretman
uygulamalar›
devam
etmekte. Tutsak
edildi¤imiz
30 ay boyunca yaﬂad›klar›m›z, tutsaklar› “iyileﬂtirilmeleri gereken birer 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 duyars›zl›k, bir zay›fl›k söz konusu ise,
“içerinin sesini kimse duymaz” anlay›ﬂ›yla bask›y›, yapt›r›mlar› artt›rabiliyor. En son idarelerde belirgin
hale gelen yapt›r›m “baﬂkas›na ya p›landan sana ne”ydi. Örne¤in hapishanede bir arkadaﬂ›m›za haks›z
yere bir disiplin cezas› verilmiﬂti.
Bu durumu anlatan bir dilekçe yazd›¤›m›zda idare dilekçelerimize
baﬂkas›n›n hücresinde yaﬂananlar
seni ilgilendirmez diye cevap veriyordu. Biz de itiraz etti¤imiz dilekçelerimizde “bizler insan›z, baﬂkas›n›n ac›s›n› yüre¤imizde hissedebildi¤imiz için tutsa¤›z, hapishanenin bir ucunda yap›lan keyfi uygulamalar›n, cezalar›n yar›n bana yap›lmayaca¤›n›n bir garantisi mi var?
Duyarl› olmak, hapishanede olsak
da insanca bir yaﬂam›
istemek suç mu?”
diye cevap veriyoruz ama karar de-
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¤iﬂmiyor; “sen kar›ﬂma”. As›l olarak sen kar›ﬂma mant›¤› düzenin
tüm halka dayatt›¤› yapt›r›mlar›ndan biri. D›ﬂar›da televizyonu, gazeteleri, 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 boyunca süren uzun direniﬂimizden aln›m›z›n ak›yla ç›k›p, zihniyetin iradesini k›r›p zaferi kazanmam›zd›r.
Bunun haz›ms›zl›¤› en büyük etkendir. Bu haz›ms›zl›k halen sürmekte.
Öyle ki moral ve coﬂku üstünlü¤ü
halen tutsaklarda. ‹dare psikolojik
olarak da yenilmiﬂ durumda. Tutsaklar›n iradesine boyun e¤miﬂ bir
iﬂleyiﬂ var. Gardiyanlar›na, memurlar›na psikolojik üstünlü¤ü sa¤latmak için tutsaklara dönük fiziki sald›r›lar› da artt›r›yorlar. Öyle ki “hiç
nedensiz yere” fiziki sald›r›lara u¤ruyorduk. Elbet fiziki güç onlardayd›. 3 kiﬂilik hücrelere 25-30 gardiyan› doldurup istediklerini yapabiliyorlard›. Ama aslolan irademizi ele

Oktay K ELEBEK:

“ Tecrit ile insan›n
insanl›ktan ç›kmas›
isteniyor”
1- F Tiplerinde tecrit
hala sürüyor.
Yani keyfi uygulamalar daha da artt›r›l›yor.
2- Hükümlü tutuklu ayr›m›, 18-21
yaﬂ ayr›m›, sohbet genelgesinin uygulanmamas›. Milletvekillerine,
Meclis ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu üyelerine ve Adalet Bakanl›¤›’na göndermek istedi¤imiz
kapal› zarf mektuplara idarenin el
koymas›. Gerekçe ise resmi bir s›fat taﬂ›mamas› gösteriliyor.
3- 10 saatlik sohbet hakk› uygulanm›yor. Yer ve personel yoklu¤u
öne sürülüyor. 2007’de sohbet hakk›n› uygulamamak için ayakkab›
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En son yapt›r›m “baﬂkas›na
y a p › l a n d a n s a n a n e ” ydi .
‹ d a re d i l e k ç e l e r i m i z e
b a ﬂ k a s › n › n h ü c res inde
y a ﬂ a n a n l a r seni
ilgilendirmez diye c eva p
v e r i y o r d u . As›l olarak sen
kar›ﬂma mant›¤› düzenin
tüm halka dayatt›¤›
yapt›r›mlar›ndan biri.
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, komün yaﬂam›n bir parças› hakimdi.
Düzenli olarak ç›kan dergiler (‹leriden 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 olanaklar›yla binbir güçlükle iﬂlenen
el eme¤i, göz nuru ürünlerle hücrearamas›nda slogan at›lmas› öne sürülmüﬂtü. 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 geçiyor. Hücre içindeki paylaﬂ›mlar›
tecritin yarataca¤› etkileri daha aza
indirgemek için sürekli bir faaliyet
içindeyiz.
5- Day›’n›n ve Engin’in haberini ald›¤›m›z ilk an, 1 May›s’ta Taksim’e ç›k›lmas›. Tecritte k›sa bir
notun veya ufak bir ikram›n baﬂka
bir hücreden gelmesi veya gönderilmesi. Paylaﬂ›m›n ne kadar gerekli oldu¤u.
6- Tecrit ile insan›n insanl›ktan
ç›kmas› sadece kendini düﬂünmesi,
düﬂünmeyen, üretmeyen, söyleneni
yapan bir robota çevrilmesi isteniyor.

deki günlük yaﬂama 24 saatlik gün
yetiﬂmez oluyor. Ve her saat yeni bir
ﬂey ö¤renmenin heyecan›yla geçiyordu günlerimiz. Okuma yazma
bilmeyen arkadaﬂlar›m›z›n öyküleriyle, denemeleriyle, makaleleriyle
yaz›nsal üretimin sorumlulu¤unu
üstlenen duruma gelmeleriyle, her
devrimci tutsa¤›n çeﬂitli alanlarda
kendini yetkinleﬂtirmesiyle F Tipleri tutsaklarla birlikte ö¤retmeye devam ediyor.
5- Yatt›¤›m 30 ay belki çok uzun
bir süre de¤il. Ki halen 9 y›ld›r tekli hücrelerde kalanlar, inﬂaat halindeyken oraya at›lan arkadaﬂlar›m
var. Onlar› orada, o koﬂullarda b›rakmak tahliye olan arkadaﬂlar›m›z
için yüreklerinde kalan bir s›z›. Tecrit koﬂullar›nda insan yüzünü, bir tebessümü 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 günleri haricinde...). Ama aram›zdaki ba¤› anlatmaya, birbirimize olan sevgimizi, paylaﬂ›m›m›z› anlatmaya
kalemler, sayfalar yetmez. Hasta
olan bir arkadaﬂ›m›z›n baﬂ›nda bekleyemiyorduk ya da annesi vefat
eden bir arkadaﬂ›m›z› s›k›ca kucaklayam›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. Biliyorduk ki her not, her “merhaba”
t e c ri t t e n s ö k ü l e n b i r t u ¤ l a ’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 örgütleyebilmeli. Hapishaneler bir ülkenin aynas› ise bu aynay› tutan her
kiﬂi, görünendeki pay›n› gözden geçirmeli. Bugün insanl›¤› ilgilendiren her sorun, demokrasi mücadelesi veren her yap›y›, kitle örgütünü,
ayd›n›, yazar› ilgilendirmektedir.
Tecrite karﬂ› duyarl›l›klar›n› büyütmelerini, içeridekilerin sesine ses
katmalar›n› yeni tahliye olan tutsaklar olarak bekliyoruz.

Güler Zere’ye Özgürlük!

TECR‹T
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Halk›n
Çözümü Var
“Bar›nma Hakk› Engellenemez” adl› broﬂür, halk›n en temel haklar›ndan biri olan bar›nma hakk›n› ve bu
hakk›n gasbediliﬂini anlat›yor. AKP
iktidar›n›n “ K e n t s e l D ö n ü ﬂ ü m
P rojesi”nin niteli¤ini, bu projeye
neden karﬂ› ç›kmak gerekti¤ini,
halk için ne sonuçlar yarataca¤›n›
ortaya koyuyor ve alternatif çözüm
önerileri sunuyor.

Nedir B a r › n m a H a k k ›?

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
“Y›k›m”, yoksul gecekondular›n
sürekli karﬂ› karﬂ›ya olduklar› bir
tehdittir. Tehdit s›k s›k da fiiliyata
dönüﬂür. “ Y ›k › ma K a r ﬂ › H a l k K omis yonu” iﬂte yoksul gecekondulara yönelik bu tehdit ve sald›r›ya karﬂ› mücadele çerçevesinde bir broﬂür
yay›nlad›. Dergimizin 187. say›s›nda duyurulan bu broﬂür, O k m e y d a n › H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r D er ne ¤i
taraf›ndan yay›nland›. 33 sayfal›k
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Bar›nma hakk›, insanlar›n baﬂ›n›
sokaca¤› bir yerinin olmas›d›r. Bu
hak insan›n en temel, vazgeçilmez
haklar›ndan birisidir. Fakat ülkemizde bu hak, “hak” olmaktan ç›km›ﬂ insanlar›n en temel s o r u n l a r › nd a n birisi haline gelmiﬂtir. Kapitalist 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 köﬂelerinde sürünmekte, baﬂ›n› sokacak bir ev bulanlar›n ço¤u da sa¤l›ks›z koﬂullarda yaﬂamaktad›r. Konut ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› konusunda tam bir eﬂitsizlik, adaletsizlik
vard›r. Yoksullar›n baﬂ›n› sokaca¤›
tek bir odas› bulunmazken zenginler 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. Anayasa'n›n 27. maddesi "herkes yerleﬂme
hakk›na sahiptir" der. 57. maddesinde "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 alt›na al›nm›ﬂt›r. Bu yüzden devlet bu
hakk› korumakla yükümlüdür.
Yeni-sömürge bir ülke olman›n
sonucu olarak köyden kente göçlerin artmas›, ﬂehirlerde artan nüfusun

bar›nma sorununu da beraberinde
getirmiﬂtir. Fakat bugüne kadar
devlet, gerçek anlamda halk›n bar›nma sorununun çözümüyle ilgilenmemiﬂtir. Çözmek bir yana sorunun as›l kayna¤› olmuﬂtur. Halk bu
konuda kendi baﬂ›n›n çaresine bakmak zorunda kalm›ﬂt›r. Kentlere iﬂ
bulma umuduyla göç eden yoksullar, ﬂehirlerin en d›ﬂ semtlerinde,
hatta henüz yerleﬂim yerine dönüﬂmemiﬂ arazilere, derme çatma da olsa baﬂlar›n› sokacaklar› bir bar›nak
yapm›ﬂlard›r. Gecekondulaﬂma denilen yap›laﬂma da bunun sonucudur. Devlet halk›n bu sorununu çözmek yerine gecekondulaﬂmay› hep
kullanm›ﬂ, istismar etmiﬂtir. Seçim
dönemlerinde halk›n oylar›n› almak
için gecekondu yap›m›na göz yummuﬂ, seçim sonras›nda ise "kanunsuz yap›laﬂma" denilerek yoksul
halk›n diﬂinden t›rna¤›ndan art›rarak yapt›¤› evlerini baﬂ›na y›km›ﬂt›r.
Y›llard›r bu böyle süregelmiﬂtir. Fakat devletin tüm sald›r›lar›na ra¤men halk›n bar›nma sorunu ortada
durdu¤u için önüne de geçememiﬂtir. Baﬂlang›çta ﬂehir kenarlar›nda
kurulan gecekondu mahalleleri,
ﬂehrin sürekli büyümesiyle ﬂehir
merkezlerinde kalm›ﬂt›r. Gökdelenlerle gecekondular iç içe geçmiﬂ,
gecekondu arazileri önemli bir rant
alan›na dönüﬂmüﬂtür. Bugün iktidardakiler " k e n t s e l d ö n ü ﬂ ü m " ad›
alt›nda, "halk› izbe, sa¤l›ks›z kon u t l a r d a n k u r t a r a c a ¤ › z " diyerek
halk›n evlerini ellerinden almak istemektedir. Sadece ‹stanbul'da 1,5
mil yonun üze r inde gecekondu y›k›m kapsam›na al›nm›ﬂt›r. ‹ktidar,
bu y›k›m plan› do¤rultusunda, öncelikle en az direniﬂle karﬂ›laﬂaca¤›
yerlerde kar-k›ﬂ demeden parça parça y›k›mlar gerçekleﬂtirmekte, halk
soka¤a atmaktad›r.
Kentsel dö Broﬂürde, devletin “K
n ü ﬂ ü m ” ü, 'kentin alt yap› sorununu
çözmek, sa¤l›ks›z ﬂehirleﬂmeyi en-
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gellemek, alt gelirli kiﬂilere konut üretmek' gibi
' m a s u m a n e ' gerekçeleri
kullanarak gündeme soktu¤u belirtiliyor. Oysaki kentsel dönüﬂümün, ﬂehircilik ilkelerine ve
planlama esaslar›na uymad›¤› fakat
para kazand›ran projeler üretmenin
yeni ad› oldu¤u anlat›lmaktad›r.
Amaç, iktidardakilerin ve belediyelerin rant elde etmesidir. Yoksullar›
olabildi¤ince ﬂehir d›ﬂ›na iterek
zenginlere güvenli bir yaﬂam sunulmas›d›r. Sa¤l›kl› bir kent yaratma
söylemleri koca bir yaland›r.
Projeye göre, kentsel dönüﬂüm
ilan edilen bölgelerde kurulmuﬂ bulunan mahalleler tümden ortadan
kald›r›lacakt›r. Broﬂür bunu " y e n i
s ür g ün ve y› k› m po l it i k a l a r › " olarak de¤erlendiriyor.
Y›k›mlarda yaﬂan›lacaklar›n bir
boyutu ﬂöyle anlat›l›yor: “Yap›lacak
y›k›mlarla sadece evimiz y›k›lmayacak, evimizle birlikte al›ﬂ›k oldu¤umuz komﬂuluk iliﬂkilerimiz ve yaﬂam›m›z y›k›lacakt›r. Bunun sonucunda evleri y›k›lanlar›n bir k›sm› dar,
s›k›ﬂ›k ve insana tavuk kümesindeymiﬂ hissi veren konutlara taﬂ›n›rken
büyük bir k›sm›na hiçbir hak verilmeyecektir".
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" derken, 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› elbette ki savunulamaz. Gecekondu
halk› da o koﬂullarda yaﬂamay› istemiyor 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.

Say›: 188

“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...”
Broﬂürde ise, alternatif olarak ne istendi¤i ve bu sorunlar›n nas›l çözülece¤i ortaya konuluyor.

Ken tse l (ran tsa l) Dö nü ﬂüm
De¤il, Deri nde Islah
Yaﬂad›¤›m›z yerlerdeki sorunlar
çözülemez de¤ildir. Burada temel
olan halk›n sorunlar›n›n çözülmek
istenip istenmemesidir. Onlarca y›ld›r iktidarlar, yaﬂad›¤›m›z mahallelerin altyap›, ulaﬂ›m, sa¤l›k, e¤itim
gibi sorunlar›n› çözmemiﬂ, tersine
daha da içinden ç›k›lamaz hale getirmiﬂlerdir.
Yaﬂad›¤›m›z yerlerdeki sorunlar›
çözmek amac›yla bakan herkes rahatl›kla görecektir ki birçok basit
yöntemle mahallelerimiz düzenlenebilir. Broﬂür, bu noktada alternatif
olarak " Y E R ‹ N D E I S L A H " uygu-

Yerinde Islah anlay›ﬂ›na göre:
Bir; halk üzerinde yaﬂad›¤› yerin
sahibidir.
‹ki; ›slah, altyap› sorunlar›n›,
yaﬂanan alan›n sosyokültürel
yap›s›na müdahale etmeden,
komﬂuluk iliﬂkilerini
koruyarak, çözmeyi amaçlar.
Üç; 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.

lamas›n› çözüm olarak
ileri sürmektedir.

