
Oligarfli Nas›l Bir Gençlik ‹stiyor?

‹fiTE CEVABI
Gençlik Federasyonu Kamp›nda 

Tehdit, Taciz, Tutuklama...

Çünkü onlar; ülkesini ve halk›n› seven bir gençlik
Çünkü onlar; YÖK’e ve zulme boyun e¤meyen bir gençlik
Çünkü onlar; yozlaflmaya, bireycileflmeye karfl› bir gençlik

‹fiTE BU NEDENLE ONLAR; 
tatil yapamaz, kamp 

kuramaz!

Her türlü ahlaks›zl›¤›n, yozlu¤un revaçta oldu¤u
Coca Colalar›n, tekellerin veya tarikatlar›n sponsor oldu¤u

kamplar, oligarfli için ‘makbul’ kamplard›r. 
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SSEESS‹‹MM‹‹ZZ‹‹ DDAAHHAA DDAA 
YYÜÜKKSSEELLTTEELL‹‹MM!! 

GGÜÜLLEERR’’‹‹ ZZUULLMMÜÜNN 
EELL‹‹NNDDEENN ÇÇEEKK‹‹PP 

AALLAALLIIMM!!

z AKP, Zere’nin yaflam hakk›n› ve 
yasal haklar›n› gasp ediyor

z Hastane önünde oturma eylemi yapan 
Zere’nin ailesine sald›r›

z Ülkemizin her yan›nda bildiriler, afifller,
pankartlar ‘Güler Zere’ye Özgürlük’ istiyor!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
24 TTemmuz -- 330 TTemmuz

1946 ‹stanbul do¤umlu Alankufl, mimard›. THKP-C taraf-
tar› olarak mücadele içindeydi.  14 fiubat 1972’de cunta
taraf›ndan gözalt›na al›nd› ve iflkencelerden geçirildi.
Mart 1972’de tutukland›. ‹flkenceler sonucu rahats›zlan-
d›. Tedavisinin engellenmesi sonucu, tahliyesinden k›sa
süre sonra 24 Temmuz 1973’de flehit düfltü.HHaattiiccee AALLAANNKKUUfifi

20 Mart 1961
do¤umluydu.
Uzun y›llar
mücadele içinde
yerald›.
25 Temmuz
1992’de geçirdi¤i

trafik kazas› sonucu aram›zdan
ayr›ld›.

AAllii EEkkbbeerr TTUURRAALL

25 Temmuz
1990’da Cenev-
re’de eskiden Dev-
rimci Yol’cu olan
biri taraf›ndan b›-
çaklanarak
katledildi.

MMeehhmmeett TTAAYYAANNÇÇ

12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yerala-
rak siyasallaflt›. TAYAD’›n ilk kurucular›ndand›. Ayr›ca ÖZGÜR-
DER ve DEMKAD kurucular› aras›nda da yer ald›. Yakaland›¤›
kanser hastal›¤› sonucu 25 Temmuz 2003’de aram›zdan
ayr›ld›. SSuullttaann ÇÇEELL‹‹KK

‹stanbul’da 27
Temmuz
1980’de
iflkenceye karfl›
yürütülen bir
kampanyan›n
afifllerini

asarken polis taraf›ndan kurulan
pusuda katledildi. Kad›köy
Dev-Genç’tendi. 

OOssmmaann SSÜÜMMBBÜÜLL

12 Eylül 1980 öncesinden hareketin bir sempatizan› idi.
1986’dan itibaren çeflitli görevler ald›. 1989-1990 At›l›m
y›llar›nda ‹stanbul Dev-Genç yöneticilerinden biri oldu.
1990’da SDB’lerde görev ald›. Bu görevini sürdürürken
‹zmir’de bir eylem s›ras›nda tutsak düfltü. 
1995’de Buca Hapishanesi’nden yoldafllar›yla birlikte fi-
rar etti. Firardan sonra 27 Temmuz 1995’de ‹zmir’de
kald›¤› evde katledildi.

AAllii RR››zzaa KKUURRTT

Semra, 27 Temmuz 1978 Kütahya-Domaniç do¤umluy-
du. 1996 ortalar›nda devrimci mücadeleye kat›ld›. Bir
süre Bursa’da Kurtulufl Dergisi’nin muhabirli¤ini ve tem-
silcili¤ini yapt›. 
F Tiplerine karfl› Bursa’da açl›k grevi yaparken tutuklan-
d›. Direniflini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapis-
hanesi’nde 6. Ekipte Ölüm Orucu’na bafllad›. 30 Tem-

muz 2002’de aln› k›z›l bantl› bir özgür tutsak olarak ölümsüzleflti.

SSeemmrraa BBAAfifiYY‹‹⁄⁄‹‹TT

Vedat
DEM‹RC‹O⁄LU

29 Temmuz
1980’de ‹s-
tanbul Süley-
maniye’de
gericiler tara-
f›ndan katle-
dildi.

SSaalliihh BBAADDEEMMCC‹‹

Londra’da Anadolu
Halk Kültür Merke-
zi’nin yöneticilerin-
dendi. 30 Tem-
muz 2001’de in-
tihar ederek ara-
m›zdan ayr›ld›. 

HHaayyddaarr AAKKDDEEMM‹‹RR

DEV-GENÇ saflar›nda mücadele etti. Temmuz 1980’de
“‹flkenceye ve Faflist Teröre Karfl› Mücadele Kampanyas›”
s›ras›nda ‹stanbul Çemberlitafl’ta düzenlenen gösteri s›-
ras›nda askerler taraf›ndan katledildi.

HH.. ‹‹bbrraahhiimm
BBAAYYRRAAKKTTAARR

Gözalt› ve
tutsakl›¤› bo-
yunca gördü-
¤ü iflkenceler
sonucunda
yakaland›¤›
hastal›k ne-

deniyle tahliye olduktan bir süre
sonra Temmuz 1986’da kay-
bettik.

AAllii KKAALLKKAANN

1 May›s
Mahallesi’nde
gecekondu
halk›n›n
sorunlar›n›
çözmeye çal›fl›r-
ken, elektrik

çarpmas› sonucunda Temmuz
1978’de aram›zdan ayr›ld›.

FFeerrhhaann PPEEKKEERR

1980 öncesi Liseli Dev-Genç içerisinde yer ald›. 1984’te ‹TÜ’de
Ö¤renci Derne¤i çal›flmalar›na kat›ld›. 1989 Temmuz’unda ‹s-
tanbul’da geçirdi¤i bir trafik kazas›nda kaybettik.

YYüükksseell MMUUNNZZUURR

Temmuz
1978’de ‹s-
tanbul Kar-
tal’da faflist-
ler taraf›ndan
kurflunlana-
rak katledildi. 

MMuuaammmmeerr KKAARRAANN

Gerçeklerden korkanlar, halk›n

adalet özleminin sahiplenmesinden

ürkenler çözümü gözalt›larda, tutuk-

lamalarda ar›yorlar.

Çabalar› boflunad›r!.. Hiçbir bask›,

hiçbir tutuklama gerçeklerin yaz›lma-

s›n›, savunulmas›n› engelleyemez.

Faflist Hitler iktidar›n›n yöntemle-

rini aratmayacak bir biçimde, tutsak-

lara sald›r›p, katliam yapanlar› unut-

mam›z› hiç kimse bizden isteyemez.

Adli t›p morgunda k›zlar›n›n kö-

mürleflmifl bedeni ile karfl›laflan aile-

lerin, adalet özlemi ile yan›p tutuflan

halk›n adalet iste¤ini dile getirmemizi

hiç kimse engelleyemez...

Onlarca tutsa¤› katletmelerine,

yüzlerce sakata ra¤men, TV’lere ç›-

k›p “Biz daha fazla kay›p olaca¤›n›

düflünüyorduk” diyerek, nas›l bir kat-

liam düflündüklerini aç›klayanlar›n

yakas›n› b›rakmayaca¤›z.

Metin Bulut’un tutuklanmas› ile

ilgili Yürüyüfl taraf›ndan yap›lan 10

Temmuz 2009 tarihli aç›klama iflte

bütün bunlar› özetliyor:

***

“15 May›s 2009 tarihinden bu ya-

na aran›r durumda oldu¤u” gerekçe-

siyle, 3 Temmuz 2009’da Çanakkale-

Küçükkuyu’da tatil esnas›nda gözal-

t›na al›narak tutuklanan Metin

Bulut’un aranma gerekçesi neydi?

Emperyalizme ve Oligarfli’ye Kar-

fl› YÜRÜYÜfi Dergisi’nin (03.05.09

tarihli) 12. say›s›n›n kapa¤› ve dergi-

nin içeri¤i Bulut’un tutuklanmas› için

gerekçe gösterilmiflti.

Peki ne vard› bu dergi say›s›n›n

kapa¤›nda ve içeri¤inde?

19- 22 Aral›k 2000’de hapishane-

lere ayn› anda yap›lan ve 28 devrim-

cinin katledilmesine sebep olan “Ha-

yata Dönüfl” Operasyonu’nun birinci

dereceden sorumlusu olan Hikmet

Sami Türk’ün foto¤raf› vard›.

Baflka ne vard›?

Tecrit hücrelerine diri diri gömül-

meyi reddettikleri için;

Halk›n yaflam hakk›n› savunduk-

lar› için;

Emperyalizmin "düflünce de¤iflik-

li¤i” dayatmas›n› kabul etmedikleri

için;

Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sos-

yalizmi kanlar›n›n son damlas›na ve

son nefeslerine kadar savunduklar›

için Ölüm Orucu’na yatan ve bu

u¤urda flehit düflen 122 devrimcinin

foto¤raf› vard›.

Daha baflka ne vard› dergide ve

kapa¤›nda?

122 devrimcinin öldürülmesinden;

6 kad›n› diri diri yakan, kimyasal si-

lahlarla, zehirli gazlarla, kurflun ve

bombalarla tutsaklar›n katledilmesin-

den ve onlarcas›n›n sakat kalmas›n-

dan birinci dereceden sorumlu olan

Hikmet Sami Türk’e yönelik giriflilen

feda eylemine yönelik haber ve aç›k-

lamalar vard›.

Metin Bulut, bu gerekçelerle ara-

n›r duruma düflürülmüfltü! Gerçeklere

dergi sayfalar›nda ve kapa¤›nda yer

verdi¤i için! 

Derginin “içeri¤inden dolay›” so-

ruflturma bafllat›lmas› üzerine Metin

Bulut ve avukat› savc›l›¤›n davetiyle

ifade vermeye gitmifltir.

‹fadesi al›nan Bulut savc›l›k tara-

f›ndan, “tutuklanmas› talebiyle” mah-

kemeye sevk edilmifltir.

Befliktafl 13. A¤›r Ceza Mahkeme-

si’nde ifadesi al›nan Bulut, buradan

serbest b›rak›lm›flt›r.

‹fadeyi alan savc› Savafl K›rbafl,

mahkeme karar›na itiraz ederek; ayn›

mahkemeden yeni hiçbir delil olmak-

s›z›n, tebligat ç›kartmaks›z›n, Metin

Bulut hakk›nda yeniden "yakalama

karar›” ç›kar›lm›fl ve Nöbetçi A¤›r

Ceza Mahkemesi taraf›ndan tutukla-

ma karar› verilmifltir.

Metin Bulut’un istenildi¤i taktirde

nerede bulunaca¤›, iflyeri bellidir. Ad-

resi, telefonu dava dosyas›nda mev-

cuttur. Buna benzer di¤er davalar›nda

oldu¤u gibi ifade almak için istenildi-

¤i taktirde ulafl›labilecek durumdad›r.

Ama savc›l›¤›n tercihi normal pro-

sedür olmay›p; oldu bittiye getirilerek

dergimiz üzerindeki bask›lara yeni bir

halka eklemifltir.

Hukuki hiçbir temeli olmayan bu

tutuklama kald›r›lmal›, dergimizin sa-

hibi ve yaz› iflleri müdürü Metin

Bulut serbest b›rak›lmal›d›r.

Adaletsizlikleri dile getirirken,

yeni adaletsizliklerle karfl› karfl›ya

kald›¤›m›z bir durumda kim bizden

baflka hangi konuyu yazmam›z›

bekleyebilir!

EELLBBEETTTTEE AADDAALLEETTSS‹‹ZZLL‹‹KK--

LLEERR‹‹NN‹‹ZZ‹‹ YYAAZZAACCAA⁄⁄IIZZ!!

EELLBBEETTTTEE AADDAALLEETT ‹‹SSTTEEYYEE--

CCEE⁄⁄‹‹ZZ!!

GGEERRÇÇEEKKLLEERR‹‹ YYAAZZMMAAYYAA DDEE--

VVAAMM EEDDEECCEE⁄⁄‹‹ZZ!!

EEmmppeerryyaalliizzmmee vvee OOlliiggaarrflfliiyyee

KKaarrflfl›› YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi DDEERRGG‹‹SS‹‹

Emperyalizme vve OOligarfliye KKarfl› YYürüyüfl DDergisi ssahibi vve 

yaz› iiflleri mmüdürü MMetin BBULUT tutukland›

HALKIN AADALET ÖÖZLEM‹N‹ DD‹LE 
GET‹RMEYE DDEVAM EEDECE⁄‹Z!..

Metin BULUT’la
dayanışma için:
Metris T Tipi
Hapishanesi 

T-1 / T-24
Gaziosmanpaşa 

İSTANBUL

Hapishanelerdeki zulmün katletti¤i bir devrimci
Hatice Alankufl ne bir önderdi ne de militand›. Ancak, hapishaneden ka-
çan Mahir'i, Ulafl'›, Ömer'i, Cihan'› ve Ziya'y› az bulunur bir cesaret ve fe-
dakârl›kla evinde saklamay› kabul etti. 
Ama hapishanede öldü. Daha do¤rusu ihmal sonucu öldürüldü....
Bir duruflma s›ras›nda hastaland›. Kar›n a¤r›lar›n›n 'psikolojik' oldu¤u ileri
sürüldü ve hiçbir fley yap›lmadan hastaneden geri gönderildi. 
Sanc›s›n› büyük bir metanetle gö¤üsledi; a¤lamad›, s›zlamad›. A¤r› kesici
i¤neler, çocukça bir umutla kaynat›lan nane limonlar ifle yaramad›. Tan›
konuldu¤unda art›k çok geçti.

Tarih Yazanlar

Devrimci, vatansever ö¤rencile-
rin, Amerikan 6. Filosu’nu pro-
testo eylemine sald›ran polis ta-
raf›ndan, ‹TÜ Gümüflsuyu Ö¤ren-
ci Yurdu’nun ikinci kat›ndan afla-
¤› at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastanede
2244 TTeemmmmuuzz 11996688’’ddee flehit düfl-
tü.
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‘Sonra’ demek ‘asla’ demektir 

Çözüm kollektif çal›flmakt›r

Devrimci SSol 

Ana DDavas›’na

Ça¤r›

Yer: Üsküdar

1. ACM

Tarih: 21 Temmuz,

Sal›

Saat: 10.00

TAYAD’LI

A‹LELER

ENG‹N ÇÇEBER’in

Katilleri 

Cezaland›r›ls›n

ADALET

‹ST‹YORUZ

YYeerr:: Bak›rköy Adliyesi

TTaarriihh:: 22 Temmuz,

Çarflamba

SSaaaatt:: 10.00

HALK CCEPHES‹

TTaarriihh:: 2200 TTeemmmmuuzz

33 AA¤¤uussttooss

YYeerr:: NNaazz››mm HHiikkmmeett

PPaarrkk››

SSaarr››ggaazzii // ‹‹SSTT..

TTaarriihh:: 2244 TTeemmmmuuzz

77 AA¤¤uussttooss

YYeerr:: ‹‹kkiitteellllii //

‹‹SSTTAANNBBUULL

TTaarriihh:: 2255 TTeemmmmuuzz

77 AA¤¤uussttooss

YYeerr:: EEsseennyyuurrtt //

‹‹SSTTAANNBBUULL



D
evrimci tutsak Güler

Zere, kanser hastas›. Te-

davisinin tutsakl›k koflullar›n-

da yap›lamayaca¤› bilimsel

olarak raporlarla belgelen-

mifltir. Yoldafllar›, yak›nlar›,

tedavisi için tahliye edilmesini is-

tiyorlar. Bu bir hak. Yasalar›n ne

dedi¤i de tek bafl›na önemli de¤il

bizim için; bu meflru bir talep ve

meflru bir hak. Ne af, ne merhamet

dilemiyor devrimciler. Hakl› ve

meflru taleplerinde ›srar ediyorlar.

AAff ya da mmeerrhhaammeett, s›radan keli-

meler de¤ildir, düzenin sahiplerinin

›srarla bu kelimeleri kullanmalar›,

bunu dayatmalar› da bofluna de¤il-

dir. Bu ayr› kavramlar›n arkas›nda,

uzlaflmaz bir iiddeeoolloojjiikk kkaavvggaa vard›r. 

D
üzenin aff›na ya da merhameti-

ne s›¤›nmak, düzeni meflrulafl-

t›rmak ve kendi meflru temelini in-

kar etmektir. Düzenin devrimcilerin

gö¤süne takmak istedi¤i ssuuççlluulluukk

yaftas›n› kabul etmektir. Oysa, ül-

kemizin hapishanelerinde yatan hiç-

bir devrimci tutsak suçlu de¤ildir.

Devrimci yaflamlar› ve faaliyetleri

içinde yapt›klar› hiçbir fley, suç

oluflturmaz. Suç, sadece onlar› tut-

sak edenlere aittir. Suçlu olmayan-

lar, af talep etmezler. Suçlu olma-

yanlar, kimseden merhamet de di-

lenmezler. Af ve merhamet, ddüüzzeenn

iiççii ggüüççlleerriinn ve ddüüzzeenn iiççii ddüüflflüünneenn--

lleerriinn kavramlar›d›r.  

1
980’lerin ikinci yar›s›nda, dev-

rimci tutsaklar ad›na “af” keli-

mesinin telaffuz edilmeye bafllad›¤›

dönemden itibaren, ›srarla karfl› ç›k-

t›k bu kavrama. Sistemden “af” iste-

meyi meflrulaflt›rmaya ve teorilefltir-

meye çal›flanlara karfl› da ›srarl›

bir ideolojik mücadele yürüttük.

Bu tart›flmay› yaparken, esas

olarak sistem içilik ve sistem d›-

fl›nda olmak, sistemin s›n›rlar›

ve yasall›¤› içinde düflünmekle

devrimci ölçülerde düflünmek,

tart›fl›l›yordu. 

E
gemen s›n›flar, her yerde,

her koflulda ve her konuda,

ssiisstteemmllee ççaatt››flflmmaaddaann,, ssiisstteemmiinn

yyaassaallll››¤¤›› vvee iiccaazzeett ss››nn››rrllaarr››

iiççiinnddee ddüüflflüünnmmeemmiizzii vvee oo ss››nn››rr--

llaarr iiççiinnddee ddaavvrraannmmaamm››zz›› iissttii--

yyoorrllaarr.. BBuunnuu hheerr vveessiilleeyyllee,, hheerr bbii--

ççiimmddee ddaayyaatt››yyoorrllaarr ddaa.. Güler Ze-

re’yle ilgili hakl›l›k ve meflruluk te-

melinde yükselen mücadeleyi “mer-

hamet” içine hapsetmek istemeleri

de bu yüzdendir... Düzene güvenin,

düzenden medet umun diyorlar bi-

ze. Düzen içindeki ““vviiccddaann,, iinnssaaff,,

mmeerrhhaammeett ssaahhiibbii”” ve ““ssaa¤¤dduuyyuulluu””

güçlere güvenmemizi istiyorlar.

Kürt sorunu mu, Alevi sorunu mu,

tecrit sorunu mu, açl›k ve yoksulluk

sorunu mu... Hepsi için Çankaya’da

veya mecliste bir baflvuru merci

vard›r... Hangi konuda talepte bulu-

nursan›z bulunun, yasalar›n d›fl›na

ç›kmay›n, o zaman düzen size aannllaa--

yy››flfl vvee hhooflflggöörrüü gösterecektir! Ve el-

bette bunun tersi de geçerlidir. Dü-

zenin s›n›rlar›n› ve ölçülerini kabul

etmedi¤inizde, zulümlerden zulüm,

cezalardan ceza be¤enin!.. ‹flte bu

noktada düzen güçleri, düzenin sol-

daki uzant›lar›, devrimcileri s›k s›k

“sa¤duyulu” olmaya, “makul” dav-

ranmaya davet ederler. ‹lkesizli¤i

tavsiye ederler; “ha ‘af’ denmifl, ha

‘özgürlük’, önemli olan tahliye ol-

makt›r!!” Oysa hay›r, önemli olan o

de¤ildir. Yaln›zca günü kurtarmay›

de¤il, ba¤›ms›z, demokratik, sosya-

list bir gelece¤i infla etmeyi hedefle-

yenler için, önemli olan, ilkeli ol-

makt›r, iddial› olmakt›r, kendi mefl-

rulu¤unu esas almakt›r.  

Y
oksulluk sorununa iliflkin, G-8

zirvesinde emperyalist sömü-

rücü liderler, “merhamet” gösterip

halklara sadaka verme karar› al›yor-

lar. Emperyalist liderlerin merha-

metinin ba¤›flta bulunduklar› dolar-

lar›n derecesiyle ölçüldü¤ü bir mer-

hamet türü bu da. Herkesin bildi¤i

ve gördü¤ü gibi, halklar›n sadakaya

de¤il, ekonomik, demokratik, siyasi

haklar›n›n eksiksiz tan›nmas›na ve

uygulanmas›na ihtiyac› var... Bir di-

¤er örnek, Kürt sorununda emper-

yalizm ve oligarfli k›r›nt›lar veriyor

ve k›r›nt›lar karfl›l›¤›nda mücadele-

nin tasfiyesini istiyor... ‹flte bütün

bu yaklafl›mlar›n, bu dayatmalar›n

karfl›s›na hakl›l›¤›m›z, meflrulu¤u-

muz temelinde ç›kmal›y›z. Verilenle

yetinmemeli, hakk›m›z olan› iste-

meli ve onu söke söke almak için

kavgam›z› büyütmeliyiz. Yeryüzün-

deki 4 milyar› aflk›n insan›n açl›k ve

yoksulluk sorununun emperyalist

ülkelerin “yard›m fonlar›” arac›l›-

¤›yla çözülemeyece¤ini bile bile,

“uluslararas› kurumlar›n yoksullara

daha fazla yard›m yapmas›” talebini

savunmak, bu temelde politika yap-

mak, ddüüzzeenniiççiilliikkttiirr.. 

B
iz bunu reddediyoruz. Hayat›n

her alan›nda, her konuda müca-

dele hedeflerimizi, taleplerimi-

zi, sloganlar›m›z›, eylem bi-

çimlerimizi tesbit ederken, bu

bak›fl aç›s›yla hareket ediyoruz. 

A
lternatif olma bilinci ve id-

dias›, iktidar perspektifi,

hayat›n her alan›ndaki her türlü

çal›flmada ve mücadelede bir

flekilde yans›mas›n› bulur. Re-

formizmle devrimci politika,

bu anlamda sadece taktiklerde

de¤il, hayat›n her alan›nda

farkl›l›klar gösterir. A¤›r hasta

bir tutsa¤›n tedavisi ve bunun
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Sadaka DDe¤il HHak
Merhamet DDe¤il AAdalet

K›r›nt› DDe¤il ‹‹ktidar

ÜÜllkkeemmiizziinn hhaappiisshhaanneelleerriinnddee

yyaattaann hhiiççbbiirr ddeevvrriimmccii ttuuttssaakk ssuuççlluu

ddee¤¤iillddiirr.. DDeevvrriimmccii yyaaflflaammllaarr›› vvee

ffaaaalliiyyeettlleerrii iiççiinnddee yyaapptt››kkllaarr›› hhiiççbbiirr

flfleeyy,, ssuuçç oolluuflflttuurrmmaazz.. SSuuçç,, ssaaddeeccee

oonnllaarr›› ttuuttssaakk eeddeennlleerree aaiittttiirr.. SSuuççlluu

oollmmaayyaannllaarr,, aaff ttaalleepp eettmmeezzlleerr.. SSuuççlluu

oollmmaayyaannllaarr,, kkiimmsseeddeenn mmeerrhhaammeett ddee

ddiilleennmmeezzlleerr.. AAff vvee mmeerrhhaammeett,, ddüüzzeenn

iiççii ggüüççlleerriinn vvee ddüüzzeenn iiççii

ddüüflflüünneennlleerriinn kkaavvrraammllaarr››dd››rr..  



için de tahliyesi için mücadeleye

herkesin yaklafl›m› farkl› olacakt›r.

Bu do¤ald›r. Bu noktada esas olan

bu talebin hakl›l›¤› ve meflrulu¤un-

da hemfikir olmak, bu noktada ›s-

rarc› olmakt›r. 

S
›n›flar mücadelesinin tarihi bize

gösterirki, hiçbir hak, egemen

s›n›flar›n merhametiyle gerçeklefl-

memifltir. Sömürücü egemen s›n›f-

larda da böyle bir merhamet

yoktur zaten. S›n›fsal ç›karlar

vard›r; merhamet de ancak bu

sömürücü ç›karlara hizmet etti¤i

kadar olmufltur. Halklar›n yüz-

lerce y›ll›k demokratik kaza-

n›mlar›, 8 saatlik iflgünü’nden

gösteri ve yürüyüfl hakk›na, top-

lanma hakk›na, sendika hakk›-

na, grev ve toplu sözleflme hak-

k›na, 1 May›s’›n alanlarda kut-

lanmas› hakk›na, bas›n yay›n

alan›ndaki haklara, tutsakl›k ko-

flullar›ndaki haklara, mahkeme-

lerde savunma hakk›na kadar,

akla gelen ve gelmeyen tüm

haklar mücadeleyle kazan›lm›fl-

t›r, her biri için bedeller öden-

mifltir. Bu alanda insaf›n, vicda-

n›n, merhametin, sa¤duyunun, ma-

kul olman›n hiçbir rolü olmam›flt›r. 

Dünyada ve ülkemizde, açl›¤a,

yoksullu¤a, faflizme karfl› mücade-

le; eemmppeerryyaalliisstt ssiisstteemmee vvee oonnllaarr››nn

iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinnee karfl› mücadele so-

runudur. SSoorruunn ss››nn››ffssaalldd››rr.. Sorun

merhamet de¤il, aaddaalleett ssoorruunnuudduurr.

Sorun, sadaka de¤il, hhaakk ssoorruunnuu--

dduurr.. Bu s›n›fsall›k içinde, her fley

mücadeleyle, direnifl ve savaflla fle-

killenir. Dahas›, k›r›nt›larla yetin-

meyeceksek, s›radan ekonomik de-

mokratik kazan›mlar da yetmeye-

cektir bize. Bu noktada, her kazan›-

m›, bize devrim yürüyüflünde bir

ad›m att›racak bir kazan›m olarak

görüp de¤erlendirme düflüncesi esas

al›nmal›d›r. S›n›fl› toplumlarda,

herfley bir mücadele konusudur. 

E
mperyalizm ve oligarfli, sol dü-

flünceyi ve prati¤i yokedemeye-

ceklerini bilirler. Bu anlamda da bir

yandan devrimcileri fiziki, siyasi,

örgütsel olarak yoketmeye çal›fl›r-

larken, “kendi denetimlerinde”,

“kendi çizdikleri s›n›rlar içinde bir

sol” yaratmaya çal›flm›fllard›r. Bu

politikada, özellikle de emperyalist

ülkelerde belli sonuçlar alm›fllard›r.

2001’den, yani Amerikan emperya-

lizmin  ““yyaa bbeennddeenn yyaannaass››nn,, yyaa bbaa--

nnaa kkaarrflfl››”” formülüyle dünya halkla-

r›na, örgütlere karfl› savafl ilan etme-

sinden ve tüm emperyalistlerin bu

politikay› benimsemesinden itiba-

ren, solu icazet alt›na alma, aç›k bir

dayatmaya dönüflmüfltür. “Ya benim

istedi¤im gibi, benim çizdi¤im s›n›r-

larda bir sol olacaks›n, ya da seni

‘terör listeleri’ne alarak yokedece-

¤im.” Emperyalist dayatman›n öze-

ti budur. Bu devrimci güçler aç›s›n-

dan en baflta iktidar iddias›ndan

vazgeçmektir. Halklar›n kurtuluflu

iddias›ndan vazgeçmektir. Emper-

yalizme boyun e¤mektir. Ve bütün

bunlardan dolay› da kabul edile-

mezdir. 

B
u dayatma kuflku yok ki, çeflitli

siyasi hareketler üzerinde etkili

de olmufltur. Art›k halklar›n  emper-

yalizme karfl› hiçbir zafer kazana-

mayaca¤›, emperyalist dünya düze-

nini tabi olunmas› gerekti¤i düflün-

cesinden hareket eden politikalar

gelifltirilmifltir. Silah b›rakmalar,

stratejik hedeflerinden vazgeçme-

ler, “ak›lc› solculuk”, “protest hare-

ketler”, bu dayatman›n ürünü olarak

flekillenmektedir. Dünya halklar›n›n

kurtulufl ve iktidar mücadelesi. yüz-

y›ld›r, silaha sar›lmaktan geçmekte-

dir. ‹flte bu noktada emperyalizm en

baflta “silahtan uzak durmay›” da-

yatmaktad›r. Terörizm demagojsi-

nin ve “terör listeleri”nin politik an-

lamdaki ilk hedefi budur. Silahtan,

illegaliteden, radikallikten, militan-

l›ktan uzak duruldu¤u ölçüde sistem

bu solu kutsamaktad›r. Oysa bu yu-

kar›da iflaret edildi¤i gibi, halklar›n

kurtuluflu hedefinden, iktidar iddi-

as›nda vazgeçifltir.  

M
eksikal› köylü devrimcisi

Zapata, egemen s›n›flar›n

kendilerini silahs›zland›rmak is-

temesi üzerine flöyle der: “Tü-

feklerimiz olmazsa, topraklar›-

m›z› nas›l alabiliriz? Ya da onla-

r› nas›l elimizde tutabiliriz?”

As›l soru budur. Çünkü, s›n›flar

mücadelesinde, egemenlerle ezi-

lenlerin mücadelesinde egemen-

lerin vicdan›na, merhametine,

insaf›na s›¤›nmak, öyle sonuç

almak hiçbir zaman mümkün

de¤ildir. Zapata’n›n dedi¤i gibi,

“Tüfeklerimiz olmazsa...” hiçbir

fleyimiz olmaz. Hiçbir fley kaza-

namay›z ve kazand›¤›m›z hiçbir

fleyi koruyamay›z. “Tüfek”, ba-

zen, teslim al›namayan bir irade

olur, bazen açl›¤›n koynunda yürü-

yüfltür, bazen ölümü göze al›fl›m›z-

d›r tüfe¤imiz, bazen fedad›r, ve ço-

¤unlukla da bizzat kendisidir delik-

li demirin. Merhamet de¤il adalet,

sadaka de¤il hak, k›r›nt› de¤il ikti-

dar isteyenler, tarihin iyi bir ö¤ren-

cisi olmak zorundad›rlar. Tarihin iyi

bir ö¤rencisi olunmad›¤›nda, bugü-

nün öncüsü ve önderi olunamaz.

Kurtulufl yolunda ilerlenemez.  

‹
flte bütün bu nedenlerden dolay›,

Güler Zere için de merhamet iste-

miyoruz. Güler Zere ve benzeri du-

rumdaki tüm di¤er tutsaklar için, 10

Saatlik sohbet hakk› için mücadele-

yi yükseltme ça¤r›s›n› yap›yoruz.

Bir ‹ran atasözü diyor ki, “Haks›z

yere dökülen kan kurumaz.” O yüz-

den kurumuyor bizim kan›m›z. Bi-

zim kan›m›z› döken emperyalizm

ve oligarfli, haks›zd›r, gayri-meflru-

dur. Bu yüzden hiç kurumayacak

kan›m›z, ta ki o kan›n hesab› soru-

luncaya kadar. Güler’i gün gün ölü-

me sürükleyenler de bilmeli ki, Gü-

lerler’in kan› da kurumaz. 

Say›: 189 5GÜNDEM

GGüülleerr

ZZeerree vvee bbeennzzeerrii dduurruummddaakkii

ttüümm ddii¤¤eerr ttuuttssaakkllaarr iiççiinn,, 1100 SSaaaattlliikk

ssoohhbbeett hhaakkkk›› iiççiinn mmüüccaaddeelleeyyii

yyüükksseellttmmee ççaa¤¤rr››ss››nn›› yyaapp››yyoorruuzz..  BBiirr

‹‹rraann aattaassöözzüü ddiiyyoorr kkii,, ““HHaakkss››zz yyeerree

ddöökküülleenn kkaann kkuurruummaazz..”” OO yyüüzzddeenn

kkuurruummuuyyoorr bbiizziimm kkaann››mm››zz.. BBiizziimm

kkaann››mm››zz›› ddöökkeenn eemmppeerryyaalliizzmm vvee

oolliiggaarrflflii,, hhaakkss››zzdd››rr,, ggaayyrrii--mmeeflflrruudduurr..

BBuu yyüüzzddeenn hhiiçç kkuurruummaayyaaccaakk

kkaann››mm››zz,, ttaa kkii oo kkaann››nn hheessaabb››

ssoorruulluunnccaayyaa kkaaddaarr.. GGüülleerr’’ii ggüünn ggüünn

ööllüümmee ssüürrüükklleeyyeennlleerr ddee bbiillmmeellii kkii,,

GGüülleerrlleerr’’iinn kkaann›› ddaa kkuurruummaazz..



““MMeerrhhaammeett EEtt GGüüll”” diye bir

bafll›k atm›flt› Taraf gazetesi. Bu

bafll›¤›n alt›nda flöyle deniyordu:

“Güler Zere, ‹smet Ablak, Erol Za-

var... Üçü de cezaevinde ve ileri de-

recede kanser. Doktor raporuna

ra¤men tahliye edilmeyen üç mah-

kûmu sadece Cumhurbaflkan› Gül

kurtarabilir…. Bu üç mahkûmun

tteekk kkuurrttuulluuflfl üümmiiddii Cumhurbaflkan›

Gül’ün elinde. Çünkü Anayasa’ya

göre bir tek Gül’ün aaff yyeettkkiissii var.”

(8 Temmuz 2009)

Emperyalistlerin G-8 toplant›-

s›nda Afrika ülkelerine 2200 mmiillyyaarr

ddoollaarr yard›m yap›lmas› karar› al›n-

d›. 

Bu iki yaklafl›m aras›nda bir

benzerlik var. A¤›r bir hastal›¤a ya-

kalanan tutsa¤› tahliye etmek de,

yoksullara flu kadar dolar vermek

de, “hak” de¤il; emperyalistlerin,

yönetenlerin yoksullara, ezilenlere

bir ““llüüttffuu”” ve ““mmeerrhhaammeettii”” gibi

görülüyor. 

Dünyay› vicdanl›, “iyi” insanla-

r›n düzeltece¤i burjuva, küçük-bur-

juva saflarda yayg›n bir görüfltür.

Mesela BBiillll GGaatteessler’in vicdan› gi-

bi. “Gates gibi on tane daha adam

olsa...” diye yazarlar. On Gates ol-

sa, ne yoksulluk kalacakt›r, ne okul-

suz çocuk!!! Egemen s›n›flar›n vic-

dan›na seslenmek, onlar›n merha-

met duygular›n› uyand›racak fleyler

söylemek, reformist kesimlerde de

benimsenen bir tarz olmufltur. Re-

formizm düzenin “kabul edebilece-

¤i” fleylerin çerçevesini, düzenin

müdahalesine gerek kalmaks›z›n

kendisi çizer.

Bu anlay›fl, kayna¤›n› yine em-

peryalistlerden almaktad›r. Bill Ga-

tes, 2008’de Davos’ta yap›lan Dün-

ya Ekonomik Forum toplant›s›nda

““iinnssaanncc››ll--yyaarraatt››cc›› kkaappiittaalliizzmm””

kavram›n› gündeme getirmiflti. Ve

flöyle diyordu: “Kapitalizmi sadece

zenginlere de¤il yyookkssuullllaarraa ddaa hhiizz--

mmeett eeddeerr hale getirmeliyiz. Yeni bir

kapitalizm geliflmekte olan dünyaya

yarar sa¤l›yor. YYookkssuullllaarraa yyöönneelliikk

pprroojjeelleerr gelifltirmek zorunday›z.

Kapitalizm, kkâârr ve yyookkssuullllaarraa yyaarr--

dd››mm›› bbiirrlleeflflttiirrmmeekk zorundad›r. YYaarraa--

tt››cc›› kkaappiittaalliizzmmddee bir baflka rol de

hükümetlere düflüyor...” (Radikal,

29 Ocak 2008 )

Gates, emekliye ayr›larak kendi-

ni hay›r ifllerine adayaca¤›n› duyur-

mufltu!... Kim bu Gates? 6600 mmiillyyaarr

ddoollaarrll››kk sseerrvveettiiyyllee dünyan›n en

zengin üç kiflisinden biri... fiirketi

kendisine yy››llddaa 77,,88 mmiillyyaarr ddoollaarr

kazand›r›yor. 200 milyar dolarl›k

yaz›l›m pazar›n›n % 90’›n› elinde

tutan dev tekel Microsoft’un sahibi.

fiirketlerinde 40 bine yak›n emekçi-

yi sömürüyor. Yahoo’yu almak, te-

kel konumunu pekifltirmek için 4455

mmiillyyaarr ddoollaarr›› gözden ç›karan bu

“insanc›l kapitalist”, birkaç milyon

dolarl›k yard›m flovlar›yla insanc›l

kapitalizmin teorisini yap›yor. 

Yoksullara yard›m eden ““iiyyii kkaa--

ppiittaalliissttlleerr””,, ayn› zamanda yoksul-

lar›n emperyalist tekellere olan tep-

kilerini de yumuflat›yor. Dünyay›

kan gölüne çeviren, açl›¤›n, yoksul-

lu¤un as›l yarat›c›lar›, kendini hay›r

ifllerine adayan birer “iyilik mele¤i-

ne” dönüflüveriyorlar. Üstelik yap›-

lan hay›rlar›n hepsini de vergiden

düflen “melekler” bunlar... Kapita-

lizmin “yarat›c›l›¤›na” diyecek yok

do¤rusu! Bunu da insanc›l kapita-

lizm olarak pazarl›yorlar. Böylece

reformist kesimleri de kendi ideolo-

jik cephelerine çekmifl oluyorlar.

Ülkemizde SSaabbaanncc››llaarr,, KKooççllaarr,,

ZZoorrlluullaarr da benzer flovlarla “hay›r

iflleri” yaparlar. VVaakk››ffllaarr kurarak

e¤itime, sanata, bilime büyük katk›-

larda(!) bulunurlar ve bu asalak sö-

mürücüler, faflist hareketi çantalar

dolusu paralarla finanse eden, cunta-

lar› destekleyen, iflsizli¤in, açl›¤›n,

zulmün sorumlusu bu tekelci patron-

lar, bir anda “iyiliksever, hay›rsever”

insanlara dönüflüverirler.

Bir yanda zzeennggiinnlleerriinn sseeffaahhaatt››

artarken di¤er yanda yyookkssuullllaarr››nn

sseeffaalleettii art›yor. Zenginler ve yok-

sullar aras›ndaki uçurum derinlefl-

tikçe, tekellerin emrindeki devletle-

rin halklar üzerindeki bask›lar› art›-

yor. Ve fakat, yaln›zca bask›yla mil-

yarlarca yoksulu uzun süre denetim

alt›nda tutamayaca¤›n› bilen burju-

vazi, emekçilerin öfkesini, tepkisini

azaltabilmenin yöntemlerinden biri

olarak, merhameti, vicdan›, vak›fla-

r›, sadakalar›, yard›m flovlar›n› dev-

reye sokar. 

‹nsanlar›n do¤al olarak sahip ol-

malar› gereken ekonomik, demok-

ratik, sosyal haklar›, bu ya¤ma ve

talan düzeninde “ iyi niyetli burju-

valar›n” insaf›na b›rak›lm›flt›r.

AKP’nin yaratmak istedi¤i sadaka

kültürünün mant›¤› da ayn›d›r. 

Halk›n bbeesslleennmmee,, bbaarr››nnmmaa,, ee¤¤ii--

ttiimm,, ssaa¤¤ll››kk gibi en temel haklar›n›

elinden alan devlet, oluflturulan yar-

d›m fonlar› ya da yard›m kuruluflla-

r› arac›l›¤›yla yapt›¤› “yard›m”larla

“koruyucu devlet” olarak halklar›n

gözünü boyamaya çal›fl›yor. Halkla-

r› sadakalarla yaflamaya muhtaç ha-

le getiren emperyalistler ve iflbirlik-

çileri, kurtar›c› rolüne soyunarak

hem milyonlar›n gözünde kendi

suçlar›n›n üzerini örtmüfl, hem de

yoksullar›n tepkilerini bertaraf ede-

rek, ss››nn››ff bbiilliinncciinnii bulan›klaflt›rm›fl

oluyorlar. 

Güler Zere için Cumhurbaflka-

n›’ndan af ya da, merhamet dilemek
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MERHAMET DE⁄‹L ADALET!

GÜLER SERBEST
KALANA KADAR!

Ankara TAYAD’l› Aileler “Gü-

ler Zere’ye Özgürlük” taleplerini

4. haftada yine Yüksel Cadde-

si’nde yapt›klar› eylem ile hayk›r-

d›lar. ‹nsan Haklar› An›t› önünde

toplanan tutsak yak›nlar› ve Gü-

ler’i sahiplenen Ankaral›lar burada

TAYAD’l› Aileler imzal› “Kanser

hastas› Güler Zere’ye özgürlük”

yazan pankart› açt›lar. 

Sloganlarla bafllayan eylemde

TAYAD’l› Mehmet Y›lmaz “Art›k

hapishaneden tabut kald›rmak iste-



de, zenginlerden sadaka dilenmek-

ten farks›zd›r. YYaaflflaammaa hhaakkkk›› tteemmeell

hhaakktt››rr.. Oligarflinin yöneticilerinin

iki duda¤› aras›nda lütfedilecek, ba-

¤›fllanacak alelade bir fley de¤ildir.

Ama bugün Güler Zere ve tüm has-

ta tutsaklar için acil olan özgürlük,

merhamet dilenerek elde edilecek

bir basitli¤e indirgenmektedir. Ta-

rihte hangi hak, hangi özgürlük ege-

menlerden dilenerek kazan›lm›flt›r?

Bu, tarihin s›n›f savafl›mlar› oldu¤u-

nu reddetmektir. 

Oligarflinin, emperyalizmin ada-

letine, vicdan›na s›¤›n›larak hiçbir

fley kazan›lamaz. E¤er onurundan,

ahlak›ndan, ideallerinden, ideolo-

jinden vazgeçerek bir fleyler kazan›-

l›yorsa, zaten orada esas olarak bir

kkaazzaannçç de¤il, kkaayybbeettmmeekk söz ko-

nusudur. Ülkemizde zaman zaman

gündeme gelen “Af” m› “özgürlük”

mü tart›flmas› da bunun bir tezahü-

rüdür. Cumhurbaflkan›’ndan veya

A‹HM’den medet ummak; sistemin

“merhamet gösteren”, “hofl gören”;

“yard›m eden”, “iyiliksever görünü-

münü aklay›p meflrulaflt›rmakt›r.

Bu, bütün sömürünün, faflizmin ya-

rat›c›s› tekelleri aklamakt›r.. fiimdi

Güler’i, Cumhurbaflkan›n›n parla-

mentonun, hükümetin “affetmesi”

ne anlam tafl›r? Güler’i, Güler gibi-

leri, tecritte oo hhaallee ggeettiirreenn kkeennddiillee--

rrii ddee¤¤iill mmii?? Onun ölümünden so-

rumlu olanlardan “af!” istemek, as-

l›nda onlar› tteeccrriitt ppoolliittiikkaass››nnddaann

ssoorruummlluu ggöörrmmeemmeekk demektir. 

Bill Gatesler’den, tekellerden

yoksullu¤a çözüm bulmas›n› iste-

mek de ayn› fleydir. Dünya halklar›-

n› aç b›rakanlardan yard›m istemek,

onlar›n açl›ktan, yoksulluktan so-

rumlu olduklar› gerçe¤ini gizleme-

ye hizmet eder. 

Egemen s›n›flar, a¤lay›p s›zla-

yan, yalvaran türde bir YOKSUL-

LU⁄U tteeflflvviikk eeddiiyyoorrllaarr. Televiz-

yonlar›n ister yar›flma programlar›-

na, ister yard›m programlar›na ba-

k›n; ne kadar yalvar›p yakar›rlarsa,

ne kadar a¤lay›p s›zlarlarsa, o kadar

ödüllendiriliyorlar. Belli bir döne-

me kadar a¤lay›p s›zlamak utanç

verici, onur k›r›c› görülürken, bu-

gün bunu piflkinli¤e, aymazl›¤a,

yalvarmaya dönüfltürülmüfl olmas›,

yozlaflt›r›lan sistemin merhametine

s›¤›nan bir yoksullu¤u ifade ediyor. 

