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z AKP, Zere’nin yaﬂam hakk›n› ve

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!

SES‹M‹Z‹ DAHA DA
YÜKSELTEL‹M!
GÜLER’‹ ZULMÜN
EL‹NDEN ÇEK‹P
ALALIM!

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.
www.yuruyus.com

Say›:189 info@yuruyus.com

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!

ISSN 13005 - 7944

Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisi sahibi ve
yaz› iﬂleri müdürü Metin BULUT tutukland›

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
24 Temmuz - 3 0 Temmuz

HALKIN ADALET ÖZLEM‹N‹ D‹LE
GET‹RMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z!..
Gerçeklerden korkanlar, halk›n
adalet özleminin sahiplenmesinden
ürkenler çözümü gözalt›larda, tutuklamalarda ar›yorlar.
Çabalar› boﬂunad›r!.. Hiçbir bask›,
hiçbir tutuklama gerçeklerin yaz›lmas›n›, savunulmas›n› engelleyemez.
Faﬂist Hitler iktidar›n›n yöntemlerini aratmayacak bir biçimde, tutsaklara sald›r›p, katliam yapanlar› unutmam›z› hiç kimse bizden isteyemez.
Adli t›p morgunda k›zlar›n›n kömürleﬂmiﬂ bedeni ile karﬂ›laﬂan ailelerin, 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 katliam 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 yana aran›r durumda oldu¤u” gerekçesiyle, 3 Temmuz 2009’da ÇanakkaleKüçükkuyu’da tatil esnas›nda gözalt›na al›narak tutuklanan Metin
Bulut’un aranma gerekçesi neydi?
Emperyalizme ve Oligarﬂi’ye Karﬂ› YÜRÜYÜﬁ Dergisi’nin (03.05.09
tarihli) 12. say›s›n›n kapa¤› ve derginin 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 hapishanelere ayn› anda yap›lan ve 28 devrimcinin katledilmesine sebep olan “Hayata Dönüﬂ” Operasyonu’nun birinci
dereceden sorumlusu olan Hikmet
Sami Türk’ün foto¤raf› vard›.
Baﬂka ne vard›?
Tecrit hücrelerine diri diri gömülmeyi reddettikleri için;

Halk›n yaﬂam hakk›n› savunduklar› için;
Emperyalizmin "düﬂünce de¤iﬂikli¤i” dayatmas›n› kabul etmedikleri
için;
Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi 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 silahlarla, zehirli gazlarla, kurﬂun ve
bombalarla tutsaklar›n katledilmesinden ve onlarcas›n›n sakat kalmas›ndan birinci dereceden sorumlu olan
Hikmet Sami Türk’e yönelik giriﬂilen
feda eylemine yönelik haber ve aç›klamalar vard›.
Metin Bulut, bu gerekçelerle aran›r duruma düﬂürülmüﬂtü! Gerçeklere
dergi sayfalar›nda ve kapa¤›nda yer
verdi¤i için!
Derginin “içeri¤inden dolay›” soruﬂturma baﬂlat›lmas› üzerine Metin
Bulut ve avukat› savc›l›¤›n davetiyle
ifade vermeye gitmiﬂtir.
‹fadesi al›nan Bulut savc›l›k taraf›ndan, “tutuklanmas› talebiyle” mahkemeye sevk edilmiﬂtir.
Beﬂiktaﬂ 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’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 olmaks›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 tutuklama karar› verilmiﬂtir.
Metin Bulut’un istenildi¤i taktirde
nerede bulunaca¤›, iﬂyeri bellidir. Adresi, telefonu dava dosyas›nda mevcuttur. Buna benzer di¤er davalar›nda
oldu¤u gibi ifade almak için istenildi¤i taktirde ulaﬂ›labilecek durumdad›r.

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

H. ‹brahim
BAYRAKTAR

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.

Yüksel MUNZUR

Sultan ÇEL‹K

Ama savc›l›¤›n tercihi normal prosedür olmay›p; oldu bittiye getirilerek
dergimiz üzerindeki bask›lara yeni bir
halka eklemiﬂtir.
Hukuki hiçbir temeli olmayan bu
tutuklama kald›r›lmal›, dergimizin sahibi 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!
ELBE TTE ADALETS‹ZL‹KL E R ‹ N ‹ Z ‹ YA Z A C A ⁄ IZ !
E L B E T T E ADALET ‹ S T E Y ECE⁄‹Z!
G E R Ç E K L E R ‹ YAZMAYA DEVA M E D E C E ⁄ ‹ Z !
Emperyalizme ve Oligarﬂiye
K a r ﬂ › YÜRÜYÜﬁ DERG‹S‹

Metin BULUT’la
dayanışma için:
Metris T Tipi
Hapishanesi
T-1 / T-24
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL

12 Eylül döneminde tutsak ailelerinin mücadelesinde yeralarak siyasallaﬂt›. TAYAD’›n ilk kurucular›ndand›. Ayr›ca ÖZGÜRDER ve DEMKAD kurucular› aras›nda da yer ald›. Yakaland›¤›
kanser hastal›¤› sonucu 25 Temmuz 2003’de aram›zdan
ayr›ld›.