Neden Ye r i n d e I s l a h ?
Bu sorunun cevab›, broﬂürde
ﬂöyle aç›klanmaktad›r; “ Birincisi
halk›n üzerinde yaﬂad›¤› yerin sahibi oldu¤unun kabulü anlam›na gelen " yer indelik" kavram›d›r. ‹kincisi ise yaﬂanan alan›n sosyokültürel yap›s›na müdahale etmemeyi,
komﬂuluk iliﬂkilerini korumay› ve
altyap› sorunlar›n› çözmeyi amaçlayan " › s l a h " kavram›d›r. ”
Yerinde ›slah tan›m ve politikas›,
iﬂte buradan ç›k›yor.
"Ye r i n d e I s l a h " u y g u l a m a l a r› nda t e me l bir di¤e r no kta is e ;
mümkün oldu¤unca yerleﬂim alan›n›n dokusunun bozulmadan ›slah
edilmesidir.
Yerinde ›slah mahallelinin, al›ﬂ›k
oldu¤u düzeni bozulmadan sosyal
iliﬂkilerine zarar vermeden, sürülmeden,... [sorunun çözülece¤i] projeler 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› yaﬂam haklar›n› savunan mimar, mühendis ve ﬂehir planc›lar›: “Komisyon tüm yerinde ›slah projelerinin
çiziminden uygulan›ﬂ›na kadar temel belirleyici güç olmal›d›r.”
Broﬂürde "yerinde ›slah"›n nas›l
yap›laca¤›na iliﬂkin somut öneriler
yer almaktad›r. ﬁuras› aç›k ki, oligarﬂinin kentsel dönüﬂüm projesi ad›
alt›nda yürürlü¤e koydu¤u politika,
halk için bir d ö n ü ﬂ ü m olmay›p y›k › m d › r. Bunun y›k›m oldu¤u, Toplu
Konut ‹daresi (TOK‹)’nin birkaç
y›ll›k uygulamalar›ndan da bilinmektedir. Halk›n bu ma¤duriyeti
broﬂürde somut örneklerle anlat›l›yor ve bu y›k›ma nas›l karﬂ› konulaca¤› gecekondu y›k›mlar›na karﬂ›
sürdürülen mücadelenin birikimiyle
ortaya konularak, B E L ‹ R L E Y ‹ C ‹
OLA NI N H ALK IN B‹R L‹⁄ ‹ oldu¤u vurgulan›yor.
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Odalardaki Uzlaﬂmac›l›¤›n, Tasfiyecili¤in, Ç›karc›l›¤›n
Çarp›tmalar›, y alanlar›, ﬂ iddet
üzerine spekülasyonlar›
b›rak›n; bunlar›n n edenlerini
ve niçinlerini aç›klay›n!
Devrimcilere k arﬂ›
ittifaklardan, tasfiyecilikten
medet u mmay›n;
statükolar›n›za s›¤›nmay›n!
TMMOB’u devrimcileﬂtirmek,
demokratik mücadelede olmas›
gereken yerde olmas›n›
sa¤lamak, her devrimci,
demokrat m imar mühendisin
görevidir.

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›klamalar›n ortak noktas›, 3-11 Hazi ran öncesinin yok say›lmas›d›r.
Oysa, Odalar’da ço¤unlukla yönetimlere yerleﬂen statükocular,
devrimci, demokrat mühendislerin
Art› ‹vme çerçevesinde sürdürdükleri çal›ﬂmalara baﬂ›ndan itibaren
tahammülsüzlük sergilediler. Tahammülsüzlükleri bir çok kez, sözlü, fiili sald›r›lara dönüﬂtü. Aﬂa¤›da
bunlar›n özet bir dökümünü sunuyoruz. Bu tablo, Odalar’›n yönetimine yerleﬂen ç›karc›l›¤›n, statükoculu¤un, çürümenin boyutlar›n› ve
statülerini, ç›karlar›n› korumak için
ne kadar g r up ç u , b e n m e r k e z c i , t a hammülsüz, siyaset yasakç›s› ve
a n t i - d e m o k r a t i k olabildiklerini yeterince aç›k göstermektedir.

T arih:

25-28 Ma y›s 20 06 ,
Ye r : TMMOB 39. Dönem
G e n e l K u r u l u ... Devrimci demokrat mühendisler, ‹vme dergisinin 1.
say›s›yla birlikte " Yetkin M ü h e n dislik” stand› açt›lar; TMMOB yöneticileri stand›n kald›r›lmas› için
büyük çaba harcad›lar, ama baﬂar›l›
olamad›lar. ‹vme ilk kez okurlar›yla buluﬂtu.
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SUÇ DOSYASI
arih: 29 Eylül 2006...
TMMOB yönetimi bu tarihte yapt›¤› toplant›da aﬂa¤›daki karar› alarak, muhalif, eleﬂtiren düﬂünceler karﬂ›s›ndaki tahammülsüzlü¤ünü belgeliyordu:
“ KARAR NO 134 : Lübnan'a asker
gönderme
tezkeresinin...
TBMM'de görüﬂülmesi s›ras›nda
Ankara'da yap›lan eylem sonras›nda... Halkevleri Örgütlenme Sekreteri imzas› ile TMMOB ve TMMOB
Baﬂkan›na yönelik gerçek d›ﬂ›, mesnetsiz ve hakaretlerle dolu bir yaz›
yay›nlanm›ﬂt›r. Bu çirkin ve provokatif ... yaz›y› kaleme alan kiﬂi ve
onu sahiplenen Halkevleri yöneticilerinin bu tutumunun k›nanmas›n a...” karar verilmiﬂtir.
Bir demokratik kurumun, kendisine yönelik bir eleﬂtiriyi “ çirkin,
provokatif” ilan etmesi, k › n a m a k
için özel olarak karar almas›, eleﬂtiriye tahammülsüzlü¤ün belgesidir.
(Burada ilginç bir di¤er yan ise Halkevleri’nin ayn› tasfiyeci ve tahammülsüz mant›¤› sürdüren TMMOB
yönetiminin ﬂu an koltuk de¤nekli¤ini üstlenmesidir.)

T

arih: 4 Mart 2007... ‹vme
okurlar›n›n ‹stanbul’da düzenledi¤i "Yetkin Mühendislik” paneline TMMOB eski yöneticisi Doç
Dr. O¤uz Gündo¤du’nun kat›l›m›,
Jeofizik Odas› ‹stanbul ﬁube Yönetim Kurulu taraf›ndan “ panelin
amac›n› aﬂaca¤›” gerekçesiyle engellendi. “Yetkin mühendislik” konusunda uzlaﬂmac›l›¤›n, ç›karc›l›¤›n teﬂhir edilecek olmas› “amac›
aﬂan bir durum”du onlara göre.

T

arih: 17 Mart 2007... Ye r :
Adana... Adana’da yap›lacak "Yetkin Mühendislik” paneli
e n g e l l e n d i . Ziraat Mühendisleri
Odas› Adana ﬁubesi’nin panel için
tahsis etti¤i salon " y u ka r › d a n g elen
bask›lar sonucunda” iptal edildi.

T

Sonras›nda tutulan ‹MO Adana ﬁubesi toplant› salonu da b e n z e r ﬂe kilde iptal edildi. Sonras›nda Eczac›lar Odas› da verdi¤i yerden vaz geçince , ‹vme’nin paneli 24 Mart’ta
özel bir salonda gerçekleﬂtirildi.
Tablo aç›k; statükocular, iﬂi gücü
b›rakm›ﬂ, seferberlik halinde ‹vme’nin panelini engellemek için u¤raﬂ›yor. Bu seferberlik elbette nedensiz de¤il.

arih: 10-11 Kas›m 2007...
Ye r : A n t a l y a . . . 2. SMM
Sorunlar› Sempozyumu’nda stand
açan ‹vme Yay›n Kurulu üyelerine,
Sempozyumun gerçekleﬂtirildi¤i
otelin görevlileri taraf›ndan sald› r›ld›. Stand da¤›t›ld›.

T

T

arih: 28 Mart 2008... +‹v-

me Dergisi Yay›n Kurulu
üyesi ve TMMOB Mimarlar Odas›
Ankara ﬁubesi Sekreter Yard›mc›s›
Mimar Alev ﬁahin, 8 Mart mitingine kat›ld›¤› gerekçesiyle tutukland›.
ﬁahin’in tutuklanma sürecinde Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi, üyesini
neredeyse sahiplenmedi. Bir aç›klamay› bile güç bela yapan Mimarlar
Odas› Ankara ﬁubesi, ﬁahin’in arkadaﬂlar›n› ve avukatlar›n› t a n › m a d ›¤›n› ifade etti. Oda yöneticilerinden
biri, ziyarete giden ‹vme Yay›n Kurulu üyesinin üzerine yürüdü.
TMMOB baﬂkan› Mehmet So¤anc›,
bir meslektaﬂ›n›n tutuklanmas›na
uzun süre kay›ts›z kald›ktan sonra,
ancak, ba ﬂ ka n ad ay › oldu¤u 29 May›s’taki Genel Kurul’a iki gün kala
bir aç›klama yay›nlayabildi.
a r i h : 1 0 E y l ü l 2 0 0 8 . ..
TMMOB yöneticileri, iﬂkenceci, infazc› polis teﬂkilat›n›n
Ankara Liman Restoran’daki iftar
yeme¤ine kat›ld›lar.

T
T

a r i h : 11 Ekim 2008... ‹vme,
yapt›¤› aç›klamada MMO
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ve ‹MO yönetimlerinin, iﬂbirlikçi, peﬂkeﬂçi AKP’li bakanlar›n soruﬂturulmas› karar›na
u y m a d › ¤ › n › aç›klayarak, bu
tutumu teﬂhir etti.
May›s 2008’deki TMMOB
40. Genel Kurulu’nda, AKP hükümetinin beﬂ mühendis bakan›n›n
üyeleri olduklar› odalar›n o n u r k ur u l l a r › n a sevk edilmesine karar verilmiﬂti. Bu aç›k karara ra¤men,
‹MO ve MMO yönetim kurullar›,
ad› geçen bakanlar hakk›nda gerekeni yapmad›lar. Dahas›, onlar ad›na savunma yazd›lar adeta. ‹MO ve
MMO yöneticilerine göre, AKP’li
bakanlar, 1950’lerden beri uygulanan emperyalist politikalar›n yaln›zca " m a s u m " uygulay›c›s›yd›lar.
Bu politikalar›, ilk bu AKP’li bakanlar yürürlü¤e koymad›klar› için,
kaynaklar›m›z›n emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmesinden sorumlu
tutulamazlard›...
arih: 31 Ekim 2008... Devrimci mimar Alev ﬁahin,
sekreter yard›mc›s› olarak çal›ﬂt›¤›
Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi taraf›ndan hiçbir gerekçe gösterilmeden
iﬂten at›ld›. Ama gerekçe belliydi:
Alev ﬁahin’in ‹vme dergisinin görüﬂlerini paylaﬂmas›yd›. Hapishaneden ç›kt›ktan sonra Mimarlar Odas›’ndaki iﬂine geri dönen ﬁahin’in, o
koﬂullard› iﬂten ç›kar›lmas›, siyasi
oldu¤u kadar, a h l a k i olarak da sorgulanmas› gereken bir tutumdu. ‹vme dergisi ve okurlar›, Mimarlar
Odas› Ankara ﬁubesi’nin bu tutumunu Ankara, ‹stanbul, Kocaeli’de
yapt›klar› birçok eylemle protesto
ettiler.

T

9-22 A r a l › k k a t l i a m › n › n y›l d ö n ü m ü : TMMOB yönetimi, herhangi bir faaliyet, anma, eylem veya en az›ndan bir aç›klama
yapmad›¤› gibi, birçok TMMOB birimi yemekli, sazl› sözlü e¤lenceler
düzenledi.

1

a r i h : 7 Ocak 2009... Filistin’e yönelik ‹srail sald›r›lar›na karﬂ›, içlerinde TMMOB’nin de
yer ald›¤› demokratik kitle örgütleri

T

Say›: 188

Devrimci
demokrat m imar, mühendisleri,
b›çakl›, sopal› güruhla
susturmak...
polis k orumas› a rkas›nda
toplant› yapmak
‹vme o kurlar›n› k urul
üyeli¤inden atmak...
Bunlar, mimar mühendislerin
mücadele tarihinde sadece
kara lekeler olarak a n›lacakt›r.
Bunlar, devrimcilik,
demokratl›k ad›na utanç
vericidir.
Hiçbir devrimci demokrat mimar,
mühendis, planlamac›, ve hiçbir
devrimci demokrat grup, bu
utanca ortak o lmamal›d›r.
bir aç›klama yay›nlayarak Birleﬂmiﬂ
Milletler Bar›ﬂ Gücünü ve AKP’yi
göreve ça¤›rd›lar. ‹vme bu sa¤c› politikay› yapt›¤› aç›klamayla eleﬂtirdi.
u b a t 2 0 0 9 : ‹vme Dergisi’nin, TMMOB yönetiminin
tekellerle uzlaﬂmac›l›¤›n› eleﬂtiren
6. Say›s› ç›kt›. Bart›n ‹KK (‹l Koordinasyon Kurulu) HEMA adl› enerji tekeline karﬂ› önemli mücadeleler
vermiﬂ ve Bart›n halk›n› bu mücadelede bir araya getirmiﬂti.
‹KK bir rapor haz›rlamas› için
TMMOB’u Bart›n’a davet etti. Ancak, gelen TMMOB heyeti, kuyu
incelemesini yar›da b›rakarak HEMA’c›larla görüﬂmeye gitti. ‹KK
üyeleri ve gazeteciler TMMOB heyetini HEMAc›larla yemek yerken
yakalad›lar. Bunu TMMOB’a ﬂikayet ettiler. TMMOB yönetimi ise te kellerle yemek yiyen heyeti eleﬂtirmek yerine, tekellere karﬂ› mücadele eden Bart›n ‹KK üyelerini önce
Onur Kurulu’na verdi, sonra da
Bart›n ‹KK’y› feshetti. .. ‹vme’nin

ﬁ

“ B a r t › n ‹ K K ” say›s› iﬂte
bunlar› teﬂhir ediyordu.
TMMOB yönetimi ‹vme Dergisi’ne tekzip gönderme karar› ald›, ancak tekzipde iddialardan hiçbirine cevap veremiyordu.
a r i h : 14 Mart 2009... Ankara’da ‹MO 2. Ö¤renci Üye
Kurultay›’nda içlerinde ‹vmeciler’in
de bulundu¤u Genç ‹MO üyeleri bildiri da¤›tmak istedi. Bildiride ODTÜ Genç ‹MO seçimlerinde yaﬂanan a n t i-d e m o k r a t i k uygulamalar
eleﬂtiriliyordu. Buna tahammül edemeyen oda yöneticileri baﬂta Züber
Akgöl olmak üzere ö¤rencilere müdahale etti. ‹vme okurlar›, t a r t a k l an a r a k binadan at›lmaya çal›ﬂ›ld›,
sonras›nda ise t e km e t o k a t l a r l a sald›r›ld›. K ü f ü r l e r edildi. ‹MO Yönetim Kurulu II. Baﬂkan› Alaattin DURAN, ö¤rencilere ‘Amerikan ajan›’
diye sald›rd›.

T

a r i h : 4 Nisan 2009.. Ankara’da toplanan TMMOB
Dan›ﬂma Kurulu’na çeﬂitli illerden
50’ye yak›n ‹vmeci ve 20 Genç
‹MO üyesi kat›ld›. Toplant›da konuﬂan ‹vme okurlar›, Alev ﬁahin’in iﬂten ç›kar›lmas› olay›ndan, Bart›n
‹KK’n›n feshedilmesine, ‹MO Ö¤renci Kurultay›’ndaki oda yöneticilerinin sald›r›s›na kadar birçok antidemokratik tasfiyeci yaklaﬂ›m› teﬂhir ettiler.

T

a r i h : 6 May›s 2009... ‹MO
Küçük Kurulu’nda ‹vme
okurlar›n›n her sözüne m ü d a h a l e
edildi, konuﬂturulmamaya çal›ﬂ›ld›,
"faﬂist, Ayd›nl›kç›” gibi hakaretler
devam etti. Statükocular, Küçük
Kurul’a ö¤rencilerin k a t › l m a m a s ›
yönünde karar almaya çal›ﬂt›lar ancak baﬂaramad›lar.