Egemen s›n›flar, halklara vere-

cekleri herfley için mmeerrhhaammeett ddii--

lleennmmeessiinnii istiyorlar. Sadakayla, di-

lencilik kültürünü gelifltiriyorlar. Bu

politik olarak hhaakk aarraammaa mmüüccaaddee--

lleessiinniinn ddee oorrttaaddaann kkaallkkmmaass›› de-

mektir. Yoksul halklara hakk›n› ara-

mak yerine ddiilleennmmeeyyii dayat›yorlar.

Yozlaflt›rmay› körükleyerek, insan-

lar›n kifliliklerini ezip, onursuzlaflt›-

r›yorlar. Kadercili¤i, flükürcülü¤ü

gelifltirerek, sadakay› meflrulaflt›ran,

açl›¤› yaratan sistemi sorgulama-

yan, onlar›n karfl›s›na dikilmeyen

bir kültür yarat›yorlar. 

Bunun siyasi alandaki yans›mas›

da haklar› mücadeleyle de¤il, iiccaa--

zzeettllee elde etme anlay›fl› olarak kar-

fl›m›za ç›k›yor. Bu, emperyalist sis-

temle çat›flmayan, ona aç›k veya ör-

tülü boyun e¤en tüm reformist ke-

simlerin anlay›fl›d›r. Bu kesimlerin

temel taleplerinden biri; yyookkssuull üüll--

kkeelleerriinn bboorrççllaarr››nn››nn ssiilliinnmmeessii,, ddaa--

hhaa ffaazzllaa yyaarrdd››mm yyaapp››llmmaass››dd››rr.. .

Ülkemizde de Emek Platfor-

mu’ndan, ÖDP’ye kadar hemen

tüm reformistler ayn› anlay›flla,

“IMF borçlar› silinsin” bile diyeme-

yip, “borçlar›n ertelenmesini” iste-

mifllerdir. 

Tüm bu anlay›fllar›n temelinde;

kapitalist sisteme cepheden bir sa-

vafl açmak yerine, sistemin ““iiyyiilleeflfl--

ttiirriillmmeessii””yyllee sorunlar›n çözülece¤i-

ne inanmak vard›r. ‹nanman›n da

ötesinde haklar›n mücadeleyle, be-

del ödeyerek al›nmas›ndan kaçma

vard›r. Bu noktada savunduklar› ka-

pitalizmin -biraz iyilefltirilerek- de-

vam›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

Açl›¤a karfl› mücadele de, hak

arama mücadelesi de burjuvaziyle

gö¤üs gö¤üse çat›flmak demektir.

Bedel ödemeden hiçbir hakk›n ka-

zan›lmas› mümkün de¤ildir.. 11 mmiill--

yyaarr aaçç››nn,, 44 mmiillyyaarr yyookkssuulluunn oldu-

¤u bir dünyada hiçbir sadaka mil-

yarlar›n sefelate sürükleniflinin önü-

ne geçemez. Düzenle çat›flmaya gir-

mek yerine, düzenin icazetine s›¤›-

nan anlay›fllar, bu yüzden halklar

için bir alternatif oluflturamazlar. 

Mücadele iflkenceler, tutsakl›k-

lar, flehitlikler, iflten-okuldan at›lma

pahas›na veriliyor. Bütün haklar mi-

litan bir mücadeleyle; iflgallerle,

gösterilerle, mitinglerle, grevlerle,

yürüyüfllerle, tafll› sopal› çat›flma-

larla ve direnifllerle meflruluk teme-

linde gelifltiriliyor. 

Güler Zereler’i özgürlü¤üne ka-

vuflturacak, dünya halklar›n› insan-

ca bir yaflama sahip olmalar›n› sa¤-

layacak olan merhamet dilemek,

zenginlerden yard›m beklemek de-

¤il bbiizziimm oollaann››,, eenn tteemmeell hhaakkkk››mm››zz

oollaann›› almak için söke söke mücade-

le etmektir. Merhamet dilemesi ge-

reken Gülerler’i ölüme, 5 milyar in-

san› açl›¤a ve yoksullu¤a sürükle-

yenlerdir. Merhamet dileyerek,

onursuzca yaflamaktansa bazen tek

bafl›na bazen yüzlerle, milyonlarla

faflizmin karfl›s›na dikilip, boyun

e¤mektense ölmeyi ye¤ tutmak

halklar›n onurlu tarihleri ve kurtu-

lufl yoludur.

Say›: 189 7GÜLER ZERE

Merhamet 
De¤il Adalet!

Lütuf De¤il
Hak! GÜLER

ZERE’YE 
ÖZGÜRLÜK!

miyoruz” diyen Y›lmaz; adalet ta-

lepleri gerçekleflene kadar ça¤r›la-

r›n› sürdüreceklerini söyledi.

Eylem boyunca “Güler Zere

Serbest B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun, Güler Zere’ye

Özgürlük, Sohbet Hakk› Uygulan-

s›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›

hayk›r›ld›. Sosyalist Parti, Ankara

‘78’liler Derne¤i ve Ankaral› ay-

d›n ve sanatç›lar›n da destek verdi-

¤i bas›n aç›klamas›na 70 kifli kat›l-

d›. Aç›klama sonunda Güler ser-

best b›rak›lana kadar her cumarte-

si Yüksel Caddesi’nde olunaca¤›

ilan edildi.
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- Ailesi, TAYAD’l›lar, Ada-

na’daki demokratik kitle ör-

gütleri, GGüülleerr iiççiinn oottuurrmmaa

eeyylleemmii bbaaflflllaatttt››llaarr.. 

-- PPoolliiss 44.. ggüünn ddee oottuurrmmaa

eeyylleemmiinnee ssaalldd››rrdd››

-- EEyylleemm,, ssaalldd››rr››nn››nn hheemmeenn

aarrdd››nnddaann ddeevvaamm eettttiirriillddii...... 

--SSaalldd››rr››llaarr››nn››zz,, BBaasskk››nn››zz,,

TTeerröörrüünnüüzz...... HHiiçç BBiirr GGüüçç,,

ÖÖzzggüürrllüükk ttaalleebbiimmiizzii eennggeell--

lleeyyeemmeezz!!

Güler Zere'nin babas›n›n

da aralar›nda yer ald›¤› TA-

YAD'l› Aileler, 10 Temmuz

günü Adana Balcal› Hastane-

si önünde yapt›klar› bas›n

aç›klamas›yla, Güler Zere

tahliye edilinceye kadar has-

tane önünde oturma eylemi

bafllatt›klar›n› duyurdular. 

“Güler Zere Gün Gün Ölüme

Gidiyor, Yaflamas› ‹çin Senin de

Yapabilece¤in Bir fiey Var! Güler

Zere’ye Özgürlük” pankart› ve Gü-

ler Zere ile ilgili dövizlerin aç›ld›¤›

eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na

fiemsettin Kalkan bir aç›klama yap-

t›. Kalkan; “Adana Tabip Odas› ve

Çukurova Üniversitesi T›p Fakülte-

si’nin 3 raporuna ra¤men hala Bal-

cal› Hastanesi mahkum ko¤uflunda

tutuklu bulunmaktad›r. Bugüne ka-

dar tüm giriflimlere ra¤men tahliye

edilmedi” dedi.

Kalkan’›n aç›klamas›n›n arka-

s›ndan Güler Zere’nin babas›  Hay-

dar Zere söz ald› ve “Güler tahliye

edilene kadar burada oturaca¤›m”

diyerek TAYAD’l›larla beraber

oturma eylemine bafllad›.

Çevrede bulunan hasta yak›nla-

r›n›n da yo¤un ilgi gösterdi¤i eylem

boyunca “Güler Zere’ye Özgürlük,

Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”

sloganlar› at›ld›.

‹HD ve ESP temsilcilerinin de

destek verdi¤i aç›klamada herkese

dayan›flma ça¤r›s› yap›ld›.

Güler Zere ‹‹çin HHerkes

Birfley YYapabilir

Yaklafl›k 200 kifliye yak›n kifli-

nin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›na

hastane içindeki hasta yak›nlar› da

destek verdi. 

Oturma eyleminin birinci gü-

nünde hasta yak›nlar› ziyaret edile-

rek oturma eyleminin amac› anlat›-

l›p Güler Zere hakk›nda bilgi veril-

di. El ilanlar› da¤›t›ld›. Hasta yak›n-

lar› da gün boyunca yapt›klar› ziya-

retlerle desteklerini verdiler. Nas›l

yard›mc› olabileceklerini sordular.

Gün boyu TAYAD’l› Ailelerin ya-

n›nda oturarak eyleme destek ve-

renler oldu. 

Oturma eyleminin ilk gecesi

mahallelerden gençler gelerek des-

tek verdiler. Yine hastanede yak›n-

lar› olan ‹skenderun ve Urfa’dan iki

ayr› grup destek verdiler. 

Oturma EEylemine

Tahammülsüzlük

Hastane önünde oturma ey-

leminin ikinci günü sabah›n

ilk saatlerinde hastanenin

Özel Güvenlik Görevlileri

oturma eylemine  tahammül-

süzlü¤ünü gösterdi. 

Sabah saat 7.30 civar›nda iki ta-

ne özel güvenlik görevlisi oturma

eylemi yapan ailelere “buras› kamu

binas›, bu pankart› indirin, izin al-

d›n›z m›, gidin rektörden izin al›n,

pankart› siz indirmezseniz daha

sonra gelip biz indirece¤iz” diye-

tehdit ettiler. TAYAD’l› Aileler ey-

lemlerinin amac›n› anlatarak hiçbir

koflulda pankartlar›n› kald›rmaya-

caklar›n› söylediler. 

Oturma eyleminin ikinci günü

de gün boyunca destek ziyaretleri

eksik olmad›. 

‹stanbul’dan Grup Yorum ele-

manlar›ndan Öznur Turan’da otur-

ma eylemine destek verdi. Yine

destek verenler aras›nda DTP Sey-

han ‹lçe Meclis üyesi ile mahalle

muhtarlar› da vard›. Ziyaretçiler el

ilanlar›ndan alrak AAddaalleett BBaakkaannll››--

¤¤››’’nnaa ffaakkss ççeekkeecceekklleerriinnii söyledi-

““AAddaalleett BBaakkaann››''nnaa,,

CCuummhhuurriiyyeett SSaavvcc››ss››nnaa

sseesslleennmmeekk iissttiiyyoorruumm..

BBiirr bbaabbaann››nn ffeerryyaadd››nn››

dduuyyuunn...... SSiizzddeenn aaff

ddiilleemmiiyyoorruumm.. SSiizzddeenn

mmeerrhhaammeett ddiilleemmiiyyoorruumm..

YYaassaallaarr››nn››zz›› uuyygguullaayy››nn

bbaaflflkkaa bbiirr flfleeyy

iisstteemmiiyyoorruumm.. OO

yyaassaallaarr›› kkeennddiinniizz

yyaapptt››nn››zz..

UUyygguullaammaayyaaccaakkssaann››zz

nniiyyee yyaapptt››nn››zz..””

HHaayyddaarr ZZeerree

Güler’in YYat›r›ld›¤› BBalcal› HHastahanesi ÖÖnünde OOturma EEylemi

‘TAHL‹YE ED‹LENE KADAR BURADAYIZ!’



ler. 

Oturma EEyleminin

Üçüncü  GGünü: PPolis vve

Özel GGüvenli¤in

Ortaklafla SSald›r›s›

AKP Hükümeti tecrit politikala-

r›yla tutsaklar› katletmeye,  iflkence

yapmaya devam ediyordu. Güler

Zere’nin tahliye edilmemesi tama-

men AKP’nin kendi yasalar›n› da

hiçe sayarak devrimcilere olan düfl-

manl›¤›n›n sonucuydu. Güler Zere

için yürütülen kampanya ve hastane

önünde bafllat›lan oturma eylemi,

AKP’nin katliamc› yüzünü de teflhir

ediyordu. Ve hastane önünde otur-

ma eylemi yapan TAYAD’l› Aile-

ler’e polisin sald›r›s› gecikmedi. 

13 Temmuz günü önce özel gü-

venlik elemanlar› gelerek oturma

eylemi yapan aileleri; “Rektörlük

rahats›zl›k duyuyor, pankart› indirin

yoksa biz zorla indirece¤iz” diyerek

tehdit ettiler. TAYAD’l› Aileler ve

Güler Zere’nin babas›, Güler tahliye

olana kadar hastane önününden ay-

r›lmayacaklar›n› bildirmeleri üzeri-

ne gittiler ve yar›m saat sonra 15 ci-

var›nda polis ve özel güvenlikçi ge-

lip biber gaz› s›karak sald›rd›lar. 

Güler Zere’nin babas›n›, yak›n-

lar›n› ve TAYAD’l›lar› yaka paça

yerlerde sürüklediler. Pankartlar› ve

dövizleri y›rtarak toplad›lar. Aileler

oturma eylemi yaparak sloganlarla

sald›r›ya karfl› direndiler. Hasta ya-

k›nlar›n›n da polislere tepki göster-

mesi üzerine polisler b›rak›p gitti-

ler. 

Sald›r›lar›n›z, BBask›n›z,

Terörünüz... HHiç BBir Güç,

Özgürlük TTalebimizi

Engelleyemez!

Bunu en iyi bilenlerden birisi-

dir oligarflinin polisi. Hiç bir sal-

d›r› TAYAD’l› Ailelerin evlatla-

r›n› sahiplenmesini engelleye-

mez. Bugüne kadar engel olama-

m›flt›r. TAYAD’l›lar “Güler Zere

tahliye olana kadar” demifllerse

e¤er, hiçbir güç onlar› hastanenin

önünden kald›ramayacakt›r. 

Polisin sald›r›s›ndan iki saat

sonra TAYAD’l›lar bir bas›n

aç›klamas› yapacaklar›n› duyur-

dular. TAYAD’a yap›lan sald›r›y›

k›nayan demokratik kitle örgüt-

leri oturma eylemine destek ve-

rerek ortak bir eylem yapt›lar.  

Yap›lan eylemde sald›r›n›n de-

mokratik bir hakka yönelik oldu¤u-

nu ve “Güler ZERE’ye özgülük” ta-

lebine yap›ld›¤›n› belirterek bask›

ve sald›r›lara ra¤men pankartlarla

oturma eylemine devam edecekleri-

ni belirttiler. 

Okunan bas›n aç›klamas›n›n ar-

d›ndan yar›m saatlik oturma eylemi

yap›ld›. Oturma eylemi s›ras›nda

‹HD Adana fiube yönetiminden Os-

man Kara, söz alarak hasta tutsaklar

hakk›nda bilgi verdi ve Güler Ze-

re’nin bu koflullar alt›nda yaflaya-

mayaca¤›n› belirtti. Eyleme E¤itim-

sen, Al›nteri, Mücadele Birli¤i,

ESP, DTP temsilcileri de kat›larak

destek verdiler. Eylem boyunca

aç›k kalan “Güler Zere’ye Özgür-

lük” pankart› eylemin ard›ndan eski

pankart›n as›l› bulundu¤u yere tek-

rar as›ld› ve oturma eylemine de-

vam edildi. Hasta yak›nlar› da çev-

rede eylemi izleyerek destek verdi.

Güler Zere’nin ailesi ve TA-

YAD’l›lar Güler Zere tahliye edile-

ne kadar oturma eylemlerinin süre-

ce¤ini duyurdu.

Oturma EEylemine

Destekler Büyüyor...

Oturma eyleminin bafllad›¤›

ilk günden itibaren gerek hasta

yak›nlar›ndan gerekse halk›n çe-

flitli kesimlerinden yo¤un bir sa-

hiplenme var. TAYaD’l› Ailele-

ri’n çal›flmalar›yla “herkesin ya-

pabilece¤i bir fley vard›r” ger-

çekli¤inden hareket ederek Gü-

ler Zere’ye özgürlük talebi hal-

k›n her kesimine ulaflt›r›lmaya

çal›fl›l›yor. Ve yap›lan çal›flmala-

r›n sonuçlar› da bu gerçe¤i do¤-

ruluyor. Kampanyadan ilk kez

haberdar olan kifliler bile yapabi-

lece¤i bir fleylerin oldu¤unu gö-

rerek elinden geleni yap›yor. 

Mesela hastane önünde oturma

eylemi yap›lan yerden bir kaç örnek

aktaral›m: “... bir bayan geldi, otur-

ma eylemi yap›lan yerdeki as›l›

pankart› görüp ne oldu¤unu sordu.

TAYAD’l›lar›n durumu anlatmas›n-

dan sonra hemen yan›m›zda elinde-

ki telefondan Adalet Bakan›'n› ara-

d›. Yetkili biri ile görüfltürdüler. Ba-

yan telefonda flöyle dedi: "Ben Ada-

na'dan Balcal› hastanesinden ar›-

yorum. Burada Güler Zere isimli

bir hasta yat›yor. Ben bu insan›n

tahliye olmas›n›, özgürlü¤üne ka-

vuflmas›n› istiyorum. " Konuflmadan

sonra ayr›ca bizden el ilan› da ala-

rak yan›m›zdan ayr›ld›”.

Baflka bir örnek: “Bir ara yafll›

teyze gelip Güler için dualar etti.

Da¤›tt›¤›m›z el ilan›ndan istedi.

Çevresine da¤›taca¤›n› söyledi.

Verdik.” ...

Sabah hastane personelinden bir

stajer geldi. Pankart›n neden burada

as›l› oldu¤unu sordu. Biz de kendi-

sine anlatt›k. Faks çekebilece¤ini

söyledik. Arkadafllar›na da söyleyip

faks çekeceklerini söyledi.

-Saat 14.00'te Mersin'den ziya-

retçilerimiz geldi. Mersin Haklar

Derne¤i'nden 5 kifli oturma eyle-

mine destek verdi.. 

ÖDP Gençlik Kollar›’ndan üç

kifli geldi.

Gelenlere Güler'in son durumu-

anlat›larak Güler’in tedavisi için

özgürlük talebine destek verilmesi

isteniyor.
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HAYDAR ZERE:

““BBeenniimm bbaaflfl››mmaa ggeelleenn hheerrkkeessiinn bbaaflfl››nnaa

ggeelleebbiilliirr.. KK››zz››mm››nn ööllmmeemmeessii iiççiinn hheerrkkeessiinn

yyaappaaccaa¤¤›› bbiirr flfleeyy vvaarr..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Eyleminize 4. gün sald›r› oldu.

Niye sald›rd›lar?

HHaayyddaarr ZZeerree:: Rektörlük göndermifl. Rek-

törlük “Onu nas›l kurtaray›m” diye düflünmü-

yor, bundan rahats›z olmuyor da, bizim burada oturma

eylemi yapmam›zdan m› rahats›z oluyor? Eylemi k›z›m

ölmesin diye yap›yorum. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r›y› anlat›r m›s›n›z? 

HHaayyddaarr ZZeerree:: Güvenlikten 3 kifli gelerek,“Pankart›

indirin , Rektör rahats›z oluyor” dediler. Ben de “indir-

meyiz, k›z›m a¤›r hasta ölümle pençelefliyor, çocu¤umu

versinler tedavi ettireyim diye ast›k pankart›” dedim.

“Gelece¤iz, indirece¤iz” deyip gittiler. Saat

11.30’da minibüsle resmi polisler geldi. Birlefltiler, üze-

rimize geldiler, pankart› sökmeye bafllad›lar. 

Biz engel olduk, b›rakmad›k. Hepsi topland› b›çakla

kestiler. Bacana¤›m Cemal ile pankart› kuca¤›m›za al-

d›k vermeyiz diye.

TAYAD’tan Emrah’la beraber 3 kifliydik. Emrah’a

biber gaz› s›kt›lar. Bizi de ikimizi pankartla beraber sü-

rüklediler. 10-15 metre sürükledikten sonra elimizi ko-

lumuzu büküp pankart› ald›lar. 

Onlar pankart› al›p gittikten sonra biz yine oturmaya

devam ettik. Sonra TAYAD’l›lardan gelen oldu. Tekrar

pankart getirdiler. Aç›klamam›z› yapt›k, pankart›m›z›

ast›k. Oturma eylemimiz devam ediyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Sizi susturarak, k›z›n›z› bir baba olarak

ölüme terk etmenizi mi istiyorlar?

HHaayyddaarr ZZeerree:: Acaba onlar›n çocu¤u bu durumda ol-

sa ne yaparlar, sessiz mi kal›rlar? Çocuklar›n› kurtarmak

CEMAL COfiKUN: (Güler Zere’nin enifl-

tesi)

“BB‹‹ZZ EEKKOONNOOMM‹‹KK YYAARRDDIIMM TTAALLEEPP

EETTMM‹‹YYOORRUUZZ,, DDAAYYAANNIIfifiMMAA

‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ..””

““BBiizz TTAAYYAADD aaiilleessii oollaarraakk hhiiççbbiirr zzaammaann

iinnssaannllaarr iiççiinn ööllüümm,, hhaassttaall››kk iisstteemmiiyyoorruuzz..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Eyleminizde sald›r›ya u¤rad›n›z,

ne diyeceksiniz?

CCeemmaall CCooflflkkuunn:: Biz TAYAD ailesi olarak hiçbir za-

man insanlar için ölüm, hastal›k istemiyoruz. Biz dai-

ma insanl›k taraftar›y›z. 

TAYAD olarak Güler Zere nam›na bir pankart ast›k.

Pankartta Güler Zere’nin durumunu yaz› olarak yazd›k,

herkes bilsin ö¤rensin diye. Yard›mc› olmalar›n› bekle-

dik. Bu pankart› asmam›z›n sebebi Güler Zere’nin

amans›z bir hastal›¤a yakalanmas›d›r.

Madem ki ülkemizde düflünce özgürlü¤ü var diyor-

lar, oraya düflüncelerimizi yazd›k ki yetkililer duysun,

sorunu çözsün.

Dedik ki “hastam›z serbest b›rak›lana kadar bunu

buradan ç›karmayaca¤›z”. Bir polis arac› geldi. “illa bu

pankart› indireceksiniz” dediler. Sald›r›yla iyi bir fley

yapmad›lar, çünkü fliddetle bir yere varamazlar. Bize

kötülük yapt›lar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Neden sald›r›yorlar? 

CCeemmaall CCooflflkkuunn:: Biz düflüncemizi aç›ktan aç›¤a

yazm›fl›z. Biz yanl›fl bir fley yapm›yoruz. Bizim onlara

bir kötülü¤ümüz yok. Onlar bize sald›rd›. Onlar fliddet

gösteriyor. fiiddetle bizi susturamazlar. Güler Zere’nin

durumunu herkes duydu. Bundan sald›r›yorlar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Halktan nas›l tepkiler ald›n›z? Ailesi ola-

rak bu sahiplenmenizi nas›l de¤erlendirdiler? 

CCeemmaall CCooflflkkuunn:: Gören, soran yard›mc› olmaya ça-

l›fl›yor. ‹mza falan varsa verelim diyorlar. ‹liflkimiz da-

ha çok halkla, personelle de¤il. Biz ekonomik yard›m

talep etmiyoruz, dayan›flma istiyoruz. Ne gerekiyorsa

yap›yorsunuz, iyi yap›yorsunuz diyorlar. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler için sürdürülen kampanya hakk›n-

da ne düflünüyorsunuz? 

CCeemmaall CCooflflkkuunn:: Yap›lan çal›flmalar olmazsa olmaz-

d›. Bas›n, kurumlar, avukatlar çal›fl›yor. Yetkililer niye

buna cevap vermiyor. Yaz›k de¤il mi? Her tarafta du-

yuldu Güler’in durumu. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Bir ça¤r›n›z var m›? 

CCeemmaall CCooflflkkuunn:: Yetkililerden istedi¤imiz fludur; bu

genç bir an önce serbest b›rak›lmal›, sa¤l›¤›na kavufl-

mas› için hemen tedaviye d›flar›da bafllanmal›d›r. 

“Acaba onlar›n çocu¤u bu
durumda olsa ne yaparlar,
sessiz mi kal›rlar?”



EMRAH ESK‹BAL:

(TAYAD)

““GGÜÜLLEERR ZZEERREE’’NN‹‹NN

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹ KK‹‹fifi‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹

BBUU SSAALLDDIIRRIIDDAA BBÜÜYYÜÜKK

RROOLL OOYYNNUUYYOORR..

“TTaabbii kkii bbuu oonnllaarr››nn aahh--

llaakk aannllaayy››flfl››dd››rr.. KK››zz›› iiççiinn mmüü--

ccaaddeellee eeddeenn bbiirr bbaabbaayyaa ssaall--

dd››rrmmaakk nnaass››ll bbiirr aahhllaakk aannllaa--

yy››flfl››nnaa ssaahhiipp oolldduukkllaarr››nn›› bbiizzee

ggöösstteerriiyyoorr..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Oturma eylemin-

de neden sald›rd›lar?

EEmmrraahh EEsskkiibbaall:: 3 özel gü-

venlik görevlisi (1’i sivil 2’si

resmi) Baflhekimli¤in eylemi-

mizden rahats›z oldu¤unu söy-

lediler

Geri ad›m atmad›¤›m›z› gö-

rünce gittiler. Bizde arkadaflla-

r›m›za haber verdik.

‹lk günden beri sözlü olarak

taciz ediyorlard›, pankart› kal-

d›r›n yoksa biz kald›rmas›n› bi-

liriz gibi tehditler savuruyorlar-

d› 

Saat 12:00’de tekrar geldi-

ler. Bize pankart› sökeceklerini

söylediler. Biz de pankart›n

önünde durduk.

Arkam›zdan bir polis geçip

pankart›n ipini kesti bizde pan-

karta sar›ld›k ve ben slogan at-

maya bafllad›m. “Güler Zere’ye

Özgürlük” diye ba¤›r›rken a¤z›-

ma biber gaz› s›kt›lar, daha sora

kafamdan tutup gözüme s›kt›-

lar. 

Bir süre nefes alamad›m.

Haydar amcalar›n sesini duyu-

yordum “benim k›z›m hasta, k›-

z›m tahliye oluncaya kadar

oturmaya devam edece¤im” di-

yordu. Beni gözalt›na almak is-

tediler. Halk›n sahiplenmesini

görünce bizleri geri b›rakt›lar. 

Güler Zere’nin devrimci ki-

flili¤i bu sald›r›da büyük bir rol

oynuyor. Yaln›z bu sald›r›da de-

¤il onun hala serbest b›rak›lma-

mas›nda da.

YYüürrüüyyüüflfl:: Eyleminizi du-

yanlar›n ilgisi nas›l?

EEmmrraahh EEsskkiibbaall:: Sürekli ba-

kanlar, soranlar oluyor. Kurum-

lardan ziyaret edenler oldu.

Pankart› görenler merak edip

soruyor, ilgileniyor. Ne yapabi-

leceklerini soranlar

oluyor. Buradan el

ilan› al›p yan›m›zda

Adalet Bakanl›¤›n›

arayanlar oldu. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Sald›r›

sonras› nas›l bir sa-

hiplenme oldu. 

EEmmrraahh EEsskkiibbaall:

Halk›n sahiplenmesi

çok güzeldi. Zaten

bize sald›r› oldu¤unda hasta ya-

k›nlar› yan›m›za geldiler. Mesa-

la beni polis tuttu¤unda bir has-

ta yak›n› b›raksana çocu¤u, ço-

cuk ne yapm›fl burada oturuyor

kimseye zararlar› yok. Bundan

m› rahats›z oluyorsunuz diye-

rek tepkilerini gösterdiler. 

Bu olaydan sonra insanlar

gelip ne yapabileceklerini sor-

dular. Biz de onlara faks çeke-

bileceklerini söyledik.

Haydar amcaya sald›rmalar›

onlar›n ne kadar aciz olduklar›-

n› gösterdi. Tabi ki bu onlar›n

ahlak anlay›fl›d›r. K›z› için mü-

cadele eden bir babaya sald›r-

mak nas›l bir ahlak anlay›fl›na

sahip olduklar›n› bize gösteri-

yor. 

Sald›r›dan sonra hem hasta

yak›nlar›n›n hem de demokratik

kurumlar›n deste¤i daha da art-

t›. Daha çok ziyaret ediyorlar.
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için bir fley yapmazlar m›? Böyle yapma-

lar›n›n amac› sessizce ölsün, kimse sahip-

lenmesin. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Eyleminize halktan nas›l

tepkiler ald›n›z? 

HHaayyddaarr ZZeerree:: Olumlu destek al-

d›k.Hatta bize sald›r›dan sonra da “pan-

kart› indirmeyin, as›l› kals›n” diyenler ol-

du. Herkes “hangi baba olursa bunu ya-

pard›” diyor. E¤er gerçekten insansa ya-

par. 

YYüürrüüyyüüflfl: Güler’i tahliye etmeyerek

öldürmek mi istiyorlar? 

HHaayyddaarr ZZeerree:: Evet, bana göre raporla-

ra ra¤men b›rakmamalar› göz göre göre

öldürmeleri anlam›n› tafl›yor, ben böyle

anl›yorum. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler için sürdürülen kam-

panya hakk›nda ne düflünüyorsunuz? 

HHaayyddaarr ZZeerree:: Herkesin emeklerine

sonsuz teflekkür ediyorum. Herkes elinden

geleni yapt›, yapmaya devam ediyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler ile nas›l görüflüyorsu-

nuz? Durumu nas›l?

HHaayyddaarr ZZeerree:: Haftada bir 15 dakika-

l›k görüfl yap›yorum. Yani haftada sadece

bir kifli Güler’i görüyor. Görüfl için savc›-

dan izin al›yorum. Hastaneye Baflhekimlik

kalemine gidiyorum. Kalemde görüfl im-

zas› veriyorlar.

Sonra Adli Vaka’ya gidiyorum. ‹mza-

l›yorlar ka¤›d›. Doktorluk sekreterli¤ine

götürüp imzalat›yorlar. Ard›ndan mahkum

ko¤ufluna gidip görüflüyorum Güler’le.

Sadece saatler süren bu uygulamay›

bana yap›yorlar. Her hafta bu aflamalardan

sonra görüflüyorum. Dün görüfltüm biraz

daha iyiydi. Görüflten önceki akflam yani

pazartesi günü akflam› televizyonda bize

yap›lan sald›r›dan sonra yapt›¤›m›z aç›kla-

may› izlemifl.

fiu an radyoterapiye bafllayacaklar. fiu

an herhalde vücudu kabul ediyor mu diye

deneme yapm›fllar. Ama tedavi bafllamad›.

Mahkum ko¤uflunda tek kal›yor. Tedavi

esnas›nda ona destek olacak kimse yok. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Söylemek istedi¤iniz bir fley

var m›? 

HHaayyddaarr ZZeerree:: Benim bafl›ma gelen

herkesin bafl›na gelebilir. K›z›m›n ölme-

mesi için herkesin yapaca¤› bir fley var.

Demokratlar›n, ayd›nlar›n kesinlikle birbi-

rine sahip ç›kmas› gerekir. 
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Mithat SSancar:
“Güler Zere, ‹smet Ablak, Erol

Zavar ve di¤erleri... Yaflamla ölüm

aras›ndaki ince çizgide duran bu in-

sanlar hâlâ dört duvar aras›nda tutu-

luyor. En basit insanî imkânlardan

yoksun flekilde kendi ac›lar›yla bafl

bafla b›rak›l›yor. Yani asl›nda hiçbir

dünyevi kanunun ve mahkemenin

takdir edemeyece¤i bir cezaya çarp-

t›r›l›yor. 

.... Hepimiz birden susmayaca¤›-

m›za göre, sözle vicdanlar› dürtmeye

çal›flmaktan baflka çare yok.

... ‹nsanlar›n ac›s›n› yok saymak;

suç mu dersiniz, günah m›, ay›p m›,

ne derseniz deyin, bana göre büyük

bir zillettir.” (Taraf, 9 Temmuz 2009)

uuu

Y›ld›r›m TTürker:
“Zere’nin sa¤l›k durumuyla ilgili

befl ayr› rapor var. ... Ama flimdinin

moda terimiyle ‘rövanflist’ devletin

flanl› bir neferi olan Elbistan Cumhu-

riyet Savc›s› Orhan Irmak onu  28 sa-

atlik bir yolculukla ‹stanbul Adli T›p

Kurumu’na sevk ediyor.

... Ergenekon paflalar›n›n tez za-

manda kendilerine özel hastanelere

sevk edilerek pek çürük ç›kt›klar›n›

biliyoruz. ... Ama bir de geride ka-

lanlar var. Kendilerine özel hastane-

leri olmayan. Arkalar›n› bir kuruma

dayamam›fl olanlar.

Bir kez cezaevine girdiler mi on-

lardan toptan vazgeçmemiz gereki-

yor, öyle mi? ““ÖÖyyllee yyaa¤¤mmaa yyookk!!””

diye ba¤›rmad›¤›m›z takdirde hücre-

lerde-ko¤ufllarda birer birer tükene-

cekler.” (“Güler Zere’ler ölmesin!”,

Radikal, 13 Temmuz 2009)

uuu

Cennet BBilek:
“Yaralar›n›, s›z›lar›n›, ac›lar›n› bir

yana b›rakm›fl direniyor Güler…

Zindan›n so¤uk, tutsak duvarlar› ara-

s›nda geçen on dört y›l›n içinde insa-

n›n bafl›na neler neler gelmez ki…

Kanser, tüberküloz, sar›l›k ölüm…

Güler’i öldürün ve bu utançla ya-

flay›n sonsuza kadar.” (Aktüel Bak›fl,

14 Temmuz 2009)

uuu

Metin AAyçiçek:
““BBaa¤¤››rr››yyoorruumm:: Bugün Güler

için, bugün TMK ma¤duru çocuklar

için, bugün ömürlerinin son demi ce-

zaevlerinde yaflat›lan yafll› tutuklular

için ba¤›rmayan kiflinin de¤il de-

mokrat, insan oldu¤unun kabulü bile

olanaks›zd›r. 

... Güler Zere’nin ve TMK ma¤-

duru çocuklar›n cezaevinde geçirdik-

leri her gün, bbuu üüllkkee bbiirraazz ddaahhaa ööllee--

cceekk,, bbiirraazz ddaahhaa yyaaflflllaannaaccaakktt››rr..

Ba¤›r›yorum, duyun beni!” (Yeni-

ozgurpolitika.org, 12 Temmuz 2009)

uuu

Kemal UUlusaler:
“Hikmet Sami Türk geçenlerde

Bilkent Üniversitesi’ndeki yaflad›k-

lar›n›n ard›ndan kendisine; “Neler

hissettiniz bugün?” diye soran spike-

re; “Etkilenmedim. Bu hiçbir zaman

bizi izledi¤imiz yoldan çeviremez..”

diye yan›t vermifl. Bu izlenen geri

dönülmez yol öyle anlafl›l›yor ki El-

bistan Cezaevi ve Güler Zere‘den de

geçiyor. Son derece yüzsüzlükle

‘Hayata Dönüfl Operasyonu’ olarak

adland›r›lan vahfletin sorumlular› 8

y›l sonra davan›n zaman afl›m› nede-

niyle düflmesi sonucu piflkince ara-

m›zda dolaflacaklar. Ve sistemin yeni

aktörleri, Güler Zere’ye uygulanan

yaflam hakk›n›n çi¤nenmesi gibi ey-

lemleriyle izlenen yolda ayak izlerini

b›rakacaklar.

Toplumun vicdan› o ayak izlerini

unutmayacakt›r. Ve günü geldi¤inde

kendisini hiç terk etmeyen öfkesi ile

nereye ya¤aca¤›n› bilecektir…” (Bir-

gün, 15 Temmuz 2009

uuu

Pir Sultan AAbdal KKültür

Derne¤i ‹‹stanbul fifiubeleri:

“Bir kanser hastas›n›n tecrit ko-

flullar›nda tedavisinin geciktirilmesi

o hastaya iflkence yapmakt›r. Biz Gü-

ler Zere'yi gün be gün ölüme yaklafl-

t›ran bu insanl›kd›fl› tutumu kabul

edemeyiz. Hastal›¤› dolay›s›yla tah-

liye edilen baflka örneklerin de mev-

cut oldu¤u bilinirken neden eflitsiz,

adaletsiz bir tutum sergilenmektedir?

Güler Zere'nin siyasi kimli¤i mi bu-

nun nedenidir?” 

10 Temmuz 2009

uuu

CHP ‹stanbul ‹‹l 

Kad›n KKolu YYönetimi:

“Güler Zere’nin ölüme gidifline

sessiz kalmayal›m! CHP’li kad›nlar

olarak tüm vicdan sahiplerini insan

olman›n gere¤ini yerine getirmeye

ve tüm kamuoyunu gereken duyarl›-

l›¤› göstermeye davet ediyoruz.”

15 Temmuz 2009

uuu

KESK GGenel SSekreteri

Emirali fifiimflek:

“Hükümeti ve yarg›y› göreve ça-

¤›r›yoruz; Güler ZERE baflta olmak

üzere a¤›r sa¤l›k sorunlar› bulunan

tüm tutuklu/hükümlüler aç›k yasa

hükümleri dikkate al›narak derhal

serbest b›rak›lmal›d›r. Aksi tutum ve

uygulaman›n yeni bir ölüme neden

olaca¤› unutulmamal›d›r.”

9 Temmuz 2009 

uuu

TTB MMerkez KKonsey

Baflkan› PProf. DDr. GGencay

Gürsoy:

“Söz konusu hastal›k yaflam› teh-

dit eden ciddi bir sa¤l›k sorunudur...

Tam iyileflme flans› çok düflüktür...

Hastan›n flu anda bulundu¤u ortam

hastal›¤›n tedavisini ileri derecede

zorlaflt›r›yor... Geri dönülmez olum-

suzluklar›n yaflanmamas› için her

türlü iletiflim ve iflbirli¤ine aç›¤›z...”

(Gürsoy’un Adalet Bakanl›¤›'na

gönderdi¤i mektup’tan)

Güler Zere ‹çin 
Yaz›lar, Aç›klamalar...



“BBuu eeyylleemmlleerrii ggeerrççeekklleeflflttiirreenn

ddeemmookkrraattiikk kkiittllee öörrggüüttlleerriinnee dduu--

yyaarrll››ll››kkllaarr›› iiççiinn tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoo--

rruumm.. AAmmaa AAKKPP zzaatteenn iiflfliinnee ggeellmmee--

ddii¤¤ii zzaammaann kkuullaakkllaarr››nn›› tt››kk››yyoorr,,

dduuyymmaazzll››kkttaann ggeelliiyyoorr..””

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler ile ailesinden

görüflenler var m›? Ziyaret konu-

sunda ne gibi sorunlar yaflan›yor?

YYeettkkiinn ZZaarriiçç:: Babas› görüflüyor.

O da zaten flimdi hastanenin önünde

oturma eylemi yap›yor. Haftada bir

kez 15 dakika görüflüyor. Yan›nda

kalmas› için aileden birini refakatçi

olarak kabul etmediler.

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler'in sa¤l›k duru-

mu hakk›nda  Babas› neler anlat›yor? 

YYeettkkiinn ZZaarriiçç:: Güler'in bak›ma

ihtiyac› oldu¤unu söyledi. Tek bafl›-

na kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layam›-

yor. Kanser hastas› oldu¤u için çok

temiz bak›ma ihtiyac› var. 

Beslenmesinden tutun, temizli-

¤ine kadar itina ile bak›lmas› laz›m.

Dama¤›n›n yar›s› al›nm›fl zaten.

Protez damak tak›lm›fl. S›v›yla bes-

lenmesi laz›m. Bir de baflka bir has-

tal›¤› daha var zaten. Güler  hasta-

nede yakaland›. Hastanede sar›l›k

tedavisi görüyorken yakaland›. 

Güler rahats›zd› zaten.  O yüz-

den ilgiyle bak›lmas› gerekirken,

bir de bu hastal›¤› üstüne eklenince

ayr›ca özenle bak›lmas› laz›m ama

tek bafl›na hastane hücresinde yat›-

yor flimdi.  

YYüürrüüyyüüflfl:: Hapishanede tutsak-

lar y›llard›r tecrit alt›nda. Yaflad›¤›

koflullar›n hastal›¤›na etkisi oldu¤u-

nu düflünüyor musunuz? 

YYeettkkiinn ZZaarriiçç:: Düflünüyorum.

Çünkü kanser hastal›¤› bak›m iste-

yen, iyi beslenmesi gereken bir has-

tal›k. Zaten yemesi kesilmifl. 

Cezaevinde tek bafl›nda kalan

kifli ihtiyaçlar›n› göremedi¤i zaman

ne olur? Ölüme daha h›zl› gider.

Burdaki doktorlar diyorlar, hastal›k

ortaya ç›kt›ktan bir y›l sonra bir en-

feksiyon kapt›¤›nda ölüme götürür.

Temizlik ortam› özellikle çok iyi ol-

mas› laz›m. Ama hastanede tedavi

edip de götürür bir ko¤ufla koyarsa

orada nas›l bir sa¤l›kl› koflul olur

onu Adalet Bakan›'na sormak laz›m. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler Zere'nin raporu

var. Tahliye edilmesi gerekiyor ama

buna ra¤men b›rak›lm›yor. Bu konu

hakk›nda ne düflünüyorsunuz? 

YYeettkkiinn ZZaarriiçç:: Güler'e Adana Bal-

cal›  Hastanesi rapor verdi. Ama Ada-

let Bakanl›¤› çifte standartl› davran›-

yor. Bugün Ergenekoncular'a bakt›¤›-

n›z zaman hastaneye giden rapor al›-

yor, savc› da hemen sal›veriyor. 

Güler’e hasta olmas›na ra¤men

toplam 28 saat yol götürüyorlar. Ye-

¤enim oradan gelirken 45 kiloymufl,

Adana'ya geri gitti¤i zaman 42 kilo-

ya düflmüfl. Babas› “ben gittim gör-

düm çok bitkin bir halde. Yorgun-

luktan a¤z›n› açam›yor. ‹yice kötü

bir halde” diyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Güler için yap›lan çe-

flitli eylemler var d›flarda. TAYAD'l›

Aileler'in çabalar› var. Avukatlar›

n›n baflvurular›, tahliye için giriflim-

leri var. Ama bir taraftan da

AKP'nin suskunlu¤u var.  Bunlar›

nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 

YYeettkkiinn ZZaarriiçç:: Eylemleri gerçek-

lefltiren demokratik kitle örgütlerine

duyarl›l›klar› için teflekkür ediyo-

rum. Ama AKP zaten ifline gelmedi-

¤i zaman kulaklar›n› t›k›yor, duy-

mazl›ktan geliyor. 

Biz af istemiyoruz. Biz Cumhur-

baflkan› affetsin demiyoruz. Biz sa-

dece cezas› ertelensin, tedavi olsun

diyoruz.

Geçenlerde ‹stanbul Adli T›p'›n

baflkan› aç›klad›. Yani üstümüzdeki

bask›dan dolay› sa¤l›kl› rapor vere-

miyoruz diyorlar. Çünkü verdin mi

soruyorlar niye rapor veriyorsun?

Ama Hüseyin Üzmez gibilere rapor

verdin mi niye verdin diyen yok.

Kendi kurumu aç›klama yap›yor.

Diyor ki bizim üstümüzdeki bask›-

dan dolay› biz sa¤l›kl› rapor vere-

miyoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Söylemek istedi¤iniz

baflka bir fley var m›? 

YYeettkkiinn ZZaarriiçç:: Söylemek istedi-

¤im burada Adalet Bakan›’na, cum-

hurbaflkan›na... Güler'in cezas›n›n

ertelenmesini, tedavi koflullar›n›n

sa¤lanmas›n› istiyorum.  

Say›: 189 13RÖPORTAJ

J‹TEM KKurucular›ndan
Kontrgerillac› AArif
Do¤an’a TTAHL‹YE!

“Ergenekon” davas› san›klar›n-

dan kontrgerillac› flefler bir bir tahli-

ye ediliyor. 

Daha önce fiener Eruygur ve

Hurflit Tolon sa¤l›k durumlar› gerek-

çe gösterilerek tahliye edilmifllerdi. 

Son olarak da, yine kontrgerilla-

n›n fleflerinden J‹TEM’in kurucula-

r›ndan Arif Do¤an, 15 Temmuz’da

doktorlar›n “Hastan›n rahats›zl›klar›

cezaevi koflullar›nda flifa bulamaz”

raporuna göre 16 Temmuz’da tahliye

oldu. 

Kontrgerilla fleflerine an›nda tah-

liye, ayn› rapordan dört tane veril-

mesine ra¤men devrimci tutsak Gü-

ler Zere bir türlü tahliye edilmiyor. 

Yetkin 
Zariç 
(Güler 
Zere’nin
Day›s›)

Merhamet 
De¤il Adalet!

Lütuf De¤il
Hak! GÜLER

ZERE’YE 
ÖZGÜRLÜK!

Biz af istemiyoruz.
Cezas› ertelensin, tedavi

olsun diyoruz.



u ülkede adalet isteyenler ol-

dukça Güler Zereler sahipsiz

olmayacak. Çünkü Güler Zere’ye

sahip ç›kmak adalet istemekle eflde-

¤erdir. ‹nsan yaflam›na sahip ç›k-

makt›r. Güler Zere’ye sahip ç›kmak

her fleyden önce insanl›kla ilgilidir. 

“Güler Zere’ye Özgürlük” kam-

panyas›na kat›lan herkes Güler Ze-

re’ye flöyle sesleniyor: “Sesini duy-

mayan, seni tan›mayan hiç kimse

kalmayacak.” Güler Zere’nin tecrit

içinde öldürülmesine izin verilme-

yece¤inin iddias›d›r bu seslenifl. 