T

a r i h : 3 Haziran 2009... ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›
(‹MO) Ankara ﬁubesi Küçük Kurulu’nda, bir ‹vme okurunun "önceki
kurullarda devrimcilere hakaretler
edildi¤ini, bu hakaretleri yaﬂ›, konumu, s›fat› ne olursa olsun kimsenin

T
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edemeyece¤ini” ifade etmesi üzerine ‹MO yönetiminden Züber Akgöl’ün sözlü sald›r›s› ile baﬂlayan
itiﬂ kak›ﬂ kavgaya dönüﬂtü. Kavga
sonucunda ‹MO yönetimi, Ankara
ﬁube yönetimi ve oda çal›ﬂanlar›ndan 5 kiﬂi, 2 de ‹vme okuru yaraland›. ‹MO Yedek Yönetim Kurulu
üyesi ve Halkevi çevresinden Ferhat
Yaﬂar Ar›kan ve bir oda güvenlik
görevlisi ‹vme okurlar›na sopa ile
sald›rd›. Kendileri sopa ile sald›rmas›na ra¤men sonras›nda “ ‹vmeciler
Küçük Kurulu sopalarla bast›” diyerek yaﬂananlar› çarp›tt›lar.
Yaﬂanan sorunu f›rsat bilen
TMMOB etkin yönetimi, baﬂta
Mehmet So¤anc› ve ‹MO yöneticileri 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 yöneticilerinin haberleri yoktu. Yönetim
ayr›ca aç›klama yapmayan odalara

dönük de bask› uygulad›.
a r i h : 11 H a z i r a n 2 0 0 9 ...
‹MO yöneticileri ‹vme okurlar›n›n ve muhalif olabilecek di¤er
kiﬂi ve gruplar›n ça¤r›lmad›¤› gizli
b i r K ü ç ü k K u r u l toplant›s› yapmaya çal›ﬂt›lar. Bu giriﬂimi ö¤renen
devrimci demokrat mimar mühendisler, toplant›ya kat›lacaklar›n› ve
tüm devrimci demokrat oda yöneticilerini de Küçük Kurul’a ça¤›rd›klar›n› duyurdular. Küçük Kurul üyesi 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
linç yaﬂand›. Sald›rganlar b›çakl›,
sopal›yd›. B›çak da kullan›lmaya çal›ﬂ›lan bu sald›r›da 2 ‹vme okuru yaraland›. ‹MO yöneticilerinin organize etti¤i ve TMMOB baﬂkan›, MMO
baﬂkan›n›n da gözleri önünde gerçekleﬂtirilen sald›r›ya polis de müdahale etti. Ard›ndan ‹MO yönetici-

T

‘TMMOB’da Demokrasi ‹stiyoruz!’
Bir demokratik kitle örgütü, yönetiminde kendini devrimci, ilerici
olarak nitelendiren insanlar›n oldu¤u bir örgütlülük, kendi üyeleri taraf›ndan, devrimci, demokrat, ilerici insanlar taraf›nan protesto ediliyor.
Böyle bir durumda yap›lacak iki
ﬂey vard›r; ya “kaale almaz” görünülür, 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, ilericiler protesto ediyorsa, oturup düﬂünmeli, kendimizi gözden geçirmeliyiz tavr›d›r.
TMMOB, hangi yolu seçecek
görece¤iz. Ama kap›lar›n›n önündeki sesleniﬂlere kulak vermelidirler.
*
‹MO Ankara ﬁubesi’nin Küçük
Kurulu’nda gerçekleﬂtirilen sald›r›n›n ard›ndan devrimci, demokrat,
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ilerici mimar ve mühendislerden
oluﬂan bir grup, geçen hafta (27
Haziran), Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nin (TMMOB)
K›z›lay Selanik Caddesi’ndeki Genel Merkez binas› önünde toplanarak, TMMOB içindeki tasfiyeci tutumu protesto etmiﬂlerdi.
Eylemde taﬂ›nan pankart ve dövizler, sorunu tüm yönleriyle özetliyordu asl›nda: “TMMOB’de Demokrasi ‹stiyoruz” yaz›l› pankart
ve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, ‹vme’ye Dönük Yalanlara Son, ‹ftiralara Son, TMMOB Gerçekleri
Aç›klas›n...” yaz›l› dövizler
*
‹vme Dergisi okurlar› 29 Haziran günü de TMMOB önündeydiler;
Üzerlerinde “TMMOB’de Demokrasi ‹stiyoruz”, “TMMOB’de Adalet ‹stiyoruz” ve “TMMOB Gerçekleri Aç›klas›n” yazan yelekler vard›.
“Gerçekler aç›klanana ve adalet
yerini bulana kadar” sürdürecek-

leri, muhalif hiç kimse al›nmaks›z›n
ve polis k o r u m a s › a r k a s › n d a toplant›lar›n› yapt›lar ve utanmadan polis korumas› alt›nda yapt›klar› toplant›da ‹vme okurlar›n›n Kurul’dan
at›lmas› karar› ald›lar.
u karar onlar›n anti-demokratikliklerinin, eleﬂtiriye tahammülsüzlüklerinin, zorbal›klar›n›n, odalar› kendi ç›karlar› do¤rultusunda kullanabilmek için her ﬂeyi
yapabileceklerinin ifadesidir. Bu
karar, tarih karﬂ›s›nda onlar için sadece bir u t a n ç olacakt›r.
Hiçbir devrimci demokrat mimar, mühendis, planlamac› ve hiçbir devrimci demokrat grup, b u
u t a n c a o r t a k o l m a m a l › d › r.
Oda yönetiminde yer alan ve halen sol saflarda bulunan kiﬂiler ve
gruplar, yalanlar›, çarp›tmalar›, k›ﬂk›rtmalar› b›rak›p, mühendislere ve
halka yukar›da anlat›lanlar›n hesab›n›
vermeli, muhasebesini yapmal›d›rlar.

B

‹vme, TMMOB
Önünde
Nöbette

lerdi bu eylemleri. ‹vme okurlar›n›n
imzaya açt›¤› talepler ﬂöyle:
“ • ‹ M O ' d a k i t ü m b u s ü reçle il gili tarafs›z bir a r a ﬂ t › r m a k o m i sy o n u k u r u l mal›.
• B u s ü reçle ilgili gerçekler
tü m dev rimci d emok rat k amuoyuna aç›klanmal›.
• Örgüt içi demokrasiyi tart›ﬂm a k ü z e re T M M O B d e m o k r a t
üye toplant›s› yap›l mal›.
Devrimci demokrat mimar mühendisler, herkesi, geliﬂmeleri aktarmak, eylemlerini duyurmak için
açt›klar› siteyi ziyarete ça¤›r›yorlar:
http://tmmobdedemokrasiistiyoruz.com
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‹hbarc›l›¤› meﬂrulaﬂt›rmak, ne zamandan
beri Halkevleri’nin yay›n politikas›d›r?
Devrimci, demokrat mimar mühendislere yönelik sald›r›lar›n, engellemelerin içinde yeralmak, hiçbir
devrimci grubun iﬂi olamaz. Böyle
bir “taraf”ta yer alman›n mimar mühendislerin mücadelesine hizmet etmeyece¤i de aç›kt›r.
Devrimci, demokrat mimar mühendislere 11 Haziran’da gerçekleﬂtirilen sald›r›da, statükocular›n, tasfiyecilerin saf›ndan ve a¤z›ndan
devrimcilere sald›ran Halkevleri
çevresinden mimar mühendislerin
oluﬂturdu¤u P o l i t e k n i k grubu, 3
Haziran öncesinde yaﬂanan sald›r›lara, ﬁ‹DDETE, engellemelere, anti-demokratik tutumlara iliﬂkin hiçbir 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›nmamas› 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 faﬂist, polis a¤z›yla yaz › l m › ﬂ , p ro v o k a t ö r aç›klamas›na
beﬂ gün boyunca sitelerinde yer
vermeleri oldu.
Kendisine devrimci, demokrat
diyen her mühendisin veya örgütlülü¤ün, a n › n d a mahkum etmesi, y az a n l a r a t a v › r almas› gereken bir
aç›klamay›, b›rak›n tav›r almay›, sitelerine koymakta bir sak›nca görmedi arkadaﬂlar.
Aç›klamaya bu sayfada yer veriyoruz. 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›, provokatör, sald›rgan aç›klamas›na Politeknik sitesinde yer verilmesi, kendileriyle yap›lan görüﬂmede eleﬂtirildi. Arkadaﬂlar›n eleﬂtiri karﬂ›s›nda verdikleri cevap ﬂuydu: “ BU B‹Z ‹ M YAY I N P O L ‹ T ‹ K A M I Z , S ‹TEM‹ZDE OLMASINDA B‹R
YAN L IﬁL IK Y O KT U R ANCAK
B‹Z BELL‹ HASSAS‹YETLER‹
DÜﬁÜ NEREK KALDIRDIK S‹T E M ‹ Z D E N ..”

‹ﬂte Halkevciler’in Politeknik Sitesine
Koydu¤u Provokatif Aç›klama:
Hain Sald›r›y› K›n›yoruz
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, illegal örgütlenmeler
yapan ve yasad›ﬂ› eylemlerle insanlar›n can güvenli¤ini tehdit eden örg ü t l e r ve bu örgütlerin üyesi olan a ﬂ›r› tahrik e dic i, baz› ins ani yetilerden
na sibini a lama m›ﬂ kiﬂilerin yapt›klar› sald›r›lar› kabul etmemiz mümkün olmayacakt›r. K endilerine Ar t › ‹ vme ad›n› veren bu yasa d›ﬂ› örgütlenme nin yapt›¤› ha in sald›r›y› k›n›yor, sald›r›da yaralanan Sn. Taner Yüzgeç beye ve di¤er yaral›lara geçmiﬂ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sald›r›n›n asla unutulmayaca¤›n›, haf›zalar›m›zdan silinmeyece¤ini biliyor, her türlü anti
-demokratik sald›r› ve eylemin karﬂ›s›nda oldu¤umuzu belirtmek istiyoruz.

‹MO Konya ﬁube
Say›: 188

Dahas›, devam›nda da ﬂunu diyorlard›: “Bu aç›klaman›n alt›na
belki ﬂunu yazabilirdik: ‘‹vmecilerin ﬂiddet kullanmas› bu tür sa¤c›,
gerici odalar için bir f›rsat yarat›r,
bu aç›klamada buna örnektir. ”
Böyle yaparsan›z, böyle yazarlar, biz de bunu sitemizde günlerce
yay›nlar›z!.. Böyle diyor Politeknik
grubu. Konya ‹MO’nun aç›klamas›
“iyi olmuﬂ”, “müstahakt›r” diye düﬂünüyorlar anlaﬂ›lan.
Böyle bir aç›klaman›n gericili¤ini, buna sitelerinde yer vermelerinin
yanl›ﬂl›¤›n› görmek bir yana, hala
bunu savunma, teorileﬂtirme aymazl›¤› içindeler.
Politeknik grubundan mühendisler, kendilerini sald›rganl›¤›n sorumlulu¤undan kurtaramazlar. Herﬂeyden önce, 11 Haziran’da polis
korumas› alt›nda yap›lan ‹MO toplant›s›nda vard›rlar ve ‹vme okurlar›n› Kurul üyeli¤inden atma gibi
utanç verici kararlar›n alt›nda da
‹ M Z A L A R I VAR.
O kararlar ki, içeri¤iyle de, üslubuyla da devrimcilerin de¤il, düzenin a¤z›na yak›ﬂ›r kararlard›r. Devrimcilere güruh diyen haddini, kendini bilmez ifadeler, “ bunlarla birarada bulunmayaca¤›z” gibi tespitler vard›r o kararlarda.
Peki kimlerle birarada bulunacaks›n›z?.. Tasfiyecilerle mi? Odalar› ç›karlar› için kullanmak isteyen
“yetkin mühendislik” savunucular›yla m›? Statülerini korumak için
devrimcilere sald›ran, ﬂiddet uygulayan ve karalama yapanlarla m›?
Yoksa Konya ‹MO gibileriyle mi?
Devrimcilere güruh deyip, Konya ‹MO’nun bildirisini siteye koyanlar›n tercihleri tart›ﬂmal›d›r.
Sonuç olarak, aç›kt›r ki, ihbarc›l›¤a sahip ç›kmak, bir “yay›n politikas›” olamaz. Böyle bir politika, ilericilik, devrimcilik ad›na savunulamaz... Bu tav›r, faﬂist, gerici sald›r›lar›, söylemleri, meﬂrulaﬂt›r›r. Odalar’a de¤il, ama faﬂistlere güç verir.
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Aç›k iﬂgalin ad›m ad›m
gizli iﬂgale dönüﬂtürülmesi!
IRAK
Irak’taki 140 bin iﬂgalci Amerikan askerinin “ortal›ktan” çekildi¤i,
ﬂehirlerde güvenli¤in Irak ordusu ve
polisine b›rak›ld›¤› aç›kland›. ABD
10 Nisa n 2003 ’te iﬂgal etti¤i
Irak’tan iﬂbirlikçi bir hükümet-ordu-polis gücü yaratarak ayr›lacak.
Ad›m ad›m bunun koﬂullar› haz›rlan›yor. 6 y›ldan geriye yanm›ﬂ, y›k›lm›ﬂ, bombalanm›ﬂ ﬂehirler, yüzbinlerce ölü, sakat, milyonlarca evini,
ülkesini terk etmek zorunda kalan,
kendi ülkesinde mültecileﬂen yoksul Irak’l› ve “ABD demokrasisi”yle yönetilen bir Irak kald›.

ABD ordusunun Irak’tan
ayr›lmas›, iﬂgalin ortadan
kalkt›¤› anlam›na m› gelir?
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 sadece aç›k iﬂgalin, art›k gizli iﬂgal
olarak sürmesi anlam›na gelecektir.
Bizim gibi ülkeler, 1940’lar›n
ikinci yar›s›ndan itibaren emperyalizm taraf›ndan ekonomik, siyasi ve
askeri anlamda daha dolayl› yollardan ‹ ﬁ G A L ED‹L EREK ye ni-sömü r g e l e ﬂ t i r i l d i . Mevcut ordunun
dönüﬂtürülmesiyle, ordu emperyalizmin gizli iﬂgalinin ordusu haline
getirildi. Bugün Irak’ta olan da budur. Eski ordu tasfiye edilip, emperyalizme 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 benzeri ülkelerde ise ayn› süreç daha
dolayl› biçimde, halka hissettirmeden yaﬂand›...
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ABD’nin Irak’tan çekilmesi denilen olay; esas olarak aç›k iﬂgalden gizli iﬂgale geçilmesi ve Irak’›n
yeni-sömürgeleﬂtirilmesi sürecinin
tamamlanmas› demektir. Emperyalist sömürüyü aç›k iﬂgallerle sürdürmek, 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, politik, kültürel olarak ABD’ye tam ba¤›ml› bir ülke haline gelmiﬂtir. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede demokrasiden sözedilemeyece¤i de
ortadad›r. Sözedilebilir diyenler,
emperyalizme yaran›p, halka aldatmaktad›rlar.
Irak’ta yaln›zca “Amerikan demokrasisi” 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 emperyalistler taraf›ndan bast›r›lmaya çal›ﬂ›lan direniﬂleri, yerli iﬂbirlikçi ordu
bast›rmaya çal›ﬂacakt›r. Ordu emperyalizmin ve iﬂbirlikçi hükümetin ç›karlar›n› korumak için kendi halk›yla
savaﬂmaya devam edecektir. ABD’de
Irak ordusunu, polisini e¤itmeye, gerekti¤i durumlarda hükümeti hizaya
çekmeye devam edecektir.

Amer ik an iﬂgalciler i,
geride nas›l bir I r a k
b›rak›yorlar?
“Özgürleﬂtirmek”, “Demokrasi
getirmek” için iﬂgal edilen Irak’ta

Amerikan demokrasisini istemeyen,
iﬂgalden ma¤dur olan 2 milyon Irak
ülkesini terk etmek zorunda kald›.
Ülke içinde yaﬂad›¤› topraklar›
terk etmek zorunda kalanlar›n say›s› ise 2.7 milyon. 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” pahal›ya maletti.
ABD her ne kadar kay›plar›n›
gizlese, asker cenazelerinin foto¤raflar›n›n yay›nlanmas›na yasaklar
getirse de rakamlar çeﬂitli biçimlerde bas›na yans›yor. Bugün Irak’ta
ve Afganistan’da 5 bin Amerikan
askerinin öldü¤ü, 80 bininin yaraland›¤›, 300 binden fazlas›n›n da
tedaviye muhtaç oldu¤u belirtiliyor.
(Joseph STIGL‹TZ, aktaran Radikal, 3 Temmuz 2009) ‹fade edilen
rakamlar, Irak direniﬂinin emperyalizme oldukça pahal›ya maloldu¤unu gösteriyor.
Irak’› kan gölüne çeviren, çocuk,
kad›n demeden katliamlar yapan,
kad›nlara tecavüz eden, sokaklardaki çocuklar› bile kurﬂunlayan, yüzbinlerce insan› iﬂkenceden geçiren
Amerikan askerlerinde, intihar oran› ise alabildi¤ine yükselmiﬂ durumda.
Bir savaﬂ makinesi haline getirilen, gözünü k›rpmadan öldürmek ve
iﬂkence yapmak için e¤itilen Amerikan askerleri bunun kaç›n›lmaz sonucu olan bir çöküntü içindeler. ‹ﬂgalciler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar direniﬂin gücü karﬂ›s›nda batakl›¤a sapland›lar. Haks›zlar. Irak’›
iﬂgal ettikten sonra hiçbir direniﬂle
karﬂ›laﬂmayaca¤›n› zanneden Amerika, 6 y›l boyunca Irak halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›nda böyle bedeller ödemek zorunda kald›. ‹ﬂgallerin, yeni
sömürgeleﬂtirmenin öyle kolay olmad›¤› görüldü.

12 Temmuz 2009

Hiçbir halk ülkesinin iﬂgal edilmesinden, yak›l›p, y›k›lmas›ndan,
ya¤malanmas›ndan, bunca insan›n
ölümünden, evlerini terk etmek zorunda kalmaktan memnun olamaz.
‹ﬂgalin halklara demokrasi ve özgürlük getirdi¤i yalan›n›, sadece bu gerçek çökertir. Saddam’›n diktatörlü¤ünden dem vurup, iﬂgali demokrasi ad› na kut saya nla r›n dönüp bugünki 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 tohumlar› çoktan atm›ﬂ durumda
Amerika.
Herkesin ABD’nin B O P ad› verilen planlar›n›n as›l amac›n›n, Ortado¤u üzerindeki planlar›n›n ne ol-

du¤unu anlamas› için Irak’a iyi bakmas› gerekir.
Rakamlar, Amerikan devletinin,
Irak’›n iﬂgali ve ya¤mas›, talan›, yeni-sömürgeleﬂtirilmesi için önümüzdeki süreçte harcayacaklar›yla
birlikte, harcamalar›n›n 3 trilyon
dolara yak›n olaca¤›n› gösteriyor.
ABD elbette bu 3 trilyon dolarl›k
faturan›n bedelini de Irak halk›na
ödetecektir. Irak’›n yeni-sömürge
bir ülke haline getirilmesiyle hem
bu fatura ödettirilmiﬂ hem de Amerikan tekelleri için önemli bir pazar
alan› daha yarat›lm›ﬂ olacakt›r.
ABD elbette Irak’› yaln›zca “demokrasi” getirmek için iﬂgal etmedi. As›l emperyalist tekellerin iﬂtah›n› kabartan, Irak’taki sömürü pastas›ndan daha fazla pay alabilmek,
Irak’›n bütün yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n› sonuna kadar sömürebil-

mekti. Iﬂte bu nedenden dolay› 240
bin A m e r i k a n m ü t e a h h i d i iﬂgalin
ard›ndan akbabalar gibi Irak ve Afganistan’a üﬂüﬂtü. Irak petrolü, emperyalist petrol tekelleri aras›nda
bölüﬂtürüldü.
‹ﬂte A m e r i k a ’ n › n y a r a t t › ¤ › y e n i
“ ö z g ü r, ba¤›ms›z” Irak tablosu...
‹ﬂte A m e r i k a ’ n › n I r a k ’ a g e t i r d i ¤ i
“demokrasi”... ‹ﬂte A m e r i k a n o rdusunun yaratt›¤› bilanço... Ya¤malanm›ﬂ, mülteci kamp›na çevrilmiﬂ, iﬂkencehanelerle doldurulmuﬂ
bir Irak... Irak halklar› için art›k sürekli iﬂgal dönemi baﬂl›yor. Irak’ta
bundan sonra geçerli olan tek özgürlük, tekellerin özgürlü¤ü olacakt›r.
Yeni-sömürge Irak halk›n› çok daha
büyük bir sömürü, zulüm ve yoksulluk bekliyor... Irak halk› ba¤›ms›zl›¤›n›, özgürlü¤ünü kazanmak için
büyük savaﬂlar vermek zorundad›r.

Siz mezar›n›zda dönemeyeceksiniz bile

Irak’ta bir saray; El Fev Saray›.
‹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 Günü’nü kutlayacaklar. B i r iﬂgalci,
b i r katil, ba¤›ms›zl›k gününü anc a k b ö y l e k u t l a y a b i l i r... Biden,
saraydaki kutlamalardan sonra,
Ba¤dat yak›nlar›ndaki bir ABD üssünde askerlere yapt›¤› konuﬂmada, bir iﬂgalcinin halklara, emperyalizme karﬂ› direnenlere duydu¤u
tüm kini kusarak ﬂöyle diyordu:
Biden, “Töreni Saddam’›n sa ray›nda yapt ›k, bundan daha i yi si
o la m az . O. .. ço c u ¤ u ﬂi m d i m ez a r › n d a d ö n ü y o r d u r. ” (Bugün,6
Temmuz 2009) dedi.
Bunlar› söyleyen emperyalistin
ahlak›n› ve ruh halini düﬂünün! ‹ﬂgal ettikleri Irak’›n her ﬂeyini ya¤malad›lar. Irak halk›na bir cehennem hayat› yaﬂatt›lar. Irak, tam bir

Say›: 188

aç›k hapishane haline getirildi.
Binlerce Irakl›’y› katlettiler.
Irak’›n baﬂta petrolü olmak üzere tüm zenginlikleri ya¤maland›.
“Demokrasi ve özgürlük” getirdiklerini 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¤malad›lar. “Uygarl›k” getirdi¤ini söyleyenler, Irak’›n tarihi ve kültürel
de¤erlerini ya¤malarken, iﬂgalci
ordu da hapishanelerde ahlaks›zl›klar›n›, sap›kl›klar›n› sergiliyordu.
“K›l›ç zoruyla” alaﬂa¤› ettikleri bir ülkenin mezarda yatan liderine 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, baﬂkan 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 haliyle, donat›lm›ﬂt›r Coni’ler...
Küfür edecek, iﬂkence yapacak,
tecavüz edecek, sapk›nl›klar›n› tatmin edecek, katliam yapacak ve
halk› aﬂa¤›layacak ve “her ﬂey” serbest olacak onlara.
Baﬂka türlü orada askerlerini tutamazlar. ABD ordusu böyle bir
a s k e r i g ü r u h t u r asl›nda; evet,
öldürmek için, iﬂgaller için, iﬂkenceler 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 elbette gün gelecek, ﬂimdi içinde küfürler ettikleri saraylar, onlar›n mezarlar› da olacak.
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KEND‹N‹ ‹NKAR EDEN BURJUVA DEMOKRAS‹S‹!

Burjuva Demokrasisinin Dayatmas›:
“Ya Düﬂünce De¤iﬂikli¤i Ya Ölüm!”
Alman emperyalizmi devrimcilere sald›rmaya devam ediyor. Düs seldorf Eyalet Y ü k s e k M a h k e m e si’nde devam eden Faruk Ereren davas›n›n 2 Temmuz günkü duruﬂmas›nda, mahkemeye ﬂahit olarak ça¤r›lan N u r i E r y ü k s e l tutukland›.
Nuri Eryüksel’in tutuklanma gerekçesi, mahkemenin istedi¤i yönde
ifade vermemesiydi! Hakim 4
A¤ustos’a kadar tutuklama karar›
verdi ve karar›n› an›nda uygulamaya koydu. Mahkeme, Eryüksel’e
e¤er bu süre içinde istenilen yönde
ifade vermeyi kabul etmezse tutuklulu¤unun devam edece¤ini bildirdi.
‹ﬂte Almanya’da hukukun nas›l
iﬂledi¤ine bir örnek daha! Alman
yarg›s›, tan›k olarak mahkemeye ça¤›rd›¤› bir kiﬂiyi iki duruﬂma boyunca san›k gibi sorguluyor, istedi¤i sonucu alamay›nca tutukluyor,
bu süre içinde de d ü ﬂ ü n c e l e r i n d e n
vazgeçmezse tutuklulu¤unu devam
ettirmekle tehdit ediyor. Böyle bir
karar›n hukukla, adaletle ba¤daﬂ›r
bir yan› olabilir mi? Alman emperyalizmi yarg› gücünü kullanarak insanlar üzerinde bask› oluﬂturuyor,
iradelerini özgürce kullanmalar›n›
engelliyor, tehditler ya¤d›r›yor, alenen ﬂantaj yap›yor, düﬂünce ve ifade
özgürlü¤ünü gasbediyor... Burjuva
hukukuna göre bunlar›n hepsi suç!
Ama bu da Alman yarg›s›n› ilgilendirmiyor. Çünkü Alman mahkemelerinde devrimcilere karﬂ› aç›lm›ﬂ

bütün davalar siyasi niteliklidir ve
do¤rudan Alman devletinin siyasi
tavr›n› yans›tmaktad›r.
Emperyalizm, devrimcilere düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeyi ve piﬂmanl›¤› 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, “ D Ü ﬁ Ü N C E Ö Z G Ü R L Ü ⁄ Ü ” nden hem biçimde,
hem özde vazgeçti¤ini ilan etmektedir.
‹nsanlar›n ﬂu veya bu düﬂünceye
inanma ve o düﬂüncelerini dile getirme hakk›, halklar›n en önemli tarihsel kazan›mlar›ndan biridir.
Düﬂünebilmek insan› di¤er canl›lardan ay›ran en temel özelli¤idir.
Temel haklardan olan ifade özgürlü¤ü; burjuva demokrasisinin
geliﬂimine paralel olarak anayasalarda, ulusal yasalarda ve çeﬂitli
uluslararas› anlaﬂmalarda evrensel
bir nitelik kazanm›ﬂ, ulusal ve uluslararas› güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
1789 burjuva Frans›z devriminin
“‹nsan ve Yu r t t a ﬂ H a k l a r › B i l d i r i si”nden 1948 tarihli ‹ n s a n H a k l a r ›
E v rensel Beyannamesi’ne, Av r upa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’ne
kadar say›s›z belge, ifade özgürlü¤ünü garanti alt›na alm›ﬂt›r.
Emperyalizm, bu tarihsel kazan›mlar› gasbetme politikas›n› yayg›nlaﬂt›rarak sürdürüyor. Böylece
burjuva demokrasisinin s›n›rlar› gi-

NUR‹ E RYÜKSEL TUTUKLANDI
Almanya yarg›s›n›n hukuksuzlu¤una bir örnek daha eklendi. 2 Temmuz günü Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 2 y›ld›r devam eden Faruk
Ereren’in davas›na ﬂahit olarak ça¤r›lan Nuri Eryüksel, tutukland›.
ﬁahit olarak mahkemeye gelen Eryüksel’i 129a-b “bboyun e¤dirme yasas›”
gere¤ince 4 A¤ustos tarihine kadar tutuklama karar› alan mahkeme, karar›n› hemen uygulamaya baﬂlad›. Ayr›ca, e¤er b u s ü re içinde boyun e¤mezse
tutukluluk halinin devam edece¤ine dair tehdit etmekten de geri kalmad›.
Faruk Ereren’in davas› 4 Temmuz günü devam etmek üzere bitirildi.
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Emperyalizm, d evrimcilere
düﬂüncelerini de¤iﬂtirmeyi ve
piﬂmanl›¤› d ayatmaktad›r.
Aç›kça, düﬂünce de¤iﬂikli¤i için
bir yandan z orbal›k, b ir yandan
tehdit, ﬂ antaj v e p azarl›k
yapmaktad›r. B unun a nlam›
ﬂudur: E mperyalizm, “DÜﬁÜNCE Ö ZGÜRLÜ⁄Ü”nden h em
biçimde, hem özde vazgeçti¤ini
ilan e tmektedir.
derek daral›yor. Emperyalizmin bu
yan› üzerine söylenenler, ço¤u zaman özellikle ayd›nlar, küçük-burjuva kesimler taraf›ndan “abart›l›”
bulunur. Ama iﬂte Eryüksel’in tutuklanmas› çok çarp›c› bir örnektir.
Düﬂünce özgürlü¤ü gibi, burjuva
demokrasisinin en temel özelliklerinden biri, burjuva demokrasisinin
en çok övündü¤ü yanlar›ndan biri
r a f a k a l d › r › l m › ﬂ t › r.
NAT O ’nun 1980’lerin sonlar›nda, dünyadaki ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›, devrimci örgütleri
yok etmek için belirledi¤i “ y a d üﬂünce de¤iﬂikli¤i ya ölüm” politikas›, bugün art›k emperyalist ülkelerde “yarg›” taraf›ndan uygulan›yor.
Nuri Eryüksel’e düﬂüncelerinden vazgeçmesi dayat›l›yor. Alman
devleti 129a-b maddelerine dayanarak tüm devrimcilere, düzene muhalif bütün ilerici güçlere boyun e¤dirmeye çal›ﬂ›yor. Terör demagojisi
ile düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü
gasbediliyor. Alman emperyalizminin yarg›s› geçmiﬂte de yarg›lad›¤› davayla ilgisi olmayan devrimciler hakk›nda “ i h b a r e t m e d i ¤ i ” ,
“sessiz kalarak psikolojik destek
verdi¤i” ve “ h a l a M a r k s i s t d üﬂünc el e ri sa vundu¤u” gibi gerekçelerle ceza vermiﬂtir.
1993 y›l›ndan beri Almanya’da
yaﬂayan Nuri Eryüksel daha önce
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de Almanya’da gözalt›na al›n›p, tutuklanm›ﬂ bir devrimcidir. Uzun bir
tutukluluk süresinin sonunda, ﬂ a r t l ›
tahliye edilmiﬂ, ancak tahliyesinden
sonra da sürekli denetim alt›nda tutulmuﬂtur. Alman polisine imza atma 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 etmiﬂtir. Faruk Ereren davas›na tan›k
olarak ça¤r›l›p, san›k duruma getirilmesi de Nuri Eryüksel’i t u t u k l a mak için gere k ç e b u l a m a y a n Alman devletinin son oyunu olmuﬂtur.
Cunta hapishanelerinde gördü¤ü
iﬂkenceler ve Alman hapishanelerinde tabi tutuldu¤u tecrit sonucunda iki gözü de görme iﬂlevini yitiren
Eryüksel, bugün yaﬂam›n› birinin
yard›m›na ba¤l› olarak sürdürmek
zorundad›r.
Peki Alman devletinin Nuri Eryüksel’e olan bu kini nereden gelmektedir? Alman emperyalizminin
bu kini s›n›fsal bir k i n d i r. Çünkü
Nuri Eryüksel ba¤›ms›z, demokratik
bir Türkiye için faﬂizme karﬂ› m ücadele etmiﬂ, sosyalizme inanan bir
devrimcidir. Almanya’da da devrimci düﬂüncelerinden vazgeçmeden yaﬂam›ﬂt›r.
Almanya Türkiyeli devrimcileri
tutuklayarak, Nazi Almanyas›’n›

Burjuva
Demokrasisi’nin
Prangas›;
Almanya’n›n Bielefeld Hapishanesi’nde, yaﬂam koﬂullar›n› protesto eden tutuklular açl›k grevi
yapt›... Açl›k grevinin nedenlerinden biri “a¤›r cezal›k 7 hü kümlünün günde bir saatlik yü rüyüﬂlerinde ayaklar›na pranga
vurulmas›”yd›...
Baﬂkalar›n› “taﬂ devrinde” kalmakla, “ortaça¤ karanl›¤›nda”
yaﬂamakla eleﬂtiren burjuva demokrasisi, baﬂkalar›n› “ça¤daﬂ,
uygar olmamakla” suçlayan burjuva demokrasisinin ça¤daﬂl›¤›,
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Almanya yarg›s›na göre
Marksist-Leninist düﬂünceleri
savunmak suç!
FAKAT, Alman devletinin
devrimcilere karﬂ› provokasyonlar, 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 de¤il!
aratmayacak bir hukuk anlay›ﬂ›yla
yarg›lamalar yap›yor. Almanya yarg›s›na göre Marksist-Leninist düﬂünceleri savunmak suç!
FAKAT, Alman devletinin devrimcilere karﬂ› provokasyonlar,
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 de¤il!
Almanya, t e k e l l e r i n istekleri
do¤rultusunda dün oldu¤u gibi bugün de sosyalizm düﬂüncesini yasakl›yor. Ama faﬂistleri düﬂüncelerinden dolay› yasaklam›yor! Emperuygarl›¤›, iﬂte ayaklara ba¤l› o
prangadad›r. Taﬂ devrinin, ortaça¤›n vahﬂetinin, zulmünün günümüzdeki temsilcisi emperyalizmdir.
Hapishane yönetiminin açl›k
grevi karﬂ›s›ndaki tavr› da, prangal› burjuva demokrasisinin demokratik haklar› nas›l çi¤nedi¤inin baﬂka bir örne¤iydi. Hapishane yönetimi yapt›¤› aç›klamada, “yönetimin ﬂantaj yap›lmas›na izin vermeyece¤ini, mahkumlar›n sa¤l›¤›n›n tehlikeye girmesi
halinde hastaneye sevkedilerek
zorla g›da verilece¤ini” belirtti.
Bu zihniyeti iyi tan›yoruz biz.
Bu, d i re n m e h a k k › n ›
t a n › m a y a n bir yönetimin iﬂidir.