Güler Zere’nin tahliye edilme-

mesine tepkiler art›yor. Art›k duvar-

lar Güler Zere’nin resimleriyle do-

nat›lm›fl durumda. Afifller, pankart-

lar, bildiriler, eylemler, imzalar za-

man ölüme akmas›n diyedir. Bu sa-

hiplenme Güler Zereler’i yaflatacak.  

kGüler'in YYaflamas›
Bize BBa¤l›

TAYAD'l› Aileler, Güler Ze-

re'nin tahliye edilmesi talebiyle ‹s-

tanbul KKaadd››kkööyy ‹skele Meyda-

n›'ndayd›lar. 11 Temmuz günü

"Tecrit Öldürüyor Güler Zere Ser-

best B›rak›ls›n" pankart› açan TA-

YAD'l›lar, Zere'nin resimlerini tafl›-

yarak Güler Zere'nin her an ölebile-

ce¤ine dikkat çektiler.

Mehmet Güvel taraf›ndan yap›-

lan aç›klamada hapishanelerin sü-

rekli hastal›k ve ölüm üretti¤ine de-

¤inilerek "Güler Zere her an ölebi-

lir. fiu an tahliye edilip tedavisine

bafllansa bile yaflama flans› %30'dur.

‹ktidar ancak öldü¤ünde onu tahliye

edecek. Karfl› ç›kal›m. Güler'i yafla-

tal›m" sözlerine yer verildi. 80 kifli-

nin kat›ld›¤› eylemde "Güler Zere

Serbest B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun, Güler Zere'ye

Özgürlük" sloganlar› at›l›rken 1000

bildirinin da¤›t›m› yap›ld›.

k”Adli TT›p BBu ‹‹nfaza
Ortak OOlmamal›d›r” 

Kanser hastas› olan Güler Ze-

re’nin tahliye edilmesi için eylemle-

rine devam eden TAYAD’l› Aileler

14 Temmuz’da Güler Zere için ye-

niden rapor verecek olan ‹stanbul

AAddllii TT››pp KKuurr uummuu önündeydiler. 

Güler Zere’nin resimlerinin ta-

fl›nd›¤› eylemde Adana’da Balcal›

Hastanesi önünde oturma eylemi

yapan TAYAD’l›lara ve Güler Ze-

re’nin ailesine sald›r›ld›¤›n› hat›rla-

tan Mehmet Güvel; “bedeli ne olur-

sa olsun Güler Zere serbest b›rak›la-

na kadar mücadelemizi sürdürece-

¤iz” dedi. Ayfle Lerzan Caner’in

yapt›¤› aç›klamada ise “Güler Zere

hakk›ndaki rapor ne zaman yay›nla-

nacak, Güler Zere’yi öldürmeden

tahliye edin” denildi. 

kAfifller, RResimler
Güler ZZere ‹‹çin

TAYAD’l› Aileler’in “Güler

Zere’ye Özgürlük!” kampanyas›

afifllemelerle sürüyor. 10 Temmuz’

da AAnnkkaarr aa’n›n Alt›nda¤ ilçesinde-

ki Yenido¤an ve Örnek mahalleleri

ile Çankaya ilçesinde bulunan Dik-

men, ‹lker, Sokullu mahallelerine

“Kanser hastas› Güler Zere’ nin

tahliye edilmesini istiyorum. Ça¤r›-

ma sen de kat›l!” afiflleriyle Güler

Zere’nin sesini tafl›d›lar. 

kGüler ZZere Tahliye
Edilsin 

‹‹zzmmiirr'de ise Yamanlar ve Narl›-

dere mahallelerinde, Do¤ançay Kö-

yü’nde "Güler Zere'nin tahliye edil-

mesini istiyorum" afiflleri ile Güler

Zere'nin foto¤raflar›n›n bulundu¤u

pankartlar as›ld›. 10 Temmuz’da

Konak'ta da as›lan pankartlar ülke-

miz hapishanelerinde yaflanan tecrit

politikas›n› bir kez daha gözler önü-

ne serdi. 

kSöz KKonusu OOlan BBir
‹nsan

MMaallaattyyaa’da 7 ve 8 Temmuz

günleri ‹nönü, ‹stasyon, Yeflilyurt,

Emeksiz ve Hasanbey caddelerinde

kampanya afifllemeleri as›ld›. Afifl-

lemeler s›ras›nda afiflleri asanlarla

sohbet eden halk düflüncesi ne olur-

sa olsun sonuçta o bir insan ve kan-

ser hastas› neden devlet tahliye et-

miyor diyerek Sabanc›lar’a, Koç-

lar’a, Tolonlar’a, Eruygurlar’a, Er-

bakanlar’a hizmet eden adalet siste-

mine tepki gösterip gün gelecek

bunlar›n sonu gelecek diyerek Gü-

ler Zere’ye özgürlük kampanyas›na

olan desteklerini gösterdiler. 

10-11 Temmuz günleri Yeniyol

ve Yeflilyurt Caddeleri, Hac›abdi

Baflhar›k ve Zaviye Mahalleri’nde

“Kanser Hastas› Devrimci Tutuklu
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Güler Zere Gün Gün Ölüme Gidi-

yor! Zaman Ölüme Akmas›n” ve

“Güler Zere’nin Tahliye Edilmesini

‹stiyorum, Ça¤r›ma Sende Kat›l”

yaz›l› afifller as›ld›. Ayr›ca Zaviye

Mahallesi’nde kap› kap› dolafl›p el

ilanlar› da¤›t›larak, Adalet Bakanl›-

¤›’na gönderilmek üzere imzalar

topland›.

kElaz›¤’da ZZere’ye
Destek SSürüyor

EEllaazz››¤¤ Halk Cephesi 11 Tem-

muz günü Postane Meydan›’nda

imza stand› açt›. ‹mza toplarken ay-

n› zamanda Güler Zere için el ilan›-

da da¤›t›larak halka Güler Zere’nin

durumu anlat›ld›. Güvenlik flube

ekibi imza toplayan Halk Cepheli-

ler’in yan›na gelerek imza toplama-

lar›n› engellemeye çal›flt›. Polisler

yasal olarak bir müdahalede bulu-

namad›klar› için zab›tay› ça¤›rarak,

Halk Cepheliler’e ceza kesmesini

söyleyerek, zab›talar› zorlad›lar. 

Ayn› gün Halk Cepheliler

taraf›ndan Hozat Garaj› ve Fevzi

çakmak Mahallesi Kanal alt› da

“kanser hastas› Güler Zere’nin tah-

liye edilmesini istiyorum. Ça¤r›ma

sen de kat›l’’ dövizleriyle donat›ld›. 

kDersim’de ZZere’ye
Sahip ÇÇ›kma ÇÇa¤r›s›

"Devrimci tutsak Güler Zere ser-

best b›rak›ls›n" talebi DDeerrssiimm so-

kaklar›nda hayk›r›ld›. 8 Temmuz’da

Sanat Soka¤›’nda, 9 Temmuz günü

Yeralt› Çarfl›s› üzerinde ve 10 Tem-

muz’da K›flla Meydan›’nda aç›lan

imza stantlar› ile herkese Güler Ze-

re anlat›ld›. Ayr›ca Güler Zere'nin

hastal›¤›n› anlatan raporlar, TTB,

Adli T›p ve Çukurova Üniversite-

si’nin verdi¤i raporlardan bir dosya

haz›rlan›larak Dersim'deki demok-

ratik kitle örgütlerine, avukatlara,

sendikalara, bas›na ve radyolara ve-

rilerek sahip ç›kma ça¤r›s› yap›ld›. 

Say›: 189 15GÜLER ZERE

O flimdi, sizlerden, hepimizden

fiziken uzakta ve bir hastahane

hücresinde tek bafl›na tutuluyor.

O sizin k›z›n›z... Tahliye etmeye-

rek tedavisini engelleyerek, ölmesi-

ni istiyorlar. Öldürmek istiyorlar. 

‹stiyorlar ki, kimse sahip ç›kma-

s›n ona... O, bizim bir parçam›z.

Onun tedavisi için seferber olma-

d›kça, ona uygulanan tecriti k›ra-

may›z!

O flimdi hastane hücresinde tek

bafl›na, ne havas› hava, ne suyu su.

Ve hastal›k h›zla ilerliyor... 

Ad›na utanmadan “tedavi” di-

yorlar bunun. Tek bafl›na tutarak,

yan›na ailesinden birini dahi refa-

ketçi vermeyerek, tedavisi için uy-

gun koflullar› sa¤lamayarak, serbest

b›rakmayarak ölümüne davetiye ç›-

kar›yorlar.

Kanser gibi a¤›r bir hastal›kla

yüzyüze iken, istiyorlar ki, konufl-

mas›n, a¤›z dolusu gülmesin, soru-

lar sormas›n, yaflad›klar›n›, duygu-

lar›n›, sevinçlerini anlatamas›n...

Ama o, yanl›z olmad›¤›n› bili-

yor. Hemen “kap›s›n›n önünde”

oturma eylemi yapanlar› duyuyor,

Türkiye’nin öteki ucunda kendisi

için slogan atanlar› duyuyor, pan-

kart asanlar› görüyor... 

Kap›s›n›n önünde silahl› jandar-

malar›n bekledi¤i o so¤uk hücrede

yanl›z olmad›¤›n› biliyor.

O halk›n›n bir parças›. O bilin-

ciyle, cüretiyle halk›n›n bir öncüsü,

sizin öncünüz... Genç yafl›nda, hal-

k›n›n kurtuluflu için yola ç›kt›. Be-

deller ödedi. Zor zamanlarda halk›-

na ve ideallerine ba¤l› kald›. Zulme

baflkald›r›rken, geriye dönüp bak-

mad›. Halk›n›n adalet özlemi oldu.

Onun kanser olmas›na yol açan

koflullar› yaratanlar, bugün de onu

gün gün ölüme götürüyorlar.

Bu sald›r›y› bofla ç›karmak için

hepimizin yapacaklar› var. 

Sesine ses olaca¤›z. 

Sesimizle, dayan›flmam›zla,

ölen hücrelerine can olaca¤›z.

Zalimler bu sesi susturmak isti-

yor... Onu susturmalar›na izin ver-

memeliyiz. 

Sormay›n “ne kadar yaflar?” di-

ye. Onu sahiplendikçe, onun için

yapacaklar›m›z› ço¤altt›kça, onu

yaflataca¤›z.

O sizin ö¤retmeniniz... O bizle-

re umudun en zor koflullarda bile

büyütülebilece¤ini ö¤retti. O sizin

ö¤renciniz, sizden ö¤rendi hayat›

ve kavgay›... 

O, bizlere güveniyor. Onu orada

““tteekk bbaaflfl››nnaa”” tecrit ettiklerini sa-

nanlar yan›l›yorlar. O flimdi sabr›y-

la, coflkusuyla bizlere bakt›¤› afifl-

leriyle, Anadolu’nun flehirlerini tek

tek dolafl›yor.

Onu zulmün elinden çekip alma-

l›y›z en baflta. Onu yaflatmak sizle-

rin ellerindedir. Bunu istiyorsak, va-

kit kaybetmeden ad›m atmal›y›z.

O Sizin K›z›n›z
...... OO ssiizziinn öönnccüünnüüzz...... OO ssiizziinn öö¤¤rreettmmeenniinniizz...... OO

ssiizziinn öö¤¤rreenncciinniizz...... OO iiççiinniizzddeenn bbiirrii...... OO ssiizzssiinniizz......

Merhamet 
De¤il Adalet!

Lütuf De¤il
Hak! GÜLER

ZERE’YE 
ÖZGÜRLÜK!

ELAZI⁄



kGüler ZZere BBizim
Vicdan›m›zd›r

BBuurrssaa’da 10 Temmuz’da Güler

Zere’ye Özgürlük kampanyas› çer-

çevesinde, AAKKPP ‹‹ll BBiinnaass›› öönnüünnddee

bir eylem gerçeklefltirdi.

TAYAD’l› Aileler ad›na Yalç›n

Do¤ru bir aç›klama yaparak; “Güler

Zere bizim vicdan›m›zd›r. Hapisha-

nelerdeki evlatlar›m›z halk›n vicda-

n›d›r. Güler Zere’nin hapishanede

sessiz imha ile öldürülmesine seyir-

ci kalmayal›m” denildi. Eylemden

sonra AKP polisi tahammülsüzlü-

¤ünü bir kez daha göstererek, aran-

mas› var gerekçesiyle Yaflar Uy-

gur’u gözalt›na ald›. 11 Temmuz

günü Heykel Orhangazi Park›’nda

stant aç›larak Güler Zere ve tecrit

iflkencesi anlat›ld›. 

kGüler ZZere ÖÖzgür
Oluncaya KKadar

13 Temmuz günü, HHaattaayy’›n Sa-

manda¤ beldesinde Güler Zere’nin

afifllerini asan üç TAYAD’l› gözalt›-

na al›nd›. Polis “Bunlar› asamazs›-

n›z yasak!” diyerek Zere’ye deste-

¤in büyümesine engel olmaya çal›fl-

t›. TAYAD’l›lar asmakta kararl›

olunca polis sald›rarak gözalt›na al-

d›. Serbest b›rak›lan TAYAD’l›lar,

15 Temmuz günü gözalt›lar› halka

teflhir etmek için eylem yapt›lar. Ey-

lemde konuflan Seval Arac›; “AKP

polisinin ne bask›lar›, ne para ceza-

lar›, ne de gözalt›lar› bizi y›ld›ra-

maz. Güler Zere özgür oluncaya ka-

dar mücadelemiz sürecek” dedi. Ey-

leme, TÖP ve Partizan da destek

verdiler. Gözalt›lar ayn› gün serbest

b›rak›ld›. 

kBizim PProsedürümüz
Böyle

‹‹sskkeennddeerruunn’da 14 Temmuz gü-

nü Gültepe Mahallesi’nde Güler

Zere için afiflleme yap›ld›. Esnafla-

r›n ço¤u afiflleri ast›. Ayr›ca girilen

bir kahvede belediye iflçilerinden

biri Adalet Bakanl›¤›’n› arayarak

Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›-

n› istedi. Kendisine verilen cevap

ise “sizinle birlikte bugün bizi ara-

yanlar 100 kifliden fazla oldu” ve

Güler Zere’yi serbest b›rakacaklar›-

n› söyleyerek konuflmay› bitirdiler.

Adalet Bakanl›¤›’n› arayan birisinin

Güler Zere’nin neden serbest b›ra-

k›lmad›¤› sorusuna; “bizim prosü-

dürlerimiz böyle biz prosüdürleri-

mizi uyguluyoruz baflka söyleyecek

bir fleyimiz yok” cevab› verildi. Ay-

r›ca 15 Temmuz’da fiehit Pamir

Caddesi ile Ulucami Caddesi’nde

100 tane afifl as›ld›. Afifller, bildiri-

ler Güler Zere’ye deste¤i art›r›rken

tecrit zülmünü de anlat›yor. 
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Fransa: Güler Zere’ye Özgürlük
Güler Zere’ye destek eylemleri yurtd›fl›nda da sürü-

yor. 10 Temmuz’da Paris Özgürlük Komitesi taraf›ndan

Paris’teki Türkiye Baflkonloslu¤u önüne “GGüülleerr ZZee-

rree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk”” yaz›l› bir pankart as›ld› ve konsolos-

luk bahçesine Frans›zca kufllama yap›ld›. Komite tara-

f›ndan yap›lan aç›klama ile; 30 saatlik yol iflkencesiyle

‹stanbul’a götürüldükten sonra 10 dakika muayene edi-

len Güler Zere’ye yap›lan tüm iflkencelere son verile-

rek, derhal serbest b›rak›lmas› istendi. 11 Temmuz’da

Paris’in Opera Meydan›’nda Frans›zca bildiri da¤›t›ld›

ve imza toplanmaya devam edildi. 

Paris'in Emerainville-Pontault Combault flehrinde

Güler Zere'ye özgürlük talebiyle bildiri da¤›t›m› yap›l-

d›, imza topland›. Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda; Alman-

ya'n›n Kürt ve Türk ilticac›lar› "Türkiye'de iflkence ve

kötü muamele bitti¤inden dolay› ülkenize dönebilirsi-

niz" diyerek s›n›rd›fl› etmeye bafllad›¤›, ancak Güler Ze-

re’ye yap›lan tecrit iflkencesinin,

tedavisinin yap›lmamas›n›n ve

tahliye edilmemesinin, bunun ak-

sini gösterdi¤i anlat›ld›. 

Özgürlük Komitesi, Güler Zere

özgürlü¤üne kavufluncaya kadar

eylemlerini ve faaliyetlerini sür-

dürece¤ini duyurarak, eylemini bi-

tirdi. 

Almanya: Güler
Zere’ye Özgürlük

SSttuuttttggaarrtt Halk Cephesi 11

Temmuz günü Stuttgart flehir

merkezinde Güler Zere’ye öz-

gürlük talebiyle bir eylem dü-

zenledi. Eylemde “GGüülleerr ZZee--

rree’’yyee ÖÖzzggüürrllüükk”” pankart›

aç›larak, Güler Zere’nin foto¤raflar› ile birlikte ““TTeeccrriitt

ÖÖllddüürrüüyyoorr”” dövizleri tafl›nd›, bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

Güler Zere’nin durumu ile ilgili halka yönelik bilgilen-

dirme yap›ld›. Eylem boyunca ““GGüülleerr ZZeerree’’yyee ÖÖzzggüürr--

llüükk,, DDeevvrriimmccii TTuuttssaakkllaarr OOnnuurruummuuzzdduurr vvee PPoolliittiikk

TTuuttssaakkllaarraa ÖÖzzggüürrllüükk”” sloganlar› at›ld›. Eyleme Göç-

men ‹flçi Kültür Derne¤i de destek verdi. 

HHaammbbuurrgg TTAAYYAADD KKoommiittee çal›flanlar›, 11 Temmuz

günü Sternschanze’de açt›klar› stantta, Güler Zere’nin

serbest b›rak›lmas› için Almanca ve Türkçe bildiri da¤›-

t›p, imza toplad›lar. Ayr›ca Almanya’n›n çeflitli hapisha-

nelerinde tutuklu olan devrimci tutsaklar için de Al-

manca ve Türkçe bildiriler da¤›t›ld›.

Hamburg TAYAD Komite, AKP iktidar›n›n devrim-

cilere karfl› düflmanl›¤›n› ve adaletsizli¤ini her yerde

teflhir etmeye, devrimci tutsak Güler Zere özgürlü¤üne

kavuflana kadar sahiplenmeye devam edeceklerini du-

yurdular. 

BURSA

FRANSA

ALMANYA



kMahalle MMahalle,
Gün GGün BBildiri
Da¤›t›m›

AAddaannaa’da Denizli Mahal-

lesi’nin giriflinden tren hatt›-

na kadar olan cadde üzerinde

Güler Zere için afiflleme ya-

p›ld›. 11 Temmuz günü yap›-

lan afiflleme esnas›nda ma-

halleden insanlardan kimi

yard›m ederken, kimi de ne

yapabileceklerini sordu-

. 12 Temmuz’da ise fiakirpa-

fla Mahallesi’nde Sal› pazar›

civar›nda ve fiakirpafla Cad-

desi’nde 14 Temmuz günü

Karfl›yaka ve Akdeniz Ma-

hallesi’nde, Süleyman Vahit

Caddesi’nde afifl as›l›p bildi-

riler da¤›t›ld›. Denizli Mahal-

lesi M. Özel Caddesi üzerin-

de kurulan semt pazar›nda

500 adet el ilan› halka da¤›t›l-

d›. Bizzat kendileri el ilan›

alanlar oldu. Ziyaret edecek-

lerini söyleyenler oldu. 

kAKP Döneminde
307. ÖÖlüm OOlmas›n

KKaarr aaddeenniizz ÖÖzzggüürrllüükklleerr

DDeerrnnee¤¤ii 14 Temmuz günü

yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama

ile Güler Zere'ye Özgürlük

istedi. Aç›klamada “Ça¤r›la-

r›n muhatab› olan AKP ikti-

dar› umursamaz davran›yor.

Güler Zere'nin tecrit koflulla-

r›nda ölmesi bekleniyor. Bu

bekleyifl yeni de¤il. AKP ikti-

dar› döneminde, son üç y›lda

hapishanelerde 306 insan öl-

dü. Güler Zere bir an önce

serbest b›rak›lmazsa 307.

ölüm yaflanacak. Güler Zere

her an ölebilir. Güler Zere'nin

sa¤l›k durumu ortadayken,

tahliyesine izin vermemek,

onu ölüme terk etmektir. Gü-

ler Zere'nin tahliye edilmesi-

ni istiyoruz. Tahliye edilene

kadar mücadele edecek ve bu

sürecin takipçisi olaca¤›z”

sözlerine yer verildi.
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Güler Zere her geçen gün ölüme bi-

raz daha yaklafl›yor. Doktor raporlar›na

ra¤men tahliye edilmiyor. Ölümcül bir

hastan›n tedavisini engellemek onu bile

bile ölüme terketmektir. Güler’i ve ayn›

durumda olan di¤er kanser hastas› tut-

saklar› tahliye etmemek, tedavisini ge-

ciktirmek, onlar› taammüden öldürmek

demektir. Bu bir cinayettir! 

F Tipleri zaten bu amaçla aç›ld›. 19

Aral›k’ta Türkiye tarihindeki en büyük

hapishaneler katliam›n› gerçeklefltirdi-

ler. Ama tutsaklar› teslim alamad›lar.

Daha sonra da sessiz bir flekilde tutsak-

lar› imha etmeye devam ettiler. Bu ses-

siz imhan›n mekanizmas› da flöyle çal›-

fl›yor: Tecrit tutsaklar› hasta ediyor, has-

ta tutsaklar hastaneye sevkedilmiyor,

sevkedilenlerin, kelepçe çözmeme,

doktorun odas›nda yaln›z b›rakmama

gibi dayatmalarla, muayene olmalar›

engelleniyor; muayene olabilenler teda-

vi edilmiyor... geç teflhis, yetersiz teda-

vi, yetersiz bak›m, hastal›klar› öldürücü

hale getiriyor... Güler Zere de bu politi-

kan›n sonucunda bu noktaya geldi. 

Tecrit ve sessiz imha bir devlet poli-

tikas›d›r ve AKP iktidara geldi¤i gün-

den beri bu politikay› uygulamaktad›r.

AKP tecrit politikas›nda ›srar ederek,

“Ben devletim ben öldürürüm”, “ben

sakat b›rak›r›m” diyor! AKP iktidar›

aç›kça katliamc› politikay› sürdürüyor.

Aç›kça suç iflliyor. Adalet Bakan›, Ce-

zaevleri Genel Müdürlü¤ü, hapishane

idaresi, infaz savc›s›, Güler’i öldürmek

için her fleyi yap›yorlar.  Adana Tabip

Odas›, Çukurova Üniversitesi, Güler

Zere’nin tahliye edilmesi gerekti¤ine

dair raporlar verdiler. Bu raporlar hapis-

hane koflullar›nda kanser hastal›¤›n›n

tedavisinin yap›lamayaca¤›n›,

hapishanede kalmas›n›n haya-

ti tehlike arz etti¤ini ve derhal

tahliye edilmesi gerekti¤ini

söylüyor. Ama tüm bunlara ra¤men El-

bistan ‹nfaz Savc›s› tahliye karar› ver-

miyor, ek rapor istiyor.

Devletin bütün kurumlar› Güler’in

tahliyesini zamana yayarak ööllüümmüünnüü

hhaazz››rrll››yyoorrllaarr. 

Zaman›nda hastal›¤›n› do¤ru teflhis

etmedikleri için ssuuççlluudduurrllaarr.. Tedavisi-

ni yapmay›p, engelledikleri için ssuuççlluu--

dduurrllaarr.. Tahliye etmedikleri ve halen

tahliyesini geciktirdikleri için ssuuççlluu--

dduurrllaarr.. Kanser hastas› bir tutsa¤a iflken-

ce yapmaya ve tecrit alt›nda tutmaya

devam ettikleri için ssuuççlluudduurrllaarr.. Yasal

olarak tahliye etmek zorunda olmalar›-

na ra¤men, kendi yasalar›n› çi¤neyerek

bunu engelledikleri için ssuuççlluudduurrllaarr..

Kasten adam öldürmeye teflebbüs et-

mekten SSUUÇÇLLUUDDUURRLLAARR!!

Ergenekoncular› sudan sebeplerle

tahliye eden, Erbakan gibi düzen politi-

kac›lar›n›n hapsedilmemesi için hukuku

k›l›f›na uyduran  AKP iktidar›, s›ra dev-

rimcilere geldi¤inde, de¤il tahliye et-

mek, tutsaklar›n sahiplenilmesini engel-

lemek için elinden geleni yap›yor .

AKP'nin 10 saatlik sohbet hakk› üzerine

yapt›¤› ssaahhtteekkaarrll››kk vvee ooyyaallaammaa,, tutsak-

lar› sessizce ölüme sürüklemesi, tecrit

iflkencesinde kararl› oldu¤unu gösteri-

yor. Hapishaneden ç›kacak her tabut,

AKP’nin suç dosyas›na yaz›lacakt›r.

Kuddusi Okk›r’a yap›ld›¤› gibi art›k ya-

flam›ndan ümit kesildi¤inde yap›lacak

bir tahliyenin anlam› yoktur. fiu anda bi-

le Güler’in yüzde 30 yaflama flans› var. 

AKP iktidar› derhal Güler’i tahliye

etmelidir. YYAAfifiAAMM HHAAKKKKII,, tedavi

hakk›, tutsaklar için de tart›fl›lmaz bir

hakt›r. 

Güler’in Tahliye
Edilmedi¤i Her Gün,
AKP’nin Taammüden
Cinayeti Demektir!!
HHaappiisshhaanneeddeenn çç››kkaaccaakk

hheerr ttaabbuutt,,  AAKKPP’’nniinn ssuuçç

ddoossyyaass››nnaa yyaazz››llaaccaakktt››rr

Merhamet 
De¤il Adalet!

Lütuf De¤il
Hak! GÜLER

ZERE’YE 
ÖZGÜRLÜK!



Türkiye halklar›

son birkaç ayd›r duy-

du Güler Zere ad›n›.

Devrimci tutsak oldu-

¤unu, tecrit koflulla-

r›nda kansere yaka-

land›¤›n› ve dört du-

varlar›n aras›nda ölü-

me mahkum edilmek

istendi¤ini duydu her-

kes. Yap›lan eylemler-

den, afifllerden, bildiri-

lerden duydu. Geçen

hafta birçok ilde as›lan

pankartlar Güler Ze-

re’yi herkese ulaflt›r-

mak içindi. Pankartlar kimi yerlerde

uzun süre kald›, kimi yerlerde AKP

polisinin tahammülsüzlü¤üne u¤ra-

yarak hemen söküldü. Ama flu bir

gerçek ki bugün birçok insan Güler

Zere’yi ve onun nezdinde ülkemiz-

deki adaletsizli¤i, bir insan›n hiçbir

de¤erinin olmad›¤›n› ö¤reniyor. 

‹‹zzmmiirr’de Yamanlar Mahalle-

si’nde Güler Zere için afifl ve pan-

kart as›ld›. Onur Mahallesi ve Bü-

yük Yamanlar'da as›lan pankartlarla

Güler Zere için duyarl› olma ça¤r›s›

yap›ld›. Kubilay Caddesi ve Onur

Mahallesi son durakta dükkanlara

ve kahvelere afifl as›ld›. Baz› iflyer-

leri Yürüyüfl Dergisi’nden kendi ço-

¤altt›klar› afiflleri asm›fllard›. "Güler

Zere tahliye edilmeli bu koflullarda

hapishanede kalamaz" diyen halkla

hapishaneler ve tecritle ilgli sohbet-

ler edildi.

BBuurrssaa'da, 12-13 Temmuz günle-

rinde Halk Cepheliler taraf›ndan

"Güler Zere'ye Özgürlük" fliar›yla

üç ayr› noktaya pankart asma eylemi

gerçeklefltirildi. Panay›r Mahallesi

girifli, Kestel ve Bursa Devlet Hasta-

nesi önüne as›lan pankartlar devrim-

ci tutsa¤› sahiplenmek içindi.

11 Temmuz'da ‹‹sskkeennddeerruunn üst

geçit yak›n›ndaki ‹nönü ‹lkö¤retim

okulu karfl›s›ndaki demir korkuluk-

lara as›lan pankart yar›m saat as›l›

kald›. Yoldan gelip geçenler merak-

la, ilgiyle izlediler pankart›. 

Halk Cephesi “14 y›ld›r tutuklu

kanser hastas› Güler Zere’nin tahli-

ye edilmesini istiyorum” talebinin

yer ald›¤› pankartlar 12 Temmuz

günü, AAnnkkaarr aa’n›n Alt›nda¤ Hüse-

yingazi Mahallesi’nde Hüseyin

Güllü Ceylan ‹lkö¤retim Okulu üst

geçidi üzerine as›ld›. Ayn› gün

Ulus’ta ve Dikmen’de Halk Cephe-

si’nin ast›¤› pankartlar Güler’i sa-

hiplenme ça¤r›s›n› halka tafl›d›. ‹l-

ker’de Mahzuni fierif Park› ve So-

kullu’da Ahmed Arif Park›’na as›-

lan pankartlar uzun süre as›l› kald›.

Mamak fiirintepe ve Tuzluçay›r ma-

hallelerinde iki ayr› yere

de pankartlar as›ld›. Ayr›ca

TAYAD’l›lar Hüseyinga-

zi’de afifller yaparak Güler

Zere’nin sesini ulaflt›rd›. 

AAddaannaa'da 10 Temmuz

sabah› Halk Cephesi tara-

f›ndan Güler Zere için 2

pankart as›larak Güler Ze-

re'nin serbest b›rak›lmas›

istendi. Pankartlardan biri

fiakirpafla Mahallesi Be-

flevler kavfla¤›nda bulunan

iki dire¤e as›l›rken di¤eri

Yüre¤ir ‹lçesi Kozan yolu

üzerindeki bir üst geçide

as›ld›. Ayr›ca Barajyolu üzerindeki

üst geçide ve Barajyolu Caddesi

üzerinde Güler Zere ile ilgili 30 adet

afifl as›ld›.

13 Temmuz günü de MMaallaatt-

yyaa’n›n en ifllek caddelerinden olan

Yeflilyurt Caddesi’nde, üzerinde

Güler Zere’nin tahliyesine iliflkin

talepler olan Halk Cephesi pankart-

lar› dalgaland›. 

‹‹ssttaannbbuull’’uunn SSaarr››ggaazzii,, 11 MMaayy››ss

ve GGüüllssuuyyuu mahallelerinde pan-

kartlar as›ld›. 13 Temmuz günü, Sa-

r›gazi-Demokrasi Caddesi’ne ve 1

May›s Mahallesi’nde 3001. Cadde

üzerinde bulunan Sa¤l›k Oca¤› ve

30 A¤ustos ‹lkö¤retim Okulu önüne

as›lan pankartlarda insan›n yaflam

hakk›na sahip ç›k›ld›. 

Kanser hastas› olan ve doktor ra-

porlar›na ra¤men tahliye edilmeyip

katledilmek istenen Güler Zere'nin

tahliye edilmesi için 15 Temmuz

günü Gülsuyu Heykel ve Fatmaha-

n›m duraklar›na pankart as›ld›.
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Yaflam Hakk› ‹çin Her Yerde
Pankartlar As›ld›

‹‹SSTTAANNBBUULL // SSAARRIIGGAAZZ‹‹ AANNKKAARRAA MMAALLAATTYYAA

‹‹ZZMM‹‹RR



HHaarrççllaarraa zzaamm yyaappaannllaarr,,

eennggeelllliilleerr yyüükksseekkookkuulluu hhaarrçç--

llaarr››nn›› bbiillee bbiinn 778822''ddeenn,, 88 bbiinn

660055 TTLL''yyee çç››kkaarrdd››llaarr......

YYüüzzddee 550000 hhaarraaçç zzaammmm››!!

YYaa¤¤mmaaddaa,, zzaammllaarrddaa,, ttaallaann--

ddaa ss››nn››rr ttaann››mmaayyaann AAKKPP,, ssaatt--

mmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr......

Önünden her sabah geçti¤imiz,

orda okudu¤umuz, y›llar›m›z› ver-

di¤imiz okulumuz bir süre sonra ye-

rini devasa bir ifl merkezine ya da

bir otele b›rakacak.

Sat›lma s›ras› okullarda... AKP,

okullar› sat›fla ç›kararak ya¤ma ve

talanda s›n›r tan›mad›¤›n› bir kez

daha  gösterdi. 

‹stanbul Valisi Muammer Güler,

flehrin en de¤erli arazilerinde bulu-

nan 22 okulun sat›laca¤›n› aç›klad›.

Bir yandan, “okul ihtiyac› var

ama okul yap›m› için arazi bulam›-

yoruz” diye aç›klama yap›p, sonra

da okullar›, arazileri sat›fla ç›kar-

mak,  yüzsüzlüktür. 

Yüzlerce okula ihtiyaç oldu¤u

bilinen bir gerçektir. Yeni okullar

yapmak yerine olanlar› satmak, ba-

ya¤› bir tüccarl›k ve e¤itimi al›n›p

sat›l›r bir mal haline getirmektir.

Sat›fla ç›kar›lan okullar›n ve ara-

zilerin yeri, tekellerin, talanc›lar›n

ifltah›n› kabartacak kadar de¤erlidir.

Arsa de¤erleri milyon dolarlarla

an›lan bu okullar, herfleye para gö-

züyle bakan aç gözlü AKP için para

kayna¤› olarak görülmektedir.

AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr››nnddaa HHeerrflfleeyy

SSaatt››ll››kktt››rr!!.... 

Okullar› satacak bir noktaya gel-

mifl olmalar›,

AKP’nin ya¤ma ve

talan da s›n›r tan›ma-

d›¤›n›n bir baflka ör-

ne¤idir.

AKP iktidar› flim-

di, tren garlar›n› sat-

mak için haz›rl›k

yapmaktad›r. Büyük

kentlerde bulunan ve

aç›k olan 25 istasyon, “kullan›fls›z”

oldu¤u gibi sudan bir gerekçe ile te-

kellere “hediye edilecek”.

Sat›fla ç›kar›lacak yaklafl›k 9

milyon metrekarelik bir alan› kap-

sayan  tren garlar› aras›nda; Eskifle-

hir, Sivas, Erzurum, Denizli, Adana,

Gaziantep, Kütahya, Konya, Siirt-

Kurtalan’da bulunuyor.

Kelepir fiyat›na elden ç›kar›la-

cak garlar›n belirlenmesi için olufl-

turulan teknik komisyonun 17 Eylül

2008’de listeyi haz›rlad›¤› aç›klad›.

Özellefltirme Dairesi Baflkanl›¤›

‘n›n gerekli sat›fl ifllemlerini yapma-

s› için, 15 May›s 2009’da TCDD

Genel Müdürlü¤ü’nün oybirli¤i ile

karar verdi¤i belirtildi.

K›sacas›, garlar›n ya¤ma ve tala-

n› için koflullar haz›rland› diyebili-

riz. 

AKP aç›s›ndan, sat›lmayacak

hiçbir fley yoktur. ‹ktidara geldikle-

rinden bu yana orman arazilerini

satmak için seferber oldular.

Ormanlar› satmak için göster-

dikleri çaba ve ›srar AKP’nin nas›l

bir ya¤ma ve talan partisi oldu¤unu

göstermektedir.

Ormanlar, Garlar, Okullar...

AKP “para gelsin de nereden gelir-

se gelsin” diyecek kadar gözünü

karartm›flt›r.

Okullar›n yerinin de¤erli olmas›,

bu sat›fltan bir avuç asala¤›n iyi bir

vurgun vuraca¤› gerçe¤i bir yana

as›l görülmesi gereken, sat›lma s›ra-

s›n›n okullara gelmifl olmas›d›r.

Okullar› para getirecek diye sa-

tan bir mant›k için bilimin, e¤iti-

min, kültürün, okuman›n bir anlam›

yoktur.

Öylesine ars›zd›rlar ki, satacak-

lar› okullar›n yerlerinin çok de¤erli

oldu¤unu ve bu sat›fltan “iyi para

kazanacaklar›n›” aç›klama yüzsüz-

lü¤ünü bile gösterdiler.

“Ö¤rencilere bu okullarda para-

s›z, bilimsel e¤itim verdik.” deyip,

kaç ö¤renciye e¤itim verildi¤ini

aç›klamak yerine, “okullar› satar-

sak, flu kadar para kazan›r›z” demek

e¤itimi sadace para gözüyle gör-

düklerini göstermektedir.

Okullar› satacak olan AKP, okul-

lar›n tatil olmas›n› bekledikten son-

ra, “harç”lara da, zam yapt›. 2009-

2010 ö¤retim y›l› için ikinci ö¤reti-

min baz› programlar› için yüzde yüz

zam yapt›.

YÖK, gelecek y›l örgün lisans

e¤itimi için yüzde 8 oran›nda zam

yapt›. Engelliler için ise yüzde

500’e varan zamlar yap›ld›.

“Buna göre, 2009-2010 akade-

mik y›l› ikinci ö¤retim için veteri-

ner fakülteleri bin 976 TL'den 5 bin

276 TL'ye, gemi inflaat ve deniz bi-

limleri bin 782 TL'den 2 bin 549

TL'ye, fen, fen-edebiyat  fakülteleri

bin 186 TL'den 2 bin 343 TL'ye, hu-

kuk, iktisat, iflletme, siyasal bilgiler,

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri

bin 70 TL'den 2 bin 160 TL'ye, 

Devlet konservatuvar› 3 bin 952

TL'den 6 bin 935 TL'ye, sivil hava-

c›l›k yüksekokulu 3 bin 952 TL'den

5 bin 540'a, mesleki teknoloji tütün

eksperli¤i ve ev ekonomisi yükse-

kokullar› bin 781 TL'den 4 bin 430

TL'ye, eennggeelllliilleerr eenntteeggrree yyüükksseekkoo--

kkuulluu bbiinn 778822''ddeenn 88 bbiinn 660055 TTLL''yyee

“ (Cumhuriyet, 7 Temmuz 2009) 

K›sacas› AKP, hem okullar› satar

hem de istedi¤im gibi zam yapar›m

harçlara diyor. Paras› olmayan›n

okuyamamas› da bir emekçinin ço-

cu¤unu okutamayacak olmas›,

AKP’yi ilgilendirmiyor.

Say›: 189 19TALAN

FFaabbrriikkaallaarr,, OOrrmmaannllaarr,, 

NNeehhiirrlleerr,, YYoollllaarrddaann SSoonnrraa.... 

GGaarrllaarr SSaatt››ll››kk
OOkkuullllaarr SSaatt››ll››kk!!

Kabatafl Lisesi
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Hapishanelerden giderek daha

çok ölüm haberi gelmeye bafllad›.

S›klaflan ölüm haberleri tecritin bo-

yutunu, nas›l bir katliama dönüfl-

mekte oldu¤unu da göstermektedir.

Ölümler, sakatl›klar, hastal›klar

tecritin sonuçlar› olarak hapishane-

lerde hayati bir sorun durumunda-

d›r. Bundan bir süre önce, Tekirda¤

2 No’lu F Tipi’nde tutulan MMuussttaaffaa

DDeemmiirr yaflam›n› yitirdi. Yine Mer-

sin E Tipi Hapishanesi’nde MMuussttaa--

ffaa EElleellççii,, ilaçlar› verilmedi¤i için,

yaflam›n› yitirdi... Batman M Tipi

Kapal› Hapishanesi’nde hükümlü

RReecceepp ÇÇeelliikk öldü.

Daha do¤rusu öldürüldüler!

BBiirr ÖÖllüümm DDaahhaa!! KKeennaann 

GGüülleenn KKüürrkkççüülleerr’’ddee 

ÖÖllddüürrüüllddüü!!

fiizofren hastas› olan Kenan Gü-

len, hastal›¤› bilinmesine ra¤men

ciddi bir tedavi yap›lmad›¤› ve ge-

reken di¤er önlemler al›nmad›¤›

için yaflam›n› yitirdi.

Adana Kürkçüler E Tipi Kapal›

Hapishanesi’nde kalan Kenan Gü-

len, Adli T›p Kurumu taraf›ndan fli-

zofren teflhisi konulmas›na ra¤men

tahliye edilmedi.

Rahats›zlanmas› üzerine sevk

edildi¤i Çukurova Üniversitesi T›p

Fakültesi Balcal› Hastanesi'ne götü-

rülürken yyoollddaa ööllddüü. 

fiizofrendi. Hastal›¤› bilindi¤i

halde hiçbir tedbir al›nmad›. Tahli-

ye edilmedi. ÖÖllddüü.. Biz buna KKAATT--

LLEEDD‹‹LLDD‹‹ diyoruz. 

KKaallpp HHaassttaass››,, VVee YYaaflflll››......

AAmmaa TTeekk KKiiflfliilliikk HHüüccrreeddee

TTuuttuulluuyyoorr!!....

Adana Kürkçüler F Tipi Hapis-

hanesi’ndeki tutuklulardan olan ‹d-

ris Nas, kalp hastas› olmas›na ra¤-

men tek kiflilik hücrede tutulmaya

devam ediyor. 

‹dris Nas daha önce iikkii kkeezz kkaallpp

kkrriizzii geçirmifl ve hastaneye kald›-

r›ld›¤›nda kolundaki kelepçesi dahi

ç›kart›lmam›fl. Yeni bir kriz duru-

munda ‹dris Nas’a yard›m edecek

kimse yok. Yani göz göre göre, bafl-

ka deyiflle TTAAAAMMMMÜÜDDEENN bir ci-

nayet haz›rl›¤› daha!

7722 YYaaflfl››nnddaa TTeeccrriittttee!!

Diyarbak›r D Tipi Hapishane-

si'nde 11 y›ll›k tutsakl›¤›n ard›ndan

serbest b›rak›lan 72 yafl›ndaki S›d›k

Güler, Yarg›tay’›n bozma karar›

üzerine tekrar tutukland›.

S›d›k Güler’in, sa¤l›k sorunlar›

nedeniyle hapishanede kalamaya-

cak durumda olmas›na ra¤men tec-

rit alt›nda tutuklulu¤u sürüyor.

Tedavi etmemenin
yeni yöntemi

AAllii OOssmmaann KKöössee, 5 Temmuz

2009 tarihli mektubunda, Edirne F

Tipi Hapishanesi’ndeki sald›r›lar›

ve tecriti anlatan mektubunda flun-

lar› yaz›yordu;

"Buralardan sözedeyim de¤il

mi? Yaflam›m›zda pek bir de¤iflik-

lik yok. ‹dare Temmuz ay› için

sohbet ka¤›tç›klar›n› da¤›tt›.

2+2+2= 6 saat... belirlemifller. Yani

‘‘çç››kkaarrmmaayyaaccaa¤¤››zz’’ demeye devam

ediyorlar.

30 Haziran'da Edip Tarhan ve

Kemal Avc› göz muayenesi için

Devlet Hastanesi'ne gitmifllerdi.

Yine kkeelleeppççeelleerriinnii aaççmmaamm››flflllaarr..

Muayene olmalar›n› engellemifller.

Kemal doktora keyfilik yapt›¤›n›

ve muayeneyi, tedavilerini engel-

ledi¤ini söylerken, jandarma a¤z›-

n› kapatarak zorla-sürükleyerek d›-

flar› ç›karm›fl... Koridorda da jop

ve tekmelerle sald›rm›fllar... Zemin

katta hücre (sözüm ona tutuklular

için ayr›lm›fl hastane ko¤uflu) var.

Orada epeyce u¤raflm›fllar Ke-

mal'le. Kelepçelerinin üzerine bas-

m›fllar. Ellerinde, ayaklar›nda, s›r-

t›nda çizikler, morluklar oluflmufl.

Sol aya¤›n›n üzerine de basam›yor.

Hastaneye sevk yapt›rd›. Yar›m al-

ç›ya alm›fllar. Kemal'in zaten beli

çok kötüydü... Kemal ve hücresin-

deki arkadafllar suç duyurusunda

bulunmufllard› ertesi gün. Biz de

suç duyurusu dilekçelerimizi yar›n

verece¤iz.

2 Temmuz'da da, Hayrettin

fiimflek'i T›p Fakültesi'ne götür-

müfllerdi. Burnunda et parças› var-

m›fl. Özellikle geceleri nefes al-

makta zorluk çekiyormufl. Ameli-

yat olacakt›. Ve o gün de muayene

edip gün vereceklerdi. KKeelleeppççeellee--

rriinnii aaççmmaamm››flflllaarr.. OO ddaa mmuuaayyeennee

oollaammaadd››.. Böylece ameliyat› da en-

gellenmifl oldu. Durumu da epeyce

ciddi, umar›z kötü bir fley yaflama-

y›z. Tutsaklar› tteeddaavvii eettmmeemmeenniinn

yyeennii bbiirr yyöönntteemmiinnee süreklilik ka-

zand›rm›fl oldular. Üçlü sac aya¤›

herfleyi bizler üzerinde kullanmaya

devam ediyorlar. Güler Zere'ye ya-

p›lanlar da ortada zaten. Hergün

daha fazla ölüme yaklaflmas›n›

sa¤l›yorlar...”

TTEECCRR‹‹TT ZZUULLÜÜMMDDÜÜRR
TTEECCRR‹‹TT ÖÖLLÜÜMMDDÜÜRR!!
TTEECCRR‹‹TT ZZUULLÜÜMMDDÜÜRR
TTEECCRR‹‹TT ÖÖLLÜÜMMDDÜÜRR!!