yalizm “anti-terör” yasalar›n› esas
olarak devrimci örgütleri tasfiye etmek, devrimcileri teslim almak için
ç›kart›yor. Almanya’n›n S t a m m h e im Hapishaneleri de Türkiye’nin F
T ipleri de devrimcileri düﬂüncelerinden vazgeçirmek için inﬂaa edildi
ve bu amaç do¤rultusunda çal›ﬂmaya devam ediyor.
Alman emperyalizmi devrimcilere “ya düﬂüncelerinizi de¤iﬂtireceksiniz ya öleceksiniz ya da hapishanelerden ç›kmayacaks›n›z... sizi
bu düﬂüncelerle Almanya’da yaﬂatmayaca¤›z” diyor. 8000 mülteciyi
devrimci, yurtsever örgütleri destekledi¤i için s›n›rd›ﬂ› ediyor. Tutuklanan her devrimci hakk›nda s›n›rd›ﬂ› etme davas› aç›yor.
Faﬂizme ve emperyalizme karﬂ›
olmak, devrimci düﬂüncelere sahip
olmak, bu düﬂünceleri kitlelere yaymak, bu düﬂünceleri yazan dergi ve
kitaplar› okumak, bu düﬂünceler etraf›ndan örgütlenmek suç de¤ildir.
As›l suç Alman tekellerinin ç›karlar› için hukuku ayaklar alt›na alarak,
bütün yasalar› ihlal ederek düﬂünce
ve ifade özgürlü¤ünü gasbetmektir.
Sosyalizm ideolojisini, faﬂizme karﬂ› mücadeleyi yasaklayamazs›n›z.
Ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂ hareketlerini, devrimcileri terör demagojileriyle “suçlu” duruma getirmenize
izin vermeyece¤iz.

Anti-faﬂistler polisin
gerçek y üzünü teﬂhir etti
Rote Hilfeli Aiti-faﬂistler 4 Temmuz
2009 tarihinde Almanya’n›n Duseldorf
Kenti’nde polisin düzenledi¤i "Gelin bizimle 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›ndan engellendi. Yaklaﬂ›k 10-15 resmi ve sivil polis taraf›ndan stand›n önünde durularak ve Rote Hilfe bayra¤›na el konuldu ve
"soruﬂturma açaca¤›z" bahanesiyle Almanlar’›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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Emperyalizmin
Devrime
1. Bölüm
Sald›r›s›

Son 10 y›lda genel olarak bütün
Avrupa ülkelerinde özel olarak da
Almanya’da anti-emperyalist, antifaﬂist, 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 yabanc›lara, dünyan›n ezilen halklar›n›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketlerine yöneliyor. Sald›r›lar›n nedenleri, 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 emperyalizmi taraf›ndan ilan edilen “tt e r ö r
listeleri”, emperyalist sald›rganl›¤›n en somut göstergeleri durumundad›r. “ Te r ö r listeleri”nin en baﬂ›nda yer verilen DHKP-C (Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi),
FHKC (Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi), FARC (Kolombiya Devrimci
Silahl› Güçleri), NPA (Yeni Halk
Ordusu) veya PKK (Kürdistan ‹ﬂçi
Partisi) gibi devrimci, ilerici, yurtsever örgütler sürekli bask› ve yasaklamalara maruz kalmakta, üyeleri, taraftarlar› tutuklanmaktad›r.
Bu sald›r›lar, Amerikan emperyalizminin askeri ve ekonomik merkezlerine yönelik 11 Eylül 2001 eylemleri sonras› ç›kart›lan ‘anti-te r ö r ’ yasalar›yla birlikte daha sistemli ve kurumsal bir nitelik kazand›. Bütün emperyalist ülkelerde ‘te r ö re karﬂ› savaﬂ’ ad› alt›nda hak ve
özgürlükler gasp edilmeye baﬂland›.
Avrupa Birli¤i (AB) de, Amerika’n›n ‘terörle mücadele’ politikalar›na yedeklenerek, kendi iç hukukunda yeni düzenlemelere giderek,
ABD’nin ç›kard›¤› ‘terör örgütleri
listesi’ni kendi s›n›rlar› içinde yü-
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rürlü¤e koymuﬂtur. AB, kendi hukuk anlay›ﬂ›n› rafa kald›rarak, yabanc›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 sonucunda soruﬂturmalar, oturum iptalleri, s›n›rd›ﬂ›lar, komplolar, ev ve
dernek bask›nlar›, gözalt› ve tutuklamalar yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Yasal, demokratik eylemler, piknik, gece, tatil kamp› gibi sosyal,
kültürel faaliyetler bile “ t e r ö r i s t f a aliyet” kapsam›na al›narak yasaklanabilmektedir. Bu yasalar baﬂta yabanc›lar olmak üzere tüm halklara
gözda¤› verip, s i n d i r m e n i n b i r
a r a c › haline getirilmiﬂtir.
Avrupa emperyalizminin “teröre karﬂ› savaﬂ” ad› alt›nda halklara
karﬂ› sürdürdü¤ü bu sald›r› politikas›n› anlayabilmek için Almanya’daki uygulamas›na bakmak yeterlidir.
Almanya’n›n ilericilere, sosyalistlere yönelik sald›r› yasalar› uzun
y›llar öncesine dayanmaktad›r. Burjuvazi, Avrupa’da s›n›flar mücadelesinin geliﬂimine paralelel olarak,
bu mücadeleyi bast›rmak, tekellerin
ç›karlar›n› korumak için askeri ve
polisiye yöntemlerin yan›nda, bu
sald›rganl›¤›n “ h u k u k u n u ” yapmay› da ihmal etmemiﬂtir. Baﬂka bir

“129”, sosya l, s›n›fsal ve
ulusal mücadelelerin, halk
k u r t u l u ﬂ h a re k e t l e r i n i n v e
bütün ilerici, sosyalist,
anti-emperyalist, anti-faﬂist
kesimlerin mücadelelerini
engellemek ve yasaklamak
için en yayg›n biçimde
kullan›lan bask› yasas›
d u r u m u n d a d › r.

deyiﬂle, sald›r›lar›n› “yasal güven ce” alt›na alm›ﬂ, en anti-demokratik, insanl›k d›ﬂ› bask›lar›n›, zalimce
yöntemlerini bile “ h u k u k k › l › f › n a ”
sokmuﬂtur.

1 2 9 : 1 8 7 Y› l l › k
K a r ﬂ › -Devrim Yasas›
A l m a n y a, Avrupa Birli¤i (AB)
üyesi ülkeler içinde en eski ‘anti-terör yasalar›’na sahip olan ülkedir.
Almanya’daki “anti-terör yasalar›”n›n kökeni iki yüzy›l öncesine
dayanmaktad›r. “Anti-terör yasalar›”n›n ilki Almanya’n›n ‘Devleti
K o r u m a Yasas›’ ad› alt›nda yapt›¤›
yasal düzenlemelerdir. “129” olarak ünlenecek olan yasal düzenleme
de o zamana uzan›r.
Kendi baﬂ›na “129 yasas›” olarak da adland›r›lan bu yasal düzenleme, Almanya’da 1822 y›l›ndan
itibaren emperyalizmin ihtiyaçlar›
gere¤ince yeni eklemeler de yap›larak günümüze kadar gelmiﬂ olan bir
yasal düzenlemedir. Almanya’da
devrimci faaliyet ve propagandalara
karﬂ› ilk aç›k yasak, 1822 y›l›nda
konuldu; bu yasak çerçevesinde
burjuva devrim taraftarlar› bask› alt›na al›nd›.
1822’de devrimci faaliyete konulan bu yasa¤›n hedefinde ilerici
burjuvazi vard›. 50 y›l sonra ise, yasa¤› uygulayan, art›k gericileﬂen
b u r j u v a z i olacakt›. 1872’de Alman
Sosyal Demokrat Partisi (SPD) liderleri August Bebel ve W ilhelm
L i e b k n e c h t ’e, Almanya’n›n Fransa’ya savaﬂ açmas›na karﬂ› ç›kt›klar› ve Alman Parlementosu’nda P a r i s K o m ü n ü’nü destekledikleri için
onlara ceza verildi.
1878’de yürürlü¤e konulan
‘S o s ya l i s t l e r Ya s a s › ’ ile birlikte
sosyalist örgütlenmelere ve sosyalist bas›na yasaklar getirildi, birçok
sosyalist takibe al›nd› ve hapis cezalar›na çarpt›r›ld›. 1919’da ç›kart›lan ‘ C u m h u r i y e t i K o r u m a Ya s a s›’yla da sosyalistlerin ba¤›ﬂ ve ai dat toplamas›, sosyalist yay›nla r›n da¤›t›lmas› yasakland›.
K›sacas›, bu yasalar, burjuvazi
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taraf›ndan iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini engellemek, sosyalistlerin faaliyet ve propagandalar›n› yasaklamak
için ç›kart›lm›ﬂt›r.
Daha sonras›nda Nazi A l m a nyas›’nda H i t l e r faﬂist rejiminin iktidarda kalabilmesi için komünizmle
müc a de le a rac › olarak kullan›lm›ﬂt›r.

Nazi ‹ktidar›nda da,
Sonras›nda da De¤iﬂmeyen
Hukuk!
1933’de Almanya’da Hitler‘in
faﬂist partisi NSDAP iktidara geldi.
Bu yasalar çok daha yayg›n ﬂekilde
ve a¤›rlaﬂt›r›larak uygulanmaya devam edildi.
Naziler, 2. emperyalistler aras›
paylaﬂ›m savaﬂ›n›n sonunda, esas
olarak K›z›l Ordu’nun vurucu darbeleriyle yenilgiye u¤rat›ld›lar;
1951’de Almanya’da Nazi dönemine ait C e z a H u k u k u yeniden gözden geçirilip, de¤iﬂiklikler yap›lsa
da 129 Yasas› geçerlili¤ini korumaya devam etti.
129’un yürürlükte b›rak›lmas›n›n gerekçesi olarak “Naziler’in
tekrar güç kazanmas›n›n engellenmesi” gösterilmiﬂti. Ancak bu maddeler, esas olarak o günden bu yana
sosyalistlere ka rﬂ› uygulanm›ﬂt›r.
Baﬂka türlü olmas› da mümkün de¤ildi zaten: Çünkü, savaﬂ sonras›
Bat› Almanya mahkemelerinde görevlendirilen h a k i m l e r i n y ü z d e
80’i Nazi döneminin hakimleriy di. Onlar›n söz konusu yasay› nas›l
uygulayaca¤› belliydi ve Bat› Alman devleti de zaten yasan›n öyle
uygulanmas›n› istiyordu. Nazi dönemindeki hukuk kadrosu da, anlay›ﬂ› da de¤iﬂmeyecekti k›sacas›.
Nitekim, ilk olarak 1951’de Öz g ü r Alman Gençli¤i (FDJ) adl› örgütlenme 129 yasas›na dayan›larak
yasakland›; 1500 üyesine a¤›r hapis
cezalar› verildi.
Ayn› y›l A l m a n K o m ü n i s t P a rK P D) karﬂ› aç›lan yasaklatisi’ne (K
ma davas›yla, komünistlere karﬂ› yeni bask›lar baﬂlad›. Sadece Alman
Komünist Partisi üyelerine ve yak›n
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çevresine karﬂ›, 129 yasas› çerçevesinde tam 125.000 soruﬂturma davas› aç›lm›ﬂ›r. Evet, rakamda bir yanl›ﬂl›k yok; yüzyirmibeﬂ bin dava.
Nazi dönemi ma¤durlar›n›n
oluﬂturdu¤u bir birlik olan VVN de
ayn› y›l, 1951’de yasakland›. Üyelerine kamusal alanda çal›ﬂma yasa¤› getirildi. 129’ncu madde komünistlere karﬂ› bir t e r ö r dalgas› yaratarak uygulan›yordu k›sacas›. Al man Komünist Partisi, 1956’da
t a m a m e n yasakland›.
Bask›lardan sadece komünistler
de¤il, Bat› Almanya’n›n silahlanmas›na karﬂ› ç›kan anti-militarist
kesimler, nükleer silahlara karﬂ› ç›kan gruplar da pay›n› ald›. 1960’lar›n ortas›na kadar bu yasa kapsam›nda yaklaﬂ›k on bin kiﬂi a¤›r para ve hapis cezalar›na çarpt›r›ld›.

129, Hukuksuzlu¤un
Ya s a l l a ﬂ t › r › l m a s › d › r
129. madde, günümüzde ise sosyal, s›n›fsal ve ulusal kurtuluﬂ hareketlerinin ve bütün ilerici, sosyalist,
anti-emperyalist, anti-faﬂist kesimlerin mücadelelerini engellemek ve yasaklamak için en yayg›n biçimde kullan›lan bask› yasas› durumundad›r.
K›sa bir tan›m yapmak gerekirse, 129 yasas›, düzene karﬂ› tüm hareketleri “ s u ç ö r g ü t ü ” kapsam›na
al›r... Devrimci mücadeleye karﬂ›
terörizm demagojisinin yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlanmas›ndan
itibaren de yasaya eklenen 129a
maddesiyle, düzene ﬂu veya bu düzeyde karﬂ› olan tüm faaliyetlere
karﬂ› uygulanan cezalar i k i k a t › n a
ç›kar›lm›ﬂ, devrimci hareketler ' t e r ö r i z m ' kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
Fakat 129 yetmiyor, d a h a k a t m e r l i s i g e re k i y o r d u e m p e r y a l i s t
Almanya’ya. Katmerlisi, 129’a eklenen ﬂ›klarla karﬂ›lanacakt›.
1970’li y›llar, Almanya’da halk›n çeﬂitli kesimlerinin mücadelesinin geliﬂti¤i bir dönemdi. Nükleer
silahlara, çevrenin tahrip edilmesine karﬂ› ç›kan gruplar, ev iﬂgalcileri, feministler, o zaman militan bir
mücadele yürütüyorlard›. Ayn› dö-

nemde silahl› mücadeleyi savunan
R A F), 2
K›z›l Ordu Fraksiyonu (R
Bewegung 2. Ju Haziran Hareketi (B
ni), Devrimci Hücreler (RZ) ve RoK›z›l Zora) gibi örgütlente Zora (K
meler kurulmuﬂtu. Alman devleti
mücadeledeki bu geliﬂmeyi engellemek için 1976 y›l›nda S t u t t g a r t S t a m m h e i m’da görülen RAF davalar› s›ras›nda 129 yasas›na, 129a
maddesini ekledi.