Festus Okey’i katledenler 
Yarg›lamay› da engelliyor!

Nijeryal› Festus Okey, 20 A¤ustos

2007'de gözalt›na al›nm›fl ve götürül-

dü¤ü Beyo¤lu Emniyet Müdürlü-

¤ü’nde iiflflkkeenncceeyyllee katledilmiflti. 

ÇHD ‹stanbul fiubesi Festus

Okey'in iflkenceyle katledilmesiyle il-

gili olarak, ‹‹ssttaannbbuull VVaalliissii Muammer

Güler ve ‹‹ssttaannbbuull EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü

Celalettin Cerrah hakk›nda, “suç delil-

lerini yok etme, gizleme ve de¤ifltirme,

gizlili¤in ihlali, adil yarg›lamay› etki-

lemeye teflebbüs” gerekçeleriyle suç

duyurusunda bulunmufltu. 

Okey’in öldürülmesi davas›n›n
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Merhaba,

Nas›ls›n? ‹nan›yorum ki iyisin-

dir. Bizler de hep oldu¤u gibi iyiyiz. 

Sana bu mektupla beraber V›z

Gelir’in 108. say›s›n› gönderi-

yorum. Disiplin Kurulu’nun

10.06.2009 tarihli, 2009/111 say›l›

karar› ile iimmhhaass››nnaa kkaarraarr vveerriilleenn

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19-20-54 no’lu sayfa-

lar› ç›kard›m tabi yine. GGeerreekkççeeyyii

ise yazm›yorum. Çünkü tüm sansür

ve yasak kararlar›nda oldu¤u gibi

bunun gerekçesi de öönncceekkiilleerriinn

nnookkttaass›› vviirrggüüllüünnee aayynn››ss››.. 

Dergilere yönelik keyfi engelle-

meler de sürüyor. Aylard›r bekleti-

len YYüürrüüyyüüflfl dergilerinin 22 Mart

tarihli say›s›ndan sonra yay›nlanm›fl

olan say›lar›ndan sadece 29 Mart,

12 Nisan, 19 Nisan ve 7 Haziran ta-

rihli say›lar› verildi. Bunca zaman-

d›r neden bekletildi¤ine ve di¤er sa-

y›lar›n›n neden verilmedi¤ine dair

“inceleniyor” d›fl›nda bir cevap ve-

ren yok. PPeerrvvaass››zzll››kk aallmm››flfl bbaaflfl››nn››

ggiiddiiyyoorr.. Öyle ki, yat›r›lmas›n›n üze-

rinden aylar geçmifl olmas›na ra¤-

men verilmeyen dergilerle ilgili

göstermelik bir yasak karar› bile

tebli¤ edilmifl de¤il hala.

Tutuklu Aileleri Bülteni’nin

2008/4. say›s› ise... ““ssaakk››nnccaall››”” ilan

edilip verilmeyenlerden. 

fiehitlerimizin ailelerine yazd›-

¤›m›z mektuplar›n baz›lar› eennggeell--

lleennddii.. [Birçok arkadafl›n] yazm›fl

oldu¤u mektuplar “sak›ncal›” bulu-

nup gönderilmedi. Hepsinin içeri¤i,

yazan ve yaz›lan kifliler farkl› olma-

s›na ra¤men, “Disiplin Kurulu” ta-

raf›ndan aayynn›› ggeerreekkççeeyyllee hepsi

hakk›nda ““iimmhhaa”” kkaarraarr›› al›nd›.

Gerekçe olarak ise yine mektuplar-

da; “Terör örgütü ve terör örgütü

mensubu kiflileri övücü ve teflvik

edici yaz›lar›n olmas›, kifli veya ku-

rulufllar› pani¤e yöneltecek yalan

ve yanl›fl bilgiler içermesi, kurumun

asayifl ve güvenli¤ini tehlikeye dü-

flüren, görevlileri hedef gösteren ve

örgütsel haberleflme fleklinde yaz›-

lar›n...” oldu¤u ileri sürüldü. Ama

herfleyi bir yana b›rakal›m, mektup-

larda bbuu iiddddiiaallaarr›› ddoo¤¤rruullaayyaaccaakk

bir cümle göstermeye bile gerek du-

yulmuyor yine.

Aylar önce yat›r›lan eflyalar›n bir

ço¤u hala verilmedi, keyfi olarak

bekletiliyor.

Hastane sevkleri yine s›k s›k iipp--

ttaall eeddiilliiyyoorr.. Aylard›r götürülmeyi

bekleyen insanlar var. Hastane ve

mahkemeye götürülürken, asker ta-

raf›ndan yap›lan aramalarda, “ring-

teki kameray› kapatmakta kullan›-

yorsunuz” denilerek üzerimizdeki

mendil ve peçetelere el konulmas›,

kameray› kapatanlar hakk›nda tuta-

nak tutulup bunun idareye verilme-

si de sürüyor. 

Ankara’da ESP’ye yönelik ope-

rasyonda tutuklanan ve ayn› hücre-

de kalan Cebrail Do¤an, Savafl Ba-

lak ve Sercan Üstündafl sabah say›-

m›nda sald›r›ya u¤ram›flt›. 2 Hazi-

ran’da yap›lan bu sald›r›yla ilgili

olarak 9 Haziran’da tüm siyasi tut-

saklar olarak suç duyurusunda bu-

lunduk.

...

Bu s›n›rl› örneklerden de görül-

dü¤ü gibi, buradaki uygulamalarda

oolluummlluu aannllaammddaa bbiirr ddee¤¤iiflfliikklliikk

yyookk.. SSaannssüürr,, yyaassaakk,, cceezzaa,, ddaayyaattmmaa

vvee kkeeyyffii uuyygguullaammaallaarr ayn› flekilde

sürüyor. Örne¤in; son üç ayd›r ve

s›k s›k yap›lan aramalar›n hemen

hepsinde birfleylere el konuluyor.

Öyle ki, yasalarda bile bir s›n›rlama

yokken “gelmiflken bofl gitmeye-

lim” anlay›fl›yla hareket edilerek,

her gelindi¤inde mutlaka birfleyler

fazla bulunup al›n›yor. 

Buralarda ffaazzllaa oollaann››nn kitap,

dergi, eflya de¤il, hak-hukuk tan›-

mazl›k oldu¤u ayan beyan ortada.

Baz›s›, bu pervas›z keyfili¤i “Ben

ne yapay›m, asker istiyor” diyerek,

baz›s› “Bizimle ilgili de¤il, bakanl›k

istiyor, genelge var” diyerek savun-

maya çal›fl›yor. 

Yani buralar›n kar›flan›, görüfleni

çok oldu¤u gibi, hheerrflfleeyyii zzuullüümm hhaa--

lliinnee ggeettiirrmmeekk iiççiinn ç›rp›nan iflgüzar›

da çok. Ve buradaki bütün uygula-

malarda verilen sözlerin tutulmas›-

n›, sohbet genelgesinin uygulanma-

s›n› isteyen ailelere Genel Müdür

taraf›ndan “faaliyetlere ç›ks›nlar”

fleklinde ifade edilen anlay›fla göre

flekillendirilmifl durumda.

Ancak biliyoruz ki bu ›srar da

sonucu de¤ifltirmeyecek. Er ya da

geç kazanan yine biz olaca¤›z. Sö-

zünü tutmas› gerekenlerin unuttur-

ma çabalar› da, acizli¤i gizlemek

için efelenerek yap›lan tecriti ve

tredman› kabul etsinler ça¤r›lar› da

kâr etmeyecek. Verdi¤imiz sözü tut-

tu¤umuz gibi ald›¤›m›z sözleri de

elbette ki ttuuttttuurraaccaa¤¤››zz..

Bütün arkadafllar›n sevgi ve se-

lamlar›n› iletiyorum.

Sevgilerimle,

22 Haziran 2009 

Rabbena Hanedar

üzerinden bir y›l geçmesine ra¤men

henüz Festus Okey’in kimlik tespiti

dahi yap›lamad›. Beyo¤lu 4. A¤›r Ce-

za Mahkemesi, Festus Okey’in mül-

teci kimli¤ini tan›m›yor. Oysa Festus

Okey’in yasal bir kurum olan Birlefl-

mifl Milletler Mülteciler Yüksek Ko-

miserli¤i’nden kendisine verilmifl bir

kimli¤inin oldu¤unu belirten Avukat

Taylan Tanay; “Anayasan›n tan›d›¤›

kurumun kimli¤ini mahkeme tan›m›-

yor ve Okey’in davas›nda ilerleyemi-

yoruz. Mahkemenin tutumu davay›

uzatmaktan baflka bir fley de¤il” dedi.

Tüm iflkence davalar›nda oldu¤u

gibi iflkenceciler korunmaya devam

ediyor. 

Verdi¤imiz Sözü Tuttu¤umuz Gibi 
Ald›¤›m›z Sözleri de Elbetteki Tutturaca¤›z
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AKP Hükümeti’nin ç›kard›¤›

Özel ‹stihdam Yasas› için sendika-

c›lar “köle pazar›”, “iflçi simsarl›-

¤›”, “sendikalar›n yok edilmesi” gi-

bi de¤erlendirmeler içeren aç›kla-

malar yapt›lar. Aç›klamalar›nda iflçi

s›n›f›na ciddi sald›r›lar oldu¤unu

ifade ediyorlard›. Yasan›n ç›kart›la-

ca¤› aylar öncesinden bilinmesine

ra¤men k›llar›n› bile k›p›rdatmayan

sendikac›lar, sanki haberleri yok-

mufl gibi yasa meclisten geçtikten

sonra zevahiri kurtarmak için sert

(!) demeçler veriyorlard›. Madem ki

söyledi¤iniz gibi ç›kar›lan yasa “kö-

le pazarlar›”n›n kurulmas›d›r, “iflçi

simsarl›¤›”d›r, “sendikal örgütlen-

melerin yok edilmesi”dir, o zaman

bir iflçi sendikas› olarak ssiizziinn ggöörree--

vviinniizz nneeddiirr?? Yasan›n ç›kmas›na en-

gel olmak de¤il mi? En az›ndan bu-

nun mücadelesini vermek de¤il mi?

Peki siz ne yapt›n›z? Cevab› “H‹Ç-

B‹RfiEY”dir. Burjuva politikac›s›,

nas›l ki halk› kand›rarak politika ya-

p›yorsa, düzen sendikac›s› da, iflçi-

leri aldatarak sendikac›l›k yap›yor. 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman

Çelebi yasa meclisten geçtikten

sonra yapt›¤› aç›klamada, yasan›n

“Alelacele, Türkiye’nin ve sendika-

lar›n gündeminden kaç›r›larak gece

yar›s› yasas›yla getirilmesini” elefl-

tirmekteydi. Oysa yasan›n “Türki-

ye’nin ve sendikalar›n” gündemin-

den kaç›r›ld›¤› yoktu. AKP, aylar

öncesinden bu yasay› mutlaka ç›-

kartacaklar›n› ilan etmiflti. Ama

sendikalar bunu duymazdan geldi-

ler. Yasa meclisten ç›kt›ktan sonra

bu kez de mücadele etmek yerine

aacczz içinde yasay› CCuummhhuurrbbaaflflkkaa--

nn››’’nn››nn vveettoo eettmmeessiinnii beklediler.

Türk-‹fl, Hak-‹fl ve D‹SK Genel

Baflkanlar›, Cumhurbaflkan› Abdul-

lah Gül’ü ziyaret ettiler. Ziyaret

sonras›nda Gül’e yasayla ilgili ““eenn--

ddiiflfleelleerriinnii”” dile getirdiklerini ve

Cumhurbaflkan›’n›n da kendilerini

““ddiikkkkaattlliiccee”” dinledi¤ini aç›klad›lar. 

Evet, emekçiler için “kölelik,

simsarl›k yasas›”, “sendikalar› yok

eden bir yasa” dedikleri Özel ‹stih-

dam Yasas›’n› engellemek için üç

konfederasyonun yapt›klar›n›n hep-

si bu.

Cumhurbaflkan›, Özel ‹stihdam

Yasas›’n› k›smen veto etti. Türk-‹fl

baflkan› Mustafa Kumlu yasan›n ve-

to edilmesinden dolay› mmeemmnnuunnii--

yyeettiinnii belirtti. Ama Cumhurbaflkan›

ayn› zamanda ‹flsizlik Sigortas› Fo-

nu’nun ““aammaacc››nn dd››flfl››nnddaa kkuullllaann››ll--

mmaass››nnaa iilliiflflkkiinn”” maddeyi de oonnaayy--

llaamm››flfltt››.. Kumlu bundan dolay› da

üzüntülerini bildiriyor. 

Sendikac›lar›n görevi, üüzzüünnttüüllee--

rriinnii yyaa ddaa mmeemmnnuunniiyyeettlleerriinnii aç›k-

lamak de¤ildir. Cumhurbaflkan›’n-

dan icazet dilenmek hiç de¤ildir. 

Hak-‹fl Genel Baflkan› SSaalliimm UUss--

lluu da Gül’ün “veto”su üzerine flu ifl-

birlikçi aç›klamay› yapt›: “Bu veto

bir ff››rrssaatt olarak de¤erlendirilmeli,

ve çal›flma hayat›na iliflkin yasal

düzenlemeler... ssoossyyaall ddiiyyaalloogg me-

kanizmalar› iflletilerek ele al›nmal›-

d›r.” (Hürriyet, 11 Temmuz 2009)

Nedir bu ff››rrssaatt? ‹flçilerin hakla-

r›n› bir bir gasbeden, iflçileri köle-

lefltiren iktidarlarla nas›l bir “sosyal

diyalog” mekanizmas› iflletilecek?

Aç›k ki, burada mücadeleci bir

sendikac›l›k anlay›fl› yoktur. Bu

sözlerde ifadesini bulan uzlaflmac›,

iflbirlikçi, icazetci sendikac›l›kt›r.  

Umudunu Çankaya vetosuna

ba¤layan, vetoyu f›rsat sayan, mü-

cadele yerine diyalog nakarat›n›

tekrarlayan bir sendikac›l›k anlay›-

fl›yla, herhangi bir sald›r› püskürtü-

lebilir, haklar korunabilir mi? 

Sendikalar, aciz de¤ildir. Güçsüz

de¤ildir. Bu gücü ortaya ç›karmak

için Çankaya’ya de¤il, emekçilere

yaslanmal›d›r. Gücünü vetolardan

de¤il, iflçinin direniflinden almal›d›r. 

Sendikalar›n görevi iflçilere yö-

nelik sald›r›lara karfl› mücadele et-

mektir; patronlardan, iflçilere köle

pazarlar› kuranlardan icazet dilen-

mek de¤il. Onlarla “sosyal diyalog

mekanizmalar› iflleterek” iflçilerin

lehine hiçbir fley elde edemezsiniz. 

AAllddaannaann vvee AAllddaattaann 

SSeennddiikkaacc››ll››kk......

Kamuda çal›flan 250 bin iflçi ad›-

na sürdürülen toplu sözleflme görüfl-

melerinin, iflçilerin taleplerini karfl›-

lamayan bir anlaflmayla sonuçland›-

r›lmas›, Türk-‹fl’e ba¤l› baz› sendi-

kalar taraf›ndan da elefltirildi. Harb-

‹fl Sendikas› Kocaeli fiube Baflkan›

Haldun Kurubacak, flöyle dedi ge-

çen haftaki aç›klamas›nda.

“ TTüürrkk--‹‹flfl bbiizzii kkuullllaanndd››.. Çok bü-

yük hhaayyaall kk››rr››kkll››¤¤›› yaratt›. Sal› gü-

nü sabah›, Türk-‹fl’in iste¤iyle bir

saat ifle girmedik, eylem yapt›k. ‹flçi,

sendikadan gelecek her eylem ça¤-

r›s›na uymaya haz›rd›. Ama ayn›

gün ö¤leden sonra Türk-‹fl, sadece

yüzde 1’lik art›fl› kabul edip, imza

att›. Tavflana kaç, taz›ya tut yöntemi

uygulad›lar.”

Bu sözleri söyleyen flube baflka-

n›n›n da, tüm sendikac›lar›n da sor-

mas› gereken soru fludur:

Türk-‹fl nas›l kullanabilmektedir

o kadar sendikay› ve sendikac›y›?

Nas›l aldatabilmektedir?

Türk-‹fl’in “Tavflana kaç, taz›ya

tut yöntemi”  yyeennii bbiirr yyöönntteemm ddee--

¤¤iillddiirr ama her toplu sözleflme döne-

minde hala ayn› oyunu oynayabil-

mektedir. 

O halde, tüm sendikac›lar, ken-

Aciz Sendikac›lar, 
‹cazetci Sendikac›l›k



dilerine dönüp, bu oyunun nas›l

böyle y›llard›r sürdürülebildi¤ini

sorgulamal›d›rlar. 

Sorun, Türk-‹fl yönetiminin al-

datmakta çok becerikli olmas› de-

¤il, düzen içi sendikac›l›k anlay›flla-

r›n›n, kand›r›lmaya, aldat›lmaya

hep haz›r olmas›ndad›r. 

Hem Türk-‹fl yönetimini elefltiri-

yor görünüp, hem de y›llard›r bu al-

datmacan›n bir parças› olmak, ka-

bul edilemez. Bu da bir aldatmaca-

d›r. Ve bile isteye aldanan sendika-

c›l›k, ayn› zamanda ALDATAN

sendikac›l›kt›r. Çünkü bu statüko

içindeki sendikac›l›k, iflçileri aldat-

madan sürdürülemez!

fiube baflkan› Haldun Kuruba-

cak, bu noktada tekil bir örnek ol-

may›p, sendikac›lar›n ço¤unun için-

de bulundu¤u durumun bir örne¤i-

dir. “BBuunnddaann ssoonnrraa,, yyaa oonnllaarr ggiiddee--

cceekk,, yyaa bbuu aannllaayy››flfl ddee¤¤iiflfleecceekk” di-

yor, ““KK››rrgg››nn››zz vvee ssööyylleeyyeecceekk ffaazzllaa

ssöözz bbuullaamm››yyoorruumm”” diyor. Birincisi,

alt› bofl bir sözdür. ‹kincisi, neden

söyleyecek bir fley bulam›yorsu-

nuz? Türk-‹fl’in bu anlay›fl›n› “si-

tem” etmekle, “k›rg›n” olmakla m›

de¤ifltireceksiniz?..

Gerçekte Kurubacak’›n söyledi-

¤i gibi Türk-‹fl’in bir “aldatmas›”,

ne de D‹SK Baflkan› Süleyman Çe-

lebi’nin belirtti¤i gibi AKP’nin söz

konusu yasayla ilgili bir aldatmas›

söz konusu de¤ildir. AAllddaannmmaayyaa

hhaazz››rr bbiirr sseennddiikkaacc››ll››kk vard›r ve so-

run da budur. “Aldat›ld›k”, “uyutul-

duk” diyerek sorumluluklar›ndan

kurtulamazlar. 

Niye aldan›yorsunuz? Yasa gün-

deminizden nas›l kaç›r›l›yor? Bun-

lar sorulacak ve cevaplanacakt›r. 

Siz aldanmak istemezseniz biri-

lerinin sizi aldatmas› mümkün mü?

Fakat “aldanmaktan” ziyade yukar›-

da belirtti¤imiz gibi bir AALLDDAATT--

MMAA vard›r. Aldat›lan birileri varsa

onlar da iflçilerdir. 

‹flçinin hakk›n›n elde edilemed¤i

toplu sözleflmeler, en küçük bir di-

reniflin sergilenemedi¤i yasalar, or-

tadad›r. Bütün bunlar karfl›s›nda ge-

rekenleri yapmayan sendika yöne-

timleri, sadece kendi d›fllar›ndaki

kesimleri elefltiren, suçlayan aç›kla-

malarla iflin içinden ç›kamazlar. 

E¤er iflçiler için ekonomik, de-

mokratik anlamda herfley her gün

daha kötüye gidiyorsa ve bunlara

karfl› hiçbir ciddi direnifl yoksa, ora-

da sendikalar›n suçsuz ve sorumsuz

oldu¤u düflünülemez. Suçu da bafl-

kas›nda arayan, çözümü de baflka-

s›ndan bekleyen sendikac›l›k terke-

dilmelidir. EEmmeekkççiiddeenn yyaannaa bbiirr

sseennddiikkaacc››ll››kk,, iflçinin gücüyle, dire-

nifliyle, düzene karfl› mücadeleyle

yap›l›r. 
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E¤er iflçiler için eekonomik,

demokratik aanlamda hherfley

her gün ddaha kkötüye

gidiyorsa vve bbunlara kkarfl›

hiçbir ciddi ddirenifl yyoksa,

orada ssendikalar›n ssuçsuz vve

sorumsuz ooldu¤u

düflünülemez. SSuçu dda

çözümü dde bbaflkas›nda

arayan ssendikac›l›k

terkedilmelidir.

Zab›ta Terörüne Son!
Ankara Yüksel Caddesi ve Konur

Sokak’ta tezgah açan seyyar sat›c›la-

ra karfl› Çankaya Belediyesi zab›tala-

r›n›n bask› ve engellemeleri yaklafl›k

1 ayd›r sürüyor. ‹flportac›lar yapt›kla-

r› imza kampanyas›, oturma eylemle-

ri ve yürüyüfllerle seslerini duyurma-

ya çal›fl›yorlar.

‹flportac›lar, 11 Temmuz’da Yüksel

Caddesinde toplanarak bir eylem yap-

t›lar. ‹flporta Emekçileri ‹nsiyatifi, So-

kak Sanatç›lar› ve At›k Ka¤›t ‹flçileri

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Rantç›

CHP’yi ‹stemiyoruz” sloganlar› ile

Sakarya Caddesine yürüdüler ve bura-

da bulunan Çankaya Belediye Bafl-

kanl›¤› binas› önünde  bir aç›klama

yapt›lar. ‹flportac›-

lar; yaflad›kla-r›

tüm s›k›nt›lara kar-

fl›n yine de sesleri-

ni duyurma çaba-

s›ndan ve hakl›l›k-

lar› konusunda ›s-

rardan vazgeçme-

diklerini belirttiler.

10 Temmuz günü Çankaya Bele-

diyesi’nden yetkililerle görüflen ifl-

portac›lar bu görüflmeye iliflkin de-

¤erlendirmelerini de flöyle aktard›lar:

“… görüfltük. Ancak hiçbir somut

çözümleri olmad›¤› gibi yanl›fll›klar›-

n› savunmaya ve aba alt›ndan sopa

göstermeye devam ediyorlar. Sokak-

lar göstermelik birkaç çiçekle, birkaç

heykelle ve zor kullanarak güzellefl-

mez… Sokaklarda uyuflturucu, kap-

kaç, h›rs›zl›k, dilencilik, çeteleflme-

ler, fuhufl, açl›k, yozlaflma ve çürüme

diz boyu iken sokaklar çiçeklerle gü-

zelleflmez!” 

Yaklafl›k 80 kiflinin kat›ld›¤› ey-

lemde son olarak; “bir dahaki sald›r›-

lar›nda olacaklardan baflta belediye

olmak üzere tüm duyars›z kesimler

sorumlu olacakt›r. Çankaya Beledi-

yesi’ne ve ba¤l› oldu¤u parti CHP’ye

diyoruz ki, eli sopal› yetkililerinizle

bizlere sürekli gelip sosyal demokra-

si dersi vermekten vazgeçin!” de-

nildi.

Çay üreticisi AKP’yi
protesto ediyor 

Çay-Kur’un, birinci sürgün

yafl çay bedellerini ödememesi

ve bir takvim aç›klamamas›

üreticiyi soka¤a döktü.

Çay üreticileri 13 Temmuz

günü Rize Pazar ve F›nd›kl›’da

AKP ilçe binalar› önünde pro-

testo eylemleri yapt›. Pazar’da

gerçeklefltirilen eylemde bele-

diye binas› alt›nda toplanan

üreticiler burada yapt›klar› a-

ç›klamadan sonra AKP ilçe bi-

nas›na yürüyüp siyah çelenk

b›rak›rken, F›nd›kl› Meyda-

n›’nda buluflan çay üreticileride

AKP ilçe binas›na yürüdüler.

Eylemlerde yap›lan aç›klama-

larda AKP hükümetine seslene-

rek çay bedellerinin ödenmesi

istendi. Eylemlerin devam ede-

ce¤i belirtilirken Artvin Hopa,

Kemalpafla ve Rize Ardeflen’de

çay üreticilerinin eylemler ya-

paca¤› duyuruldu.



Emperyalist ABD’in eski Bafl-

kanlar›ndan Ronald Reagan’›n

“günlükleri” yay›nland› geçti¤imiz

günlerde. Günlüklerin bas›na yans›-

yan bölümlerinde Türkiye ile ilgili

notlar da var tahmin edilece¤i üzere.

Bu notlar, ulusal onura sahip bir ül-

ke için utanç verici. Fakat, bu ülke-

yi yönetenlerin öyle bir utanc› duy-

mayacaklar› da aç›k. 

Günlü¤ünde, Türkiye ordusu ve

Türk askeriyle ilgili bir bölümde

flöyle diyor Reagan: “Türkiye’ye gü-

venlik yard›m› bizim de güvenli¤imi-

zin bir parças›. BBiirr TTüürrkk aasskkeerrii yy››ll--

ddaa 66 bbiinn ddoollaarraa mmaall oolluuyyoorr.. EE¤¤eerr

oonnuu bbiirr AAmmeerriikkaann aasskkeerriiyyllee ddee¤¤iiflfl--

ttiirrmmeeyyee mmeeccbbuurr kkaall››rrssaakk mmaalliiyyeett 9900

bbiinn ddoollaarraa çç››kk››yyoorr..”” (Aktaran, Hür-

riyet, 12 Temmuz 2009) 

Bir emperyalistin a¤z›ndan ç›kan

bu sözler, Amerika Türkiye iliflkile-

rindeki ““ssttrraatteejjiikk mmüütttteeffiikkiimmiizz””,,

““ddoossttuummuuzz AAmmeerriikkaa”” sözlerinin bir

maskeden ibaret oldu¤unu sergili-

yor. Türkiye Amerika için sömürü-

lecek, ordusu kullan›lacak bir ülke-

dir, o kadar. Reagan’›n Türk ve

ABD askerleri aras›nda yapt›¤›

““mmaalliiyyeett hheessaabb››”” bunu gösteriyor.

Bu hesaptan anlafl›l›yor ki, Türk Si-

lahl› Kuvvetleri, Amerika için “stra-

tejik müttefik” de¤il, uuccuuzz aasskkeerr

ddeeppoossuudduurr.. 

Çünkü, bir Amerikan askerinin

de¤eri, Türk askerinin de¤erinin 15

kat› büyüklü¤ünde. 

Kapitalist kâr›n› art›rmak için

maliyetleri düflürür, iflçi ücretlerini

azalt›r. Sorunu MAL‹YET’in azal-

t›lmas›d›r. Bu hesaplar› iflgal ettikle-

ri yerlere asker gönderecekleri za-

man da yapmaktad›rlar. 

Asker, maliyet hesab› yap›lan,

dirisi de, ölüsü de dolar üzerinden

getirip götürdü¤üyle hesaplanan bir

““mmaall””d›r emperyalist için. ‹flgalleri

askersiz düflünemeyecekleri için,

iflin maliyet k›sm›n› aç›klamaktan

çekinmiyor emperyalist efendiler.

Mehmetçik; 23 sentlik asker
ABD D›fliflleri Bakanlar›ndan

John F. Dulles daha 1950’ler de ,

““NNAATTOO''yyaa eenn uuccuuzz aasskkeerrii TTüürrkkiiyyee

ssaa¤¤ll››yyoorr.. BBiirr TTüürrkk aasskkeerriinniinn bbiizzee mmaa--

lliiyyeettii 2233 cceenntt!!””tir demiflti. Ve flairimiz

Naz›m Hikmet de, Dulles’in sözleri-

ne karfl›l›k, flu fliiri yazm›flt›: 

“Mister Dulles,

(...) Mesela iki yüz gram et alabi-

lirsiniz

koyun eti,

Ankara’da 23 Sente

yahut iki kilo kuru so¤an,

yahut bir kilo daha biraz fazla

mercimek,

elli santim kefen bezi yahut

yahutta bir ayl›¤›na 

yirmi yafllar›nda bir tane insan

erkek...” (Naz›m Hikmet, “23

Sentlik Askere Dair”)

Bir askerin de¤eri, ”iki kilo ku-

ru so¤an” kadard›r. Ya da “iki yüz

gram et”tir. NATO’nun “23 sentlik

askeri”dir Türk askeri. 

Baflka nedenlerinin yan›nda, em-

peryalistler, di¤er ülkelerin askerle-

rini maliyeti ucuz oldu¤u için kul-

lanmay› tercih etmektedirler.

Emperyalistler, Kore’deki em-

peryalist savafl için, Türkiye’den as-

ker isterken de, hem Amerikan as-

keri az ölsün, hem de iflin maliyeti

asgariye insin mant›¤› vard› iflin

içinde.

TSK’dan Somali için, Afganis-

tan için asker istemelerinde de man-

t›k ve amaç ayn›d›r. Y›llard›r, bu

gerçek gözlerden kaç›r›lmaya çal›-

fl›ld›. TSK’n›n emperyalizmin ucuz

askeri, “23 sentlik asker”i oldu¤u,

ordunun kullan›ld›¤› halktan gizlen-

di hep.

Maliyeti yüksek emperyalist
askerlerin kayna¤› da
yoksullar!

Emperyalizmin ordusunda as-

kerlerin maliyeti daha yüksek; bu

yüzden emperyalizm

onlar› kullanma konu-

sunda çok istekli de-

¤il. Ama kullanmak

gerekti¤inde de, Viet-

nam’da, Irak’ta oldu-

¤u gibi, onlar› yüzbin-

ler, milyonlar halinde ölüme sürer... 

Maliyetinin d›fl›nda ‹NSAN ola-

rak bir de¤eri yoktur emperyalizmin

askerinin. Çünkü onlar da neticede

yoksul halktand›rlar ço¤unlukla..

Mesela, bugün Irak’a gönderilen

Amerikan askerlerinin önemli bir

k›sm›, bir an önce ““yyeeflfliill kkaarrtt”” al›p,

Amerikan vatandafll›¤›n› sa¤lama al-

maya çal›flan göçmenler, iflsizlikten

bunalan zenciler ve beyazlar›n en

yoksul kesimlerinden oluflmaktad›r. 

““VVaattaann hhiizzmmeettii”” için de¤il, yeflil

karta ihtiyaçlar› oldu¤u için, iflsiz

olduklar› için orduyu tercih etmifl-

lerdir. Yaln›zca ABD ordusunda de-

¤il, askerli¤in zorunlu olmad›¤› ül-

kelerde, emperyalist ordular›n hep-

sinde asker kaynaklar› ayn›d›r. 

Mesela, Almanya’da iflsizli¤in

artmas›yla beraber orduya baflvuru-

lar ço¤alm›flt›r. ‹flsizli¤in daha yük-

sek oldu¤u Do¤u eyaletlerinde ise,

orduya baflvuranlardaki art›fl, çok

daha büyük oranlara ulaflt›. Do¤u

eyaletlerinden askerlerin ordu için-

deki oran›n›n yüzde 50’ye yaklaflt›-

¤› belirtiliyor.

Sonuçta emperyalizmin ünifor-

mas›yla savaflanlar da yeni-sömürge

ordular›n üniformas›yla savaflanlar-

da, yoksullard›r. Emperyalizm her

yerde ve her halukarda kkeennddiissii iiççiinn

yyookkssuullllaarr›› ssaavvaaflfltt››rr››yyoorr..

Bir tercih yapma imkan› varsa

maliyeti en düflük olan›, yani yeni

sömürgelerin ordular›n›, yani TSK

gibi ordular› tercih ediyor. Dünyan›n

dört bir yan›ndaki her dinden ve mil-

liyetten “Mehmetçikler” emperya-

lizmin ç›karlar›na kurban ediliyor.

Sonuçta, TSK’n›n halk›n dostu ol-

mad›¤›, emperyalizmin iflgal ordusu,

ucuz asker deposu oldu¤u ortadad›r.

Emperyalistler taraf›ndan kulla-

n›lan, yeri geldi¤inde afla¤›lanan bu

ordu, uflakl›k yapmaya devam et-

mektedir.

Bir TTürk AAskeri; 66 BBin DDolar...
Bir AABD AAskeri; 990 BBin DDolar...
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Her direnifl tarih içinde üstlendi-

¤i rol, kazan›mlar›, halk ve düflman

üzerinde yaratt›¤› etkileri itibar›yla

farkl› önemler tafl›r. Do¤ru politika-

lar›n, yerinde kararlar›n ve do¤ru

bir önderli¤in yön verdi¤i her dire-

nifl devrimi bir ad›m daha büyüte-

rek, daha büyük direnifllerin önünü

açar. 1996 Ölüm Orucu direnifli de

örgütlendi¤i süreçte, solda hakim

olan inançs›zl›¤› k›rmas› ve devrim

inanc›n› büyütmesi yan›yla çok

önemli bir iflleve sahip olmufltur...

1996 y›l›, Milli Güvenlik Kurulu

(MGK) taraf›ndan halka ve devrim-

cilere yönelik kapsaml› bir sald›r›-

n›n haz›rland›¤› bir y›ld›. 1995’de

Gazi Ayaklanmas›’ndan sonra, 1

May›s 96’da yeniden devrimci ka-

rarl›l›¤› ve kitleselli¤i gören oligar-

fli halk› susturmak, hizaya sokmak

istiyordu. Halka karfl› savaflta,

ANAYOL hükümeti ifl bafl›na gel-

miflti. Plan›n›n iki aya¤› vard›; ha-

pishanelere sald›r› ve Terörle Müca-

dele Yasas›’n›n a¤›rlaflt›r›lmas›.

Kontrgerilla fleflerinden Mehmet

A¤ar'›n Adalet Bakan› olmas› ile

sald›r› daha üst bir boyuta ç›kart›ld›.

Oligarflinin hapishanelere yönelik

bu sald›r› karar›, hükümet de¤iflme-

sine, DYP-ANAP koalisyonunun

bozulup yerine REFAHYOL hükü-

meti kurulmas›na ra¤men, de¤iflme-

den kesintisiz olarak devam ettiril-

di.

Halk› sindirmenin yolu devrim-

cileri teslim almaktan geçiyordu.

Bu nedenle de ilk hedef hapishane-

ler oldu. Buca ve Ümraniye katli-

amlar›ndan sonuç alamayan oligar-

fli, hapishanelerdeki örgütlülü¤ü da-

¤›t›p, tutsaklar› yaln›zlaflt›rarak, kit-

lesel direniflleri engellemek için

peflpefle genelgeler yay›nlad›. Hücre

tipi hapishanelerin, baflka bir deyifl-

le ttaabbuuttlluukkllaarr››nn aç›lmas›n› da

içeriyordu bu genelgeler. Genel-

geler yeni bir katliam›n haberci-

siydi. Hapishanelere yönelik son

y›llar›n en ciddi ve kapsaml› sal-

d›r›s› sözkonusuydu. Düflman

tutsaklar› tabutluklara kapatarak

teslim almay›, alamad›¤› koflullarda

imha etmeyi hedefliyordu. Böylece

hem devrimciler teslim al›nacak

hem de devrime yönelen halk ke-

simleri yeniden düzenin ideolojik

etkisi alt›na çekilecekti. 

2200 MMaayy››ss’’ta tabutluk genelgele-

rine karfl› yüzlerce beden SSüürreessiizz

AAççll››kk GGrreevviinnee yatt›. Direnifl 4455..

ggüünnüünnddee ÖÖllüümm OOrruuccuunnaa dönüfltü-

rüldü. 60’l› günlerde bir bir flehitler

verilmeye baflland›. Ve sonuçta, ka-

zanan teslimiyeti reddeden, her ko-

flulda savafl› sürdürme kararl›l›¤›na

sahip, bedel ödemekten korkmayan

ddeevvrriimmccii iirraaddee oldu. Tutsaklar›n

talepleri kabul edildi. Oligarflinin

hücre ve teslim alma politikas›, 1122

flfleehhiitt pahas›na içeride ve d›flar›da

6699 ggüünn boyunca ilmek ilmek örülen

büyük direnifl sayesinde bofla ç›kar-

t›ld›. Devrimciler halka ve devrime

ba¤l›l›klar›n› gösterdiler. Bir kez

daha Marksist-Leninist ideolojinin

yenilmeyece¤i kan›tland›. 96 Ölüm

Orucu, feda kültürünün geleneksel-

lefltirilmesinde at›lm›fl bir ad›m ol-

du. 

Zaferin hemen ard›ndan yap›lan

de¤erlendirmede direniflin tarihsel

ifllevi flöyle aç›klan›yordu:

“Bu mücadelenin Refah Parti-

si’nin ve burjuvazinin sald›r›lar›n›n

önünde barikat olma, tutsaklar›n

haklar›n› almas›, Refah Partisi’nin

faflist yüzünü ortaya ç›karmas› ya-

n›nda, esas olarak iiflfllleevvii bbuurrjjuuvvaazzii--

nniinn iinnaannççss››zzll››kk vvee kkaarraammssaarrll››kk yyaa--

yyaann ddüüflflüünncceelleerriinnee vvuurruullaann bbüüyyüükk

bbiirr ddaarrbbee oollmmaass››dd››rr.. Bu direniflin

as›l kazan›mlar› burjuvaziyle yürü-

tülen ideolojik mücadelede, kazan›-

lan zafer, moral üstünlüktür. Mark-

sizm-Leninizmin burjuva ideolojisi

karfl›s›nda üstünlü¤ünün bir kez da-

ha kan›tlanmas›d›r.” (3 A¤ustos

1996, Halk ‹çin Kurtulufl, M. Ali

BARAN)

1996 Ölüm Orucu hücre tipi ha-

pishanelerin (Eskiflehir Hapishane-

si’nin) kapat›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Ancak bu direnifli çok daha önemli

yapan; esas olarak legalizmle, legal

particilikle, reformizmle derinleflti-

rilen inançs›zl›¤a karfl› büyük bir di-

renifl olmas›d›r. 1996 Ölüm Orucu,

iinnaannççss››zzll››¤¤aa vvuurruullaann bbüüyyüükk bbiirr

ddaarrbbeeddiirr.. 

Ölüm Orucu, özünde ppoolliittiikk vvee

iiddeeoolloojjiikk bbiirr zzaaffeerrddiirr. Politik an-

lamda, düflman›n sald›r› politikas›n›

durdurmufltur. ‹deolojik anlamda

ise burjuvazinin bencil, bireyci ide-

olojisini bofla ç›kartm›fl, halk›n dev-

rimden yana saflaflmas›n›n önünü

açm›flt›r. 

Bu direnifl y›llara yay›lan inanç-

l›, ›srarl› bir ideolojik direniflin so-

nucudur. Emperyalist dünya “sos-

yalizm öldü” diye hayk›r›rken, dev-

Say›: 189 2596 ÖLÜM ORUCU

Kavga, inançla 
inançs›zl›¤›n
kavgas›yd›!

1996 ÖÖlüm OOrucu iiflte bböyle bbir

ortamda bbu ççarp›kl›klara kkarfl›

büyük vve ggörkemli bbir ç›k›flt›r.

Devrim iinanc›n›n, kkararl›l›¤›n

adeta bbir dalga ggibi ggelip

inançs›zl›¤› vvurmas›d›r... 



rimciler kuflat›lm›fl üslerde “Yaflas›n

Sosyalizm” fliar›n› yükselterek, sos-

yalizmin orak-çekiçli bayra¤›n› dal-

galand›r›yorlard›. Burjuvazi ise

“u¤runda ölünecek ideoloji kalma-

d›” diyerek bencilli¤i, bireycili¤i

kutsuyordu. Reformistler, küçük

burjuva ayd›nlar da emperyalizmin

yönlendirmesiyle ““iiddeeoolloojjiilleerr ööllddüü,,

hhiiççbbiirr flfleeyy iiççiinn ööllmmeeyyee ddee¤¤mmeezz”” di-

yorlard›. Devrimciler kayna¤›n›

burjuvaziden alan bütün bu ideolo-

jik sald›r›lara ra¤men Marksizm-

Leninizmi savunmaya devam etti-

ler. 

‹flte bu nedenle ‘96 Ölüm Orucu-

nun en belirleyici yan›, zaferin ide-

olojik boyutu olmufltur. Yüzlerce

ölüm orucu gönüllüsüyle burjuvazi-

nin bütün pespaye görüflleri yerle

bir edildi. Devrimciler ölünecek de-

¤erlerin ve bir ideolojinin oldu¤unu

söyleyip bunu da pratikte gösterdi-

ler. Burjuvazinin bencilli¤ine, yoz

kültürüne karfl› paylafl›m›, kolekti-

vizmi güçlendirip, fedakarl›¤›n en

görkemli örneklerden birini yarata-

rak, halka umut oldular.

““ÖÖllüümm OOrruuccuu BBeeyyiinnlleerrddee 

DDeevvrriimm DDaallggaass››nn›› 

BBüüyyüüttmmüüflflttüürr””

“‘Devrimci durum’ tesbiti yap›l-

d›¤›nda,‘Türkiye devrime gebe’ de-

nildi¤inde alay edenler, b›y›k alt›n-

dan gülenler yaflananlarda bu tesbi-

tin do¤rulu¤unu görebilirler. Kitabi

bir tart›flma yapm›yoruz yine. Ama

iflte devrim dalgas› diye bir fley var-

sa, bundan farkl› bir fley de de¤ildir.

DDeevvrriimm ddaallggaass›› bbeeyyiinnlleerrii ssaarrmm››flfltt››rr..

Böyle ölebilmenin aç›klamas› bu-

dur. Kahramanl›¤›n kitleselleflmesi-

nin anlam› budur. Düflman›n irade-

sini alt etmifl ve soka¤a taflm›fl bir

dalgad›r bu... Ölüm oruçlar›n›n or-

taya koydu¤u gerçek budur. BBuu ddeevv--

rriimmee,, kkaazzaannmmaayyaa oollaann iinnaannççtt››rr..””

(Kurtulufl, 17 A¤ustos 1996, Say›: 3)

‘96 Ölüm Orucu, inançs›zl›¤›

y›km›flt›r. Halka yeni bir ahlak›, ki-

flili¤i göstererek devrimcilere güve-

ni ve ddeevvrriimm uummuudduunnuu büyütmüfl-

tür. 

Direnifl bu niteli¤iyle bütün re-

formist kesimlerin, küçük-burjuva

ayd›n ve demokratlar›n beyinlerin-

de depremler yaratm›flt›r. Y›lg›nlar,

yorgunlar, beyinlerini örtük veya

aç›k olarak bireyci düflüncenin tes-

lim ald›¤› eskiler, yüzlerce devrim-

cinin ölüme yatmas› ve ard›ndan

ölümlerin bafllamas› karfl›s›nda flafl-

k›na döndüler. Bu, asl›nda halktan,

devrimden uzaklaflman›n, inanc›n›

kaybetmenin getirdi¤i bir flaflk›nl›k-

t›. Marksizme-Leninizme

olan inançlar›n› kaybetmenin sonu-

cunda sosyalizm ve devrimler ça¤›-

n›n da kapand›¤›n› düflünüyorlard›.

Devrimciler y›llard›r davalar› ve

inançlar› u¤runa, sosyalizmin orak

çekiçli bayra¤›n› dalgaland›r›rken,

kuflatmalarda teslim olmayarak son

nefeslerini verirken, onlar görmez-

likten geliyorlard›. Bu nedenle de

bu kitlesel kahramanl›k ve ölümler

karfl›s›nda sars›ld›lar. 

Ölüm orucu direnifli birden bire

ortaya ç›kmam›flt›. Devrimci tutsak-

lar›n siyasi kimliklerini, onurlar›n›

korumak için y›llara dayanan bir

mücadele gelene¤i vard›. Direnifl bu

geleneklerin, kültürün, ideolojik fle-

killeniflin üzerine yükseldi. Devrim-

ciler inançs›zl›¤›n körüklendi¤i y›l-

larda, gerekti¤inde en a¤›r bedelleri

ödemeyi göze alarak halka umut ol-

maya, sosyalizmi savunmaya de-

vam ettiler. 

Türkiye solunun önemli bir bö-

lümü ise, bu y›llarda sosyalizmi sor-

gulay›p “özgürlükçü sosyalizmi”

keflfediyor, burjuvaziden ödünç

al›nm›fl Stalin suçlamalar›, onlar›

bir süre sonra Lenin’in, Marks’›n,

proletarya diktatörlü¤ünün mahkum

edilmesine götürüyordu. 

Halk›n sorunlar›na sahip ç›karak,

emekle, sab›rla örgütlenmek yerine

halk›n tepkilerine
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1996 y›l›nda devrimci tutsaklara yönelik topye-

kün bir sald›r› bafllat›ld›. O dönem iktidarda olan

AANNAA-- YYOOLL hükümeti taraf›ndan iflkenceci, katil

Mehmet A¤ar Adalet Bakanl›¤›’na getirildi. 66,, 88,, 1100

MMaayy››ss 11999966 ttaarriihhllii ggeenneellggeelleerrllee devrimci tutsaklar›n

tabutluklara yerlefltirilip, birbirlerinden ve halktan tecrit

edilerek teslim al›nmas› hedeflendi. 

Bunun üzerine Cezaevleri Merkezi Koordinasyo-

nu'nun karar›yla 2200 MMaayy››ss’da bütün hapishanelerdeki

yaklafl›k 11550000 ddeevvrriimmccii ttuuttssaakk SSüürreessiizz AAççll››kk GGrreevviinnee

bafllad›. Tutsaklar›n talepleri flunlard›: 1- Tabutluk ge-

nelgesinin iptali, 2- Eskiflehir ve di¤er tabutluklar›n ka-

pat›lmas›, 3- Tutsak ailelerine yönelik sald›r›lar›n dur-

durulmas›, 4- Tutsaklar›n tedavilerinin ve duruflmalara

ç›kar›lmalar›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas›...

Direnifl, halk›n deste¤iyle, kararl›l›¤› ve cüretiyle bü-

yürken, hükümet de¤iflikli¤i yafland› ve iktidara RE-

FAH-YOL hükü-

meti geldi. RE-

FAH-YOL’ un da

sald›r›y› devam

ettirmesi üzerine

direnifl; 33 TTeemmmmuuzz’’ddaa

DDHHKKPP--CC,, MMLLKKPP,, TTKKPP ((MMLL)),, TTKKEEPP--LLeennii--

nniisstt,, TTKKPP// MMLL,, TTDDPP vvee DDiirreenniiflfl HHaarreekkeettii’’nniinn

ortak karar›yla ÖÖLLÜÜMM OORRUUCCUU’na dönüfltürüldü. 

ZZAAFFEERR,, 2277 TTeemmmmuuzz 11999966’’ddaa ddiirreenniiflfliinn 6699.. ggüünnüünn--

ddee 1122 flfleehhiittllee kkaazzaann››lldd››.. Eskiflehir tabutlu¤u kapat›ld›.

fiu talepler kabul edildi; a- Tutsaklar›n tedavileri ve du-

ruflmalara kat›lmalar› önündeki engellerin kald›r›lmas›,

b- Yeni tutuklananlar›n tutukland›klar› il s›n›rlar› için-

deki cezaevlerine götürülmesi, c- Cezaevlerinde tek bir

statünün uygulanmas›, d- Siyasi temsilcilik hakk›n›n ka-

bul edilmesi, e- Cezaevlerinde ko¤ufllar aras›ndaki ilifl-

kilerin önündeki engellerin kald›r›lmas›, f- ‹tirafç›laflt›r-

ma dayatmalar›na son verilmesi, g- Tutsak aileleri üze-

rindeki gözalt› terörünün son bulmas›...

NEDEN ÖLÜM ORUCU?  



gözlerini, kulaklar›n› kapatt›-

lar.. Görmek örgütlemek, ör-

gütlemek de bedel ödemek ve

bir iktidar iddias›na sahip olmak de-

mekti. Bunlardan uzak olanlar, kav-

gadan da uzak kal›yorlard› do¤al ola-

rak. Bunun do¤al sonucu olarak da

y›llarca karamsarl›¤›, umutsuzlu¤u

yayd›lar. Onlara göre kitleler geri,

halk hiçbir fleye haz›r de¤ildi, herkes

duyars›zd›... Bütün bu düflüncelerin

tekabül etti¤i yer aç›kça söyleseler

de söylemeseler de ““bbuu hhaallkk aaddaamm

oollmmaazz”” düflüncesiydi. Devrimcilerin

gücüne, yapabileceklerine, devrimin

dinamiklerini harekete geçirebilece-

¤ine inanm›yorlard›. Ne onbinlerin

“yasad›fl›” gördükleri devrimci hare-

ketlerin pankartlar› arkas›nda yürü-

mesini, ne de onbinlerin kurflunlar›n

üzerine yürüyüp çat›flt›¤› Gaziler’i

anl›yorlard›. Halk›n ölümün üzerine

yürüme kararl›l›¤›n› görmek istemi-

yorlard›. (Çünkü bunu kabul etmek,

onlar›n y›llard›r yapt›klar› tüm teori-

leri, teorik bahaneleri çürütecekti.)

Onlar yine burjuvaziden çal›nma

“varofllar” edebiyat›yla meflguldü-

ler. 

S›n›f mücadelesini, kavgay›, ça-

t›flmay› politik olarak reddedenle-

rin, düflman, savafl, flehit gibi kav-

ramlar› literatürlerinden ç›karanla-

r›n ölüm orucu karfl›s›ndaki tüm du-

yarl›l›klar› da “aman ölmesinler,

ölümü orucu dursun”dan öteye geç-

miyordu. Ölmesin, çat›fl›lmas›n, pe-

ki yerine ne yap›ls›n, bu sald›r› nas›l

durdurulsun sorusuna ise verecekle-

ri bir cevaplar› yoktu. 

Devrime, devrimcili¤e, halka

inançs›zlaflan reformizm, böyle bir

kitlesel kahramanl›¤›n mümkün ola-

bilece¤ine de, bunun gereklili¤ine de

inanmamaktayd›lar. Bu nedenle de

esas olarak direniflin seyircisi oldu-

lar. Direnifl onlar›n inançs›zl›klar›n›

sars›p y›karak flehitler vermeye bafl-

lad›¤›nda, ancak o zaman, s›n›rl› ba-

z› eylemlerle direnifle destek verdi-

ler. Ölüm orucunun hemen ard›ndan

ÖDP’liler kendilerinin neden süreci

uzun süre seyredip sadece son birkaç

günde birfleyler yapt›klar›n› aç›klar-

ken ““BBiizz ööllüünneeccee¤¤iinnee iinnaannmm››yyoorr--

dduukk......”” diyorlard›. Bu, inançs›zl›¤›n

o günkü koflullardaki en somut ifa-

desiydi. Devrime, sosyalizme inanç-

lar› kalmayanlar, halka da, kendileri-

ne de güvenmemifllerdi. Dolay›s›yla

ne direnerek, mücadele ederek bir

fley kazanabileceklerine, ne de insan-

lar›n inançlar› u¤runa ölebilece¤ine

inanm›fllard›. Burjuvazinin empoze

etti¤i “Hiçbir düflünce u¤runda öl-

meye de¤mez” anlay›fl›n› ilk kapan-

lar da yine y›lg›n, yorgun kesimler

olmaktayd›. 

1996 Ölüm Orucu iflte böyle bir

ortamda bu çarp›kl›klara karfl› bü-

yük ve görkemli bir ç›k›flt›r. Devrim

inanc›n›n, kararl›l›¤›n adeta bir ddaall--

ggaa ggiibbii ggeelliipp iinnaannççss››zzll››¤¤›› vvuurrmmaass››--

dd››rr...... 

1996 Ölüm Orucu flehitleri, dire-

niflçileri esas olarak ddeevvrriimmii bbeeyyiinn--

lleerrddee bbüüyyüüttttüülleerr. ‘96 Ölüm Orucu-

nun yaratt›¤› bu sonuç; 2000 Ölüm

Orucunda bu kadar kitlesel bir gö-

nüllülü¤ün ortaya ç›kmas›n› sa¤la-

yan en önemli etkenlerden biri ol-

mufltur. Beyinlerde devrimin büyü-

mesi, dört y›l sonra daha kitlesel bir

kahramanl›¤› yaratt›. 

Önderlikleriyle, direniflçileriyle

1996 Ölüm Orucu direniflini yara-

tanlar bu topraklarda ddeevvrriimm vvee

ssoossyyaalliizzmm iinnaanncc››nn›› tteemmssiill eettttiilleerr.

Direniflin üzerinden geçen 13 y›lda

tarih; halka inananlar›n, devrim id-

dias›n› büyütmek için bedel ödeme-

yi göze alanlar›n çok daha cüretli,

kitlesel kahramanl›klar yaratabile-

ce¤ini gösterdi. Onlarca feda savafl-

ç›s›, ‘96 Ölüm Orucu flehitlerinin,

açt›¤› yoldan zafere yürüdü. 

Tüm sald›r›lar karfl›s›nda ancak

devrim inanc›n› büyüterek direnebi-

liriz. Halka ve devrime inançs›zla-

flanlar›n, hayat›n hiçbir alan›nda ba-

flar› elde etme flanslar› yoktur. ‹nanç-

s›zl›¤›n teorisini ve politikas›n› ya-

panlar›n, emperyalizmin ve faflizmin

sald›r›lar›n› püskürtmesi, yeni mev-

ziler kazanabilmesi mümkün de¤il-

dir. Bugün gerekli olan da, inanc› bü-

yüterek, iddiam›z›, fedakarl›¤›m›z›

büyüterek daha büyük direniflleri ya-

ratma cüretini göstermektir.

Say›: 189 2796 ÖLÜM ORUCU

ÖÖnnddeerrlliikklleerriiyyllee,,

ddiirreenniiflflççiilleerriiyyllee

11999966 ÖÖllüümm

OOrruuccuu ddiirreenniiflfliinnii

yyaarraattaannllaarr bbuu

ttoopprraakkllaarrddaa ddeevvrriimm vvee ssoossyyaa--

lliizzmm iinnaanncc››nn›› tteemmssiill eettttiilleerr..

DDiirreenniiflfliinn     üüzzeerriinnddeenn ggeeççeenn

1133 yy››llddaa    ttaarriihh;; hhaallkkaa iinnaa--

nnaannllaarr››nn,,  ddeevvrriimm iiddddiiaass››nn››

bbüüyyüüttmmeekk iiççiinn bbeeddeell ööddeemmeeyyii

ggöözzee   aallaannllaarr››nn ççookk ddaahhaa ccüü--

rreettllii,, kkiittlleesseell kkaahhrraammaannll››kkllaarr

yyaarraattaabbiilleeccee¤¤iinnii ggöösstteerrddii..

“Ö¤rencilere Ücretsiz Ulafl›m

Hakk›” kampanyas› sonunda Antal-

ya Büyükflehir Belediyesi'ne imza-

lar›n teslim edilmesinin ard›ndan,

talepler do¤rultusunda Antalya

Ulafl›m Dairesi Baflkanl›¤› ile gö-

rüflmeler sürüyor.

Ulafl›m konusunda Antalya bel-

ki de bir ilke sahip bir flehir. Çünkü

Antalya'da belediye otobüsleri yok.

Bütün dolmufl ve otobüsler özel flir-

ketlere ait. Antalya'da flehir içi ula-

fl›m, rayl› sisteme geçmek için ya-

p›lan yol düzenlenmesinden kay-

nakl› da bafll› bafl›na bir sorun. Ya-

ni Antalya, ulafl›mda belediyenin

görevinin özel sektöre devredilme-

si sonucunda felç olmufl bir flehir.

Ulafl›m Daire Baflkanl›¤› ile ya-

p›lan görüflmede Antalya Özgür-

lükler Derne¤i'nin taleple-

ri olumlu karfl›land›. Dai-

re baflkan› Nazif Alt›np›-

nar, Antalya halk›n›n tepki duydu-

¤u Antkart uygulamas›n› kald›rd›k-

tan sonra, yeni bir uygulama için

di¤er illerdeki uygulamalar› araflt›r-

d›klar›n› anlatt›. Akp›nar ayr›ca,

ulafl›mda zam yapmayacaklar›n› ve

uygulanacak yeni karttaki kar pay›-

n›n azalt›larak özellikle ö¤renciler-

de ulafl›m ücretini düflürebilecekle-

rini belirtti. 

AAnnttaallyyaa:: ‘‘ÜÜccrreettssiizz UUllaaflfl››mm ‹‹ssttiiyyoorruuzz!!’’
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Alman Ceza Yasas›’n›n “Kamu

Düzenine Karfl› Suçlar” bafll›kl› 7.

bölümünde yer alan 129. madde,

emperyalizmin “terör demagojisi”

temelinde gelifltirdi¤i sald›r›n›n ve

devrim düflmanl›¤›n›n en somut gös-

tergelerinden biridir. Yaz›m›z›n ilk

bölümünde, söz konusu maddenin

tarihi kökenine, maddenin siyasal

niteli¤ine, içerdi¤i yanlara  de¤in-

mifltik. Bu bölümde pratikte nas›l bir

uygulama oldu¤una bakaca¤›z. 

EEmmppeerryyaalliizzmm,, HHaakkll››,, MMeeflflrruu

DDeemmookkrraattiikk MMüüccaaddeelleeyyii 

““TTeerröörr”” SSaayy››yyoorr!!

Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan

sonra ekonomik, siyasi, askeri her

alanda pervas›zlaflan emperyalistler,

yeni duruma uygun ekonomik, siya-

si ve askeri hedefler belirlediler.

Avrupa emperyalizmi, d›flta ya¤-

may› ve talan› dizginsizce art›rmay›

hedeflerken, içte de yüzy›llar›n mü-

cadelesi sonucunda ve sosyalist ül-

kelerle rekabet gere¤i tan›d›klar›

ekonomik, demokratik haklar› par-

ça parça ggaassbbeettmmeeyyee bafllad›lar. 

Böyle bir durumda elbette bask›

yasalar›n›n da a¤›rlaflt›r›lmas› flartt›.

Bu çerçevede, yeni “aannttii--tteerröörr yyaa--

ssaallaarr››”” oluflturuldu, YYaabbaanncc››llaarr

YYaassaallaarr›› yeniden düzenlendi. AAll--

mmaann CCeezzaa YYaassaass››’n›n 129’ncu

maddesinde yap›lan düzenlemeler

de iflte bunun bir parças›yd›. 

Ekonomik-demokratik hak ve

özgürlükler gaspedilirken bu uygu-

lamalara karfl› oluflacak tepkileri en-

gelleyebilmek için anti-terör yasala-

r› olmayan ülkelerde anti-terör ya-

salar›n›n oluflturulmas›, Alman-

ya’da ise mevcut 129’ncu maddenin

yeni eklerle geniflletilmesi gündeme

getirilmifltir. Almanya’daki terör

yasalar› bütün AB ülkeleri için ör-

nek oluflturmufltur. Ekonomik ve

politik anlamda halk›n haklar›na

sald›r› demek olan ““AAjjaannddaa

22001100””da ifadesini bulan emperya-

list sald›rganl›k, AB’nin yeni politi-

kas› olmufltur. 

1133 HHaazziirraann 22000022’de AAvvrruuppaa

KKoonnsseeyyii taraf›ndan ‘Terörizmle

Mücadele’ için AABB ÇÇeerrççeevvee KKaarraa--

rr›› ç›kart›lm›flt›r. Böylece ‘terörizm’

ve ‘terörist örgüt’ kavramlar› daha

da geniflletilmifl, yeni ‘terörist suç’

tan›mlamas› yap›lm›flt›r. Terörizm,

‘bilinçli olarak... bir veya birden

fazla ülkenin kurumlar›n› veya top-

lumunu sindirmek ve ekonomik, po-

litik veya sosyal yap›s›n› ciddi flekil-

de de¤ifltirmek veya yoketmek

amaçl› ifllenen bir suç’ olarak ta-

n›mlanm›flt›r ve bu tan›ma her türlü

mücadeleyi sokmak mümkündür. 

Bu suçlar›n ifllenmeden ‘‘tteehhddiitt’’

oluflturmas› dahi, ceza kapsam›na

al›nm›flt›r. Bu tan›ma göre gösteri-

ler, grevler, iflgaller ve protesto ey-

lemlerinin de ““tteerröörr ssuuççuu”” say›l-

mas›n›n önü aç›lm›flt›r. 

Bu çerçevede tüm AB ülkelerin-

de geçerli olacak ‘‘AAvvrruuppaa TTuuttuukkllaa--

mmaa vvee ‹‹aaddee EEmmrrii’’ karar› ç›kart›l-

m›flt›r. Bu yasa ile bir ülkenin, ken-

di vatandafl›n› bir baflka AB üyesi

ülkeye teslim etmesi öngörülmüfl-

tür. Tutuklanan kifli vatandafl› oldu-

¤u ülkenin kanunlar›na göre de¤il,

iade edilece¤i ülkenin kanunlar›na

göre yarg›lanacakt›r. 

Bugün AB üyesi ülkelerde farkl›

“anti-terör yasalar›” uygulanmak-

tad›r. AB içinde tek bir ‘terör’ tan›m›

da yoktur ki bu da bilinçli bir politi-

kad›r ve her türlü keyfili¤in önünü

açmaktad›r. Örne¤in Hollanda ceza

yasalar›nda 129b türü bir madde

yoktur. Bu durumda 129’a göre Al-

manya’n›n suç sayd›¤› eylemler,

Hollanda yasalar›nda suç de¤ildir.

Fakat “Avrupa Tutuklama Emri Ka-

rar›” uyar›nca; Almanya’n›n

129b’ye göre iadesini istedi¤i bir ki-

fliyi, Hollanda, Almanya’ya vermek-

le yükümlü hale getirilmifltir. Bütün

bu düzenlemeler, 129’ncu maddede-

ki mant›¤›, “terörle savafl” ad›na tüm

Avrupa’ya hakim k›lmaktad›r. 

““KKaarraa LLiisstteelleerr””iinn 

OOlluuflflttuurruullmmaass›› 

2277 AArraall››kk 22000011’de Avrupa Kon-

seyi’nde yeralan 15 ülkenin temsil-

cileri taraf›ndan OOrrttaakk DD››flfl vvee GGüü--

vveennlliikk PPoolliittiikkaass›› ((GGAASSPP)) çerçeve-

sinde bir ‘‘TTeerröörr LLiisstteessii’’ oluflturul-

mas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Avrupa em-

peryalizmi bu listelerle çeflitli ör-

gütleri ‘etnik milliyetçi ve ayr›l›kç›

terör’, ‘sol kanat terör örgütleri’gi-

bi kategorilere ay›rarak, bu örgütle-

rin Avrupa’n›n ‘güvenli¤i’ aç›s›n-

dan bir tehdit(!) oluflturduklar› idi-

das›yla onlara karfl› bask› ve yasak-

lamalar› hakl› ve mazur göstermeyi

amaçlayan bir düzenleme yapm›flt›r. 

Anti-terör yasalar›, terör listele-

rinin oluflturulmas›yla yeni bir bi-

çim alm›flt›r. “Kara liste” ler emper-

yalizmin ç›karlar›n›n gereklilikleri-

ne göre sürekli yenilenerek, genifl-

letilmifltir. Kara listelerde Avru-

pa’da ve çeflitli ülkelerde mücadele

yürüten ve kendi ülkelerinin yan›s›-

ra Avrupa’da da örgütlü olan, ilerici,

demokrat, yurtsever onlarca örgüte

yer verilmifltir. Kendi ülkelerinde

yasad›fl› olmayan örgütler dahi bu

listeye al›nm›fl ve alalade bir “suç

örgütü”, bir “çete” gibi ele al›nmaya

çal›fl›lm›flt›r. 

YYAASSAALLAARRII
129Emperyalizmin 

Devrime 
Sald›r›s› 2. Bölüm

129’uncu mmadde, yyeni

ekleriyle, eemperyalist üülkelerin

demokratik mücadeleyi tterör

demagojileri iile bbast›rmas›n›n

ifadesidir. BBu ddüzenlemelerle

ayr›mc›l›k ““yasalara” ggiriyor,

yabanc› ddüflmanl›¤›

resmilefliyor, yyabanc›lar›n

tutuklanmas›n›n vve ss›n›rd›fl›

edilmesinin öönü aaç›lm›fl

oluyordu.



Bu kararla, Avrupa’da temsilci-

likleri bulunan örgütlere, örne¤in

ba¤›fl toplad›klar›nda, sosyalist ya-

y›nlar› da¤›tt›klar›nda, kendi ülkele-

rindeki örgüte destek verdikleri ge-

rekçesiyle dava aç›labilmesi kolay-

laflt›r›lm›flt›r. Mesela, bu yasa uya-

r›nca Almanya’da devrimci bir ya-

y›n organ›n›n sat›fl› ‘‘öörrggüütt üüyyeellii¤¤ii--

nnee’’ ddeelliill((!!)) olarak gösterilmifl, dergi

sat›fl›ndan elde edilen paralarla ‘‘ttee--

rröörr öörrggüüttüünnüünn ffiinnaannssee eeddiillddii¤¤ii’’ id-

dias›nda bulunularak, dergi sat›fl›

yapan çok say›da kifli gözalt›na

al›nm›fl, bu kifliler hakk›nda sorufl-

turma aç›lm›fl, para cezalar› veril-

mifl ve dergilere el konulmufltur. 

AB ve özel olarak da Almanya,

bu anti-terör yasalar› ve terör liste-

leriyle düflünce ve ifade özgürlü¤ü-

nü, örgütlenme özgürlü¤ünü orta-

dan kald›rm›fllard›r. Bu noktada öy-

le bir hukuksuzluk hakimdir ki,

“Terör listeleri”ne konularak suçla-

nan, faaliyetleri yasaklanan örgütle-

rin itiraz ve savunma haklar› elle-

rinden al›nm›fl, peflin peflin suçlu

ilan edilmifllerdir. 

112299’’uunn AA¤¤››rrllaaflfltt››rr››llmmaass››,, 

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn 

PPeerrvvaass››zzllaaflflaann SSaalldd››rrggaannll››kk

PPoolliittiikkaallaarr››nn››nn SSoonnuuccuudduurr

112299.. maddenin bu günkü flekille-

nifli ve uygulan›fl›, emperyalizmin

dünya çap›nda pervas›zlaflan sald›r-

gan politikalar›yla do¤rudan iliflkili-

dir. “Anti-terör yasalar›” , emperya-

list tekellerin ihtiyaçlar› ve ç›karla-

r›na uygun olarak yeniden düzen-

lenmifl ve geniflletilmifltir. 

Bu konuda bafl› çeken Amerikan

emperyalizminin ilk yapt›¤› düzen-

lemelerden biri ““VVaattaannsseevveerrlliikk YYaa--

ss››” ad›n› tafl›yordu. Amerika, bu ya-

sayla, kendisine “dünyan›n herhan-

gi bir yerindeki bir devlete, bir ör-

güte veya bir kifliye karfl› savafl aç-

ma, askeri müdahalede bulunma, ifl-

gal ve ilhak etme, tutuklama, katlet-

me” hakk›n› tan›yordu. 

Sosyalist blokun y›k›lmas› Avru-

pal› emperyalistlerin de sald›rganl›-

¤›n› artt›rm›flt›r. Bu sald›rganl›k çok

yönlüdür; eski Do¤u Avrupa ülkele-

rinin pazarlar›n› ele geçirmek, ken-

di s›n›rlar› içinde hak gasplar›n› uy-

gulamak, her türlü muhalefeti sin-

dirmek, bu sald›rganl›¤›n esas yan-

lar›d›r. Artan bu sald›rganl›k politi-

kalar› terör yasalar›n›n da geniflletil-

mesinin önünü açm›flt›r. 

11 Eylül’le birlikte ABD gelifl-

tirdi¤i ‘terörle mücadele’ politikas›-

n› tüm dünyaya ihraç etmifltir. Avru-

pal› emperyalistler de bu politikay›

kabul edip, kendi hukuk sistemle-

rinde buna uygun düzenlemelere

gitmifllerdir. 11 Eylül, tüm emper-

yalist ülkeler taraf›ndan içe yönelik

bask› yasalar›n› ve d›fla yönelik ifl-

galleri, ambargolar› meflrulaflt›rmak

için bir f›rsat olarak de¤erlendiril-

mifltir. Alman emperyalizmi de

Amerika’y› izleyerek Vatanseverlik

Yasas›’n›n bir benzerini 129. mad-

deye ekleyerek, “terörizmle müca-

dele” ad›na, dünyan›n çeflitli ülkele-

rinde halklar›n ulusal sosyal kurtu-

lufl mücadelelerini yürüten örgütle-

re karfl› yapt›r›mlar uygulama imka-

n› elde etmifltir. Bu yeni yasal dü-

zenlemenin Almanya’daki ad›

““112299bb”” maddesi olmufltur; ki mad-

denin muhtevas›n› daha önce ortaya

aktarm›flt›k. 

129’uncu madde, yeni ekleriyle,

emperyalist ülkelerin demokratik

mücadeleyi terör demagojileri ile

bast›rmas›n›n ifadesidir. Bu düzen-

lemelerle ayr›mc›l›k “yasalara” giri-

yor, yabanc› düflmanl›¤› resmilefli-

yor, yabanc›lar›n tutuklanmas›n›n

ve s›n›rd›fl› edilmesinin önü aç›lm›fl

oluyordu. 

112299’’nnccuu MMaaddddeeyyllee

AAmmaaççllaannaann NNeeddiirr?? 

Ceza Yasas›’n›n 129, 129a ve

129b maddeleri, sola ve sistemi

elefltiren herkese karfl› kullan›lan

yasalar haline getirilmifltir. 

1990’l› y›llarda Almanya gene-

linde 11336622 kkiiflflii hakk›nda 129a mad-

desinden soruflturma aç›lm›fl, sade-

ce 38 kifli bu maddeden yarg›lan-

m›flt›r. Son befl y›l içinde 129 mad-

delerine dayan›larak aç›lan 443311 so-

ruflturma davas›n›n 442288’’ii ilerici, an-

ti-emperyalist, anti-faflist ve dev-

rimcilere karfl› aç›lm›flt›r. 

129a maddesi devlete kifli veya

kurumlar› denetlemek, telefon din-

lemek, internet trafi¤ini izlemek, ta-

kip etmek, ev ve kurum bask›n› gibi

imkanlar sa¤lamaktad›r. Polis bu

yasalar sayesinde Almanya’da ya-

banc› ve bütün muhalif kesimleri

denetim alt›nda tutmaktad›r. Amaç;

sindirmek, gözda¤› vermek, ‘terör’

zanl›s› olarak ilan ettikleri kiflileri

toplumdan tecrit etmek, yabanc›ysa

s›n›rd›fl› etmek ve aranan kiflileri

kendi ülkesine iade etmektir. 

Sadece “suç” ifllemifl olanlar›n

de¤il, ayn› zamanda suç ifleyebile-

cek potansiyelde (!) olanlar›n da de-

netim alt›na al›n›p, etkisizlefltiril-

mesi hedeflenmifltir. Polisin ve gizli

servisin iddialar› mahkemeler tara-

f›ndan delil olarak kabul edilmekte-

dir. 129’a yap›lan bu ekler, Alman-

ya’n›n ppoolliiss ddeevvlleettii niteli¤ini daha

da pekifltirmifltir. 

Emperyalist sistem genelde ‘an-

ti-terör’ yasalar›yla, özelde de 129.

maddedeki gibi de¤iflikliklerle, sis-

temin iflleyiflini ve “istikrar›n›” teh-

likeye atabilecek bütün direniflleri

ezmeyi hedeflemektedir. Düzenle-

meyle, demokratik mücadele terö-

Say›: 189 29EMPERYAL‹ZM

129a mmaddesi ddevlete kkifli vveya

kurumlar› ddenetlemek, ttelefon

dinlemek, iinternet trafi¤ini

izlemek, ttakip eetmek, eev vve

kurum bbask›n› ggibi iimkanlar

sa¤lamaktad›r. PPolis bbu yyasalar

sayesinde AAlmanya’da yyabanc›

ve bbütün mmuhalif kkesimleri

denetim aalt›nda ttutmaktad›r...
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rist faaliyet olarak gösterilmektedir.

129b maddesiyle de Almanya d›fl›n-

daki ilerici, ulusal ve devrimci ör-

gütlerde hedef haline getirilerek,

uluslararas› düzeyde her türlü s›n›f-

sal, sosyal, ulusal mücadeleler ‘te-

rör’ olarak görülerek, bast›r›lmak

istenmektedir. 

Devrimci Hareketin 129. mad-

denin y›llard›r hedefi haline gelme-

sinin nedeni; devrim ve sosyalizm-

deki kararl›l›¤›d›r. Devrimci Hare-

ket Avrupal› ilericiler, devrimciler

için ‘kötü örnek’tir. ‹flte bu yüzden

de bu örne¤i, tecrit etmek, giderek

de yok etmek istiyorlar.

Bu maddelere dayan›larak Tür-

kiye polisi ve M‹T’iyle birlikte id-

dianameler haz›rlanarak, yalan yan-

l›fl belgelerle devrimciler tutuklan-

makta, 129 maddelerinin en üst s›-

n›r›ndan cezalar verilmektedir. 

Almanya ve tüm Avrupa’n›n ra-

hats›zl›¤›; yok ettik, bitirdik dedik-

leri sosyalizm ideolojisinin Avru-

pa’da halen yafl›yor olmas›d›r. Av-

rupa 160 y›ld›r ayn› komünizm kor-

kusuyla yaflamaktad›r. 

112299’’nnccuu MMaaddddeenniinn

TTüürrkkiiyyeellii DDeevvrriimmcciilleerree 

YYöönneelliikk UUyygguullaammaass››

Tüm bu yasalar Alman tekelleri-

nin s›n›fsal ç›karlar› için ç›kart›l-

m›fl, 200 y›ld›r Alman devrimcileri-

nin mücadelesini bo¤mada önemli

bir iflleve sahip olmufltur. 

Çok say›da Cepheli 1990’l› ve

2000’li y›llar boyunca 129, 129a

maddelerinden tutuklanm›fl, yarg›-

lanm›fl, a¤›r cezalar alm›fl, onlarca

Cephe taraftar› gözalt›na al›nm›fl,

defalarca dernekler ve evler bas›l-

m›fl, haklar›nda soruflturmalar aç›l-

m›flt›r. 

Bu yeni yasal düzenlemeler so-

nucunda,, 11 NNiissaann 22000044’de Türki-

ye’deki iktidar›n talebiyle dört Av-

rupa ülkesinde ayn› anda ‘DHKP-C

operasyonu’ yap›labilmifl, insanlar

gerekçesiz gözalt›na al›nm›fl, ev, ifl-

yerleri ve bürolar› bas›lm›flt›r. Bu

bask›n› KKaass››mm 22000066 Almanya’da

de¤iflik flehirlerde onlarca eve, der-

ne¤e yap›lan bask›nlar ve Türkiyeli

devrimciler Mustafa Atalay, Ahmet

Düzgün Yüksel, Devrim Güler ve

Hasan Subafl›’n›n tutuklanmas› izle-

mifltir. Ard›ndan NNiissaann 22000077’de Fa-

ruk Ereren ve ‹lhan Demirtafl isimli

devrimciler tutuklanm›flt›r. Son ola-

rak da 55 KKaass››mm 22000088’de Anadolu

Federasyonuna ve ba¤l› derneklere,

evlere bask›nlar düzenlenmifl, Fede-

rasyon Baflkan› Nurhan Erdem ve

üyeleri Cengiz Oban, Ahmet ‹stan-

bullu tutuklanm›flt›r. 

9 devrimci Türkiye faflizmine

karfl› ç›kt›klar› ve Avrupa’da yafla-

yan yabanc›lar›n haklar›n› savun-

duklar› için tutuklanm›fl olup, 129b

maddesinden yarg›lanmaktad›rlar.

Bu davalar Alman emperyalizminin,

Türkiyeli devrimcileri sindirmek

için açt›¤›, üstünü de terör demago-

jisiyle örttü¤ü siyasi davalard›r. 

Almanya, devrimcileri Alman-

ya’daki eylemlerinden de¤il, ‘örgü-

tün Türkiye’deki eylemlerinden do-

lay›’ yarg›lamaktad›r. Bu tamamen

hukuk d›fl›d›r ama varolan gerici

129’uncu maddeleriyle uygundur.

Stammheim hapishanesindeki

Türkiyeli devrimci tutsaklara ve

a¤›r hasta olan Mustafa Atalay’a

uygulanan tecrit ve tedavisinin en-

gellenmesi 129b maddesine dayan›-

larak yap›lmamaktad›r. 

‘‘AAnnttii--TTeerröörr YYaassaallaarr››’’nnaa 

112299’’aa KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee,, 

EEmmppeerryyaalliisstt ÜÜllkkeelleerrddee 

YYaaflflaayyaann YYeerrllii,, YYaabbaanncc›› 

HHeerrkkeessiinn SSoorruunnuudduurr::

Avrupa emperyalistleri, anti-de-

mokratik uygulamalar konusunda

Amerikan gericili¤iyle ve Türkiye

faflist rejimiyle yar›fl halindedir. Fa-

kat Almanya’n›n ikiyüz y›ll›k ‘anti-

terör yasas›’, son ikiyüz y›ld›r s›n›f-

lar mücadelesini nas›l engelleyeme-

diyse; bundan sonra da bu amac›na

ulaflamayacakt›r. 

129 Yasalar›, tüm sola, ilerici,

demokratik, sosyalist güçlere sald›-

r›d›r. Tüm emekçilere ve halka sal-

d›r›d›r. Bütün sol güçler, bütün ileri-

ci, sosyalist, demokrat güçler, BBUU

YYAASSAAYYAA KKAARRfifiII DDAAYYAANNIIfifiMMAA

içinde olmal›d›r. 

Dayan›flmak mücadeledir. Daya-

n›flmak çat›flmakt›r. Alman devle-

tiyle, Alman emperyalizmiyle çat›fl-

makt›r. 

129 yasalar›na ve özel olarak da

129b yasas›na karfl› mücadele et-

mek, devam etmekte olan 129b da-

valar›n› sahiplenmekten geçmekte-

dir. 129b davalar›na sahip ç›kmak

demokrasi mücadelesine sahip ç›k-

makt›r. Faflizme ve emperyalizme

karfl› ç›kmakt›r. 

Almanya’da Türkiyeli devrimci-

lerin yarg›land›¤› 129b davalar›

bundan sonra Almanya’da aç›lacak

129b davalar› için de öörrnneekk teflkil

edecektir. Bu davalarla ilgili al›na-

cak kararlar sadece yarg›lanan dev-

rimcileri de¤il; bütün devrimcileri,

göçmenleri ve göçmen örgütlenme-

lerini de etkileyecektir.

Bütün terör yasalar›n›n ve hapis-

hanelerde uygulanan tecritin tek ne-

deni, devrimcilerin tasfiye ve imha-

s›d›r. Bunu engellemek hak ve öz-

gürlüklere sahip ç›karak, güçlü bir

demokrasi mücadelesi vermekten

geçmektedir. Demokrasi mücadele-

sinin tek dayana¤› mücadelenin

hakl›l›¤› ve meflrulu¤udur.  

129’uncu madde bütün göçmen-

leri hedeflemektedir, bu yasalara

karfl› ancak dayan›flma içinde ola-

rak, birlikte mücadele ederek karfl›

ç›k›labilir. Emperyalizm 200 y›ld›r

s›n›f kiniyle emekçilere, devrimci-

lere sald›rmaktad›r. Emperyalizmin

s›n›f kininin karfl›s›na proletaryan›n

s›n›f kiniyle ve ezilenlerin  dayan›fl-

mas›yla ç›k›lmal›d›r. 



Emperyalistler, dünya haklar›n›n

kan›n› emiyor, 6 milyar insan›n

eme¤ini sömürüyorlar... Sömürdük-

leri ülkelerin yeralt›, yerüstü tüm

zenginliklerine el koyup halklar› aç

b›rak›yorlar. 

Dünya üretiminin büyük bir k›s-

m›n› bir avuç nüfusu bar›nd›ran em-

peryalist ülkeler tüketiyor. Emper-

yalizmin yaratt›¤› bu açl›k, iflsizlik,

adaletsizlik tablosunda sömürülen

ülkelerden, emperyalist ülkelere

do¤ru engellenemeyen bir insan gö-

çü yaflan›yor. Emperyalistler ony›l-

lar boyunca göçmenlerin eme¤ini

sömürdü, sömürmeye de devam

ediyor. En pis, en a¤›r ifllerde hep

onlar› kulland›lar.

Bugün ise emperyalistler, kan›n›

emdi¤i göçmenleri s›rt›nda bir kam-

bur, bir yük gibi görüyor. Göçmen-

lerin, sistemin ihtiyaçlar› aç›s›ndan

“gereksizleflen” bir k›sm›n› “bafl›n-

dan atmaya” çal›fl›rken, yabanc›

düflmanl›¤›n› gelifltirip k›flk›rtarak,

sistemin kendi çeliflkilerinin üstünü

örtmek istiyorlar. Emekçilerin mü-

cadeleyle kazand›klar› sosyal hakla-

r› gasp edilirken, iflsizlik büyüyüp,

ücretler düflerken, sanki bunun so-

rumlusu göçmenlermifl gibi, halk›n

tepkisi onlara yöneltiliyor. 

Bu çerçevede, göçmenlerin hak-

lar›n› k›s›tlayan yeni yasalar ç›kart›-

l›yor, göçmenler, her vesileyle s›n›r

d›fl› edilmekle tehdit ediliyor; s›n›r

d›fl› tehdidi adeta bir fifiAANNTTAAJJAA

dönüflmüfl durumda. Günlük ya-

flamda göçmenlere, “yabanc›lara”

yönelik afla¤›lama ve müdahaleler

yayg›nlafl›rken, göçmenlere yönelik

hakaretler, bask›lar, giderek daha

aleni ve pervas›z hale geliyor. Bur-

juva politikac›lar›n art›k daha s›k

rastlanan ›rkç› demeçleri de bu per-

vas›zlaflman›n göstergelerinden bi-

ridir. 

Geçti¤imiz günlerde ‹ngilte-

re’deki ffaaflfliisstt BBrriittaannyyaa UUlluussaall PPaarr--

ttiissii (BNP) lideri ve Avrupa parla-

mentosu milletvekili Nick Griffin,

“AAffrriikkaa’’ddaann AABB üüllkkeelleerriinnee yyaassaa

dd››flfl›› ggööççüü öönnlleemmeenniinn tteekk yyoolluunnuunn

sseerrtt öönnlleemmlleerr aallmmaakk oolldduu¤¤uunnuu””

belirterek flöyle diyordu:

““GGüüvveennlliikk ggüüççlleerriinniinn mmüülltteeccii

tteekknneelleerriinniinn bbiirrkkaaçç››nn›› bbaatt››rrmmaass››

ggeerreekkiirr..” (Milliyet, 10 Temmuz

2009) 

Göçmen halklara karfl› apaç›k

bir düflmanl›k dolu olan bu aç›kla-

ma, kuflku yok ki, IRKÇILI⁄IN EN

ALEN‹ fleklidir. Fakat bu aç›klama-

n›n kendisi kadar vahim olan yan›

ise; bbuu ttüürr öönneerriilleerriinn bbuu kkaaddaarr

aalleennii yyaapp››llaabbiilliirr hhaallee ggeellmmeessiiddiirr..

TTüümm ddüünnyyaayyaa ddeemmookkrraassiiddeenn,, iinn--

ssaann hhaakkllaarr››nnddaann bbaahhsseeddeenn eemm--

ppeerryyaalliissttlleerr,, kkeennddiinnddeenn oollmmaayyaann››

iinnssaann oollaarraakk bbiillee ggöörrmmüüyyoorr.. 

Emperyalistler, kendilerine karfl›

yap›lan tek bir eylemde bile k›ya-

meti kopart›rlar. “Terörist faaliyet-

ler” diye ülkeleri iflgal ederler. Fa-

kat kendileri için her fley hakt›r.

Tam bir haydutlukla ““mmüülltteeccii ggee--

mmiilleerriinniinn bbiirr--kkaaçç››nn›› bbaatt››rrmmaakk--

ttaann”” bahsedebiliyorlar. Her y›l mül-

tecileri tafl›yan onlarca tekne bat›r›-

l›yor zaten. Binlerce mülteci göç

yollar›nda yaflam›n› yitiriyor. 

Bu ›rkç› düflünce ve politikalar,

sadece ‹ngiltere’deki faflist bir parti-

ye ait olmay›p, farkl› boyutlarda da

olsa, hemen bütün emperyalist ül-

kelerde giderek kabul görmektedir.

Geçti¤imiz günlerde ‹talya Senato-

sunda göçmenlere iliflkin ç›kart›lan

yasa buna örnektir. 

IIrrkkçç››ll››¤¤››nn CCüürreettii!!

Bu yasaya göre;

Göçmenlerin s›n›rd›fl› merkezle-

rinde –ki her biri art›k Nazi toplama

kamplar›n› arat›r hale getirilmekte-

dir– tutulma süreleri 2 aydan 6 aya

ç›kar›ld›. Buna ba¤l› olarak göç-

menleri toplumdan tecrit etmek için

düzenlemeler yap›ld›: Bu yasaya

göre, kaçak göçmenlere ev ve iflyeri

kiralayan ‹talyan vatandafllar› da

suçlu olacak. Onlara da 3 y›ldan az

olmamak kofluluyla hhaappiiss cceezzaass››

verilecek. Irkç› politika, göçmenle-

re ‘‘vveebbaall››’’ gibi yaklafl›lmas›n› isti-

yor. Yine bu yasaya göre, kaçak

göçmenlerin görüldü¤ünde ihbar

edilmesi istenerek, tüm halk göç-

menlere karfl› düflmanlaflt›r›l›yor. 

Bu çerçevede ayr›ca kaçak göç-

menleri yakalamak için “sivil gü-

venlik ekipleri”nin kurulmas› öngö-

rülüyor. Yani ““ggööççmmeenn aavv››!!”” dü-

zenlenecek. Bu ekiplerde daha ba-

fl›ndan itibaren ›rkç› kesimlere yer

veriliyor. 

AAyyrr››mmcc››ll››¤¤››nn AAlleenniilleeflflmmeessii 

vvee YYaassaallllaaflflmmaass››

Alman Ceza Yasas›’n›n 129,

129a ve 129b maddeleri de, faflist

içerikleri bir yana, kopkoyu bir ›rk-

ç›l›¤› içermektedir. Bu maddelere

göre “suç” say›lan ayn› olay› bir Al-

man vatandafl› iflledi¤inde 3 y›l, bir

göçmen iflledi¤inde bunun iki kat›

ceza istenmektedir. “Düzen karfl›t›”

bir eylem için istenen ceza Alman’a

55 yy››ll, göçmene ise 1100 yy››ll’d›r. 

Burjuva demokrasisinin eflitlik

anlay›fl› art›k bbiiççiimmsseell hhuukkuukk ddüü--

zzeeyyiinnddee bbiillee yokedilmektedir. Bur-

juva hukukunun o klasik ““yyaassaallaarr

öönnüünnddee hheerrkkeess eeflfliittttiirr”” ilkesi, art›k

aç›kça ayaklar alt›nda, daha do¤ru-

su IIRRKKÇÇIILLII⁄⁄IINN RREESSMM‹‹ ÇÇ‹‹ZZ--

MMEELLEERR‹‹ AALLTTIINNDDAA çi¤nenmekte-

dir. 

Say›: 189 31GÖÇMENLER

KARfiI-DEVR‹M‹N
CÜRET‹



‹‹flflkkeenncceeyyii SSaavvuunnmmaa 

CCüürreettii

Emperyalistler ikiyüzlüdür.

Uluslararas› sözleflmelerde iflkence-

yi suç sayarlar. Ama iflkence yap-

may› kendilerine hak görürler.

Amerika’n›n iflkencehaneye dönüfl-

türülmüfl uçaklar›, gemileri dünya-

n›n dört bir yan›nda dolaflmaktad›r.

Bunlara “insan haklar›”ndan bahse-

den hiçbir Avrupa ülkesi sesini ç›-

karm›yor. ‹flkencecileri e¤iten, en

son teknolojiyle çal›flan iflkence alet

ve yöntemlerini gelifltiren, üreten

yine onlar. 

Bunlar›n da ötesinde bugün

Amerika’da, Almanya’da aç›kça

“zorunlu durumlarda iflkence yap›-

labilece¤i” do¤rultusunda demeçler

verilebilmekte, bu konuda yasalar

ç›kar›labilmektedir. Burjuva de-

mokrasisi bir anlamda kendini inkar

etmeye gitmektedir. 

Fakat bütün bu öneri ve yasala-

r›n kendisinden daha vahim olan›,

bu tür önerilerin yap›labilece¤i si-

yasal, kültürel bir ortam›n yarat›l-

m›fl olmas›d›r. 

Bu tür iflkenceci veya ›rkç› öne-

riler bir gün Almanya’da, bir baflka

gün ‹talya’da, ‹ngiltere’de, Fran-

sa’da ya da baflka bir emperyalist

ülkede çok rahat bir flekilde yap›la-

bilmekte ve hak etti¤i, olmas› gere-

ken tepkiyi görmemektedir. Burada

dikkat çekici bir di¤er nokta da flu-

dur; bu öneriler ilk önce o toplum-

larda ›rkç› faflist düflünceleri savun-

makta en “uç”da görünen kifliler ta-

raf›ndan gündeme getiriliyor. Hal-

k›n tepkisi sadece bu partilere yöne-

liyor. Bu partiler nas›l olsa ›rkç› fa-

flist partiler diye halk›n tepkisi bu

partilerin d›fl›nda sisteme yönelmi-

yor. Bu politikalar›n sistemin bir

politikas› oldu¤u görülmüyor. Bu

›rkç›, iflkenceci öneriler bir koç bafl›

ifllevi görüyor. Yani adeta toplumu o

düflünceye haz›rlama rolü oynuyor-

lar. Bir süre sonra bak›yorsunuz ki

“uç” denilen görüflleri o ülkelerin

en büyük partileri, sosyal demokrat-

lar›, yeflilleri taraf›ndan da savunul-

maya bafllanm›fl. 

Seçimlerde ›rkç›, sa¤c›, milliyet-

çi partilerin yükselifli bunun en be-

lirgin göstergesidir. Sosyal demok-

rat diye bilinen partiler bile politi-

kalar›n› milliyetçilik üzerine oturtu-

yor. 