129’la pek çok hukuksuzluk
yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Alman devletine ‘ﬂüpheli’
olarak t an›mlad›¤› i nsanlara v e
örgütlere k arﬂ› h emen h er ﬂeyi
yapma yetkisi veriyor...
129b, b urjuva h ukukunu
altüst edecek b ir
hukuksuzluktur.
Bu ekle birlikte, bütün devrimciler, ilericiler, “ t e r ö r i s t ö r g ü t k u rm a k ”tan, “tterörist örgüte üye ol m a k ”tan veya onun p ro p a g a n d a s › n › y a p m a k suçundan yarg›lanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. 129a maddesiyle suçlananlar için cezan›n alt s›n›r› üç
y›ldan b e ﬂ y › l a y ü k s e l t i l m i ﬂ t i r.
129a maddesinin 129 maddesinden
as›l fark›; yüksek cezalar getirmesinin de ötesinde, devletin yetkileri nin geniﬂletilmesi olmuﬂtur. Bu yasa Alman devletine ‘ﬂüpheli’ olarak
tan›mlad›¤› insanlara ve örgütlere
karﬂ› hemen her ﬂeyi yapma yetkisi
veriyordu. Bu yeni yasal düzenlemeyle, devlet, insanlar›, örgütleri,
istedi¤i gibi takip edebilme, aralar›ndaki iliﬂkileri denetleme ve bask›
alt›na alma, mektuplar› ve iletiﬂim
araçlar›n› denetleme, arama yapma,
kameral› veya uydu arac›l›¤›yla ta-
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kip, trafikte ve kamu alanlar›nda
kontrol noktalar›n›n kurulmas›, bask›nlar ve hapishanelerdeki tecrit gibi uygulamalar› “rahatl›kla” yapabilecek hale getirilmiﬂti.
‹stihbarat toplama ve denetleme
yetkisi F e d e r a l K r i m i n a l D a i re’ye
(BKA) devredilmiﬂ ve bu kurum
içerisinde özel bir ‘Te r ö r i z m ﬁ u b e si’ oluﬂturulmuﬂtur. Bu ﬂubede görevlendirilen personelin say›s›
1970’den bugüne kadar i ki ka t › na ,
bu ﬂubeye ayr›lan bütçe d ö r t k a t › n a

ç›kart›lm›ﬂt›r.

129 + 129a da Ye t m i y o r
Alman devleti 11 Eylül
2001’den sonra, ‘ u l u s l a r a r a s › t e r ö rizm tehlikesini’ gerekçe göstererek, 129 yasalar›n› geniﬂleterek, yasaya 129b maddesini ekledi. 2002
N i s a n › ’ n d a yap›lan bu düzenlemeyle birlikte, Amerika’n›n yay›nlad›¤› ‘ t e r ö r listeleri’, tüm AB ülkelerinde de kabul edildi. Avrupa
emperyalistleri listeye kendileri de
ekler yapt›lar. Bu listelere islamc›
örgütlerin yan›s›ra çok say›da devrimci, ilerici örgüt de konulmuﬂtu.
129b maddesiyle, 129a maddesinden farkl› olarak; Almanya ve
Avrupa Birli¤i d›ﬂ›ndaki ülkelerdeki
mücadelelerin de yarg›lanabilmesine imkan sa¤layan bir “hukuk”
oluﬂturulmuﬂtur.
AB yasalar›nda yap›lan yeni düzenleme ile; ‘suçlular›n takibi, iadesinin kolaylaﬂt›r›lmas›’, ‘uluslararas› polis teﬂkilatlar›n›n bilgi al›ﬂveriﬂlerinde art›k “hakim karar›”na ihtiyaç duyulmamas›’ gibi pek çok
h u k u k s u z l u k y a s a l l a ﬂ t › r › l m › ﬂ t › r.
Yine bu çerçevede, Alman dev-
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letine, ülke içi ve d›ﬂ›ndaki tüm örgütleri “ t e r ö r ” suçuyla, örgüte yak›n kiﬂileri de “ t e r ö r i s t ” olarak yarg›lama yetkisi verilmiﬂtir. Keza, çeﬂitli ülkelerin ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hareketlerin Almanya’daki faaliyetleri de “terörizm suçu” kapsam›na al›nm›ﬂt›r. S›radan bir propaganda faaliyeti bile bu kapsamda
soruﬂturma konusu olabilecektir
129b’yle birlikte.
Bir ceza kovuﬂturmas› baﬂlat›lmas› için ‘terör ﬂüphelisi’ olan kiﬂinin Almanya s›n›rlar› içerisine girmesi yeterlidir. Yasaya göre bu kiﬂinin Almanya’da suç iﬂlememiﬂ olmas›, önemli de¤ildir.
Mesela, 5 Kas›m 2008’de tutuklanan Anadolu Federasyonu üyelerini tutuklama gerekçesi, Almanya’daki çal›ﬂmalar› de¤il, “Türkiye’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, onlar da o örgütün üyesi oldu¤una göre, onlar da o suçlardan sorumluydu!!! 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 hukuksuzlu¤un, keyfili¤in en uç noktada
yasallaﬂt›r›ld›¤› bu düzenlemeler de
Alman emperyalizmine yetmemekte ve maddeye “129c” gibi yeni
bask› ve zulüm ekleri yap›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.

129. Madde, A ¤ › r Hapis,
Irkç›l›k, Tecrit, Keyfilik
Hepsini ‹çerir
Alman
Ceza
Kanunu’nun
(ACK) 129. maddesindeki yarg›lamalar, ‘ k r i m i n a l b i r ö r g ü t k u rm a k ’tan, 129a maddesindeki yarg›lamalar ‘ t e r ö r ö r g ü t ü k u r m a k ’ suçundan, 129b maddesindeki yarg›lamalar ise ‘Yu r t d › ﬂ › n d a B u l u n a n
Kriminal ve Te r ö r Ö r g ü t ü n ü D e s teklemek’ suçundan yap›lmaktad›r.

Bu geniﬂlik, Alman emperyalizmine, herhangi bir devrimciyi, vatanseveri, ilericiyi istedi¤i a¤›rl›kta
cezadan yarg›layabilme keyfili¤i
vermektedir.
129 yasalar›, ayn› zamanda › r k ç › d › r. Ayn› suçu bir Alman iﬂledi¤inde üç y›l, bir Alman ‘teröristi’ iﬂledi¤inde beﬂ y›l, yabanc› bir ‘terörist’ yapt›¤›nda ise on y›l ceza verilebilmektedir bu yasaya göre.
129 maddeleri ile yarg›lanan kiﬂilere ek yapt›r›mlar›n uygulanabilmesine yönelik de bir çok düzenleme
yap›lm›ﬂt›r; bunlardan biri, tutuklular›n sürekli olarak a ¤ › r b i r T E C R ‹TE tabi tutulabilmesidir. Bu maddelerden yarg›lanan tutsaklar›n ziyaret,
mektup, kitap, dergi gibi her türlü
iletiﬂimi asgariye indirilmektedir.
‘Güvenlik’ gerekçe gösterilerek,
dosyalar›n tümü tutukluya ve avukat›na verilmeyerek, s a v u n m a
hak la r› ihl a l e di l eb il me kt e di r.
Birbuçuk y›ld›r devam eden
Stammheim davas›, tutsaklar üzerinde ne kadar koyu bir tecrit uygulanabildi¤ini göstermektedir. Duruﬂmalar, S t a m m h e i m H a p i s h a n e si içinde yeralt›nda inﬂa edilmiﬂ
özel güvenlikli mahkeme salonunda
yap›lmaktad›r. Bununla amaçlanan
tutsaklar›n sahiplenilmesinin engellenmesidir. Faruk Ereren’in Haziran
ay›ndaki mahkemesini izlemeye gelenlere sald›r›lm›ﬂ, izleyiciler gözalt›na al›n›p, para cezalar› verilmiﬂtir.
129a yasas› uyar›nca, aç›lan davalar›n b i r y›l içinde baﬂlat›lmas›
zorunluyken, 129b’de dava açma
süresinin iki y›la k a d a r uzat›labilmesine imkan tan›nm›ﬂt›r.
Alman Federal Parlamentosu
May›s ay› sonunda 129’un 5 maddesinde de¤iﬂiklik yaparak yasaya
“iﬂlenmemiﬂ suçlar”›n da cezaland›r›lmas›n› da eklemiﬂtir. Bundan
sonra bir eylemin yaln›zca p l a n l a n m›ﬂ olmas›, “devleti tehdit eden
suçlar›n haz›rl›¤›n›n” yap›lmas› bile, 10 y›la yak›n hapisle cezaland›r›lacakt›r. Bu yeni yasalarla sisteme
muhalif olan herkes, hatta tüm yabanc›lar suçlu ilan edilebilir.
- sürecek-
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Halklar›n Direniﬂi Sorgulanamaz
listin halk›n›n direniﬂini gayr›meﬂru
göstermeye dönüﬂüyüor.
Raporunda da bunu yap›yor. Hamas ve di¤er silahl› gruplar›n, “rr oket atarak ve silahlar› ikamet
a l a n l a r › n › n ç e v r esin e gizley er e k
Filistinliler ’in hayat›n› tehlikeye
att›¤›” eleﬂtirisinde bulunuyor.
Filistin halk›n›n hayat› onlar için
çok önemli idiyse Filistin halk› y›llard›r çoluk-çocuk, yaﬂl› genç demeden ‹srail taraf›ndan katlediliyor.
Af Örgütü’nün ‹srail için aç›klad›klar›
zaten bilinen ﬂeylerdir.
Günümüzde emperyalizm des300'ü çocuk 1400 Filistinli kattekli say›s›z “Uluslararas›” örgüt
ledilmiﬂ, binlercesi yaralanm›ﬂ, savar. Kimilerini BM gibi resmi kukat b›rak›lm›ﬂ, KATL‹AM bile dirumlar, kimilerini tekeller, kimileriyemiyor. Ne anlama geldi¤i belli olni do¤rudan devletler finanse edimayan “Kas›tl› Tahribat Yapt›¤›”
yor. Ve elbette o finansman›n bir
söylemiyle ‹srail’in suçlar›n›
karﬂ›l›¤› var. O karﬂ›l›k, maddi olyumuﬂat›yor. Gazze’yi kuﬂat›p günmaktan çok ideolojiktir.
lerce g›da ambargosu uygulamak,
Ola¤an koﬂullarda “tarafs›z”,
hastaneleri, okullar› bombalamak,
“ba¤›ms›z” bir görünüm alt›nda fayaral›lara yap›lan ilaç ve t›bbi yaraliyet gösteren, sistemin aksakl›klad›mlar› engellemek sadece “savaﬂ
r›n›, sistemin sahiplerini rahats›z etsuçu” kavram›yla aç›klanabilir mi?
meyecek bir çerçevede raporlar›yla
Böylesi bir düﬂmana karﬂ› direnortaya seren bu örgütler, en kritik
mek, savaﬂmak suç olabilir mi?
noktalarda, yine “tarafs›z”, “ba¤›ms›z” görünümleriyle, kendilerini fiSorunu bu ﬂekilde koymak baﬂnanse edenlerin ideolojileriyle batan iﬂgale, zulme karﬂ› halklar›n dik›p, onlar›n a¤›zlar›yla konuﬂmaya
reniﬂini mahkum etmektir.
baﬂlarlar.
Filistin halk›n›n, Hamas’›n ve
Uluslararas› Af Örgütü’nün, gedi¤er örgütlerin direniﬂleri hakl› ve
çen y›l›n Aral›k ay›nda Gazze ﬁerimeﬂrudur. ‹ﬂgale karﬂ› direnmek, sadi'ne yönelik ‹srail sald›r›s›yla ilgili
vaﬂmak hiçbir koﬂulda gayraporu bunun bir örne¤idir.
r›meﬂru gösterilemez. Ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için savaRaporda hem ‹srail’in, Uluslararas› Af Örgütü
ﬂan bir halk›n savaﬂ›yla, o
hem de Hamas’›n “savaﬂ suRaporu’ndan
ülkeyi iﬂgal edenlerin savaﬂ›
çu” iﬂledi¤i belirtiliyor.
ayn› k r i t e r l e r l e de¤erlendi‹srail’in savaﬂ suçu iﬂledi- - Karadan havaya füzeler ve ak›ll›
rilemez. Hangi nedenlerle
¤ini belirtmek için özel bir bombalar kullanarak, havan ve obüs
olursa olsun ayn› kefeye koaraﬂt›rma yapmaya gerek var
at›ﬂlar› yaparak halktan yüzlerce insan›
nulamaz. Ayn› kefeye koym›? 22 gün süren Gazze
öldürdü.
mak,
halklar›n direniﬂini
sald›r›s›nda, okullar, hastaneler bombaland›. Halk›n - 'Kalabal›k nüfuslu alanlara' yönelik beyaz reddetmektir.
Bunu tart›ﬂma konusu
üzerine misket bombalar›, fosfor ve obüs kulland›.
yapmak iﬂgali meﬂrulaﬂt›rfosfor bombalar› ya¤d›r›ld›.
makt›r. Halklar›n direniﬂi
Bütün bunlar olurken emper- -Kas›tl› tahribat yapt›.
yalistler ve onlar›n kurumla- - 300'ü çocuk olmak üzere toplam 1400 meﬂrudur, tart›ﬂ›lamaz, sorgulanamaz...
r› hiçbir anlam› olmayan Filistinli’yi öldürdü.
aç›klamalar›n d›ﬂ›nda bir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
‹srail y›llard›r
savaﬂ suçu iﬂlemektedir. Kald›
ki, ‹srail’in suçlar›n› “savaﬂ suçu”na indirgemek ‹srail’in iﬂgalcili¤inin üstünü örtmektir. ‹srail, Filistin halk›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 ‹srail’i ayn› kefeye koyuyor ve Hamas’›n ‹srail'e roket at›ﬂlar›n› da
“savaﬂ suçu” olarak de¤erlendiriyor.
‹slamc› hareketlerin eylem anlay›ﬂ›n›n, ideolojilerinin, eleﬂtirisi,
de¤erlendirilmesi farkl› bir konudur. 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 Hamas’›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-

‹srail’in S uçlar›:

Say›: 188
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AKP, ‹ﬂçi Simsarl›¤›n› Yasallaﬂt›rd›

ﬁehirlerin meydanlar›nda kurulan “amele pazarlar›” art›k resmileﬂti. ‹ﬂçiler, iﬂçi simsarlar› (özel istihdam bürolar›) arac›l›¤›yla patronlara sat›lacaklar.
Çal›ﬂma Bakan›’na bu yasa soruldu¤unda, Bakan; “ülkemizde
amele pazarlar› var. Bu kötü bir ﬂey
ama var.” diyordu. Amele pazarlar›n›n kötü bir ﬂey oldu¤unu söyleyenler 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 derinleﬂtirmektedir. “‹stihdam bürolar›”, iﬂsizlik sorununa çözüm bulacak de¤il,
soka¤a at›lan iﬂçileri, iﬂsizleri bo¤az
toklu¤una patronlara satacak bir düzendir. 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 Fransa’da da vard›.
‹ﬂçiler, hatta yaﬂlar› 10-12 aras›ndaki yoksul halk çocuklar› sa¤l›ks›z koﬂullarda, haks›z-hukuksuz,
sendikas›z ve güvencesiz olarak
günde 18-20 saat, çok ucuza ve açl›k içinde çal›ﬂt›r›ld›lar.
“Vahﬂi kapitalizm” maden ocaklar›nda gün yüzü göstermeden çal›ﬂt›rd› iﬂçileri. Tekstil fabrikalar›nda
gün boyuna yay›lan mesailerle iﬂçi-
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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› olmayan iﬂçileri patronlara pazarl›yor.
Ç›kar›lan yasaya göre, 12 bin
800 lira paray› bankaya teminat olarak 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, patronlarla aralar›nda hiçbir hukuki ba¤lar› olmayacak.
‹ﬂ akitlerini “istihdam bürolar›”
ile yapacaklar.
Yasa, bir iﬂyerinde yar›m gün çal›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 tazminat› ile ilgili hiçbir düzenleme
getirmemektedir.
Bu yasa sendikalaﬂman›n önüne
yeni bir barikat daha ekledi¤i için
ayn› zamanda bir sendikas›zlaﬂt›rm a y a s a s › d › r.
T›pk› sendikalaﬂmay› önleyen
taﬂeron ﬂirketler gibi “istihdam bürolar›” da bu yasayla bir tür iﬂçi taﬂeronu firmalar haline getirilmekte,
çal›ﬂt›¤› iﬂyeri ve sendikalarla ba¤›
kopar›lm›ﬂ bir çal›ﬂma ﬂekline mahkum edilmektedir emekçiler.
Patron, daha ucuza iﬂçi çal›ﬂtaracak, sendikayla sigorta ile u¤raﬂmayacakt›r. ‹stedikleri zaman ihbar ve
k›dem tazminat› ödemeden iﬂçiyi iﬂten 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.
“ ‹ ﬂ ç i s i m s a r l › ¤ › ” Ya s a s › ‹ l e
Emekçiler Örgütsüzleﬂtirilmeye
Çal›ﬂ›l›yor.
Yasan›n bir amac› iﬂçileri, bo¤az
toklu¤una çal›ﬂt›rmaksa di¤er yan›