Emperyalistler, daha çok ve da-

ha itirazs›z sömürmek için halklar›

bölüyor. Kendi halk›na artan iflsizli-

¤in, pahal›l›¤›n sorumlusu olarak

göçmenleri gösteriyor. Bu temelde

k›flk›rt›lan milliyetçilik, emekçilerin

hak gasplar›na karfl› birlikte müca-

delesini de engelliyor. Sorunlar›n›n

as›l kayna¤›n›n emperyalist sistem

oldu¤unun üstünü örtüyor. 

Bu tür düflüncelerin resmi a¤›z-

larda, resmi politikalara dönüflmesi,

yasalar halini almas›, ›rkç› örgütlen-

meleri daha da güçlendirirken, ›rkç›

sald›r›lar›n da artmas›na neden olu-

yor. Bugüne kadar baflta Almanya

olmak üzere birçok emperyalist ül-

kede göçmenlere karfl› çok say›da

sald›r› gerçeklefltirildi. ‹nsanlar öl-

dürüldü. 

Emperyalizmin azg›n sömürüsü

göçmenler üzerinden yaratt›¤› düfl-

manl›klarla gizlenmeye çal›fl›l›yor.

Halklar›n emperyalizmin sömürü-

süne yönelecek tepkisi birbirine yö-

neliyor ve her geçen gün daha da

azg›nlaflan sömürüsüne karfl›s›nda

birlikte mücadelesi engellenmek is-

teniyor. 

Irkç›l›¤a, milliyetçili¤e karfl›

halklar›n panzehiri, birlikte müca-

deledir. Göçmenler, hem kendi ara-

lar›nda, hem bulunduklar› ülkelerin

halklar›yla birlikte mücadeleyi he-

deflerken, as›l görev emperyalist ül-

ke halklar›na, emekçilerine düfl-

mektedir; emperyalist ülke halkla-

r›, ›rkç› politikalar›n arac› ve aleti

olmay› ve göçmenlere düflmanlaflt›-

r›lmay› reddetmelidirler. 
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BBuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiissiinniinn

hhuukkuukkuunnddaa yyeennii bbiirr hhuukkuukk

ggaarraabbeettii ddaahhaa::

‘N‹YET’E CEZA
Almanya Federal Konse-

yi’nde yeni bir Terörle Müca-

dele Yasas› ç›kart›ld›. 

Bu yasaya göre; kanunda

suç say›lan eylemler henüz

hhaayyaattaa ggeeççiirriillmmeemmiiflfl de olsa

cezaland›r›lacak. 

“SSuuçç iiflfllleemmee nniiyyeettii” bu ya-

sayla suç kapsam›na al›n›yor. 

“Suç iflleme amac›yla terör

kamplar›nda e¤itim görmek”

10 y›la kadar hapisle cezalan-

d›r›labilecek. Ayr›ca silah te-

min etmek veya saklamak,

bomba yap›m›nda kullan›lan

maddelerin al›nmas› veya

saklanmas› da suç unsuru sa-

y›lacak. 

Ayn› zamanda “terör ör-

gütleri ile iliflki kurmak”

bomba kurma k›lavuzu bulun-

durmak veya yapmak terör su-

çu kapsam›nda ele al›nacak. 

Bu yasa esas olarak

ABD’nin emperyalist ““öönnllee--

yyiiccii ssaavvaaflfl ddookkttiirriinnii”” ad› ver-

di¤i politikas›yla ayn› mant›k-

tan kayna¤›n› almaktad›r.

“Eylemleri yap›lmadan önle-

mek” ad›na, niyetler, düflün-

celer suç haline getirilmekte,

haklar gasbedilmektedir. 

Nurhan, Cengiz ve
Ahmet’e Özgürlük!

Almanya’n›n Köln flehrinde Özgürlük Ko-

mitesi taraf›ndan bafllat›lan ‘‘NNuurrhhaann’’aa CCeenn--

ggiizz’’ee AAhhmmeett’’ee ÖÖzzggüürrllüükk’’ kampanyas›,

Köln’ün Dom kilisesi önünde 26 haftad›r de-

vam ediyor. 

11 Temmuz’da da

kampanya çerçevesin-

de stant aç›ld›. Stant-

ta, tutsaklar›n resimle-

rinin yer ald›¤› pan-

kartla tutsaklar için öz-

gürlük istendi, bildiri

da¤›t›m› yap›larak Al-

manya’n›n hukuksuz-

lu¤u teflhir edildi. 



‹talya'n›n L’Aquila kentinde ya-

p›lan ““eekkoonnoommiikk kkrriizziinn AAffrriikkaa''yyaa

eettkkiilleerrii vvee gg››ddaa ggüüvveennllii¤¤ii”” konulu

G-8 zirvesi, 11 Temmuz’da sona er-

di. Bu toplant›ya ABD, Japonya, Al-

manya, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Ka-

nada ve Rusya'n›n oluflturdu¤u G-

8’lerin yan› s›ra ; G-5’ler diye ad-

land›r›lan Çin, Hindistan, Brezilya,

Meksika ve Güney Afrika; ayr›ca da

M›s›r, Türkiye, Cezayir, Angola,

Etiyopya, Libya, Nijerya, Senegal,

Güney Afrika, Afrika Birli¤i Ko-

misyonu gibi yeni sömürge ülkeler-

le; BM, IMF, ILO ve AG‹T gibi em-

peryalist örgütler kat›ld›. 

‹talya Baflbakan› Silvio Berlus-

coni toplant› sonucunu bas›na ; “Biz

15 milyar dolarl›k bir yard›m fonu

oluflturulmas›n› kararlaflt›rm›flt›k

ama Afrika ülkelerinden gelen öne-

riler üzerine bu rakam› 20 milyar

dolara ç›kard›k.” (Bas›n, 11 Tem-

muz 2009) aç›klamas›nda bulundu.

Emperyalist zirvenin en önemli

karar›, açl›k sorunu için 2200 mmiillyyaarr

ddoollaarrll››kk bbiirr bbüüttççee oluflturmas›yd›.

Haber gazetelerde “Zenginden faki-

re 20 milyar $”, “Zenginler kesenin

a¤z›n› açt›”, “Yoksula yard›m ya¤a-

cak” gibi bafll›klarla verildi. Bu

bafll›klar›n anlatt›¤› gibi, mesele

zenginlerin yoksullara “sadaka”

vermesinden öte bir fley de¤ildir.

Berlusconi’nin aç›klamas› da, bu

sadaka anlay›fl›n›n tezahürüdür. 

Baflka türlü olabilir miydi? El-

bette hay›r. 

Bu anlamda, mesela “zirveden

açl›¤a, yoksullu¤a çözüm ç›kmad› ”

fleklinde elefltiriler yapmak yersiz

ve yanl›fl olacakt›r. Çünkü böyle bir

ihtimal yoktur. Böyle bir beklentiyi,

binde, onbinde bir oran›nda bile ih-

timal içinde saymak, emperyalizmi

do¤ru tahlil edememektir. Açl›¤›n

sorumlular›n› görememektir. 

Emperyalistlerin “açl›k sorunu-

nu çözmek” gibi bir gündemi de

olamaz. Bu kapitalist sistemin özü-

ne ayk›r›d›r.. Onlar, bu açl›¤›, yok-

sullu¤u yaratanlard›r. 

Peki öyleyse, bu konuda neden

böyle bir “yard›m paketi” karar› al-

d›lar? 

AAmmaaçç,, AAççllaarr›› DDooyyuurrmmaakk mm››??

SSuussttuurrmmaakk mm››??

20 M‹LYAR DOLAR, AÇLARI

DOYURMAK ‹Ç‹N DE⁄‹L, TE-

KELLER‹N HUZURU VE ‹ST‹K-

RARI ‹Ç‹N al›nm›fl bir karard›r.

Emperyalizmin sorunu öncelikle

açlar›n doymas› de¤il, açl›¤›n ulafl-

t›¤› boyutlar›n sistem aç›s›ndan teh-

like yaratabilecek bir öfkeyi, tepki-

yi aç›¤a ç›karmas› ihtimalidir. Yar-

d›m paketleri, yani sadakalar, iflte

esas olarak bu ihtimali asgariye in-

dirmek içindir. 

Birleflmifl Milletler (BM) G›da

ve Tar›m Teflkilat›’n›n Haziran

ay›nda aç›klad›¤› bir raporda; krizin

son bir y›l içinde 100 milyon kifliyi

daha açl›¤a sürükleyerek, açlar›n

say›s›n› 11 MM‹‹LLYYAARR’a ç›kartt›¤› ve

“aç insanlar›n say›s›ndaki rekor ar-

t›fl›n›n dünyada bar›fl ve güvenlik

üzerinde tteehhddiitt oluflturdu¤u” belir-

tiliyordu. Raporun özeti fludur: DDüü--

yyaaddaa hheerr 66 kkiiflfliiddeenn bbiirriissii aaçç. HHeerr

aallttmm››flfl ssaanniiyyeeddee bbiirr ççooccuukk aaççll››kkttaann

ööllüüyyoorr.. Emperyalizmin as›l korkusu

da iflte burada bafll›yor.  

BM Dünya G›da Program›’ndan

Jo sette Sheeran, geçen y›l g›da fi-

yatlar›ndaki art›fltan dolay› en az 3300

üüllkkeeddee ciddi “kar›fl›klar›n” oldu¤u-

nu belirterek flöyle diyor: “AAçç bbiirr

ddüünnyyaa tteehhlliikkeellii bbiirr ddüünnyyaadd››rr. Yi-

yecek bulamayan insanlar›n sadece

üç seçene¤i bulunuyor: AAyyaakkllaann--

mmaakk,, ggööçç eettmmeekk yyaa ddaa ööllmmeekk.”

(Radikal, 21 Haziran 2009) 

Sorun budur. Emperyalistlerin

açlar›n say›s›ndaki art›fltan rahats›z-

l›k nedeni budur. Nitekim, G-8’de

açl›k meselesinin temel gündem ha-

line gelmesinin nedeni de “g›da gü-

venli¤i konusu... krizle birlikte baz›

ülkelerde fliddet olaylar›n›n yaflan-

mas› üzerine öncelikli hale geldi.”

diye izah ediliyor. (Taraf, 11 Tem-

muz 2009) 20 milyar dolarl›k sada-

ka paketi de bunun için.  

Asl›nda açlar›n ölmesi emperya-

listlerin umrunda de¤ildir. Onlar›n

esas korkular›, itiraf ettikleri gibi

açlar›n  AYAKLANMASI’d›r. Di-

¤er bir korkular› da, açlar›n göçlerle

kendi ülkelerini istila etmesidir. Bu

nedenle mülteci gemilerini denizde

bat›rmaktan, göçmenler için ›rkç›

yasalar ç›kartmaya kadar bir dizi

Say›: 189 33G-8

G-8'den DDünya HHalklar›na SSadaka... 

EMPERYAL‹ST EKONOM‹N‹N HALKLAR ‹Ç‹N
ÇÖZÜMÜ YOKTUR! 

Emperyalistler,

yoksul üülkelere

“sadaka” vverme kkarar›

ald›!

Halklar›n ssadakaya

de¤il, hhaklar› oolana,

lütfa dde¤il, aadalete

ihtiyac› vvar! 

20 mmilyar dolarl›k

“yard›m ppaketi”, aaçlar›

doyurmak iiçin dde¤il,

tekellerin hhuzuru vve

istikrar› iiçin  aal›nm›fl bbir

karard›r. 

Açl›¤› eemperyalizm

yarat›yor; ttok oolman›n

yolu, eemperyalizme

karfl› bba¤›ms›zl›ktan,

kapitalizme kkarfl›

sosyalizmden ggeçer! 



önlem(!) al›yorlar.  

Zirvenin esas gündemi, açlar›n

tekellerin ssiiyyaassii iissttiikkrraarr,, üüzzeerriinnddee

oolluuflflttuurrdduu¤¤uu tteehhddiiddiinn nas›l engel-

lenebilece¤i olmufltur. Evet söyle-

nen çok aç›kt›r. Açl›¤›n belli boyut-

lar›n ötesine taflmas›, sistemin istik-

rar› için tehdit oluflturmaktad›r ve

bu nedenle de bu “tehdidi” yumu-

flatmak ve bertaraf etmek istemekte-

dirler.  

Son bir y›lda iflsizler ordusuna 11

mmiillyyoonn 112255 bbiinn kiflinin daha eklen-

di¤i ülkemizde de durum farkl› de-

¤il. AKP iktidar›, yoksullara sadaka

da¤›tarak sorunun büyümesini en-

gellemeye çal›flmaktad›r. Ancak sa-

daka anlay›fl› sadece AKP'ye özgü

de¤ildir. Emperyalistlerin ve yeni

sömürgelerin tümü farkl› isimler ve

biçimler alt›nda, kitlelerin hoflnut-

suzlu¤unu, tepkilerini yumuflatmak,

tepkilerinin farkl› alanlara kaymas›-

n› engellemek için bu yöntemi kul-

lanmaktad›rlar.  

Dünyadaki bütün açl›¤›n, yok-

sullaflman›n sorumlusu emperyaliz-

min ekonomik, siyasi, askeri politi-

kalar›d›r. Afrika’y› sömürgelefltire-

rek tüm yeralt› ve yerüstü zengin-

liklerine, elmas›na el koydular. Af-

rika’n›n bütün zenginlikleri emper-

yalist tekellerin kasalar›na akt›. Af-

rika’y› yüzmilyonlarca aç›n yaflad›-

¤›, içme suyunun bile bulunamad›¤›

bir k›ta haline getirdiler. Ondan son-

ra da  “Afrika’ya yard›m” masalla-

r›yla kurtar›c› rolüne soyundular. 

2005’de yap›lan G-8 toplant›s›n-

da da ço¤u Afrika olmak üzere en

yoksul “18 ülkenin borcunu silme

ve Afrika’n›n kalk›nmas› için 50

milyar dolar aktar›lmas›” karar› al-

m›fllard›. Sonuç? Afrika’da de¤iflen

bir fley yoktu! 2007’de de Afrika’ya

yard›m karar› alm›fllard›. Sonuç?

Afrika’da yine de¤iflen bir fley yok!

Emperyalist tekeller, Afrika’ya

birkaç milyar dolar vermifl olsalar

da, zaten verdiklerinin kat be kat

fazlas›n› her yoldan geri al›yorlar.

Afrika’n›n iflbirlikçi yönetimlerine

satt›klar› silahlardan kazand›klar›

bile, “yard›mlar›n›n” çok çok fazla-

s›d›r. 

Emperyalistler dünyan›n sömür-

ge ve yeni-sömürge ülkelerini IMF

kredileri ile borç bata¤›na çekerek,

emperyalist sömürü ve talana karfl›

ç›kan iktidarlar› devirmek için aske-

ri, politik, ekonomik her yola bafl-

vurarak, yoksullar›n, açlar›n say›s›-

n› sürekli büyütüyorlar. EEmmppeerryyaa--

lliissttlleerriinn yyaappaaccaakkllaarr›› hhiiççbbiirr yyaarr--

dd››mm yaratt›klar› sorunlar› çözmek

için yeterli olamaz. Sorunun as›l

kayna¤› emperyalist ba¤›ml›l›k ilifl-

kileri ve korkunç bir flekilde devam

eden sömürü ve ya¤mad›r. 

Ne sadakalar, ne borç silme flov-

lar› dünyadaki açl›¤› ortadan kald›-

ramaz. Gerçek fludur ki; dünyadaki

açlar›n say›s› her geçen gün daha da

artmaktad›r.. Emperyalist sömürü

devam etti¤i sürece açlar›n say›s›

artmaya devam edecektir. Yeryü-

zünden açl›¤› ve yoksullu¤u sadece

devrim silebilir. Dünya halklar›n›

kurtaracak baflka hiçbir çözüm yok-

tur.
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‹talya’da, Emperyalist 
Zirve Protesto Edildi...

‹talyan polisi sald›r›lar›na zirve

bafllamadan önce bafllad›. G-8 zir-

vesine “sald›r› planland›¤›” iddi-

as›yla evlere bask›nlar düzenlendi,

dört kifli tutukland›. Berlusconi yö-

netimi zirve nedeniyle SScchheennggeenn

AAnnttllaaflflmmaass››nn›› geçici bir süre için

ask›ya ald›¤›n› aç›klad› 

‹talya devleti, ülkeye girifllerde

yasaklar koyarak, anti-emperyalist-

lerin ülkeye giriflini zorlaflt›rd›.

Ola¤anüstü güvenlik önlemleri ala-

rak, kentlerde adeta s›k›yönetim

ilan etti. Zirveyi 15 bin polis, füze-

savar ve avc› uçaklar› korudu.

L’aqulia kentinde yap›lan G8

Zirvesinin yap›ld›¤› kent Nisan

ay›nda deprem yaflam›flt›. O neden-

le depremden zarar gören halk›n da

protestolar› vard›.

Anti-emperyalist gruplar, Zirve-

nin bafllamas›na k›sa süre kala Ro-

ma ve Aquila sokaklar›nda ilk pro-

testo eylemlerini gerçeklefltirdiler.

RRoommaa,, MMiillaannoo,, BBoollooggnnaa,, FFlloorraann--

ssaa,, TToorriinnoo'nun da aralar›nda oldu-

¤u birçok kentte üniversite ö¤renci-

leri emperyalistleri protesto etmek

için gösteriler düzenlediler. Polis,

Roma ve Milano'daki gösterilere

sald›rarak ö¤rencileri gözalt›na al-

d›. Baflkent Roma'daki gösteride

göz yaflart›c› bomba kullanan poli-

sin gözalt›na ald›klar›n›n say›s›

36’ya ulaflt›. 

Zirve s›ras›nda en büyük protes-

to gösterilerinden biri ülkenin ku-

zeyindeki Vicenza'da gerçekleflti.

Büyük bir ABD askeri üssün bu-

lundu¤u kentte

d ü z e n l e n e n

eyleme 10 bin

kifli kat›ld›. Ey-

lemde polisin

sald›r›s›na tafl-

larla karfl›l›k ve-

rilmesi üzerine

çat›flma ç›kt›. 

G-8’den...
AAhhllaakkss››zzllaarr››nn rriiyyaakkaarrll››¤¤››......

Dünyadaki yoksullu¤un en büyük

sorumlular›ndan ABD’nin baflkan›

Obama, “yoksullara yard›m etmek,

zengin ülkelerin aahhllaakkii ssoorruummlluulluu--

¤¤uudduurr”” diye konufltu. Obama’n›n

“ahlaki sorumluluk” üzerine konufl-

malar› bütün emperyalistlerin ortak

riyakarl›¤›n› yans›tmaktad›r. 1 mil-

yar insan› aç b›rakma ahlaks›zl›¤›

zaten emperyalistlere aittir.  

*

G-8 kararlar›nda, aç›klamalar›n-

da s›k s›k "g›da güvenli¤i" kavram›

kullan›ld›. Bu da burjuvazinin bir

çok kavram› gibi, "sürdürülebilir

kalk›nma", "geliflmekte olan ülke-

ler", "eriflilebilir e¤itim" kavramlar›

gibi, sapt›r›c›, sorunu gizleyici kav-

ramlardan biriydi. Emperyalistler

açl›k demiyorlar, yoksulluk demi-

yorlar, bunun yerine "g›da güvenli-

¤i" diyorlar. Böylece açl›¤›n üzerine

kavramlardan yeni bir perde örtül-

müfl oluyor. Ne “g›da güvenli¤i”;

sorunun ad› AÇLIK’t›r, AÇLIK!



� Üç bbaz iistasyonu, hhalk

taraf›ndan yy›k›ld›. 

� Eyleme ssald›ran ppolis,

halka ggaz ss›kt›, aatefl aaçt›. HHalk,

polise ttafllarla kkarfl›l›k vverdi. 

Daha fazla kar etmek için, halk

sa¤l›¤› hiçe say›larak kurulan baz is-

tasyonlar›na karfl› mücadele eden ‹s-

tanbul Sar›gazi halk›, 7 Temmuz gü-

nü Demokrasi Caddesi üzerinde bu-

lunan Vatan ‹lkö¤retim Okulu’nun

yan›ndaki bir binaya kurulmufl baz

istastonunu protesto etmek için, is-

tasyonun önünde topland›.

Burada “Mahallemizde Baz ‹stas-

yonu ‹stemiyoruz!” sloganlar› at›ld›

ve “Yar›n yetkililer sökmezse biz sö-

kece¤iz” denilerek eylem bitirildi.

8 Temmuz’da biraraya gelen Sa-

r›gazi halk›, Vatan ‹lkö¤retim Okulu

yak›nlar›ndaki baz istasyonunu par-

çalad›. Buradan Tafldelen yolu üze-

rinde (Ulucanlar Mobilya) bulunan

di¤er baz istasyonuna

yürüyen kararl› kitle,

burada da, “Halk›z

Hakl›y›z Kazanaca¤›z,

Mahallemizde Baz ‹s-

tasyonu ‹stemiyoruz” sloganlar› ata-

rak buradaki baz istasyonunu da y›k-

t›. Bu arada mahalle içindeki kanser

kaynaklar›na karfl› yürüyüfl yapmay›

sürdüren yyaakkllaaflfl››kk 11000000 kkiiflflii Taflde-

len’de bir binan›n çat›s›na kurulu

baz istasyonunu da tahrip etti. Hal-

k›n, kanser saçan istayonlar› y›kma-

s›n› engellemek isteyen Sar›gazi po-

lisi, müdehale etmeye çal›flt› ve hal-

ka tehdit savurmaya bafllad›. “Sa¤l›-

¤›m›z› koruyaca¤›n›za tekelleri ko-

ruma kayg›s›ndas›n›z” diye tepki

gösterilen polis telafla kap›ld›. Önce

copuna sar›lan polis, halk›n üzerleri-

ne geldi¤ini görünce, silah›n› çekti

ve gaz s›kt›. Halk tafllarla karfl›l›k

verince arbede ç›kt› ve Halk Cepheli

bir kiflinin kafas› yar›ld›. 

Daha da öfkelenen halk tafllarla

cevap verince, arabalar›na binerek

kaçmaya bafllayan polisler, silahlar›-

n› halka do¤rultarak 15-20 el atefl aç-

t›lar. Halk›n att›¤› tafllardan dolay› 4

polis arac›n›n camlar› k›r›ld›. 

Polis kaçt›ktan sonra baz istasyo-

nunun oldu¤u soka¤› barikatlarla ka-

patan halk, baz istasyonunu tahrip

ettikten sonra yürüyüfle geçti ve De-

mokrasi Caddesi üzerinden Sar›gazi

Meydan›’na kadar yürüdü. Yürüyüfl-

te polisin halka düflmanl›¤› teflhir

edildi ve halka kurflun s›kman›n bir

hesab› olaca¤› vurguland›. “Halk›z

Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Polis Halka

Hesap Verecek, Mahallemizde Baz

‹stasyonu ‹stemiyoruz” sloganlar›yla

yürüyüfl sona erdi.

13 Temmuz günü de, Sar›gazi

Demokrasi Caddesi üzerinde bulu-

nan bir baz istasyonu halk taraf›ndan

y›k›ld›. Y›k›m s›ras›nda 'bir avuç

zengin kar h›rs›yla halk›n sa¤l›¤›n›

tehdit ediyor' denilerek kanserin se-

bebi baz istasyonlar› teflhir edildi. 

Say›: 189 35HABER

Konser Düzenlemek
Suç De¤ildir! Adalet
‹stiyoruz!”

Karadeniz Özgürlükler Der-

ne¤i, Grup Yorum’un May›s

ay›nda ç›kaca¤› Karadeniz turne-

sinin hemen öncesinde Trabzon

ve Samsun’da konserin çal›flma-

s›n› yapt›klar› için gözalt›na al›-

nan ve halen tutuklu olan üyele-

rinin serbest b›rak›lmas›n› iste-

di.“Grup Yorum Konseri Düzen-

ledikleri ‹çin Tutuklananlar Ser-

best B›rak›ls›n!” pankart›n› açan

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i

üyeleri, eylemlerinin 4. haftas›n-

da o tutsaklardan Samsun E Tipi

Hapishanesi’nde tutuklu bulu-

nan Günay Özarslan’›n bas›na

yollad›¤› mektubu okundu.

““BBuuggüünn bbuu flfleekkiillddee hhaakk--

ss››zz yyeerree ttuuttuukkllaannaann tteekk iinn--

ssaann oollmmaadd››¤¤››mm››nn ddaa bbiilliinn--

cciinnddeeyyiimm.. BBuu hhaakkss››zz,, aaddaa--

lleettssiizz uuyygguullaammaallaarraa dduurr

ddeemmeekk iiççiinn sseessiimmiizzii yyüükk--

sseelltteelliimm..

BBiizzlleerr ssuussttuukkççaa,, sseeyyiirrccii

kkaalldd››kkççaa aaddaalleettssiizzlliikk ddee ssüü--

rreerr.. SS››rraann››nn ssiizzee ddee ggeellmmee--

mmeessii iiççiinn sseessiimmiizzee sseess kkaa--

tt››nn.. HHeepp bbeerraabbeerr hhaayykk››rraa--

ll››mm::

KKOONNSSEERR DDÜÜZZEENNLLEE--

MMEEKK SSUUÇÇ DDEE⁄⁄‹‹LLDD‹‹RR!!

AADDAALLEETT ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ!!””

Bir MMektup...

SARIGAZ‹’de Baz ‹stasyonlar›
Halk Taraf›ndan Y›k›ld›

Demokrasi Nöbetinde 3. Hafta 
TMMOB'de devrimci demokrat mü-

hendislere dönük uzun süredir yürütülen

yalan ve karalama kampanyas›n›n ard›n-

dan 11 Haziran'da ‹MO Küçük Kurulu'nda

b›çaklar›n da kullan›ld›¤› bir linç giriflimi

organize edilmiflti.  Bu toplant›da hukuk

ve usül d›fl› bir flekilde devrimci demokrat-

lar›n Küçük Kurul'dan at›lmas› karar› al›n-

m›flt›. 11 Haziran'daki bu sald›r› TMMOB'

deki karfl›t seslere tahammülsüzlü¤ün han-

gi noktaya ulaflt›¤›n›n en aç›k göstergesiy-

di. Bu sald›r›lar›n ard›ndan ‹vme Dergisi

29 Haziran'dan itibaren her Pazartesi

TMMOB önünde demokrasi nöbeti tutu-

yor. 

‹vme Dergisi demokrasi nöbetinde

taleplerini flöyle s›ral›yor: 

* ‹MO'daki tüm bu süreçle ilgili taraf-

s›z bir araflt›rma komisyonu kurulsun. 

* Bu süreçle ilgili gerçekler tüm dev-

rimci demokrat kamuoyuna aç›klans›n. 

* Örgüt içi demokrasiyi tart›flmak üzere

TMMOB demokrat üye toplant›s› yap›ls›n.
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SONRA giderim 
SONRA okurum
SONRA yazar›m
SONRA hallederiz...
Günlük yaflamda çok s›k ya-

par›z bunu. Savunmam›z haz›r-
d›r: "AMA ‹fi ÇOK... ZAMAN
YOK... YET‹fiT‹REMED‹M..." diye
s›ralanabilecek ve daha bir çok
benzeri say›labilecek sahte
avuntu cümleleri, ardarda dö-
külür dilimizden veya beynimiz-
den geçer. 

Hatta baz›lar›m›z bu
“sonra”ya b›rakma iflini
çok ileri götürürüz; bir
kitap okurken bile "...
ben sonra tekrar oku-
rum bu kitab› ..." deriz.
Ve bir ço¤umuz, b›rak›n
bir kitab› tekrar okuma-
y›, “sonra” dedi¤imiz
kaç ifli yapt›¤›m›z› sa-
yal›m, kaç tanesini
yapm›fl›zd›r? H‹ÇB‹R‹N‹
cevab› ço¤unlukta ola-
cakt›r. Neden mi hiçbiri? Çünkü
hayat›n ak›fl› içinde yapacakla-
r›m›z azalmaz, tam tersine artar,
bir de bizim “sonra” diyerek ço-
¤altt›klar›m›z› düflünün. ‹flte
“hiçbiri” cevab› bu nedenle ger-
çekçidir. Abart› de¤ildir. 

Zaten günlük yapmam›z ge-
reken bir çok fley vard›r. 

Bir de bizim SONRA diyerek
yapmad›klar›m›z öyle bir birikir
ki, iflin içinden ç›k›lamaz hale
gelir. 

Her sonra dedi¤imiz bir tu¤la
koyar önümüze. 

Her sonra ikinci bir tu¤la,
üçüncü tu¤la, dördüncü bir tu¤-
la ve tu¤lalar koyar önümüze. 

Ve hiç fark›na varmadan
KARfiIMIZA B‹R DDUUVVAARR ç›kar. 

SSOONNRRAA DDUUVVAARRII’d›r bunun
ad›. 

Bu duvar› hissederiz as-
l›nda. Burnumuzun dibinde
büyür. B‹Z KEND‹M‹Z
ÖRER‹Z BU DUVARI...
Ama kendimizi kand›rma-
ya da devam ederiz. Sonra

yapar›m, sonra giderim sonra
halledirimler devam eder. Taki o
duvara kafam›z› çarp›ncaya ka-
dar. Ne kadar fliddetli çarparsak
o duvara o kadar y›k›c› yara al›-
r›z. Ve baz› yaralar öldürücü
olur. 

Oligarfli hiçbir fley yapma-
m›flt›r.

‹flbirlikçiler, düflman, faflizm
hiçbir fley yapmam›flt›r. 

Duvar› biz öreriz, sonra da

kendi duvar›m›za gider çarpar›z.
Bu ‹NT‹HAR ETMEKT‹R ASLIN-
DA. BU, GÜN GÜN ÖLMEKT‹R. 

Saat sadece zaman› gösterir. 
Saat sadece bir alettir.
O zaman› kullanmak, de¤er-

lendirmek bizim elimizdedir. 
Akrep ve yelkovan bizim de-

netimimizde olmal›d›r. 
Yaflam› programlayan beyni-

mizdir. Yaflam› programlayan
düflüncedir. 

Yapt›klar›m›z, yapmad›klar›-
m›z, yapacaklar›m›z, tüm günü
tüm hayat› böyle planlayabiliriz. 

Hergün ama hergün bu üç
bafll›¤›n hesab›n› tutmal›y›z. 

Yapt›klar›m›z, yapmad›klar›-
m›z ve yapacaklar›m›z›n hesab›-
n› tutarken bir örgüt oldu¤umuz
gerçe¤ini asla unutmamal›y›z. 

Biz hepsini TEK BAfiIMIZA
yapamay›z ama yap›labilir hale
getirebiliriz. Bu nedenle devrim-
ciyizdir. 

Bunu sadece kolektif çal›fl-
ma ile yapabiliriz. Düflüncede,
çal›flmada, her fleyde kolektif
çal›flmay› esas al›rsak, komite-
ler kurmay› esas al›rsak, ancak
çözebiliriz bu sorunu. 

Kiflisel görevlerimizi, okuma-
m›z gereken kitab›, yazmam›z
gereken yaz›y› da ancak kollek-
tif çal›flma ile zaman›nda ve
düzgün yapabiliriz. Saat ancak
o zaman bizim olur. Akrep ve
yelkovan ancak o zaman bizim
talimatlar›m›za göre yürür. 

Kolektif çal›flma ifl bö-
lümü demektir.

Kolektif çal›flma güç
demektir, güçlü olmak de-
mektir.

Kolektif çal›flma kendi-
mizi kand›rmamak de-
mektir. 

Kolektif çal›flma yol-
dafll›k demektir. 

Kolektif çal›flma feda-
karl›ktan kaç›nmadan, y›l-
madan en verimli en h›zl›

sonucu almak demektir.
Kolektif çal›flma sonuç al-

makt›r. 
Kolektif çal›flma güvenli ve

cüretkar olmak demektir.
Kolektif çal›flma sürünceme-

de b›rakmak yerine, emin ol-
makt›r. 

Kolektif çal›flma disiplinli ol-
mak demektir. 

Kolektif çal›flma yarat›c›l›k
demektir. 

Kolektif çal›flma emekçilik
demektir. 

Kolektif çal›flma coflku ve
moral demektir. 

Kolektif çal›flma ikna de-
mektir. 

Kolektif çal›flma zaman› do¤-
ru ve verimli kullanmak demek-
tir.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

‘SONRA’ DEMEK 
‘ASLA’ DEMEKT‹R 

ÇÖZÜM  KOLLEKT‹F 
ÇALIfiMAKTIR. 
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Kolektif çal›flma öncelikli
olanla ikincil olan› (tali olan›)
ay›rt etmek demektir. 

Kolektif çal›flma rahat olan›
de¤il, yararl› ve güvenli olan›
bulmakt›r. 

Kolektif çal›flma birfley ol-
mazc› de¤ildir, olumsuzluklara
karfl› haz›rl›kl›, tebdirli olmakt›r. 

Kolektif çal›flma GÜCÜMÜZÜ
GÖRMEK demektir. 

Kolektif çal›flma statüleri afl-
mak demektir. 

Tek bafl›m›za bir çok ifle ye-
tiflmek mümkün de¤ildir. 

Hiç kimse bizden süpermen-
ler olmam›z›, on parma¤›m›zda
otuz marifet tafl›mam›z› beklemi-
yor. Çünkü hayat bu demek de-
¤ildir. Devrimci hayat asla bu
demek de¤ildir. Devrimcilik so-
runlar› büyütmek de¤il, sorunla-
r› çözmektir. 

Sorunlar› çözmenin tek yolu
ise, kolektif bir çal›flmad›r. 

Tek bafl›m›za sonuç alamay›z.
Ald›¤›m›z sonuçlar asla yeterli
olmaz. 

Kolay olan› tercih etmek, hep
baflar›s›zl›k getirir. 

Bireysel olarak sonuç alama-
d›kça geri çekiliriz.

Olmazc› davran›r›z. 
Yeniyi yaratabildi¤imizde, da-

ha güçlü, güvenli, cüretkar olu-
ruz. 

Eme¤imizle, yaratt›¤›m›z› da-
ha güçlü sahipleniriz 

Baflaraca¤›m›za olan inanc›-
m›z da artar. 

Bu ancak kolektif çal›flma ile
mümkündür. 

Çünkü kolektif çal›flma ile
kendi gücümüzü de görürüz. 

Önünü almad›¤›m›zda moral
bozukluklar›n›n, kollektivizmi
parçalayan, sevgisizli¤i, güven-
sizli¤i yayan, zamanla örgütlülü-
¤ü parçalayan, disiplinsizli¤i
meflrulaflt›ran bireysel çal›flma
tarz›n›n önüne sadece kolektif
çal›flma ile geçebiliriz. 

12-14 Temmuz 1991 tarihlerinde

‹stanbul ve Ankara’da düzenlenen

operasyonlar sonucunda katledilen

devrimci önder ve savaflç›lar 12

Temmuz günü ‹stanbul Karacaah-

met Mezarl›¤›’nda an›ld›lar. 

TAYAD’l› Aileler’in düzenledi¤i

anmada öncelikle mezarl›¤›n giri-

flinde “12-14 Temmuz fiehitleri

Ölümsüzdür” yaz›l› ve 12-14 Tem-

muz flehitlerinin resimlerinin bulun-

du¤u pankartlar aç›ld› ve kortej

oluflturularak yürüyüfle geçildi. “12-

14 Temmuz fiehitleri Ölümsüzdür”

pankart›n›n arkas›nda k›rm›z› bant-

lar›yla sadece TAYAD’l› analar var-

d›. fiehit mezarlar›n›n bafl›na gelene

kadar yap›lan yürüyüfl boyunca

“Katil Devlet Hesap Verecek, 12-14

Temmuz fiehitleri Ölümsüzdür, Bi-

ze Ölüm Yok” sloganlar› at›ld›. 

Mezar bafl›nda yap›lan anma

“Bundan böyle / Her Temmuzun on

ikisinde / Karanl›¤›n cellatlar› a¤la-

yacak bu ülkede” dizeleriyle baflla-

d›. TAYAD ad›na Mehmet Güvel’in

bir aç›klama yaparak; “onlar zor

günlerin insan›, halk›n umudunu

diflleriyle, t›rnaklar›yla büyüten on

devrimciydi. Ve onlardan iki gün

sonra Ankara’da hayat›n› halk›na

adam›fl iki genç devrimci daha kat-

lediliyordu” dedi. 

“Onlar›n miras›, dünden ö¤ren-

diklerini bugüne uyarlamak, yar›n›

da bugünden kurmakt›r. Gelece¤e

güvenle bakmakt›r. 

Onlar›n miras›, eksiklerin üzeri-

ne radikalce gitmek, zaaflar›m›z›

aflmak için sonuna kadar çaba sar-

fetmektir. 

Onlar›n miras›, en zor dönemler-

de bile umudun yaflamas› için, dört

duvar aras›nda tek bafl›na kalsan bi-

le direnmek, gerekti¤inde ölümü se-

ve seve kucaklayabilmektir. Bu mi-

ras› tafl›man›n onuruyla bu mezarla-

r›n bafl›nday›z” dedi. 

Güvel son olarak “B›rakt›¤›n›z

bayrak 18 y›ld›r yere düflmedi. Sos-

yalizmin bu ülkede bir gün mutlaka

yaflanaca¤›na olan güvenle, son gü-

ne kadar düflmeyecek! (...) 

Siz bize onurlu bir tarih b›rakt›-

n›z, biz size devrimi arma¤an edece-

¤iz” sözleriyle konuflmas›n› bitirdi. 

Üç yüzden fazla kiflinin kat›ld›¤›

anmada; ‹dil Kültür Merkezi Tiyatro

Atölyesi’nin fliir dinletisinin ard›ndan

Grup Yorum “Bize Ölüm Yok” marfl›-

n› anmaya kat›lanlarla birlikte söyle-

rek 12 Temmuz flehitlerini selamlad›.

Halk› ““Potansiyel SSuçlu” GGören PPolis,

Öldürmeye DDevam EEdiyor...

Polis, öldürmeye, sakat b›rakmaya devam ediyor. Bu kez, Tokat’›n Tur-

hal ilçesinde “yol kontrolü”yapan trafik polisleri Mustafa Uslu’yu öldürdü.

Üç çocuk babas›, 38 yafl›ndaki Mustafa Uslu'yu 'dur' ihtar›na uymad›¤›,

arac›n› üzerlerine sürdü¤ü gerekçesiyle boynundan vurarak öldürdüler.

Polis, önce öldürüyor sonra da gerekçesini yarat›yor. “Dur ihtar›na uy-

mad›” diyerek... Daha önce de ayn› flekilde Ça¤dafl Gemik, Baran Tursun

katledildi. 

12-14 Temmuz
fiehitleri An›ld› 
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AKP iktidar› geçti¤imiz günlerde , “özel is-

tihdam bürolar›” kurulmas›n› yasalaflt›rarak emekçilere

yönelik yeni bir sald›r›y› daha hayata geçiriyor. Böyle-

likle amele pazarlar› ve iflçi simsarl›¤› yasal bir k›l›fa

büründürülüyor.

Burjuvazi bofl durmuyor. Üretiyor sürekli. Nas›l daha

çok kar ederim, nas›l daha fazla sömürürüm diyerek,

düflünüyor, kafa yoruyor ve yeni politikalar gelifltiriyor.

Kapitalizm, iflçinin eme¤ini görünüflte özgürlefltirerek

sömürüyü bir anlamda gizliyor. Her politikas› bir yan-

dan sömürünün ifadesi olurken di¤er yandan sömürü

gerçe¤ini daha da karmafl›klaflt›r›yor.

Sonuçta ister aç›k, isterse karmafl›k olsun burjuvazi

sömürüsünü zenginlefltirmekte uzmand›r. Sömürüsünü

art›rmakta uzmand›r.

Kapitalizmin do¤as› budur. Burjuvazinin varl›k koflu-

lu budur. Hep daha fazla kâr peflinde koflacakt›r. 

Peki bunu nas›l yapacak?

En baflta, emekçilerin ücretlerini düflük tutarak.

Emekçilerin sosyal haklar›n› k›s›p sürekli geriye çeke-

rek. Çal›flma süresini art›rarak. Eme¤i yo¤unlaflt›rarak

yani ayn› zaman içinde daha fazla yo¤unlaflt›rarak. Bur-

juvazi ad›na her ileri ad›m emekçilerin aleyhine ifller.

Burjuvazi emekçileri daha fazla çal›flt›r›p daha fazla

yoksullaflt›rarak zenginli¤ini büyütür.

Kapitalist düzende devlet de, düzen partileri de bu-

nun için vard›r ve buna hizmet ederler. Kendini ne ka-

dar tarafs›z, ne kadar ss››nn››ffllaarr üüssttüü göstermek istese de

devlet burjuvaziye çal›fl›r. Düzen partileri burjuvaziye

kazand›r›r. 

Bu nedenle sömürüyü art›rmak için sadece burjuvazi

düflünmez, kafa yormaz. Onun hizmetindeki düzen par-

tileri de buna kafa yorarlar, politikalar üretirler. “Özel

istihdam bürolar›” ad›n› verdikleri amele pazarlar›, iflçi

simsarl›¤› bunun son örneklerinden biri.

Patronu, düzen partileri elbette bofl durmayacaklar,

yeni yeni politikalar üretecekler. Onlar›n iflleri bu.

Ve gözümüzün içine baka baka

yalan söylemekten geri de kalma-

yacaklar. ‹stihdam sorununu çöz-

mek, verimlili¤i art›rmak, iflsizli¤i

azaltmak, ekonomiye katk› sa¤la-

mak, vb. vb. Bildik demagoji ve ya-

lanlar›d›r ancak vazgeçmezler bun-

dan. Evet bir fleylere katk› sa¤l›yor-

lar, belli sorunlar› çözüyorlar, ve-

rimlili¤i art›r›yorlar. Ama kkiimm iiççiinn,,

kkiimmee sa¤l›yorlar bunlar›? Emekçi-

lere de¤il, patronlara. 

Özel istihdam bürolar› yasalaflmadan y›llar önce bu

politikan›n savunucular›, sahipleri ifl güvencesinin pat-

ron için tehdit oldu¤unu, ifl güvencesi nedeniyle ulusla-

raras› rekabette zorland›klar›n› söyleyerek bunun için

özel istihdam bürolar›na ihtiyaç duyuldu¤unu söylüyor.

Yani demek ki, bu yasalaflt›r›lm›fl amele pazarlar›n›n

amac› ifl güvencesini ortadan kald›rmak. ‹flçiyi bir an-

lamda patronun kölesi yapmak. Sadece patronlara ame-

le sa¤lamaya hizmet eden bu bürolar hiçbir yasaya, hu-

kuka, kurala ba¤l› olmayacaklar, her fleyden ba¤›ms›z

olacaklar yani. Patronla iflçiler aras›nda hiçbir hukuki

ba¤ olmayacak. Nitelikli iflgücü, ifl güvencesiz olarak,

ucuz biçimde, devlete de ek yük getirmeden patronlar›n

hizmetine sunulacak. Böylece iflbirlikçi yerli tekelci

burjuvalar›m›z, baflka rakipleriyle daha kolay rekabet

edebilmifl olacaklar. 

Yine bu politikan›n savunucular› bu bürolar›n iflsizli-

¤i ortadan kald›rmas›n›n beklenemeyece¤ini söylüyor.

Gerçek olan da bu zaten. Çünkü bu bürolar›n tek bir ifl-

levi var: Patronlara daha fazla kar sa¤lamas›. Dolay›-

s›yla bu bürolar iflsizli¤i çözme amac› gütmüyor, güde-

mez. ‹flsizlik çok daha köklü bir sorundur. Çözümü de

ayn› flekilde köklüdür. Hele kapitalizm bu sorunu hiç

çözemez. Sömürüye dayanan, özel mülkiyet üzerinde

yükselen bu sistem tüm sorunlar›n kayna¤› oldu¤u gibi

iflsizli¤in de kayna¤› durumundad›r. Örne¤in bu yasayla

iflten atmakta çok kolaylafl›yor. Yasayla birlikte iflten

atarken tazminat ödeme yükümlülü¤ü ortadan kalkan

patron rahatl›kla ve ç›karlar› gerektiren her koflulda

emekçileri iflten atabilecektir. Özel istihdam bürolar› ya-

sas› emekçilere hiçbir hak getirmiyor, bununla ilgili hiç-

bir düzenleme içermiyor. Emekçileri art›k uzun, daha

ucuz, güvencesiz, temel çal›flma haklar› ellerinden al›n-

m›fl çal›flma dönemleri bekliyor. 

Emekçilere yönelik her sald›r›da oldu¤u gibi bu sal-

d›r› yasas›n›n da yöneldi¤i fleylerin bafl›nda emekçileri

örgütsüzlefltirmek geliyor. Örgütsüzlefltirilen, birer bi-

reyler haline getirilen emekçilerin hak-

lar› için mücadele etmeleri ve kazan-

malar› neredeyse olanaks›z hale gele-

cektir. Bu sald›r› varolan örgütlenme-

leri tehdit eden bir sald›r›d›r. Ancak ne

yaz›k ki iflçi örgütleri, emekten yana

oldu¤unu söyleyen sendikalar, konfe-

derasyonlar bu sald›r›y› da önceki sal-

d›r›larda oldu¤u gibi geçifltiyorlar, sus-

kunlukla karfl›l›yorlar. Oysa bugün ve-

rilmeyen mücadele, bugün ödenmeyen

bedel yar›n daha büyük mücadele ve

bedelleri ödemeyi gerektirecektir.