da, iﬂçileri örgütsüzleﬂtirmektir. Sendikas›zlaﬂt›r›lan,
örgütsüzleﬂtirilen, iﬂçiler hakk›n›
arayamayacak bir duruma getirilecekler.
Emekçileri bir s›n›f olmaktan ç›kar›p, tek tek bireyler haline getiren
yasa ile “her emekçi kendinden sorumlu olacakt›r”.
Yasa emekçilere yönelik ciddi
bir sald›r›d›r. Ancak bu sald›r› karﬂ›s›nda iﬂçi konfederasyonlar› taraf›ndan tek bir eylem örgütlenmemiﬂ,
yasan›n engellenmesi için çaba gösterilmemiﬂtir.
D‹SK ve TÜRK-‹ﬁ, bu sald›r›ya
karﬂ› mücadele etmek yerine bütün
umutlar›n› Abdullah Gül’ün vetosuna ba¤lam›ﬂlard›r.
D‹SK yapt›¤› aç›klamada, yasan›n haber verilmeden ve “acele” ç›kar›lm›ﬂ olmas›n› eleﬂtirmiﬂtir
“Alelacele, Türkiye’nin ve sendikalar›n gündeminden kaç›r›larak
gece yar›s› yasas›yla getirilen...” diyerek, kendilerini “haberdar” etmemelerine “k›zm›ﬂlard›r”.
Aç›k ki, AKP emekçileri al›n›psat›lan bir “mal” a dönüﬂtüren, örgütsüzleﬂtiren bu yasay› “alelacele”
ç›karmad›. Aylar öncesinden haz›rl›klar yapt›lar. Yürüyüﬂ’te bir
yaz›da ﬂöyle deniliyordu:
“Çal›ﬂma Bakanl›¤›, May›s ay›
içinde özel istihdam bürolar›n›n
oluﬂturulmas› için çal›ﬂma baﬂlat›p
sonuçland›racak. Oluﬂturulacak bu
‘iistihdam bürolar›’, patronlar ile
iﬂçiler aras›nda geçici iﬂçi sorununu 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 yavaﬂ 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 Sendikalar› Konferedasyonu) ise yapt›¤›
aç›klama ile bu yasan›n ç›kar›lmas›n› olumlu bulmuﬂtur. Yani “gülme
s›ras› “ halen onlardad›r...
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Kapitalizm Halklar›
Bir Arada Tutamaz!

Ç‹N

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 milliyetçi Hanlar, bir yandan da polis
sald›rd›. Son bir haftad›r yo¤unlaﬂan çat›ﬂmalarda, 150’yi aﬂk›n kiﬂinin öldü¤ü belirtiliyor. Sorunun temelinde, ulusal ve dinsel ayr›l›klar
görünüyor.
Çin, milliyetçilik ve din temelinde benzer geliﬂmelere gebe bir ülkedir. Çünkü, kapitalizm geliﬂtikçe,
milliyetçi talepler de güçlenecektir.

Kapitalizm geliﬂtikçe, SSCB’de,
Yugoslavya’da oldu¤u gibi halklar›
bir arada tutan sosyalist birleﬂtiricilik ortadan kalkmaktad›r. Çin’de,
sosyalizmin yerini alan kapitalizm,
mülkiyetçili¤i ve milliyetçili¤i güçlendirmektedir. Her ulusun, ulusal
az›nl›¤›n burjuva kesimleri palazland›kça da milliyetçi talepler ve
ayr›l›k istekleri artmaktad›r.
‹kincisi; bu süreç, emperyalistler
taraf›ndan bizzat örgütlenip k›ﬂk›rt›lmaktad›r. Eski sosyalist ülkelerdeki halklar›n milliyetler, dinler temelinde bölünmesi, birbirine düﬂürülmesi emperyalizmin politikas›d›r. Onun için daha önce, eski sosyalist ülkelerde yapt›klar› gibi,
Çin’i de milliyetçilik temelinde bölmek istemeleri emperyalist tabiatlar›n›n gere¤idir.
Bu amaçla da bugün milliyetçilik, dincilik, tarihsel düﬂmanl›klar
ve farkl›l›klar k›ﬂk›rt›lmaktad›r...
Emperyalizm eski çok uluslu
SSCB, Yugoslavya ve Çekoslavakya’da etnik kökenli çat›ﬂmalar ç›-

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
K a rdeﬂ lik Sofr a s› pikni¤i, 28 Haziran günü Kreuzberg-Halleshestor 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. Anadolu 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¤umuzdan bu yana, üzerimizde bask›lar yaﬂ›yoruz. Aile kamplar›m›z
bas›ld› Alman polisi tar af›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...” Konuﬂmalar›n ard›ndan türküler, davul-zurnayla çekilen halaylar ve
klarnet dinlesi ile devam eden pikni¤e 110 kiﬂi kat›ld›.

Say›: 188

kartarak nas›l 24 yeni kapitalist, yeni-sömürge devlet yaratt›ysa bugün
ayn›s›n› Çin’de de yapmak istemektedirler.
Uygur’da yaﬂananlar da bir yan›yla, bu zeminde geliﬂmektedir.
Eylemler, Uygurlar üzerindeki bask›lara karﬂ› bir tepkiyi içermekle
birlikte, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ba¤›ms›zl›k temelinde
geliﬂen bir hareket de¤ildir. Güçlü
bir anti-emperyalist veya anti-kapitalist yan görülmemektedir. Bu anlamda devrimciler, geliﬂmeler karﬂ›s›nda, ne Uygurlar üzerindeki bask›dan yana, ne de milliyetçi ve dinci 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 ülkelerinde farkl› milliyetlerden, farkl› dinlerden, farkl› mezheplerden halklar›n birleﬂerek, emperyalizme karﬂ›
savaﬂmas›ndan yana taraf olacaklard›r. Eski sosyalist ülkelerdeki tüm
bu etnik çat›ﬂmalar, savaﬂlar, kapitalist sömürü, dünya halklar›n›n tek
kurtuluﬂunun sosyalizm oldu¤unu
tekrar tekrar göstermektedir.

Kübal› 5 Yurtsever,
Hala Amerika’da
Rehin!
12 Eylül 1998’de Amerika’n›n Florida kentinde tutuklanan 5 yurtsever Kübal›, rehin tutulmaya devam ediliyor. Kübal› 5 yurtsever, Florida’da,
Amerika’n›n yürüttü¤ü karﬂ›-devrimci faaliyetleri engellemek için çal›ﬂ›rken tutsak düﬂmüﬂtü.
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 konulardan biri, ABD Anayasa Mahkemesi'nin
rehin beﬂ Kübal› savaﬂç›n›n davas›n› gözden
geçirmeyi reddetmesiydi.
Küba hükümeti ad›na yap›lan aç›klamalarda Amerikan Anayasa Mahkemesi’nin karar›
protesto edildi.

KAP‹TAL‹ZM
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Honduras’da ‹lerici
Yönetime Faﬂist Darbe!
28 Haziran’da Honduras’ta, ilerici devlet baﬂkan› M a n ue l Ze l a ya’ya karﬂ› askerler taraf›ndan darbe gerçekleﬂtirildi. Darbeciler Zelaya'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 kadar birçok devlet baﬂkan› faﬂist darbeyi protesto ettiler.
5 Temmuz’da Zelaya’n›n uçakla ülkesine dönmesi darbeciler tadaf›ndan engellendi. Honduras’daki faﬂist darbe üzerine, burjuva bas›nda ç›kan baz› de¤erlendirmelerde “darbeler dönemi kapand› sa n›l›yordu” 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 deniliyordu. Ama bu tezlerin çökmesi için uzun zaman geçmesi gerekmedi. Somali’de, Yugoslavya’da, Afganistan’da, Irak’ta emperyalizmin de¤iﬂmedi¤i, sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan sonra daha pervas›zca sald›rganlaﬂt›¤› görüldü.
Amerikan ve Avrupa emperyalizmi, ilerici yönetimlere karﬂ› her
türlü gerici, faﬂist giriﬂimi, do¤rudan veya dolayl› olarak destekleyeceklerdir. ﬁu anda Honduras’daki darbecileri aç›ktan desteklememeleri bir ölçü de¤ildir. Emperyalist tekellerin ç›karlar› gerektirdi¤inde
kendileri bizzat darbeler de örgütleyecektir. Bundan kimsenin ﬂüphesi olmas›n.

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 Büyükelçili¤i’nin Avusturyal›-Kübal› Derne¤i ile (ÖKG) ortak düzenledi¤i panele Venezüella, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador gibi birçok Latin Amerikal› ülkenin diplomatik temsilcileri ile Anadolu 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¤anüstü bir feda ruhu taﬂ›yordu ayn› zamanda. Bizim sahip olabildi¤imiz
en büyük niteliklerinden biri, Che’nin yolunu
izlemektir. Ve yürekten Che Guevara oldu¤umuzu söylüyorsak, bunu hissediyorsak ve
onun gibi hareket ediyorsak, dürüst olmam›z,
hiçbir zaman yalan söylememek gerekir. Che
hiçbir zaman yalan söylemedi. En az›ndan bizim devrimimiz her zaman gerçe¤i konuﬂmay›
ö¤retti...” diye konuﬂtu.

44

HONDURAS

‹talya'da Irkç› Bir Yasa
Daha!
Avrupal› emperyalistler iﬂsizlik büyüdükçe, memnuniyetsizlik artt›kça, bu
memnuniyetsizli¤i göçmenler üzerine
yöneltiyorlar, yabanc› düﬂmanl›¤›n› içeren 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 tutulma süreleri 2 aydan 6 aya ç›kar›ld›.
Art›k kaçak göçmenlere ev ve iﬂyeri kiralayan ‹talyan vatandaﬂlar›na 3 y›ldan
az olmamak koﬂuluyla hapis cezas› verilecek. Yeni yasayla birlikte göçmenler
görüldü¤ünde ihbar edilebilecek. Yabanc› düﬂmanlar›ndan oluﬂan sivil güvenlik
ekipleri kurularak, kaçak göçmenler yakalanacak. Yani “göçmen av›!” düzenlenecek. Milano’da ilk sivil siyah üniformal› güvenlik birlikleri Eylül ay›nda göreve baﬂlayacak. Bu birliklere ﬂimdiden
aﬂ›r› sa¤c› Kuzey Birli¤i Partisi sempatizan› bin gönüllünün baﬂvurdu¤u belirtiliyor. ‹talya’n›n Milano kentinde iltica
merkezinde kalan 50 göçmen, yeni göçmenler 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, Nikaragua, Venezüella gibi Latin Amerika ülkelerinin temsilcileri, Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu, Avusturya-Küba Dostluk Derne¤i, Bolivarc›
Derne¤i ve Avusturya Sosyal Forumu
temsilcisinin yan›s›ra birçok kiﬂi ve kurum da kat›ld›. Yap›lan konuﬂmalarda
Honduras’daki darbe k›nand›, ﬁili’deki
askeri darbe döneminde yaﬂananlardan
örnekler verilirken, 2003 y›l›nda Venezüella’da Chavez’e karﬂ› yap›lan darbe
giriﬂiminin bugün Honduras’ta yap›lan
darbenin benzeri oldu¤u söylendi. Viyana'da kurulan eylem komitesi 3 Temmuz’da ikinci kez ﬂehir merkezinde toplanarak, Zelaya ile dayan›ﬂmas›n› ifade
edip darbecileri protesto etti.
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DERS‹M

¤›tt›. Anmada “haks›zl›¤a, adaletsizli¤e, zulme karﬂ› yine baﬂkald›rmaya devam edece¤iz” denildi.
De rsim'de HKM, DTP, Parti*D
zan, Devrimci Alevi Komitesi,
DHF, EMEP, ‹HD, ESP, KESK bileﬂenleri 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›.
S a m s u n’da Karadeniz Özgür*S
lükler Derne¤i 4 Temmuz günü bir
anma
program›
düzenledi.
Anmada Devrimci Alevi Komitesi’nin haz›rlad›¤› sinevizyon, devletin katliamlarla dolu tarihinden
bir kesiti yans›t›rken “Unutmayal›m, Unutturmayal›m” mesaj› veriyordu. Anmaya halk ozan› Bektaﬂ
Özcan ve Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan Ercan Ayd›n da kat›ld›.
*‹‹s t a nb u l Alibeyköy'de 2 Tem-

Mad›mak ﬁehitleri Her
Yerde An›l›yor...
2 Temmuz ﬂehitleri, Sivas katliam›n›n 16. y›l›nda birçok ilde an›ld›.
A n t a l y a ’da Devrimci Alevi
*A
Komitesi taraf›ndan 4 Temmuz’da
yap›lan anmada Maraﬂ katliam›ndan günümüze kadar yap›lan katliamlar› anlatan sinevizyon izlendi.
Anmada o günü yaﬂayanlar hissettikleri ve ne yaﬂad›klar›n› anlatt›lar.
Elaz›¤’da Devrimci Alevi Ko*E
mitesi Sivas ﬂehitleri için Fevzi
Çakmak Mahallesi’nde helva da-

S‹STEM DÖKÜLÜYOR
5 Temmuz’da ‹stanbul, Çorlu,
Kocaeli ve birkaç ﬂehirde daha sa¤nak ya¤murlar ya¤d›... Televizyonda
ya¤murlar›n yolaçt›¤› tablo televizyonlarda ﬂu sözlerle özetleniyordu:
“‹stanbul’da Trafik t›kand›, yollar
nehirlere döndü... Bak›rköy Kad›n
ve Çocuk Hastanesi acil servisi sular alt›nda... Semt göl oldu... Sel can
ald›.. Kocaeli’nde 1 ölü... Çorlu’da
sokaklar nehir yata¤›na döndü...
Hayat felç oldu.. Evler çamur deryas›na döndü.. Araçlar mahsur kald›... ‹stinat duvarlar› y›k›ld›...”
Bir ya¤mur ya¤›yor, evleri, iﬂyerlerini 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, hastalar madur oluyor. Can kay›plar›
yaﬂan›yor. Basit bir yaz ya¤muruyla
hayat felç oluyor. Üstelikte bu manzaralar sürekli tekrarlan›yor. Devlet
seyrediyor, halk kendi baﬂ›n›n çaresine bakmaya çal›ﬂ›yor.

Say›: 188

Bir yandan hükümet, bir yandan belediye baﬂkanlar› durmadan 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, köprüler yap›l›yor, otobanlar aç›l›yor ama
alt yap›y› sa¤lamlaﬂt›rmak için hiçbir yat›r›m yap›lm›yor. Ç a r p › k k a pitalist ülkenin ﬂehirlerinin geliﬂimi de çarp›k. Devletin, belediyelerin
yapmas› gereken hizmetler taﬂeron
firmalar arac›l›¤›yla yapt›r›l›yor.
‹halelerle eﬂ, dost firmalar ihya ediliyor. H›rs›zl›k, yolsuzluk diz boyu.
Nas›l daha fazla kar ederimin hesab›n› yapan müteahhidlerin inﬂaa ettikleri binalar, köprüler, yollar çürük. Belediyelerin yapmas› gereken
denetimler yap›lm›yor. Sistem her
yeriden dökülüyor...
Marmara deprem bölgesi ve sürekli 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.

muz anmas› 4 Temmuz günü Alibeyköy PSAKD'de semah ekibi ve
tiyatro ekibi gösterisi, ﬂiir dinletisinin yer ald›¤› bir programla yap›ld›.
Program süresince Eyüp Haklar
Derne¤i, Yürüyüﬂ ve Tav›r dergileri, devrimci tutsak ürünleri Haziran
Yay›nlar›’n›n kitaplar›ndan oluﬂan
bir stand açt›.

Berlin’de Yürüyüﬂ
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’de katledilen 33 kiﬂi için Almanya’n›n
baﬂkenti Berlin’de bir anma yürüyüﬂü düzenlendi. 5 Temmuz günü,
Berlin Alevi Kültür Merkezi taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂe birçok Alman ve Türkiyeli dernek üyeleri,
milletvekilleriyle birlikte 5 bin kiﬂi
kat›ld›. Eyleme Berlin Halk Cephesi de “Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” yaz›l› dövizler, Pir Sultan’›n resimleri ve Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas› talebini içeren dövizler taﬂ›yarak kat›ld›lar.