Devrimci ‹flçi
Hareketi Emek düflmanl›¤›nda bir ad›m daha: 

‘özel istihdam bürolar›’

BBuurrjjuuvvaazzii bbooflfl dduurrmmuuyyoorr..

ÜÜrreettiiyyoorr ssüürreekkllii.. NNaass››ll ddaahhaa

ççookk kkaarr eeddeerriimm,, nnaass››ll ddaahhaa

ffaazzllaa ssöömmüürrüürrüümm ddiiyyeerreekk,,

ddüüflflüünnüüyyoorr,, kkaaffaa yyoorruuyyoorr vvee

yyeennii ppoolliittiikkaallaarr ggeelliiflflttiirriiyyoorr..

KKaappiittaalliizzmm,, iiflflççiinniinn eemmee¤¤iinnii

ggöörrüünnüüflflttee öözzggüürrlleeflflttiirreerreekk

ssöömmüürrüüyyüü bbiirr aannllaammddaa

ggiizzlliiyyoorr. 



- Hastaneye gaz bombalar›

atmak, hastane içinde iflkence

yapmak, iflkence de¤il,

““oorraanntt››ll›› kkuuvvvveett kkuullllaann--

mmaakk””m›fl...

- Yüzlerce insan› k›yas›ya

dövmek, iflkence yapmak, on-

larca kifliyi yaralamak, biber

gaz› kullanmak, su s›kmak,

iflkence de¤il, ““oorraanntt››ll›› kkuuvv--

vveett kkuullllaannmmaakk””m›fl...

- ‹stanbul’u iflgal etmek, 1

May›s’a kat›lmay› zorla en-

gellemek bask›, cebir de¤il,

““oorraanntt››ll›› kkuuvvvveett kkuullllaann--

mmaakk””m›fl...

Aralar›nda sendikac›lar›n da ol-

du¤u 20 kifli 1 May›s 2008’deki po-

lis sald›r›lar› ile ilgili olarak ssuuçç

dduuyyuurruussuunnddaa bulunmufltu.

fiiflli Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,

‹‹ssttaannbbuull VVaalliillii¤¤ii’’nniinn ssoorruuflflttuurrmmaa

iizznnii vveerrmmeemmeessii nedeniyle D‹SK

Genel Merkezi önündeki iflkence

ve sald›r›larla ilgili soruflturmay›

ttaakkiippssiizzlliikkllee ssoonnuuççllaanndd››rrdd››..

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü, 1

May›s 2008’deki o vahfli terörlerine

iliflkin, “orant›l› güç kulland›k” di-

ye rapor haz›rlam›flt›. Valilik iflte bu

raporu gerekçe yaparak soruflturma

izni vermedi.

1 May›s’-

taki sald›r›larla ilgili 1144 aayy ssoonnrraa,,

““ttaakkiipp eeddiilleecceekk bbiirr ssuuçç”” bbuullaammaa--

dd››llaarr..

Takipsizlik karar› vermeleri ne

anlama geliyor?

PPoolliissee ddeenniillmmiiflflttiirr kkii;; daha çok

gaz bombas› atabilir, daha çok

biber gaz› s›kabilirsiniz. ‹flkenceyi

sokaklara, iflyerlerine, caddelere,

mahallelere, hastanelere tafl›maya

devam edebilirsiniz... Yafll›-genç,

kad›n-erkek, genç, çocuk ayr›m›

yapmadan herkese sald›rabilirsiniz.

K›sacas›, AKP iktidar› 1 Ma-

y›s’taki polis terörünü sahiplene-

rek, iflkence ve sald›r›lar› sürdüre-

ce¤ini göstermifltir.

Rusya: ‹flsizli¤e karfl› yol kesme
eylemleri yay›l›yor 

Magistral inflaat flirketinde çal›flan yaklafl›k 200 iflçi,

özerk Altay Cumhuriyeti’nin baflkenti Gorno-Altaisk'in

d›fl›ndaki otobana ç›karak, bir süredir ödenmeyen ücret-

lerinin ödenmesi talebiyle yolu kesti. ‹flçilerin yolu kes-

mesi üzerine bölgeye gelen polis iflçilere sald›rd›. 

Rusya’da daha önce de yol kesme eylemi yapan ifl-

çilerin öncelikli taleplerinden birisi iflten ç›kar›lmalara

karfl› ifl güvenli¤inin sa¤lanmas›.

ATV-Sabah grevcilerinin yürüyüflü
yine polis taraf›ndan engellendi 

ATV-Sabah bas›n emekçilerinin grevi ‹zmir, Ada-

na, Antalya, Diyarbak›r, Bursa ve Trabzon'da as›lan

grev pankartlar›yla yay›l›rken, ‹stanbul’da her Cumar-

tesi yap›lmak istenen yürüyüfl geçti¤imiz haftalarda

oldu¤u gibi bu hafta da polis barikat›yla engellendi. 11

Temmuz günü Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galata-

saray Lisesi’ne kadar yürümek isteyen bas›n emekçi-

lerine polis keyfi bir flekilde engel oldu. Bunun üzeri-

ne “Emekçiye De¤il, Patronlara Barikat” slogan›yla

oturma eylemine geçildi. 

Eylemde; “6 ilde daha, Sabah-ATV binalar›n›n

önünden gelip geçenler grevden haberdar olacak. 'Ana

ak›m' medya, bu greve sayfalar›nda yine yer vermeye-

cek. 'Ana ak›m' politikac›lar sessizli¤ini yine bozma-

yacak. Çünkü hiçbiri bas›nda sendikan›n söz sahibi ol-

mas›n› istemiyor.” denilerek sendikal örgütlülü¤ün

önemine dikkat çekildi.

Say›: 189 39HABER

1 MAYIS’TA; ‹fiKENCE, B‹BER GAZI, KIYASIYA 
DÖVÜLENLER, YÜZLERCE GÖZALTI YOKMUfi!..

Emekli-Sen zamlar› protesto etti 
D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen, hükümetin y›l›n ikinci

yar›s›nda öngördü¤ü 11 TL’ye denk gelen yüzde

1.83’lük zamm› protesto etti. 12 Temmuz günü K›z›-

lay Yeni Karamürsel önünde bir araya gelen Emekli-

Sen üyeleri AKP iktidar›yla birlikte emeklilerin eko-

nomik ve sosyal s›k›nt›lar›n›n artt›¤›na dikkat çeker-

ken,  “Bugüne kadar ülkeyi yöneten tüm iktidarlar uy-

gulamalar›yla bizi fedakârl›k yapmaya al›flt›rd›lar. S›-

ra bize gelince kaynak yok. En iyisi, siz bu paray› kay-

nak olarak, çok sevdi¤iniz sermayeye aktar›n, çünkü

onlar bizden fazla muhtaç durumdalar. Biliyoruz onla-

r›n bu kadar zorda olmalar›na gönlünüz raz› de¤il.”

denildi. “Sadaka De¤il Toplu Sözleflme” pankart›n›n

aç›ld›¤› eylem at›lan sloganlarla sona erdi. 

M›s›r: Mahalla’da tekstil grevinde
çat›flma 

M›s›r'da iki y›ld›r tekstil iflçilerinin eylemlerine

sahne olan Mahalla kentindeki özel Abul-Seba tekstil

flirketinde geçti¤imiz hafta 1000 kadar iflçinin üç ayd›r

ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi talebiyle bafllatt›¤›

grev sonras›nda çat›flmalar ç›kt›. Genç kad›n iflçilerin

bafl›n› çekti¤i grevci iflçiler fabrikan›n önündeki ana

yolu trafi¤e kapatt›lar. Yolu kapatan iflçilere polisin

müdahale etmesi sonucunda ç›kan çat›flmalar k›sa sü-

rede büyüdü. ‹flçiler yaflad›klar› durumun özellefltir-

melerin sonucu oldu¤unu, iflverenin ihracat›n durmas›

nedeniyle paralar›n›n ödenmemesi gerekçesinin inan-

d›r›c› olmad›¤›n› belirtiyorlar. 
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Ülkemizde demokrasinin ve
adaletin olmad›¤›n› her f›rsatta di-
le getiriyoruz. Ki hergün yaflanan
hak gasplar› da söylediklerimizi
kan›tlamaya devam ediyor. Bu-
nun son örneklerinden birini
Gençlik Federasyonu olarak bu
sene 7’ncisini düzenledi¤imiz ge-
leneksel kamp›m›zda yaflad›k. 

Tatil deyip geçmemek laz›m.
Tatil de olsa bu düzenin aalltteerrnnaattiiff
olan hiçbir fleye tahammülü yok-
tur! 

Geçmifl deneyimlerimizden(!)
bu sene de kamp haz›rl›klar›m›z›
iki ay öncesinden bafllatm›flt›k.
Önce yer bakmaya bafllad›k. Ge-
çen senelerde kamp kurdu¤umuz
yerleri gezmekle bafllad›k ifle.
Ama gitti¤imiz tüm yerlere bizden
önce hatta çok önce gidilmiflti.
Kim taraf›ndan m›? MM‹‹TT,, JJ‹‹TTEEMM...
Hatta CIA bile gitmifl olabilir! Evet
abart›yoruz ancak bu abart› as›l
olarak devletin bir kamptan bile
nas›l korktu¤unu göstermek için-
dir. Gidenler ne yapm›fllar? Yalan
ve demagoji ile kamp yeri sahip-
lerini bize karfl› doldurmufllar. Bi-
raz da korkutmufllar. Bunun için
hangi yöntemleri kullanm›fl olabi-
lirler? "‹flkenceye s›f›r tolerans"
diyenlere sormak laz›m onu da. 

Hal böyle olunca önceki sene-
lerde kamp yapt›¤›m›z tüm yerler
kap›lar›n› bize kapatm›fl oldu. Biz
de yeni yerler keflfetmekle de-
vam ettik yolumuza. Geze geze
en sonunda K›rklareli-‹¤neada'da
uygun bir yer bulduk ve hemen
bir sözleflme yapt›k. Sözleflmenin
ard›ndan tüm illerdeki arkadaflla-
r›m›za, üyelerimize ve bas›na du-
yurduk kamp yerimizi. Ve geldik
yolculuk gününe. Yani 30 Hazira-
n’a... O gün tüm illerden arkadafl-
lar›m›z da ‹stanbul'a gelmiflti. Sa-
y›m›z 100'ü geçmiflti. Art›k herkes
heyecanla otobüslerin kalk›fl sa-
atini bekliyordu. 

Bu arada bir grup arkadafl›m›z›

da kamp yerine önceden gönder-
dik ki, çad›rlar›m›z erkenden ku-
rulsun, insanlar gittiklerinde kar-
gafla yaflanmas›n, kimin hangi ça-
d›rda kalaca¤› belli olsun diye. An-
cak arkadafllar›m›z kamp yerine
vard›klar›nda ne ile karfl›laflt›lar
dersiniz? Yok, henüz devletin tüm
kolluk güçleri toplan›p barikat
kurmam›flt›. Ancak kamp yeri sa-
hibi, arkadafllar›m›za çad›r kurdur-
ma izninin olmad›¤›n› bu nedenle
orada kamp yapamayaca¤›m›z›
söyledi. “Nas›l yani” diye sorduk
haliyle. Her sene oldu¤u gibi dev-
letin “görevli memurlar›” buraya
da gitmifller ve  burada kamp
yapt›rmamak için düflünmüfl dü-
flünmüfl bu bahaneyi bulmufl. Ha-
ni senin çad›r kurma iznin diye
sormufllar kamp sahibine. Adam
da flafl›rm›fl. Çünkü daha önce de
çad›r kuranlar olmufl ama kimse
denetime falan gelmemifl. Gelene
de üç befl kurufl vermifl, olmufl
bitmifl. Bu ülkenin bakan› de¤il
miydi rüflvet de¤il bahflifl diyen!
Ancak bu defa emir büyük yer-
den, rüflvet müflvetle hallolacak ifl
de¤il bu. Sözün k›sas› kamp yapa-
ca¤›m›z yerin iflletme sözleflme-
sinde "çad›r kurulabilir" ibaresi
olmad›¤› için bize de çad›r kurma
izni veremeyece¤ini söyledi kamp
yeri sahibi. Bafltan niye söyleme-
din diyece¤iz ama herhalde o da
tahmin edemezdi böyle bir fleyin
bafl›na gelece¤ini. 

‹yi bakal›m, bafllad›k bu sene
de maratona diyerek yeni yer
bulmak için hemen yola düfltük.
Bu arada ‹stanbul'da bekleyen
onca insan halen bu sorundan ha-
bersiz otobüslerin ne zaman ha-
reket edece¤ini sorup duruyor. 

Kamp yeri için gezen arkadafl-
lar›m›z ise sorun yaflamaya de-
vam ediyorlard›. Takip edilmeler,
iki de bir trafik ekipleri taraf›ndan
durdurulmalar, para cezalar›... Ya-
ni bir insan›n ömrü hayat›nda tra-

fikte yaflayabilece¤i tüm sorunlar›
biz bir buçuk günde yaflad›k! 

Tüm bunlara ra¤men ertesi
gün Çanakkale - Küçükkuyu'da
güzel bir kamp yeri bulduk. He-
men  otobüslerimizi ça¤›rd›k, kit-
lemizi toparlad›k ve düfltük yolla-
ra. Biraz olsun rahatlam›flt›k. 1
Temmuz gecesi sonunda kamp
yerine vard›k ve hemen çad›rlara
yerlefltik. 

Ertesi sabah tam program›m›za
bafllayaca¤›z ki kamp yeri sahibi
acilen bizi ça¤›rd›. Gittik bizden
kamp yerini hemen boflaltmam›z›
istedi. Nedenini sorduk ama ceva-
b›n› biliyorduk zaten. ‹¤neada’ya
gidenler buraya da gelmifllerdi.
Devletin haflmetli kollar› buraya
da uzanm›fl ve emretmiflti; "der-
hal bunlar› kovun yoksa iflletme-
nizi kapat›r›z!". Neyse tart›flt›k,
anlatt›k. Neden böyle fleyler ya-
fland›¤›n›, kim oldu¤umuzu ve ne-
den bu tür bask›lara maruz kald›-
¤›m›z›, bunun yasad›fl› oldu¤unu,
herkes gibi bizim de kamp yap-
maya, tatil yapmaya hakk›m›z›n
oldu¤unu anlatt›k. Sonunda kamp
yeri sahibi ile anlaflt›k ve biz tek-
rar kamp program›m›za döndük.
Ancak devlet bu sene gerçekten
de bize kamp yapt›rmamak için
yemin etmifl olmal› ki çabalar›
takdire de¤erdi do¤rusu! ‹lk üç
gün boyunca sürekli olarak jan-
darma ile u¤raflmak zorunda kal-
d›k. Her türlü bahane ile gelerek
"bu benim iflim, ben iflimi yap-
mak zorunday›m" palavralar› ile
psikolojik bask› yaratmaya çal›flt›
üzerimizde. Aranmas› oldu¤u ge-
rekçesi ile arkadafllar›m›zdan ba-
z›lar›n› gözalt›na ald›lar. Oysa ki
bizler yeri yurdu belli olan kiflile-
riz. Nüfus müdürlüklerinde ikmet-
gah adresleri belli olan, devletin
istedi¤i her an bulabilece¤i gözö-
nünde olan insanlar›z. Ancak nas›l
oluyorsa mahkeme tebli¤leri bir
türlü bize ulaflt›r›lam›yor ve çok

Faflizmi Tan›mak
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basit davalardan sadece ifade
vermedi¤imiz için hakk›m›zda
aranma karar› ç›kart›l›yor. Ve biz-
ler tatilde bile bu flekilde yasad›fl›
uygulamalara maruz kal›yoruz. 

Bask›lar bununla bitmedi el-
bette. Ailelerinin yaz›l› izinleri ol-
mas›na ra¤men yafl› 18'in alt›nda-
ki arkadafllar›m›z› gözalt›na al-
makla tehdit ettiler. Biz de ailele-
rinin Federasyonumuza yaz›l› di-
lekçe ile izin verdiklerini ve böyle
bir fley yapamayacaklar›n› söyle-
dik. Buna ra¤men böyle bir hakla-
r›n›n oldu¤unu iddia ederek bizi
tedirgin etmeye çal›flt›lar. Biz de
bunu yapt›klar› takdirde yasad›fl›
davranacaklar›n› ve bu yasad›fl›l›k
karfl›s›nda da haklar›m›z› savuna-
ca¤›m›z› söyledik. Ertesi gün avu-
kat›m›z›n da gelmesi ile bu soru-
nu da çözdük ancak her gün fark-
l› bir bahane ile rahats›z edilmeye
devam ediliyoruz. fiu an halen
kamp›m›z sürmekte ve biz "aca-
ba bugün hangi bahane ile gele-
cekler" diye düflünüyoruz. 

Ancak tüm bunlara ra¤men
yaratmak istedikleri korku ve pa-
nik ortam›n› yaratamad›lar. Kam-
p›m›z her seneki gibi coflkulu ve
e¤lenceli bir flekilde devam edi-
yor. Biz yine kamp program›m›z›
daha önce belirledi¤imiz flekilde
hayata geçirmeye devam ediyo-
ruz. Çünkü biz bu düzene her fle-
yimizle alternatifiz. Düflüncemiz-
le, yaflam fleklimizle... Düzenin
dayatt›¤› o yoz kültüre karfl›, ta-
mamen tüketime dayal› tatil an-
lay›fl›na karfl› her sene geleneksel
olarak düzenledi¤imiz kamp faali-
yetlerimizle alternatifiz. Çünkü biz
gitti¤imiz her yere dayan›flmay›
ve üretimi de beraberimizde gö-
türüyoruz. ‹flte bu yüzden yapt›¤›-
m›z her fleyden korkuyorlar. Bu
yüzden bu tür uygulamalara ma-
ruz kal›yoruz. 

Ve diyoruz ki; bu ülkede fafliz-
mi tan›mak için bir kampa bile
gitmek yeterlidir!

Gençlik 
Federasyonu

Topkap› Saray›’n›n avlusunda

yap›lan ‹dil Biret konserine faflist

AAllppeerreenn OOccaakkllaarr›› taraf›ndan sal-

d›r› düzenlendi. Sald›r›, konserden

önce provokatör VVaakkiitt gazetesinin

““BBiirr ÜÜllkkee BBööyyllee YY››kk››ll››rr””, ““MMuukkaadd--

ddeess AAvvlluuddaa fifiaarraapp KKüüssttaahhll››¤¤››”” ha-

berleriyle k›flk›rt›ld›. Ard›ndan fa-

flist güruh harekete geçerek Topka-

p› Saray›’n›n önünde sloganlar att›,

konser afifllerini yakt› ve yeni bir

namaz türü icat ederek “protesto

namaz›” k›ld›. 

Düzenin çeflitli kesimlerinin

tepkileri nedeniyle faflistler ‹dil Bi-

ret’den özür dilemifl olsalar da, sal-

d›rganl›klar›n› savunmaya devam

ediyorlar asl›nda. Sald›r›daki faflist

zihniyet ve dayatma, halk›n yaban-

c›s› de¤ildir. Bir çok kez, bir çok

yerde tekrarlanan bir sald›r› tarz›-

d›r. Bu sald›r›y› k›flk›rtanlar ve bu

sald›r›da fiilen yer alanlar; her iki

kesim de y›llarca halka, devrimci-

lere, vatanseverlere, ayd›nlara, Ale-

vilere karfl› hep birlikte hareket et-

tiler. Provokasyonlar, linçler, katli-

amlar düzenlediler. 

YYaallaann ssööyylleennttiilleerr,, kk››flflkk››rrttmmaa,,

ttaahhrriikk,, ssaalldd››rr››,, lliinnçç,, yyaakk››pp yy››kkmmaa::

Bu, islamc›lar›n ve faflistlerin en iyi

bildikleri yöntemdir: “Camiye

bomba att›lar” diye bafllar hep sal-

d›r›lar›. “Din elden gidiyor” diye

devam eder k›flk›rtmalar. Bu sefer

ki k›flk›rtma gerekçesi de benzerdi;

““kkuuttssaall mmeekkaannllaarrddaa flflaarraapp iiççiillee--

cceekk””... K›flk›rtmalar›n ortak nokta-

s› her zaman ddiinn olmufl ve k›flk›rt-

ma hep yalan üzerine kurulmufltur. 

fifioovveenniissttlleerr vvee üümmmmeettççiilleerr,,

Marafl’ta, Çorum’da, Sivas’ta hep

yanyanayd›lar, yöntemleri, söy-

lemleri, ayn›yd›... Sald›r›lar ner-

deyse birbirinin ayn› yöntemlerle

gerçeklefltirildi. Bütün linç sald›r›-

lar›nda da ““mmiillllii vvee ddiinnii hhaassssaassii--

yyeettlleerr””den söz edildi. Bu anlay›fl

ayn› flekilde devam ediyor. 

Topkap›’daki sald›r› belki “kü-

çük” boyutludur, ama önemi, katli-

amlardan daha geride de¤ildir. Bur-

juva bas›n yay›n, ““3333 kkiiflflii yyaannmmaa--

yy››nnccaa”” bunun gibi, faflist gerici sal-

d›r›larda “manflet yapacak bir yan

bulmuyor, fakat o katliamlar› ger-

çeklefltirecek çeteler ve güruhlar,

iflte böyle yetifltiriliyor, al›flt›r›l›yor. 

“Alperen Ocaklar›” ad›yla faali-

yet yürüten faflist hareket, uzun sü-

redir hemen tüm kontrgerilla sald›-

r›lar›nda bafl› çekmektedir. Muhsin

Yaz›c›o¤lu, siyasi arenaya ilk ç›k›-

fl›nda ““ddeevvlleett ttaarraaff››nnddaann kkuullllaann››ll--

dd››kkllaarr››”” tesbitini yapm›fl ancak ay-

n› çizgide de kalmaya devam et-

mifltir. Nitekim, Hrant Dink’in kat-

ledilmesinden linç sald›r›lar›na,

üniversitelerdeki sald›r›lara kadar

bu faflist örgütlenme hep ön plan-

dad›r. Aç›k ki ““ÇÇaattll››llaarr’’››nn”” yolun-

dad›rlar. 

Bugünün gençli¤i iyi bilmelidir

ki, Çatl›lar, yani dünün Ülkü Ocak-

lar› gibi kurulufllar›, “milliyetçilik”

söylemini kullanarak gençleri ken-

dilerine çekiyorlard›, ama emper-

yalizmin hizmetindeydiler. Örgüt-

leyen CIA’yd›. Bugün, Nizam-›

Alem veya Alperen Ocaklar› da ay-

n› konumdad›r. Vatan, din diyerek,

oolliiggaarrflfliiyyee,, yyaannii eemmppeerryyaalliizzmmiinn

uuflflaakkllaarr››nnaa,, ddiinn iissttiissmmaarrcc››llaarr››nnaa

hizmet ediyorlar. Y›llard›r ülke-

mizdeki kontgerilla faaliyetlerinin

bir parças› olan, y›llard›r kah em-

peryalizmin ““yyeeflfliill kkuuflflaa¤¤››nnddaa””,,

kâh CIA’n›n kkoommaannddaa kkaammppllaa--

rr››nnddaa kullan›lan milliyetçiler, üm-

metçiler, dinle, vatanla hiç ilgisi ol-

mayan güçlere hizmet ediyorlar. 

Türk-‹slam Sentezi’nin ‹flbirli¤i
Vakit’çi Provokatörler, BBP’li Faflistler
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Bunun cevab›n›; “nas›l bir genç-

lik istemiyor?” sorusuyla cevaplar-

sak dahado¤ru vermifl oluruz. 

Oligarfli gençli¤i hep potansiyel

bir tehlike olarak görmüfltür. Çünkü

gençlik do¤as› gere¤i ülkesinin,

halk›n›n sorunlar› karfl›s›nda kay›t-

s›z kalamaz, daha duyarl›d›r. 

Ve oligarfli düflünen, üreten, hal-

k›n›n ülkesinin sorunlar›na

kafa yoran, halk›n›, vata-

n›n› seven bir gençlik iste-

memektedir. 

Gençlik, halk›n› vata-

n›n› sevmesin, bunun için

örgütlenmesin, mücadele

etmesin “ne yaparsa yap-

s›n”, “ne olursa olsun” ...

ister h›rs›z olsun, ister ay-

yafl olsun, ister serseri...

Gençli¤in bilinçlenmesini, ülkesi-

nin halk›n›n sorunlar› için örgütlen-

mesini engellemek için her türlü

yönteme baflvurmaktad›r. Kapitaliz-

min bencil, bireyci yoz tüketim kül-

türüyle, ahlaks›z iliflkileriyle genç-

lerimizi zehirlemektedirler. 

Gençlik Federasyonu’nun her y›l

düzenledi¤i yaz kamp›na yönelik

oligarflinin yapt›¤› sald›r›lar› bu çer-

çevede de¤erlendirdi¤imizde oli-

garflinin nas›l bir gençlik istedi¤ini

de cevaplam›fl oluruz,

Çünkü Gençlik Federasyonu,

oligarflik düzenin yaratmak istedi¤i

gençli¤e alternatiftir. 

Çünkü onlar; ülkesini ve halk›n›

seven bir gençlik.

Çünkü onlar; YÖK’e ve zulme

boyun e¤meyen bir gençlik.

Çünkü onlar; yozlaflmaya, birey-

cileflmeye karfl› bir gençlik.

Düzene, tatil anlay›fllar›yla da

alternatiftir Gençlik Federasyonu. 

‹fiTE BU NEDENLE ONLAR; 

tatil yapamaz, kamp kuramaz!

Her türlü ahlaks›zl›¤›n, yozlu¤un

revaçta oldu¤u Coca Colalar›n, te-

kellerin veya tarikatlar›n sponsor

oldu¤u kamplar, oligarfli için ‘‘mmaakk--

bbuull’’ kamplard›r. 

Gençlik Federasyonu ile bu sene

yedincisini düzenledikleri kamp

üzerine röportaj yapt›k. Oligarflinin,

gençli¤e yönelik sald›r›lar›n›n ve

nas›l bir gençlik yaratmak istedi¤i-

nin cevab›d›r Gençlik Federasyonu

kamp›na sald›r›s›.

***

Eray DDestegül

-- GGeennççlliikk kkaammpp››nn--

ddaann bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

KKaaçç yy››lldd››rr ddüüzzeennlliiyyoorr--

ssuunnuuzz kkaammpp››?? GGeennççlliikk

kkaammpp››nn››nn aammaacc›› nnee--

ddiirr?? 

Gençlik kamp›na

Ankara’dan kat›l›yorum. 

Gençlik kamp› için hayat›n her

an›n› paylaflt›¤›m›z, birlikte gülüp

e¤lendi¤imiz, 24 saatimizi planla-

y›p ortaklafla bir yaflam kültürünü

oluflturmaya çal›flt›¤›m›z bir faali-

yetimiz diyebilirim. 

Bu y›l Çanakkale Küçükkuyu’da

gençlik kamp›m›z›n yedincisini dü-

zenledik. Özellikle Türkiye’nin dört

bir yan›ndan gelip, de¤iflik kültür ve

inançtan gençlerin bir araya gelerek

tan›fl›p kaynaflmas›, ““yyâârriinn yyaannaa--

¤¤››nnddaann ggaayyrr›› hheerr flfleeyyddee hheepp bbeerraa--

bbeerr”” diyebilmesi, kamp›m›z›n en

güzel ve en önemli yan›n› olufltur-

maktad›r. 

Kamp›m›z salt tatil amaçl› da

de¤il. Elbette tatil de yapt›k, e¤len-

dik, dinlendik... Ancak bunlar› ya-

parken düzenin yoz kültürüne alter-

natif oldu¤umuz bilinciyle hareket

ettik. Sohbetlerimizde, tart›flmalar›-

m›zda yapt›¤›m›z etkinliklerde, dü-

zenledi¤imiz yar›flmalarda, bu bi-

linçle hareket ettik. Kamp, alternatif

kültürümüzün ›fl›¤›nda kolektif bir

çal›flman›n ürünü oldu. 

-- KKaammppttaa ggüünnllüükk yyaaflflaamm nnaass››ll

ggeeççiiyyoorr?? NNee ttüürr eettkkiinnlliikklleerr yyaapp››yyoorr--

dduunnuuzz?? 

Kampta güne sabah 7.30’da kal-

k›p hep beraber kahvalt› sofras›na

oturarak bafll›yoruz. Ard›ndan ça-

d›rlar›m›z›n ve kamp alan›m›z›n te-

mizli¤ine geçiyoruz. E¤er o gün

içinde voleybol turnuvas›, halat

çekmece veya mendil kapmaca gibi

yar›flmalar›m›z varsa ö¤le yeme¤ine

kadar vaktimiz bu flekilde geçiyor-

du. Yoksa da kimi arkadafllar›m›z

denize giriyor kimileri de aralar›nda

çeflitli sohbetler ederek veya kitap

okuyarak de¤erlendiriyordu zama-

n›n›. Ö¤le yeme¤inin ard›ndan o gü-

nün pro¤ram›ndaki etkinliklerimiz

devam ediyordu. Akflam yeme¤inin

ard›ndan film gösterimi veya belli

bir konuya iliflkin sohbetlerimizle

günü tamaml›yoruz. 

Tabi kamp›m›zda yemeklerin

yap›lmas›ndan temizlik yap›lmas›na

kadar her iflimiz nöbetlefle yap›-

yoruz. Yani hepimiz çal›flt›k, hepi-

miz e¤lendik, hepimiz dinlendik.

Kamp›m›z›n son üç akflam› ise her

bölgenin kendine özgü haz›rlad›¤›

etkinliklerle geçti. Bütün bu yanla-

r›yla kamp›m›z düzenin yoz, bencil,

bireyci, apolitik bir gençlik yarat-

mak istemesine karfl› e¤lence kültü-

rüyle, politik sohbetleriyle paylafl-

may›, dayan›flmay› ö¤reten etkinlik-

leriyle düzenin yoz kültürüne alter-

natif olarak amac›na ulaflt›. 

OL‹GARfi‹ NASIL B‹R
GENÇL‹K ‹ST‹YOR?

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu

KKaammpp››nnddaa 

TTeehhddiitt,, TTaacciizz,, TTuuttuukkllaammaa......

ÇÇüünnkküü oonnllaarr;; üüllkkeessiinnii vvee

hhaallkk››nn›› sseevveenn bbiirr ggeennççlliikk

ÇÇüünnkküü oonnllaarr;; YYÖÖKK’’ee vvee zzuullmmee

bbooyyuunn ee¤¤mmeeyyeenn bbiirr ggeennççlliikk

ÇÇüünnkküü oonnllaarr;; yyoozzllaaflflmmaayyaa,,

bbiirreeyycciilleeflflmmeeyyee kkaarrflfl›› bbiirr

ggeennççlliikk

‹‹fifiTTEE BBUU NNEEDDEENNLLEE OONNLLAARR;; 

ttaattiill yyaappaammaazz,, kkaammpp 

kkuurraammaazz!!



Onur

Karadirek 

-- DDaahhaa öönncceekkii

yy››llllaarrddaa ddaa ppoolliiss vvee

jjaannddaarrmmaann››nn bbaasskk››--

ss››,, ttaacciizzii,, tteehhddiitt vvee

ssaalldd››rr››llaarr›› oollmmuuflflttuu..

BBuu sseennee ddaahhaa ffaazzllaa

bbaasskk››yyllaa kkaarrflfl››llaaflfltt››¤¤››--

nn››zzddaann bbaahhsseeddiiyyoorrssuunnuuzz.. NNee ttüürr

bbaasskk››llaarr bbuunnllaarr aannllaatt››rr mm››ss››nn››zz?? 

Evet bu y›l di¤er y›llara göre

bask› daha yo¤undu. Bask›lar daha

biz kamp alan›na varmadan önce

bafllad›. Zaten ilk kamp alan›m›z da

Çanakkale de¤il, K›rklareli’ne ba¤l›

‹¤neada’yd›. Bir gün önceden çad›r-

lar› kurmak için yola ç›kt›k. Lüle-

burgaz otoyol giflelerden içeri girer

girmez polis çevirmesiyle karfl›lafl-

t›k. Arac›m›z› ba¤lad›lar. Yar›m gün

Lüleburgaz’da beklemek zorunda

kald›k. Lüleburgaz’dan ayr›l›p ‹¤-

neaday’a vard›¤›m›zda, iflkenceci

polislerin kamp alan›na gidip kamp

sahibini tehdit ettiklerini ö¤rendik.

Kamp sahibi korktu¤unu ve alan›n›

bize veremeyece¤ini söyledi. Biz de

yeni bir kamp yeri bulmak için ora-

dan ayr›ld›k. Bu kez de arac›m›z

K›rklareli’ne ba¤l› P›narhisar kasa-

bas›n›n giriflinde polis taraf›ndan

tekrar durduruldu. Ehliyet ve ruhsat

kontrolü yap›larak arac›m›z b›rak›l-

d›. Lüleburgaz ç›k›fl›nda bekleyen

polisler tekrar durdurup bu kez

GBT yapacaklar›n› söylediler. Ne-

denini sordu¤umuzda herkese yap-

t›klar›n› söylediler. Ama bizden

baflka geçen hiçbir arac› durdurma-

d›lar. Burada bir arkadafl›m›z aran-

mas› oldu¤u gerekçesiyle göz alt›na

al›n›p Lüleburgaz ‹lçe Emniyet Mü-

dürlü¤ü’ne götürüldü.

Çanakkale’ye gelene kadar yafla-

d›¤›m›z bask›lar bunlard›. Bu bask›-

lar Çanakkale’ye geldi¤imizden iti-

baren de devam etti. Önce kamp ye-

ri sahibini tehdit edip onun üzerin-

den bizi kamp alan›ndan ç›karmaya

çal›flt›lar. Biz kamp alan›ndan ç›k-

mayaca¤›m›z› söyleyince bu kez jan-

darma devreye girdi. Hemen her gün

3-4 kez bir arkadafl›m›z›n aranmas›

oldu¤u gerekçesiyle kamp alan›na

geldiler. Kamp sa-

hibini yan›m›zda

defalarca “kamp›n›

kapat›r›m” diye teh-

dit ettiler. Hatta bbiirr

aarrkkaaddaaflfl››mm››zz ttuu--

ttuukkllaanndd››. ‹stan-

bul’da ifadesi al›n-

mas› gerekirken bir

hafta boyunca “araç

yok” gerekçesiyle

Ayvac›k Hapisha-

nesi’nde tutuldu.

Yapt›¤›m›z film

gösterimini dahi engellemek istedi-

ler. Neden olarak “aç›k havada toplu

gösterimde bulunulamayaca¤›”n›

söylediler. Buna ra¤men etkinlikleri-

mize devam ettik. 

-- PPeekkii nneeddeenn bbööyyllee yyaapptt››llaarr??

BBiirrççookk kkeessiimm kkaammpp yyaapp››yyoorr,, nniiyyee

öözzeelllliikkllee ssiizzee kkaarrflfl›› ssaalldd››rr››yyoorrllaarr??

Bu y›l di¤er y›llara göre biraz

daha farkl›yd› kamp alan›m›z. Di-

¤er y›llarda oldu¤u gibi 3-4 gün ka-

la de¤il son gün tehdit ettiler. Hatta

biz kamp alan›na giderken onlar

kamp alan›ndaym›fl. Yani amaçlar›

hiçbir koflulda kamp› yapt›rmamak-

t›. Biz de bunlara ra¤men yeni kamp

alan› bulmakta ›srarl› olunca karfl›-

l›kl› irade çat›flmas›na dönüfltü. Tabi

durum sadece bundan ibaret de¤il.

Kamp›m›z›n geleneksel hale gelme-

si, devaml›l›¤›n›n olmas›, geçen y›l-

lara oranla daha kalabal›k olmam›z,

daha fazla yeni insana ulaflm›fl ol-

mam›z da önemli etkenlerdendir.

Birçok kesim kamp yap›yor. bu

kamplarla bizim kamp›m›z aras›nda

çok büyük fark var.

-- NNeeddiirr bbuu ffaarrkk??

Bizim kamp›m›z; alternatiftir.

Ayn› zamanda bu kamp› gençli¤in

akademik demokratik mücadelesi-

nin bir parças› olarak görmemiz ve

kamp›m›z› buna göre flekillendir-

memizdir. Gençlik için düzenlenen

kamplar›n çok büyük bölümü, yoz-

lu¤un ve apolitikli¤in hâkim oldu¤u

kamplard›r. Yani durum aç›k ve net-

tir. Bir yanda bizim düzenin yoz

kültürüne alternatif kamp›m›z, di-

¤er yanda düzenin gençli¤i çürüten

yozlu¤u. Örne¤in Sivas’taki arka-

dafllar›m›z karikatür sergisi açt›klar›

için tutukland›, ama düzenin yoz

kültürünü tafl›yan resim ve karikatür

sergileri oldu¤unda, onlara kimse

dokunmuyor. Çünkü onlar oligarfli-

nin çizdi¤i s›n›rlar içerisinde hare-

ket ediyor. Yapt›klar› kamplarda ifl-

te bu s›n›r›n içerisinde oluyor. Biz

hep, bu s›n›rlar›n d›fl›nda mücadele-

mizin meflrulu¤uyla hareket ettik.

Kamplar›m›zda bu mücadelenin bir

parças› oldu. Bu yüzden her y›l bu

tür bask›lara maruz kal›yoruz. 

Bilge AAky›ld›z 

GGeennççlliikk kkaammpp››nnaa

iillkk ddeeffaa mm›› kkaatt››ll››yyoorr--

ssuunnuuzz?? HHaannggii ookkuull--

ddaa ookkuuyyoorrssuunnuuzz??

HHaannggii bbööllggeeddeenn kkaatt››--

ll››yyoorrssuunnuuzz.. KKaammpp››

nnaass››ll bbuulldduunnuuzz?? BBiirr

ssoonnrraakkiinnee kkaatt››llaaccaakk

mm››ss››nn››zz??

Kampa ilk kez kat›l›yorum. 

Lüleburgaz’dan geldim lise ö¤-

rencisiyim. Lüleburgaz Atatürk Li-

sesi’nde okuyorum. 

Kamp› çok be¤endim. Gerçek-

ten amac›na ulaflan bir kamp oldu.

D›flar›da içinde bulundu¤umuz dü-

zenden farkl› bir ortamda bulunmak

hepsinden güzeldi. Birbirinden

farkl› insanlarla bir arada bulunmak

bir fleyler paylaflmak herkesin yara-

r›na olmufltur. 

BBiirr ssoonnrraakkii kkaammppaa yyiinnee kkaatt››llaa--

ccaa¤¤››mm.. AAyyrr››ccaa tteekk kkiiflflii oollaarraakk ddee¤¤iill

aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››nn ddaa bbööyyllee yyeerrlleerrddee

bbuulluunnmmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii ddüüflflüünnddüü--

¤¤üümm iiççiinn bbiirrkkaaçç kkiiflflii iillee ggeelleeccee¤¤iimm. 

Say›: 189 43PÖPORTAJ
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1 milyon 324 bin 197 ö¤renci,

geçen hafta, “kaderlerini” belirleye-

cek bir s›nava girdiler. 

ÖSS sonuçlar›na göre, ilk dere-

celeri ço¤unlukla, öözzeell lliisseelleerrddee ya

da Fen Liseleri ve Anadolu Lisele-

rinde okuyan ö¤renciler paylaflm›fl-

t›; 3300 bbiinn ö¤rencinin ise s›f›r puan

ald›¤› aç›kland›. 

ÖSS ölçülerine göre, “en baflar›-

s›z iller” ise AArrddaahhaann,, HHaakkkkaarrii,,

fifi››rrnnaakk,, AArrttvviinn,, BBiinnggööll,, MMaarrddiinn,,

BBiittlliiss,, DDüüzzccee vvee TTuunncceellii’ydi. 

Bu de¤erlendirmeler her y›l ya-

p›l›r ve her y›l buna benzer bir tablo

ç›kar karfl›m›za. fiu baflar›l›, bu ba-

flar›s›z derken, ölçü nedir?.. 

Üniversite s›nav sonuçlar›n›n or-

taya koydu¤u gerçek, oligarflinin

e¤itim sisteminin de zzeennggiinn vvee yyookk--

ssuullllaarraa göre flekillendi¤idir. Yaflad›-

¤›m›z ülkede, zenginler ve yoksul-

lar var ve s›nav sonuçlar› da bu

farkl›laflman›n tezahüründen baflka

bir fley de¤ildir; 

S›f›r puan alan 30 bin ö¤renciyi

ya da “baflar›s›z” olarak aç›klanan

illerde okuyan ö¤rencileri baflar›s›z

ilan etmek ne kadar do¤rudur? 

Düzenin koydu¤u ölçüler içinde,

baflar› ve baflar›s›zl›¤› belirleyen,

ö¤rencilerin hangi s›n›ftan geldi¤i

ve nas›l bir e¤itim ald›¤›d›r.. Düze-

nin eflitsiz e¤itim sistemi, zengin

çocuklar›n› baflar›l›, yoksul çocuk-

lar›n› da baflar›s›z k›l›yor. Arada bir

“Siirt’teki bir çoban”›n veya tarlada

çal›flan bir genç k›z›n dereceye gir-

mesi, bu gerçe¤i de¤ifltirmemekte-

dir.

Asl›nda düzenin baflar› dedi¤i

““bbaaflflaarr››ss››zzll››¤¤››nn”” ta kendisidir. Çün-

kü “baflar›” dedikleri, en iyi ezberle-

yenlerin, en iyi test cevaplayanlar›n

ölçülmesidir. Ezberletmekse baflar›

de¤il, ssiisstteemmiinn bbaaflflaarr››ss››zzll››¤¤››dd››rr.. 

30 bin kiflinin “s›f›r” almas› da,

sadece e¤itimin sorunu de¤il, eko-

nomik, kültürel, sosyal her boyu-

tuyla ssiisstteemmiinn ssoorruunnuudduurr. Kim o

30 bin kifli? Araflt›r›n, karfl›n›za yine

yoksulluk ve yoksullar ç›kacakt›r.

Farkl› nedenleri olanlar da vard›r

muhtemelen, ama temel sorun yok-

sulluktur. 

Sistemdeki çarp›kl›¤›n ve adalet-

sizli¤in en bariz göstergelerinden

biri fludur ki; her türlü imkana sahip

olan, en iyi okullarda okuyanlarla;

en kötü okullarda okuyup, en kötü

koflullarda yaflayanlar aayynn›› ss››nnaavv

ssiisstteemmiinnee tabi tutulmaktad›rlar.

Böyle bir s›nav sistemin adil oldu-

¤undan söz edilebilir mi? Adaletsiz

düzenin, e¤itim ve s›nav sistemide

aaddaalleettssiizzddiirr.. Paras›

olan özel okullara,

en iyi dersanelere

gidebildi¤i gibi,

ÖSS’de de en iyi

puanlar› alabiliyor.

Bu anlamda denilebilir ki, ÖSS’de

baflar› da neticede sat›l›kt›r. Paras›

olan almaktad›r. 

*

Yoksul halk çocuklar›n›n ancak

s›n›rl› bir bölümü bütün bu ekono-

mik engelleri afl›p, “iyi bir üniversi-

teye” gidebilmektedir. O üniversite-

yi okuyup, mezun olabilmesi ise,

bbiirr;; gerekli haraçlar› ödeyebilmesi-

ne, iikkii;; düzenin e¤itim sistemine

karfl› ç›kmamas›na ba¤l›d›r. ÜÜçç;;

mezun olsa bile iflsizler ordusu onu

beklemektedir. 

Düzende hiçbir fley ““hhaallkk iiççiinn””

anlay›fl›na göre flekillendirilmemifl-

tir. ÖSS bu adaletsiz ve halka karfl›

sistemin küçük bir parças›d›r. Düze-

nin verdi¤i e¤itim; flovenist, gerici,

ezbere dayanan, liseleri, üniversite-

leri ise, polis-jandarma-özel güven-

lik üçgeni içinde kk››flflllaayyaa çeviren bir

anlay›fltad›r. Böyle bir sistemin yok-

sul halk çocuklar›na verdi¤i e¤itimin

niteli¤i de ayr› bir tart›flma konusun-

dur. Sistem nereden bakarsak baka-

l›m, yoksul halk çocuklar›na e¤itim

hakk› tan›mamaktad›r. Bu düzende

“baflar›n›n” anahtar› ppaarraaddaann geç-

mektedir. 

S›nav ve üniversite sistemi art›k

sürekli olarak yyookkssuullllaarr›› ss››nnaavv ss››--

rraallaammaass››nnddaa ddaahhaa aaflflaa¤¤›› iitteenn,, üni-

versitelerden yoksul halk çocuklar›-

n› uzaklaflt›ran bir sisteme dönüfl-

mektedir. 

E¤itim üzerinden kâr sa¤lanacak

ticari bir meta de¤ildir. Ama kapita-

lizm sonuçta e¤itimi böyle görüyor.

Bu kapitalist zihniyet de¤iflmedi¤i

sürece halk çocuklar› giderek ee¤¤ii--

ttiimm hhaakkkk››nnddaann daha çok mahrum

kalacakt›r. Bu bilinçli bir politika-

d›r. Düzenin niteli¤i de¤iflmedi¤i

sürece, ne e¤itimin niteli¤i de¤ifle-

cek ne de üniversite s›nav sonuçla-

r›yla ortaya ç›kan gerçeklikte bir

de¤ifliklik yaflanacakt›r. 

Zenginlere “derece”
Yoksullara “s›f›r puan”



Geçen hafta, televiz-

yonlar›n haber bültenlerin-

de, sol aç›s›ndan son dere-

ce çarp›c› iki sahneye tan›k

olundu. 

BBiirriinnccii ssaahhnneeddee,, bir

grup eski tutuklu, bir mah-

keme heyetini ayakta al-

k›fllamaktayd›. 

‹‹kkiinnccii ssaahhnneeddee iissee,, yi-

ne bir grup eski tutuklu,

Samsun Asfalt›’nda bir

yerde oturmufl, ellerindeki rak› ka-

dehlerini, karfl›lar›ndaki Mamak

Hapishanesi’ne do¤ru kald›rmak-

tayd›lar. 

Ülkemiz, mahkeme salonlar›nda

mahkeme heyetlerinin sloganlarla

protesto edildi¤ine, o salonlardaki

sald›r›lar› ve salonlar›n birer direnifl

mevzisi haline dönüfltü¤üne çok ta-

n›k olmufltur. Ama böylesine, siyasi

davalarda bizim bildi¤imiz kadar›y-

la ilk kez tan›k olunuyordu. Can›

gönülden ve uzun uzun alk›fllan›-

yordu oligarflinin hukukçular›. 

Sola, solun tarihinin övünülecek

de¤il ama utanç duyulacak sayfala-

r›na bir “ilk” hediye eden bu eski

tutuklular, 27 y›ld›r süren Devrimci

Yol Davas›’n›n “san›klar›”yd›lar. 

Bu alk›fl›n ertesinde Mamak Ha-

pishanesi’ne karfl› kadeh kald›ranlar

da ayn› gruptu.

Alk›fllad›klar› ve kutlad›klar›(!)

Yarg›tay 11. Ceza Dairesi’nin daha

önce 20 san›k hakk›nda verilen mü-

ebbet a¤›r hapis cezas›n› bozmufl ol-

mas›yd›. Bozma karar›yla birlikte

san›klar yerel mahkemede yeniden

yarg›lanacakt›. 

Televizyonlar, alk›fll› ve rak›l› bu

iki sahneyi tekrar tekrar, döne döne

gösterdiler. Bu sahneleri göster-

mekteki cömertlikleri, onlar›n bu

davadaki hukuksuzlu¤a duydu¤u

tepkiden mi kaynaklan›yordu? Yok-

sa, bir zamanlar Ufuk Uras’›n dik-

kat çekti¤i gibi, eski tutuklular›n

“medyadaki eski arkadafllar›” ilti-

mas m› geçiyordu onlara? Yoksa... 

Bu ikisi, belki etkendi, ama be-

lirleyici olmad›¤› kesindi. Burjuva-

zi, “bak›n, bir zamanlar halk sava-

fl› verenler, ellerine silah alanlar,

flimdi ne haldeler” diye gösteriyor-

du. Evet, ekranlardan tekrar tekrar

sunduklar› görüntüler, ““ddüüzzeenniiççii--

lleeflflmmeenniinn mmooddeellii””ydi bir bak›ma. 

Oligarfli bu sahneleri yaratmak

için y›llarca özellikle de hapishane-

lerde iflkencelere, katliamlara, say›-

s›z yasaklara, dayatmalara baflvur-

mufltu. 12 Eylül’ün hapishaneler

politikas›n›n özeti de buydu zaten.

‹flte bize sunulan o iki sahne, bu

politikan›n baflar›s›yd›. 

‘‘MMaammaakkllaaflflmmaa’’ddaann 

YYaarrgg››ttaayy’’ddaakkii aallkk››flflllaarraa

Bu sonuç, birden bire ortaya ç›k-

mad›. ‹nsanlar, oligarflinin mahke-

melerini alk›fllayacak noktalara bir-

den bire savurulmad›lar. Bu savru-

luflta en uç noktaya savru-

lanlar›n sanki bunu tescil

edercesine oligarflinin hu-

kukunu alk›fllad›ktan son-

ra, Mamak’›n karfl›s›na gi-

dip rak› sofralar›n› kurma-

lar›, izah› zor bir ruh hali-

dir. 

Mamak, onlar›n teslim

al›n›fl›n›n bafllang›c›d›r.

Baflka deyiflle, devrimci-

liklerini orada ad›m ad›m

eritmifllerdir. Y›llarca zulme, bask›-

ya maruz kald›klar› hapishaneleri,

d›flar›dan görmek, birçok tutsak için

ilginç bir duygudur. Tutsaklardan

kimileri, teslim al›nmaya çal›fl›ld›¤›

o hapishaneye d›fltan bakar ve flöyle

der: “iflte buraday›m, iflte düflünce-

lerimle karfl›nday›m yine, beni tes-

lim alamad›n.”

Devrimci Yol davas›n›n eski tu-

tuklular› ise, ne yaz›k ki bunu söyle-

yebilecek durumda de¤illerdi. Bunu

söyleme hakk›n› ve flans›n›, daha o

dört duvar›n içindeyken kaybetmifl-

lerdi çünkü. Ve onlar› bugünkü dü-

zen içi noktalara savuran tarih de

orada bafll›yordu. 

MMaammaakkllaaflflmmaa, 12 Eylül cuntas›-

n›n hapishanelerdeki teslim alma

politikalar›n›n sonucunda ortaya

ç›km›fl bir kavramd›. Bu kavram, si-

yasi literatüre esas olarak teslimiye-

tin ad› olarak geçmifltir. Neden böy-

le bir kavram do¤mufltu? Çünkü,

hapishanelerde yürürlü¤e konulan

teslim alma politikas›n›n baflar›ya

ulaflt›¤› ilk yerdi oras›. Bu yüzden

Mamak teslimiyetin ad› olmufltu.

Mamak demek esas olarak Devrim-

ci Yolcular demekti. Çünkü hapis-

hanedeki tutsaklar›n ezici ço¤unlu-

¤u Devrimci Yol Davas›’ndand›.

Direnmemenin teorisi de orada

Devrimci Yol yöneticilerinin dam-

gas›n› tafl›yordu.

Direnmeme politikas›, mahkeme

salonlar›na da tafl›nd›. Mahkeme sa-

lonunda tüm iiddddiiaallaarr››nnddaann ssooyyuunn--

mmuuflfl (cuntan›n istedi¤i de buydu)

bir Devrimci Yol vard›. Örgüt de¤il
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Yüzlerce san›k içinde sadece
bir tek kiflinin mesle¤in

sorusuna “devrimcilik” cevab›
verebilmesi, 27 y›l sonra,

2009’da mahkeme salonunda
görülen “ifladamlar›”

tablosunun nas›l ortaya
ç›kt›¤›n›n cevab›d›r.

Devrimcili¤in reddinin tek bir
alternatifi vard›r: Düzen.
Devrimcili¤i reddedenin
gidece¤i yer konusunda

birden fazla alternatif yoktur. 

Oligarflinin Mahkemesini Alk›fllayan Solculuk
Nereden Nas›l Ortaya Ç›kt›?



dergi oldu¤unu savunan, dev-

rim hedeflerinin olmad›¤›n›,

oligarflik devleti y›kmay›

amaçlamad›klar›n›, sadece fa-

flist sald›r›lar karfl›s›nda ken-

dilerini savunduklar›n› ileri

süren bir Devrimci Yol vard›.

Direnmenin yerini “kendini koru-

ma” alm›flt›. Teslimiyetin teorileflti-

rildi¤i yerde, iinnaannççss››zzll››kk derinlefli-

yordu gün gün. KKeennddiinnii kkoorruummaa,,

rriisskkssiizz ssoollccuulluukk,, iinnaannççss››zzll››kk,, iflte

bütün bunlar, y›llar sonra, d›flar›ya

da tafl›nacak ve Devrimci Yol’un

tasfiye edilip yerine legalizmin ba-

takl›¤›nda ÖDP gibi partilerin olu-

flumuna yol açacakt›. 

S›n›flar mücadelesinde hiçbir

fley nedensiz de¤ildir. Ve hiçbir fley

bir anda ortaya ç›k›p, bir anda kay-

bolmaz. Yarg›tay’da oligarflinin

mahkemesinin alk›fllanmas›, iflte

Mamaklaflma’yla bafllayan bu süre-

cin geldi¤i noktad›r. 

OOlliiggaarrflfliinniinn mmaahhkkeemmeessiinnii aall--

kk››flflllaayyaann ssoollccuulluukk,, nnaass››ll oorrttaayyaa

çç››kktt››?? En baflta gençlerimiz bilmeli

onlar›n durumunu. Geçmiflte neydi-

ler, bugün ne oldular, bilinmeli. Sol-

culuk devrimcilik ad›na örnek ola-

mayacaklar› anlat›lmal›... En önem-

lisi, nas›l böyle bir dönüflüm yaflad›-

lar, bu bilinmeli... Sorunun cevab›,

Mamak’ta oligarflinin dayatmalar›-

na ad›m ad›m teslim olunmas›nda-

d›r. Faflistlerle “kar›fl›k kalma”, as-

keri marfl söyleme, askerlerin ko-

mutas› alt›nda askeri e¤itim yapma,

cuntac›lara komutan›m deme gibi

say›s›z yapt›r›m ve dayatma “bir

fley olmaz” mant›¤›yla kabul edildi

Mamak’ta. Bu sürecin en önemli

dersi fluydu: Düflmanla bir kez uz-

laflmaya, bir kez teslim olmaya bafl-

lad›n m›, bunun sonu yoktur. Yarg›-

tay mahkemesini alk›fllayan eller bir

kez daha gösterdiler bunu. 

Asl›nda sorun “bir fley olmaz”

meselesi de¤ildi. Sorun, orada di-

renmenin gerektirdi¤i cüret ve feda

anlay›fl›na sahip olamamakt›. fiöyle

de diyebiliriz: Devrimci Yol yöneti-

mi ve kadrolar›, ölünmesi gereken

yerde ölememifllerdi! D›flar› ç›kt›k-

lar›nda savaflmak, bir savafl örgütü

olmak siyasi cesaretini göstereme-

mifllerdi. Sonras› sürekli bir savrul-

ma, sürekli bir sa¤c›laflma ve düze-

niçileflmedir. Sonras› legal partici-

liktir, sonras› AB’ciliktir, sonras›

yaflamda, kültürde devrimcilikten

kopufltur, sonras› “ayn› mahalleden

de¤iliz” diye ddeevvrriimmcciilliikktteenn ko-

pufltur, sonras› Yarg›tay salonunda

oligarfliye alk›flt›r... 

EElleeflflttiirrmmeekk iiççiinn ““ddoo¤¤rruu 

yyeerrddee”” oollmmaakk,, iiddeeoolloojjiikk 

oollaarraakk nneett oollmmaakk ggeerreekkiirr

Alk›fllayanlar, alk›fllarla yetin-

meyip, bu karar›n 12 Eylül hukuk-

suzlu¤una son verdi¤inden, ““ddee--

mmookkrraassii aadd››nnaa”” sevindirici oldu¤u-

na kadar bir çok fley de söylediler.

Oysa onlar›n siyasi söylemlerinin

alt›nda kopkoyu bir düzeniçilikten,

bbiirreeyycciilliikktteenn baflka bir fley yoktu.

Demokrasi, hukuk de¤il, ddüüzzeenn iiççii

ssttaattüükkoollaarr››nn›› ssüürrddüürrmmee peflindey-

diler. Onlar› dinleyen san›rd› ki, ül-

keye demokrasi geldi. 

Fiili ve sözlü alk›flta o kadar öl-

çüsüzce ileri gitmifllerdi ki, Birgün

gazetesinin sunumuyla “Davan›n 1

No’lu San›¤›” O¤uzhan MÜFTÜ-

O⁄LU da rahats›z olmufltu alk›flç›-

l›¤›n bu kadar›ndan. Müftüo¤lu’nun

bozma karar›na iliflkin yoru-

mu, ertesi gün Birgün’de

““KKiimmssee bbiizzii ‘‘ddeemmookkrraassii’’ ddiiyyee

kkaanndd››rrmmaass››nn”” bafll›¤›yla

özetlenmiflti. (10 Temmuz

2009, Birgün)

Birilerinin bu ve benzeri

kararlar› demokrasi diye yutturma-

ya çal›flt›¤›, ülkemiz siyasi yaflam›-

n›n neredeyse ayr›lmaz bir parças›-

d›r. Ama o ““kkiimmssee””lleerr kimdir?

Müftüo¤lu da çok iyi bilmektedir

ki, o “kimse”ler çok yak›n›ndakiler-

dir. Kurulufluna önderlik etti¤i par-

tidekilerdir. Hatta kendisidir. 

Müftüo¤lu’nun “Yarg›tay’a al-

k›fllar” karfl›s›ndaki elefltirel tutu-

mu, tutarl› olmaktan uzakt›r. Art›k

bu durum, Müftüo¤lu ve ÖDP teo-

risyenleri için durmaks›z›n kendini

tekrarlayan bir tutuma dönüflmüfl-

tür. Ayn› ÖDP’deki “ayr›l›k”ta ol-

du¤u gibi, ayn› kendi elleriyle Ufuk

Uraslar’› yarat›p sonra da onu elefl-

tirdikleri gibi... Mahkemeyi alk›flla-

yan, mahkemenin karar›n› “Türkiye

demokrasisi” için olumlu bir gelifl-

me olarak gören o kültür, o bak›fl

aç›s›, bizzat kkeennddiilleerriinniinn yyaarraatttt››¤¤››

vvee mmeeflflrruullaaflfltt››rrdd››¤¤›› bbiirr kküüllttüürrddüürr.. 

AB’ye uyum sürecini sürdürdü-

¤ü müddetçe AKP’yi desteklemeyi

“Parti politikas›” haline getiren bir

anlay›fl, elbette oligarflinin yarg›s›-

n›n bu karar›n› alk›fllayacakt›r.

AB’den yani EMPERYAL‹ZM-

DEN gelen demokrasi, niye bir

mahkemeden de gelmesin?.. 

AKP’nin AB’ye uyum yasalar›n›

ç›karmas›, demokratiklefltirmeyi

gelifltiriyorsa, mahkemenin karar›-

n›n demokrasiye hizmet edece¤ini

söylemenin neresi yanl›fl?

K›sacas›, o gün orada, o mahke-

mede, sözlerde ve tav›rlarda bir yan-

l›fll›k varsa e¤er, Müftüo¤lu, o yanl›-

fl› elefltirecek, yarg›layacak konum-

da de¤ildir; o noktada, o anlay›fl›n

nas›l ortaya ç›kt›¤›na, nas›l yerleflti-

¤ine dönülüp bak›lmal›d›r. Ve iflte

orada, 11998800’’ddeenn bbaaflflllaayyaarraakk bu-

günlere uzanan tasfiyeci, teslimiyet-

çi, uzlaflmac› çizgiyi göreceklerdir. 

Bu anlay›fl esas olarak 1980’le-

rin sonunda, Türkiye’nin Avru-
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ALKIfiLAR, ALKIfiLAR, ALKIfiLAR..
Mamaklaflma’d›r bafllang›ç..
Sonras› sürekli bir savrulma,

sürekli bir sa¤c›laflma ve
düzeniçileflmedir. Sonras›
legal particiliktir, sonras›

AB’ciliktir, sonras› yaflamda,
kültürde devrimcilikten
kopufltur, sonras› “ayn›

mahalleden de¤iliz” diye
devrimcilikten kopufltur,

sonras› Yarg›tay salonunda
oligarfliye alk›flt›r...



pa’n›n zorlamas›yla k›sa sürede de-

mokratikleflece¤ini, oligarflinin bu-

na direnemeyece¤inin teorisini ya-

p›yordu. Legal particilik de bu teori

üzerine flekillenmiflti. O günden bu

yana öngörülen o demokrasi hiç

gerçekleflmedi. Ama ÖDP-DY çev-

resinin bu beklentisi de hiç bitmedi.

Bu beklenti, onlar› her seferinde

emperyalizmin, oligarflinin demok-

rasicilik oyununa yedeklenmeye sa-

vurdu. Siyasi olarak bu kadar m›

körler, hala Türkiye gerçe¤ini gör-

müyorlar m›, diye sorulabilir. An-

cak sorun sadece görmek meselesi

de¤ildir. Bu gerçe¤i kabul ettikle-

rinde, o zaman legal particili¤in,

parlamentoculu¤un zemini ve ge-

rekçeleri çökecek ve o zaman önle-

rine devrimci görevler koymak zo-

runda kalacaklar. ‹flte bunu yapma-

n›n çok uza¤›nda olduklar› için, her

demokratikleflme manevras›na

inanma ve ortak olma e¤iliminde-

dirler. Bu yüzden, mahkemenin o

bozma karar›n› öyle büyük bir flevk-

le alk›fllad›lar. 

Müftüo¤lu, bozma karar›ndan

“abart›l› sonuçlar” ç›karanlar› güya

elefltirirken bile, “o dönemde veril-

mifl mahkeme kararlar›n›n bir k›s-

m›n›n bozulmufl olmas› kuflkusuz

oolluummlluu bbiirr flfleeyy say›labilir”... “ceza

tehdidiyle karfl› karfl›ya bulunan ba-

z› arkadafllar›m›z aç›s›ndan, söz ko-

nusu tehdidin ortadan kalkmas› da

olumludur.”  diye belirtmek zorunda

hissediyor kendini. Çünkü o kararla

da, o alk›fllarla da cepheden çat›fla-

m›yor. ‹deolojik bir hesaplaflma ya-

pam›yor, çünkü kendisi o ideolojik

netli¤e sahip de¤il... DDüüzzeenn iiççiilliikkllee

cceepphheeddeenn ççaatt››flflaabbiillmmeekk iiççiinn,, ddüü--

zzeenn dd››flfl››nnddaa oollmmaakk ggeerreekkiirr.. 

O¤uzhan Müftüo¤lu’nun konu-

ya iliflkin aç›klamas›nda geçen flu

sözler dikkat çekicidir: 

“12 Eylül sonras›nda sadece 12

Eylül mahkemelerinin hukuk d›fl›...

kararlar›, hükümleri devam etmekle

kalmad› 12 Eylül’ün bütün hhuukkuukkii,,

yyaassaall,, ssiiyyaassaall kkaarraarrllaarr››,, ssüürreeççlleerrii

aynen devam ettirildi.” 

‹flte bu sözler, ayn› zamanda le-

gal particili¤in nas›l bir tasfiyecilik

anlam›na geldi¤inin de kan›t›d›r.

Bir itiraf da sayabilirsiniz bunu. Si-

yasal olarak 12 Eylül’ün devam et-

ti¤i bir ülkede, silahl› mücadeleyi,

illegal örgütlenmeyi, anti-emperya-

list anti-oligarflik devrimci stratejiyi

terkedip legal particili¤in teorisini

yapmak, tasfiyecilikten baflka bir

anlama gelmez. 

“12 Eylül sürüyor” demenin ge-

re¤i legalizm batakl›¤›nda siyaset

yapmak de¤ildir. 

““ÖÖDDPP’’lliilleeflflmmee””nniinn 

ggööttüürreeccee¤¤ii yyeerr;;

““DDüüzzeennee aallkk››flflllaarr””dd››rr

Oligarflinin mahkemesinin alk›fl-

land›¤› bu sonuç, daha cunta döne-

minde Devrimci Yol mahkemesinin

bafllang›c›nda ““bbiizz öörrggüütt ddee¤¤iill ddeerr--

ggiiyyiizz”” denilmesiyle haz›rlanmaya

bafllanm›flt›. Yüzlerce san›k içinde

sadece bir tek kiflinin mesle¤in so-

rusuna “devrimcilik” cevab› vere-

bilmesi, 27 y›l sonra, 2009’da mah-

keme salonunda görülen ““iiflflaaddaamm--

llaarr›› “tablosunun nas›l ortaya ç›kt›-

¤›n›n cevab›d›r. Devrimcili¤in red-

dinin tek bir alternatifi vard›r: DDüü--

zzeenn.. Devrimcili¤i reddedenin gide-

ce¤i yer konusunda birden fazla al-

ternatif yoktur. O salonda devrimci-

li¤ini savunamayanlar›n, örgüt ol-

duklar›n›, devrimi istediklerine ve

hedeflediklerini inkar edenlerin gi-

dece¤i yer de belliydi. Kimisi bunu

do¤rudan yapm›flt›r, kimisi legalizm

kanal›yla... ÖDP de, DY’nin ve

Devrimci Yolcular’›n büyük kesi-

minin ddüüzzeenniiççiilleeflflmmeessiinniinn örgütü-

dür. “ÖDP’lileflme” diye tan›mla-

d›klar› olgu, bugüne kadar hep dü-

zene hizmet eden tav›rlar, düflünce-

ler do¤urmufltur. Bizim hep vurgu-

lad›¤›m›z gibi, ÖDP ve benzeri le-

gal partiler, kitlelerin de¤il, düzeni-

çileflme yolundaki yöneticilerin ih-

tiyaçlar›na cevap olarak gündeme

getirilmifltir. Bu süreç böyle görül-

dü¤ünde, “bir zamanlar ellerinde si-

lah tutan, Mahir Çayan’›, THKP-

C’yi savunan, halk savafl›, öncü sa-

vafl›, devrim, sosyalizm” diyen in-

sanlar›n nas›l Yarg›tay’› alk›fllama

noktas›na geldi¤i daha net anlafl›l›r.

OOnnllaarraa oolliiggaarrflfliinniinn mmaahhkkeemmeessiinnii

aallkk››flflllaattmmaakk,, oorraayyaa SSaammssuunn aassffaall--

tt››nnaa eelllleerriinnddee kkaaddeehhlleerrllee ggeettiirr--

mmeekk,, MMaammaakk’’››nn bbaaflflaarr››ss››dd››rr..

Düzeniçileflme, karakteri gere¤i

bir yerde durmuyor. Yarg›tay’taki

alk›fllar, bir anlamda düzeniçileflme-

nin dibe vurmas›d›r. Ama yine her-

kes bilmelidir ki, düzeniçileflmenin,

baflka deyiflle sisteme teslim ve tabi

olman›n s›n›r›, dibi yoktur; yar›n

çok daha ötesiyle karfl›laflmak asla

sürpriz olmaz. Bu nedenle, bu tab-

lodan rahats›z olan herkesin iillkk ddöö--

nnüüpp bbaakkaaccaa¤¤›› yyeerr,, iillkk hheessaappllaaflflaa--

ccaa¤¤›› yyeerr,, bu yüzden Mamak’t›r.

‹kinci ad›mda, o günden bu yana

gelifltirilen ve devrimi, devrimcili¤i

zay›flatan, dejenere eden, binlerce

devrimcinin sitem içinde erimesine

neden olan, tüm politikalarla hesap-

lafl›lmal›d›r. Bu geçmiflle hesapla-

fl›lmadan, devrimcileflilemez. Bu

hesaplaflma yap›lmad›¤› sürece, dü-

zene alk›fllar sürer. 
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Zam, hükümetlerin de¤iflmez

politikas›! AKP iktidar› patronlar›n

kasalar›na ak›tt›¤› bütçe aç›¤›n›

zamlarla halk›n s›rt›na yüklüyor. 

Benzine, suya, flekere, zamlar

birbiri ard›na ya¤›yor. 

AKP’nin 15 Temmuz’da akar-

yak›t vergilerine yapt›¤› zamm›n

ard›ndan tekeller de benzine zam

yapmakta gecikmedi. Buna göre

2.92 liradan sat›lan kurflunsuz ben-

zinin litre fiyat› yüzde 7.87 art›flla

3.15 liraya yükseldi. Motorin fiyat›

da 2.35 liradan 2.53 liraya ç›kt›.

Benzin zamm›n› bir gün sonra

fleker ve su izledi. fieker Fabrikala-

r› taraf›ndan flekere yyüüzzddee 55 zzaamm

yap›l›rken, ‹stanbul Büyükflehir

Belediye Meclisi de su fiyatlar›na

yyüüzzddee 88..55 zzaamm yapt›.

Benzine, SSuya, fifiekere ZZam
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1 Temmuz’da Almanya’da 32

yafl›nda M›s›rl› bir kad›n, Marwa El

Sherbiny, bir ›rkç› taraf›ndan Dres

den Eyalet Mahkeme salonunda 1188

yyeerriinnddeenn b›çaklanarak öldürülmüfl

tü. Marwa için 12 Temmuz ’da Dres

den Belediyesi önünde bir anma ya

p›ld›. 

Anma töreninde M›s›r Büyükel-

çisi Ramsi Ess Eldin, Marwa’n›n

“ cceehhaalleetttteenn kaynaklanan kköörr nneeff--

rreettiinn ve ffaannaattiizzmmiinn kurban› oldu¤u-

nu” söylüyor. Dresden Yabanc›lar

Meclisi’nden bir konuflmac› da

““aaflfl››rr››ll››¤¤››nn ttoohhuummllaarr››nn››nn ggeelliiflflmmeessii--

nnee iizziinn vveerrmmeeyyiinn”” diyordu. 

Öyle mi gerçekten?

Marwa’n›n katledilmesinin se-

bebi, cehalet, kör nefret, fanatizm

mi?.. Hay›r, bu teflhisler yanl›flt›r. 

Sorun kör nefret veya fanatizm

veya bir “afl›r›l›k” sorunu da de¤il-

dir. Sorun, sistemin k›flk›rtt›¤›, bes-

ledi¤i yabanc› düflmanl›¤› ve ›rkç›-

l›k sorunudur. Sorunun böyle oldu-

¤u, cinayet karfl›s›nda Alman polisi-

nin, yarg›s›n›n, hükümetlerinin, ba-

s›n yay›n›n›n tavr›ndan da bellidir. 

Mahkemede hakimin, görevlile

rin gözü önünde Marwa’ya 18 b›çak

darbesi vuruluyor ve o kadar süre-

de, polis nas›l oluyorsa, müdahale

edemiyor. Dahas›, polis olaya silah-

la müdahale etti¤inde, o müdahale-

den sald›rgan de¤il de, M›s›rl› kad›-

n›n efli zarar görüyor. Marwa’n›n

eflinin durumu a¤›r ve halen hasta-

hanede yat›yor. 

Özür dilemeyi genel olarak çok

seven burjuva politikac›lar, bu kez

bu tabloya ra¤men, bir özürü de çok

görüyorlar. Alman burjuva bas›n

yay›n kurumlar›n›n tavr› da son de-

rece dikkat çekicidir. Adeta yok sa-

y›yorlar bu olay›. Bu yabanc› düfl-

manl›¤›n› sorgulam›yor, kimseyi

sorumlu tutmuyorlar. 

Almanya’da her geçen y›l ›rkç›

sald›r›larda daha büyük bir art›fl ya-

flan›yor. Çünkü ›rkç›l›k ve yabanc›

düflmanl›¤› uzunca bir süredir ale-

nen bir ddeevvlleett ppoolliittiikkaass›› olarak uy-

gulanmaktad›r. Nazi geçmifliyle

hiçbir zaman tam olarak hesaplafl-

mayan Alman devleti, yabanc› düfl-

manl›¤›n› yasallaflt›rmakta hiç zor-

lanmam›flt›r. 

Irkç›l›k yaln›z Almanya’da de-

¤il, Avrupa genelinde yükseliyor.

Hemen bütün Avrupa ülkelerinde

göçmenlere yönelik siyasi, ekono-

mik, kültürel dayatmalar getiriliyor.

Yabanc›lar› hedef alan yeni ›rkç› ya-

salar yürürlü¤e konuluyor. Bütün

yabanc›lara neredeyse ““ppoottaannssiiyyeell

tteerröörriisstt”” gözüyle bak›l›yor. 

Naziler iktidara geldi¤inde baflta

Yahudiler olmak üzere Alman ›rk›-

n›n d›fl›ndaki tüm halklar ve komü-

nistler için özel yasalar ç›kartm›fl-

lard›. Milyonlarca insan› bu yasala-

ra dayanarak toplama kamplar›nda

katlettiler. Bugün bunu yapam›yor-

lar. Ama Avrupa’da say›lar› onmil-

yonlar› bulan

g ö ç m e n l e r i

sindirmek için

her yolu deni-

yorlar. 

Yabanc›lar›n oturum haklar›n›

k›s›tlayarak, evlendikleri efllerini

yanlar›na getirebilmesini s›navlara

tabi tutarak, giysilerinden, rengin-

den, dininden dolay› toplumsal ya-

flamdan d›fllayarak, dilini ö¤renme-

sini engelleyerek, en sonunda da s›-

n›r d›fl› ederek yabanc›lara düflman-

l›k yay›l›yor. 

Marwa’ya sald›ran ›rkç›, sald›r-

madan önce ““‹‹ssllaammcc››,, flfl››llll››kk,, tteerröö--

rriisstt”” diye hakaret ederek, baflörtü-

sünü çekiyor. Bu kelimeler, ›rkç›l›-

¤›n ve ›rkç›l›¤› k›flk›rtan emperya-

lizmin demagojilerini de ele veri-

yor. Almanya’da iflsizlik savafltan

sonraki en yüksek seviyesine ulafl-

m›flt›r. Emperyalistler bunun so-

rumlusu olarak “yabanc›lar›” göste-

riyor ve ›rkç›l›¤› körükleyerek, hal-

k›n tepkilerinin sisteme de¤il, ya-

banc›lara yönelmesini sa¤l›yorlar.

Irkç› sald›r›lar hem k›flk›rt›l›yor

hem de meflrulaflt›r›l›yor. Irkç›l›¤›n

teflvik edildi¤i, ›rkç›lar›n himaye

edildi¤i bir ülkede bu sald›r›lar›n

sürmesi ve artmas› kaç›n›lmazd›r.

Bu sald›r›lar›n sorumlusu bir kaç

neo-nazi de¤il, ›rkç›l›¤›n k›flk›rt›l-

mas›n› bir politika olarak uygulayan

Alman emperyalist tekelleridir.

Marwa’n›n katili de onlard›r. 

MMAARRWWAA’’NNIINN KKAATT‹‹LL‹‹ KK‹‹MM??

‹ngiltere’de 6. Anadolu Halk Sofras›
Pikni¤i Yap›ld›

12 Temmuz günü Anadolu Halk Kültür Merkezi’nin

düzenlemifl oldu¤u Halk Sofras› Pikni¤i 12 Temmuz ve

2 Temmuz Sivas fiehitleri An›s›na düzenlendi. “Türkiye

F Tipi Hapishanesinde Kanser Hastas› Güler Zere’ye

Özgürlük Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›

as›ld›. Pikni¤in amac›n›n anlat›ld›¤› konuflmas›nda

“eme¤imizi, sevincimizi paylafl›rken, sorunlar›m›z› ve

dertlerimizi de paylaflaca¤›z” denildi. 12 Temmuz’un

devrimcilere b›rakt›¤› miras, 2  Temmuz Katliam›, Avru-

pa’da yaflanan ›rkç› sald›r›lardan bahsedildi. Güler Ze-

re’ye destek ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› pikni¤e 200 kifli kat›ld›.

Nancy’de Halk Cephesi Pikni¤i…
Fransa'n›n Nancy flehrinde de 12 Temmuz günü

Halk Cephesi taraf›ndan piknik düzenlendi. Nancy

Halk Cephesi Temsilcisi taraf›ndan örgütlenmenin

önemini vurgulayan bir konuflma yap›ld›. Konuflmada

kapitalizmin halk› yozlaflt›rd›¤›, bireyci, bencil insan-

lar haline getirdi¤i; kendi kültürümüzün ise paylaflma-

y›, dayan›flmay› ö¤retti¤i bu yüzden de Anadolu halk-

lar›n›n kültürüne sahip ç›kmak gerekti¤i anlat›ld›. Ko-

nuflmada Türkiye’nin Güler Zere’nin tedavisini engel-

leyerek tecritte ölüme mahkum etti¤ine de¤inilirken

“Güler Zere’ye Özgürlük” kampanyas› hakk›nda bilgi

verildi. Pikni¤e 45 kifli kat›ld›.



Yine ooradayd›k;

Gebizli’ deydik. 

Sald›r›ya uu¤rad›¤›m›z

yerdeydik yyine. 

Ve eellerimizde yyine

Yürüyüfller vard›

AAnnttaallyyaa’n›n Gebizli Mahalle--

si’nde 8 Temmuz günü Yürüyüfl

dergisinin son say›s›n›n tan›t›m ve

sat›fl›n›n yaparken 100’e yak›n poli--

sin sald›r›s›na u¤ray›p gözalt›na al›--

nan ve daha sonra serbest b›rak›lan

Yürüyüfl okurlar› 10 Temmuz’da yi--

ne Gebizli Mahallesi’ndeydiler. Yü--

rüyüfl okurlar› mahalleye girer gir--

mez mahalle halk› taraf›ndan geç--

mifl olsun dilekleri ile karfl›land›lar.

Mahalledeki evleri gezen Yürüyüfl

okurlar› yaflanan polis terörünün ne--

denini anlatt›lar.                               

YYüürrüüyyüüflfl ookkuurrllaarr›› hheerr nnee oolluurr--

ssaa oollssuunn aassllaa mmüüccaaddeelleelleerriinnddeenn

vvaazzggeeççmmeeyyeecceekk--

lleerriinnii bbuunnuunn ssoo--

nnuu ööllüümm ddaahhii ooll--

ssaa aaddaalleett ttaalleebbii--

mmiizz yyeerriinnee bbuullaa--

nnaa ddeekk mmüüccaaddee--

lleemmiizz ssüürreecceekk ddee--

ddiilleerr.. Mahalle halk›

“her zaman size ka--

p›m›z aç›k istedi¤iniz zaman gelin

derginizi de getirin. O köpeklere

inat derginizi alaca¤›z. Kendinize

dikkat edin” dediler.

Ayr›ca olay oldu¤u 8 Temmuz

gece 02.00’da mahalleye gelen po--

lisler mahalle halk›na Yürüyüfl

okurlar› hakk›nda mahkemede ya--

lan ifade vermeleri için bask› yap--

m›flt›r. Mahalle halk› ise “hem der--

gi satanlara hem de bize sald›rd›n›z

bir de bizden yalanc› flahitlik yap--

mam›z› istiyorsunuz. Kimse flahit

olmayacak” diyerek kap›lar›n› yüz--

lerine kapatt›lar. 

‹zmir’de Gerçekler‹zmir’de Gerçekler
Her Eve UlaflacakHer Eve Ulaflacak

Yürüyüfl okurlar› 11-12 Temmuz

tarihlerinde ‹‹zzmmiirr’in Harmandal›

ve Menemen- ‹ncirlip›nar mahalle--

lerinde Yürüyüfl Dergisini da¤›tt›lar.

95 dergi halka ulaflt›ran okurlar›m›z

gerçe¤in halka ulaflmas›n›n engelle--

nemeyece¤ini vurgulad›lar. 

Adalet ‹stemektenAdalet ‹stemekten
Vazgeçmeyece¤izVazgeçmeyece¤iz

Halk Cepheliler, 12 Temmuz’da

‹‹ssttaannbbuull BBaa¤¤cc››llaarr’da yapt›klar› ey--

lemle; Ferhat Gerçek ve Engin Çe--

ber için adalet istedi. “Ferhat’› Vu--

ranlar Engin’i Katledenler Cezalan--

d›r›lmal›d›r” pankart›n›n aç›ld›¤›

eylemde Halk Cephesi ad›na Cansu

Öztürk “AKP ‹ktidar› adalet isteyen

halka düflmand›r” diye konufltu. Ey--

lemin ard›ndan yap›lan dergi da¤›t›--

m›nda  86 dergi sat›ld›. 

15 Temmuz günü OOkkmmeeyyddaann››

Sa¤l›k Oca¤› önünde biraraya gelen

Halk Cepheliler taleplerini bir kez

daha dile getirdiler. 

Ayn› gün KKaarrttaall Kurfal› Erzin--

can Mahallesi’nde de Ferhatlar’›n,

Enginler’in sesi yükseldi. Yap›lan

aç›klamada “Güler Zere de, Ergene--

koncular’› tahliye ederken uygula--

nan yasadan yararland›r›lmal›, tah--

liye edilmelidir” denildi. 

Say›: 189 49HABER

Sri Lanka hükümetinin May›s ay›nda Tamil gerilla-

lar›na karfl› bafllatt›¤› imha operasyonu, esir al›nm›fl Ta-

mil halk›na karfl› yeni sald›r›larla sürüyor.

Faflist ordu, gerillalara karfl› savafl›rken, halk›n ya-

flad›¤› bölgeleri de bombalayarak, halktan binlerce insa-

n› katletmifl, iflgal etti¤i bölgelerde köyleri birer topla-

ma kamp›na çevirmiflti.

Katliam sürerken, katliamdan kaçan halk›n tutuldu-

¤u ttooppllaammaa kkaammppllaarr›› oluflturuldu. Birleflmifl Milletler,

Sri Lanka ordusunun Tamil Kaplanlar›'na yönelik ope-

rasyonlar› s›ras›nda 330000 bbiinn kkiiflfliinniinn evlerini terketmek

zorunda kald›klar›n› aç›klad›. BM, yaln›zca Menik

Farm adl› bir kampda 222200 bbiinn kkiiflfliinniinn bulundu¤unu be-

lirtiyor.

Kamplarda halk bir yandan yokluklarla, bir yandan

ordunun iflkence ve bask›lar›yla bo¤ufluyor. Kamplar-

dan al›nabilen s›n›rl› haberlere göre, Manik Farm'da g›-

da ve su için uzun kuyruklar oluflmaktad›r. Çeflitli yar-

d›m kurulufllar›, yüzlerce kiflinin temel ih-

tiyaçlar›n›n karfl›lanmamas› yüzünden ha-

yatlar›n› kaybettiklerine dikkat çekiyorlar. 

Halk›n tutuldu¤u toplama kamplar›n-

daki yetersiz koflullar nedeniyle haftada en az 11440000 Ta-

mil’in öldü¤ü belirtiliyor. ‹ngiliz The Times Gazetesi’-

ne konuflan yard›m kurulufllar› çal›flanlar›, Manik

Farm'da, özellikle ishal gibi tedavi edilebilir hastal›klar

nedeniyle ölümler yafland›¤›n› aç›klad›lar.

Sri Lanka hükümeti ise, Tamil ülkesinin en büyük

toplama kamp›nda yaflan›lan vahfleti mazur göstermek,

bask›lar› hakl› ç›karmak için gerekçeler uyduruyor.

Kamplarda, halk›n aras›nda Tamil gerillalar› oldu¤u,

gerillalar›n burada sakland›klar› iddis›yla, “Tamil geril-

lalar›n› ay›klamak” ad›na kamptaki sald›r›lar› hakl› ç›-

karmaya çal›fl›yor. 

Sri Lanka hükümeti, demokratik kurulufllar›n ve ba-

s›n›n toplama kamplar›na girmesine, ordunun iflgal etti-

¤i bölgelerdeki vahfletin bas›n taraf›ndan görüntülenme-

sine izin vermiyor. Halk›n daha önce yaflad›¤› bölgelere

gitmesine de izin vermeyen hükümet, halk› kamplarda

tamamen sindirmeyi amaçlamaktad›r.  

TAM‹LLER, Toplama Kamplar› 
‹le Teslim Al›nmak ‹steniyor

Polis Sald›r›s›na YürüyüflPolis Sald›r›s›na Yürüyüfl
Okurlar›’n›n ve Halk›n Cevab›Okurlar›’n›n ve Halk›n Cevab›

OKMEYDANI



Hatay’›n Samanda¤ ilçesinde

her y›l 12-14 Temmuz tarihlerinde

düzenlenen EEvvvveell TTeemmmmuuzz FFeessttii--

vvaallii bu y›l 11-14 Temmuz tarihle-

rinde yap›ld›. 

Miladi 14 Temmuz, Rumi 1

Temmuz'a rastlayan Bereket ve Ha-

sat Bayram› olarak bilinen Evvel

Temmuz’da; Arap Alevileri, Arap

H›ristiyanlar›, Türkiye'deki tek Er-

meni köyü olan köyde yaflayan Er-

meniler ve Türk Sünni halklar›

bulufluyor. Halklar›n hep birlikte

düzenledi¤i festival halk›n kardefl-

lik içinde yaflad›¤›n›n bir kan›t›d›r.

Sevgi, kardefllik, hoflgörü, bereket

ve hasat bayram› olarak bilinen Ev-

vel Temmuz Festivali’nde bu y›l 5.

y›l›na giren dergimiz de yerini ald›.

Festival alan›n›n girifline ‘‘Yürüyüfl

5. Y›l›nda Yürüyüfl’ümüz Sürüyor’’

pankart› as›ld›, Yürüyüfl sergisi aç›l-

d›. TAYAD’›n stand› ve Güler Ze-

re’nin resimleri de festivalde yer al-

d›. 

TAYAD sergisinde devrimci tut-

saklar›n ürünleri ilgiyle izlendi. 11

Temmuz’da aç›lan Yürüyüfl sergi-

sinde Canan Yabanc› bir ko-

nuflma yaparak ‘‘Ba¤›ms›zl›k,

demokrasi, sosyalizm için ç›-

k›ld› bu yola. ‹lk say›m›z 22

May›s 2005’te bulufltu okuyu-

cular›m›zla. Ve o günden bu

yana da ilk günkü kararl›l›¤›-

m›zdan bir ad›m bile geri dur-

mad›k. Yap›lan bask›nlar,

önümüze ç›kan tüm engellere

ra¤men sesimiz, alanlara,

kondulara, mahallelerin en

ücra köflelerine ulaflmaya de-

vam edecek’’ dedi ve Yürüyüfl ser-

gisinin festival süresince (dört gün)

burada olaca¤›n› halka duyurdu.

Aç›l›fl konuflmas›ndan sonra mü-

zik grubunun verdi¤i dinleti ile hep

bir arada türküler söylenip halaylar

çekildi. 

Festivalin iikkiinnccii ggüünnüünnddee de

Yürüyüfl sergisi halk›n yo¤un ilgisi

ile karfl›laflt›. Sergiyi dolaflanlar Yü-

rüyüfl’ün kapaklar›n› tek tek ince-

lerken özellikle Engin Çeber’in res-

mini görenler ‘‘bu Engin Çeber de-

¤il mi, biz televizyonda görmüfltük,

çok güzel bir sergi elinize sa¤l›k, bu

flekilde herkes tan›m›fl olur Engin’i”

diyerek duygular›n› ifade ediyorlar.

Sergiyi izleyen baflka biri de Yü-

rüyüfl’ün önceki say›lar›ndan olan

stand› incelerken dergilere tek tek

bak›p ‘‘bunlardan alabilir miyiz?

Hepsi gerçek tarihi anlat›yor evim-

de bulunsun isterim çünkü bu yaz›-

lar›n her birinde emek var’’ sözleri

ile derginin misyonunu ve de¤erini

vurgulad›. Festival boyunca

Yürüyüfl dergisinin tan›t›m› yap›ld›. 

FFeessttiivvaallddee GGüülleerr ZZeerree’’yyee

DDeesstteekk

Festival boyunca, Güler Ze-

re’nin resimleri merakla ve ilgiyle

izlendi. Daha önce, serbest b›rak›l-

mas› için imza atanlar, gazetelerden

takip edenler ilgiyle gelip Güler’in

son durumunu sordular. Balcal›

Hastahanesi’nin önünde yap›lan

oturma eylemine ça¤r› bildirileri ve

afifller da¤›t›ld›. Bildiri da¤›t›m›na

yard›m edenler de oldu. Yirmi bin-

den fazla insan›n bulundu¤u konser

alan›nda TAYAD’l›lar’›n “Güler

Zere’ye Özgürlük, Tecrit Ölümdür

Tecrite Son” sloganlar›na festivale

kat›lan binlerce kifli efllik ederek ve

alk›fllayarak deste¤ini sundu. 

FFeessttiivvaalliinn 33.. ggüünnüü Adana Genç-

lik Derne¤i Müzik Grubu’nun kon-

seri vard›. fiark›lar›na bafllamadan

önce grup ad›na yap›lan konuflmada

Güler Zere ile ilgili ‘‘Güler Zere’nin

ailesi ve arkadafllar› dört gündür

hastane önünde k›zlar›n›n serbest

b›rak›lmas› için nöbet tutuyorlar ve

dördüncü günde polis babas›na ve

arkadafllar›na sald›r›p biber gaz›

s›kt› ve biz bu sald›r›y› k›n›yoruz.”

diyerek Güler Zere’nin sevdi¤i

‘M›sri K›z’ türküsünü seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler ‘‘Güler

Zere’ye Özgürlük’’ slogan› att›. 

TAYAD stand›n›n önüne gelip

Güler Zere’nin son durumunu so-

ranlar, Güler Zere’nin resmini arka-

dafllar›na gösterip, ‘‘bak az önce

konserde bahsettikleri Güler Zere

bu…’’ diyerek Güler Zere’yi herke-

se anlatt›lar.

Bu y›lki festivalde gündüz yap›-

lan faaliyetlerde de¤iflik konularda

söylefliler gerçeklefltirildi.

fiair Ahmet Telli, yazar Ve-

dat Türkali, Cezmi Ersöz,

Sevinç Eratalay, Ezginin

Günlü¤ü, Nurettin Rençber

ve yerel gruplardan oluflan

sanatç›lar kat›ld›. Konser-

lerde ise binlerce kifli bir

araya geldi, kardefl ezgiler-

le halaya durdu. Kardefl

Türküler ve Mo¤ollar, fes-

tivalde ezgileriyle Saman-

da¤ halk›yla bulufltu.
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