Yar›m saatlik bir yaz ya¤murunda
bu hale gelen ﬂehirlerin depremde
neler yaﬂayabilece¤ini tahmin etmek
zor de¤il. S›rça köﬂklerde yaﬂayanlar›, yaln›zca tekellerin kar›n› düﬂünenleri halk›n can güvenli¤i ilgilendirmiyor. 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›rl›yorlar.
Tüm bu yaﬂananlar yaln›zca televizyon, gazete haberleri için malzeme yap›l›yor ve bir sonraki sele kadar herﬂey unutuluyor. ﬁehirlerin
altyap› sorunlar› çözülmüyor, binalar, 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 devam ediyor. E¤er bunlar›n tekrar
tekrar yaﬂanmas›n› istemiyorsak, örgütlenmeli, hakk›m›z olan› aramal›,
bize felaketler yaﬂatanlardan hesap
sormal›y›z. Bunu yapmad›¤›m›z sürece bu bozuk kapitalist düzen bize
daha çok “ffelaket” yaﬂatacak!

S‹VAS
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Ogünler’i Konuﬂturan,
Onlar› Yetiﬂtiren Faﬂizmdir

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 yönetmeni Mehmet Esato¤lu Ortaköy Kültür Merkezi'nden bu yana tiyatro çal›ﬂmalar›n› yapt›klar›n›, ancak
ilk defa denenmemiﬂ bir ﬂey yaparak politik çocuk tiyatro 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› selamlad›lar.
Ard›ndan vatan topraklar›n›n, zenginliklerinin iﬂbirlikçiler taraf›ndan emperyalistlere sat›lmas›n› Yaban O¤lak, Mist›r Co, Ceberrut ve onun köpe¤i üzerinden çocuklar›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?" diyerek 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 giderken 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 oynamay› 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 nerede?". Cevap verdi Masalc› Amca; "gelecek, sizin onu
yarataca¤›n›z eyleminizde".
Oyunun ard›ndan Yaban O¤lak Mist›r Co'ya karﬂ› kitab›n› sanatç› Mehmet Esato¤lu ve Ruhan Mavruk,
Ümit ‹lter ad›na imzalad›.
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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 kiﬂinin Yasin Hayal olabilece¤ini söyledi.
Katil Ogün Samast ise mahkeme salonunda Dink’in
ailesi, önünden geçerken “Bekleyin, 5 y›l sonra görüﬂürüz” diyerek tehdit etti.
Antalya’da Ömer Ulusoy denen faﬂist, ö¤rencilerin
üzerine tabancas›n› do¤rultup ateﬂ aç›yor ve bir y›l tutuklu 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 koridorlar›nda pervas›zca sald›r›l›yor.
Kuﬂkusuz Ogünler’i konuﬂturan, onlar› yetiﬂtirenlerdir, koruyup kollayanlard›r.

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› sökme iﬂini gece karanl›¤›nda yapmay› özellikle tercih ediyor. Halk Cepheliler bu alan›n tam önünde bulunan mobese 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 geleneksel olarak devam ediliyor. Kay›tlar sürüyor...

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 tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› talep ediyor.

12 Temmuz 2009

‹smail Karaman Davas›
Görüldü
“Gemlik Haklar Derne¤i
üzerindeki bask›lar ve
keyfiliklerde s›n›r yok!”
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 binas›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 dalgas›d›r” dedi. Aç›klamaya Partizan ve DHF de destek
verdi.

“Hukuki sonuç do¤urmayacak
ﬂekilde foto¤raf çekin!”
19 Aral›k 2000 tarihinde gerçekleﬂtilen ve 28 kiﬂinin
katledildi¤i “Hayata Dönüﬂ” operasyonu davas›na 3
Temmuz günü ‹stunbul Ümraniye A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Dava dosyalar›na gelen belgelerde operasyona hangi birliklerin kat›ld›¤›, operasyonu
kimin koordine etti¤i bildirilmiﬂken, operasyon esnas›nda d›ﬂ güvenlik ile tutuklular›n sevk edilmesiyle görevli askerlerin yarg›lan›yor olmas›, mahkemenin as›l
operasyonu yapanlar› yarg›lamamak için sürekli uzatmas› 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, müdahaleyi yapan birli¤in Ankara Jandarma Komutanl›¤› Özel
Asayiﬂ Komutanl›¤› oldu¤u belirtiliyor. Belgede, ‘Hu-

Say›: 188

2001 y›l›nda polis taraf›ndan vurularak katledilen ‹smail Karaman’›n davas› 6 Temmuz günü Bak›rköy Adliyesi’nde görüldü. Savc›n›n de¤iﬂti¤i
mahkeme çok k›sa sürerek 10 Ekim tarihine ertelendi.
Halk Cepheliler Bak›rköy Adliyesi önünde
yapt›klar› eylemle sokak ortas›nda katledilen ‹smail Karaman’›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› istedi.
“‹smail Karaman’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart›n› açan Halk Cepheliler ad›na aç›klamay› Derya Talay okudu. Talay, aç›klamada ‹smail Karaman’›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 korunup kollan›rsa kollans›n, de¤il 8, kaç 8 sene geçerse geçsin ellerimiz hep yakalar›nda olacak” dendi.
Eylemde “Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
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 Jandarma Komando Özel Asayiﬂ birlikleri ile Elaz›¤ Jandarma 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 bölük komutan› olarak kat›lan K.K. mahkeme sorgusunda
a¤z›ndan kaç›rd›. K.K. beyan›nda “daha önce hiç kullanmad›m, jandarman›n kulland›¤› normal silahlardan
de¤ildi, ilk kez operasyonda kullanmak için verildi”
demiﬂti. Sansürlenmiﬂ operasyon görüntülerinin 4 saatlik bölümü dosyaya girdi. Mahkemece müdahil avukatlar›n operasyon görüntülerinin önemli bölümlerinin izlenmesi talebi reddedildi.
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değin m eler
Bütün iﬂsizler
birleﬂin; yollar›
kesin!
Abdullah Gül’ün yolunu kesen
iﬂsize iﬂ umudu do¤du...
Böyle yazd› gazeteler. Demek ki
sorun öyle çözülüyormuﬂ; Bütün iﬂsizler, bakanlar›n, baﬂbakanlar›n
yollar›na...

Pis
hemﬂire!..

Temel mesele,
yönünüzün
do¤ru olup
ol m a m a s › v e
çal›ﬂmalar›n›za
dört elle sar›l›p
sar›lmamakt›r.

‹zmir Tepecik’te
bundan yaklaﬂ›k 9 ay
önce, iki gün içinde 13
bebek peﬂpeﬂe ölmüﬂtü. Araﬂt›rmalar, soruﬂturmalar(!) neticesinde
sorumlu bulunmuﬂ.
Ölümlere elini y›kamayan bir “pis hemﬂire” yolaçm›ﬂ. De¤ilse,
sa¤l›k sistemi kusursuzmuﬂ, e¤itim sistemi kusursuzmuﬂ, denetimler eksiksizmiﬂ, yönetim baﬂar›l›ym›ﬂ... Kahrolsun pis
hemﬂire!..

Mao

Allah›n huzurunda
s›n›fsal fark!
Hac seferlerinde,
15 bin eurodan baﬂlayan yoksul paketleri,
40 bin eoruya kadar ç›kan lüks paketler var...
Lüks hac paketlerinde, 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 mesafede 4 metrekarelik odalar düﬂüyor.
Kabe’ye, paran kadar yak›ns›n yani..
Muhammed’in, Allah’›n huzurunda yoksul-zengin fark›... Bizce bunu
allah da kabul etmez, resulü de...

Doktoralar Fahri;
Yalakal›k Asli!
‹stanbul Üniversitesi (‹Ü) tarafndan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a fahri doktora unvan verildi...
Bu üniversitelerden kimler fahri doktora ünvan› almad› ki; Kenan Evrenler’den Süleyman Demireller’e... Tekelci burjuvalardan Amerikan uﬂaklar›na... Bu ünvan da¤›t›mlar›, üniversite yönetimlerinin iktidar uﬂakl›¤›n›n,
yalakal›¤›n›n, ç›karc›l›¤›n›n, iﬂbirlikçili¤inin kan›tlar›d›r. Bu sömürücülere, bu zalimlere ünvan da¤›tanlardan
bilim ad›na, ülkemiz ad›na., beklenebilecek hiçbir ﬂey olamaz...
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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...

Savaﬂtan Alk›ﬂa!
Oligarﬂiye karﬂ› “Halk Savaﬂ›”ndan oligarﬂinin mahkemesine alk›ﬂa...
Devrimci Yol Davas›’n›n 27 y›l›k serüveninin geldi¤i nokta, 9 Temmuz’da yap›lan duruﬂmada iﬂte böyle özetleniyordu. Oligarﬂinin
hakimlerine alk›ﬂ tutan o ellerin bir ço¤u,
muhtemeldir ki, oligarﬂiye, faﬂizme karﬂ› silah tutmuﬂtu.
Hey gidi günler hey!
Sorsan›z, en güzel günlerini devrimde yaﬂam›ﬂlard›r -ve gerçekten de öyledir- ama hayatlar›n› ﬂimdi o güzellikleri çi¤nemek üzerine kurmuﬂlar. Kiminin göbe¤i, kiminin kendisini bekleyen arabas›, kiminin gidece¤i ev, iﬂyeri, aralar›ndaki o büyük mesafeyi anlat›yordu 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
“Düzeniçi Yol”das›n›z. Yolunuz “hay›rl›” olsun!

Ya¤c› sendikac›l›k
Malum, düzen sendikac›l›¤›, devlet sendikac›l›¤›, MGK sendikac›l›¤› Avrupa sendikac›l›¤› gibi, dönemlere göre tan›mlanabilen sendikac›l›klar var. Geçen gün bir yenisine tan›k olduk.
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 ﬂöyleydi: 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... Düzenlemenin köﬂkten dönmesini bekliyoruz...”
Böyle sendikac›l›k, daha çok bekler.
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Nurhan’a Cengiz’e
Ahmet’e Özgürlük!
L o n d r a’daki Alman Büyükelçili¤i
önünde TAYAD Komite üyeleri, Türkiye’deki rejime karﬂ› olduklar› için Almanya’da tutuklu bulunan ve adaletsiz
bir ﬂekilde yarg›lanan, Anadolu Federasyonu 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›ld›, bildiriler da¤›t›ld›.
Özgürlük Komitesi taraf›ndan her hafta cumartesi günü Köln
Dom Kilisesi önünde aç›lan stantlarda bildiriler da¤›t›larak, Al m a n y a’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›
A l m a n y a ’ d a H a m b u r g TAYAD Komite üyeleri Altona GroﬂeBergﬂtrase’de, 4
Temmuz’da stant açarak, Güler Zere’nin
serbest b›rak›lmas› için Almanca ve Türkçe bildiri da¤›tt›. Kanser hastas› Güler Zere’nin ölümüne seyirci kalmayacaklar›n›
belirten TAYAD Komite üyeleri, toplad›klar› imzalar› Adalet Bakanl›¤›’na faks çekerek eylemlerini sona erdirdi.

Baﬂe¤medik, E¤meyece¤iz!
Berlin Halk Cephesi 3 Temmuz’da yaz›l› bir aç›klama yay›nlayarak Türkiyeli devrimci Nuri Eryüksel’in ﬂahit olarak gitti¤i mahkemede tutuklanmas›n› protesto etti. Aç›klamada: “Nuri
Eryüksel’in tutuklanmas›n›n hiçbir hukuki hakl› gerekçesi olamaz” sözlerine yer verildi. Devrimi, devrimci mücadelenin meﬂrulu¤unu savundu¤u için tutuklanan Eryüksel’in serbest b›rak›lmas› istendi.

Almanya’da Adalet Var m›?
4 Temmuz günü Özgürlük Komitesi
ise Faruk Ereren ve Nuri Eryüksel’in tutuldu¤u D ü s s e l d o r f Hapishanesi’nin
önünde bir eylem gerçekleﬂtirdi. Eylemde “Almanya’da Adalet Var m›?” ve anti-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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Bu Öykü Umudun ‹radesinin Öyküsüdür
“5. Y›l›nda Yürüyüﬂ'ümüz Sürüyor” sergilerinde kökeni 23 y›ll›k
bir geçmiﬂe dayanan Yürüyüﬂ Dergisi’nin öyküsü anlat›l›yor. Bu öykü, bir ülkenin bask›lara, infazlara,
katliamlara ra¤men devrim mücadelesinin sürdürmesinin öyküsüdür.
Bu öyküde bu mücadeleyi yürütenler, büyütenler anlat›lmaktad›r. Bu
öykü bedellerle yürünen yürüyüﬂün,
umudun iradesinin ve kararl›l›¤›n›n
öyküsüdür.
Sergimiz bu hafta 1 May›s Mahallesi’nde, Gazi Mahallesi’nde,
Avc›lar Anka Kültür Merkezi’nde
aç›ld›.
1 Ma y›s Mahallesi 3001. Cadde'de 5 Temmuz’da aç›lan sergide
kesintisiz kavgan›n sesi olman›n

onuru
vard›.
Sergide Kutsal
Evcimen Müzik
Merkezi’nden bir grup dinleti verdi. Sergi
19 Temmuz’a kadar aç›k kalacak.
Avc› l a r Anka Kültür Merkezi’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 ulaﬂt›r›ld›¤›n› anlatan k›sa bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Yürüyüﬂ sergisi bast›rma, sindirme politikalar›na karﬂ› cevap olarak
Türkiye tarihinin en önemli halk
ayaklanmalar›ndan birini vermiﬂ
olan Gazi Mahallesi’nde. 4 Temmuz’da yap›lan aç›l›ﬂ Gazi Haklar
Derne¤i üyelerinin oluﬂturdu¤u müzik grubunun söyledi¤i türküler eﬂli¤inde çekilen halaylarla son bul-

Gerçeklerin Halka Ulaﬂmas›ndan
Korkuyorlar
Antalya’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 H a t a y'›n
Harbiye ve Samanda¤ beldelerinde yap›lan
Yürüyüﬂ sat›ﬂlar›nda Güler Zere’nin durumu hakk›nda bilgi verildi. B u rsa'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 M e rsin'in Demirtaﬂ Mahallesi'nde yank›land›.

50

SERG‹

1 M ay›s

Avc›lar

Gazi

du. Sergi Gazi’de 12 Temmuz’a kadar aç›k olacak.
N u r t e p e’de 10 gün süren sergi 1
Temmuz’da sona erdi. Sergi boyunca aç›k kalan kitap stand›nda 50 kitab›n sat›ﬂ› yap›ld›. Kitaplar aras›nda Mahir Çayan ›n “Bütün Yaz›lar”
kitab› en fazla ilgi gören kitap oldu.
Sergi cadde üzerinde oldu¤undan,
bazen araçlar yavaﬂlayarak da serginin önünden geçiyordu. Serginin
son günlerine do¤ru, yeni Enginler,
liseli ‹rfanlar cadde üzerinde durarak Yürüyüﬂ da¤›t›m› yapt›lar.
O kmey d an› Sibel Yalç›n Park›’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 sergiyi anlamaya çal›ﬂmas›, sonraki
günlerde de gelmesi dikkat çekti.

“Adalet ‹stemek
Katliamlar›n
Önüne Geçmektir”
Halk Cephesi taraf›ndan “Ferhat'› vuranlar
Engin'i katledenler cezaland›r›lmal›d›r” talebiyle yap›lan eylemler bu hafta ‹stanbul Avc›lar, Okmeydan› ve 1 May›s Mahalleleri’nde
gerçekleﬂtirildi.
5 Temmuz’da Avc› l a r Marmara Caddesi'nde yaplan eylemde 90 dergi sat›ld›.
Ayn› gün Okmeyda n› Mahmut ﬁevketpaﬂa
Mahallesi-Kuruçay Caddesi’nde eylem yapan
Halk Cepheliler, Engin ve Ferhat’›n resimlerini de taﬂ›yarak adalet istediler.
1 Ma y›s’ta Örnek Mahallesi Bim
Marketi önünde yap›lan eylemde “Ferhat’› vuranlar›n, Engin’i katledenlerin
cezaland›r›lmas›n› istemek; yeni katliamlar›n önüne geçmektir” sözlerine
yer verildi. Eylemde 99 dergi sat›ld›.
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