20 Mart 1961
do¤umluydu.
Uzun y›llar
mücadele içinde
yerald›.
Ali Ekber TURAL 25 Temmuz
1992’de geçirdi¤i
trafik kazas› sonucu aram›zdan
ayr›ld›.

1 May›s
Mahallesi’nde
gecekondu
halk›n›n
sorunlar›n›
Ferhan PEKER çözmeye çal›ﬂ›rken, elektrik
çarpmas› sonucunda Temmuz
1978’de aram›zdan ayr›ld›.

25 Temmuz
1990’da Cenevre’de eskiden Devrimci Yol’cu olan
biri taraf›ndan b›çaklanarak
katledildi.

Temmuz
1978’de ‹stanbul Kartal’da faﬂistler taraf›ndan
kurﬂunlanarak katledildi.

Mehmet TAYANÇ

Haydar AKDEM‹R

Londra’da Anadolu
Halk Kültür Merkezi’nin yöneticilerindendi. 30 Temmuz 2001’de intihar ederek aram›zdan ayr›ld›.

‹stanbul’da 27
Temmuz
1980’de
iﬂkenceye karﬂ›
yürütülen bir
Osman SÜMBÜL kampanyan›n
afiﬂlerini
asarken polis taraf›ndan kurulan
pusuda katledildi. Kad›köy
Dev-Genç’tendi.

Muammer KARAN

Salih BADEMC‹

29 Temmuz
1980’de ‹stanbul Süleymaniye’de
gericiler taraf›ndan katledildi.

Gözalt› ve
tutsakl›¤› boyunca gördü¤ü iﬂkenceler
sonucunda
Ali KALKAN
yakaland›¤›
hastal›k nedeniyle tahliye olduktan bir süre
sonra Temmuz 1986’da kaybettik.

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.

Ali R›za KURT

1995’de Buca Hapishanesi’nden yoldaﬂlar›yla birlikte firar etti. Firardan sonra 27 Temmuz 1995’de ‹zmir’de
kald›¤› evde katledildi.
Semra, 27 Temmuz 1978 Kütahya-Domaniç do¤umluydu. 1996 ortalar›nda devrimci mücadeleye kat›ld›. Bir
süre Bursa’da Kurtuluﬂ Dergisi’nin muhabirli¤ini ve temsilcili¤ini yapt›.

F Tiplerine karﬂ› Bursa’da açl›k grevi yaparken tutuklanSemra BAﬁY‹⁄‹T d›. Direniﬂini içeride de sürdürdü. Kartal Özel Tip Hapishanesi’nde 6. Ekipte Ölüm Orucu’na baﬂlad›. 30 Temmuz 2002’de aln› k›z›l bantl› bir özgür tutsak olarak ölümsüzleﬂti.

Hatice ALANKUﬁ

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

Tarih Yazanlar
Hapishanelerdeki zulmün katletti¤i bir devrimci
Hatice Alankuﬂ ne bir önderdi ne de militand›. Ancak, hapishaneden kaçan Mahir'i, Ulaﬂ'›, Ömer'i, Cihan'› ve Ziya'y› az bulunur bir cesaret ve fedakârl›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.

Vedat
DEM‹RC‹O⁄LU

Devrimci, vatansever ö¤rencilerin, Amerikan 6. Filosu’nu protesto eylemine sald›ran polis taraf›ndan, ‹TÜ Gümüﬂsuyu Ö¤renci Yurdu’nun ikinci kat›ndan aﬂa¤› at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastanede
2 4 Te m m u z 1 9 6 8 ’ d e ﬂehit düﬂtü.
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Sadaka de¤il hak, merhamet de¤il adalet,
k›r›nt› de¤il iktidar
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Merhamet de¤il adalet
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‘Tahliye edilene kadar buraday›z’

8

“Acaba onlar›n çocu¤u bu durumda olsa
ne yaparlar, sessiz mi kal›rlar?”
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Güler Zere için yaz›lar, aç›klamalar...

12

Yetkin Zariç: “Biz af istemiyoruz”

13

Zaman ölüme akmas›n diye

14

“Yaﬂam hakk›” için Türkiye’nin
dört bir yan›nda pankartlar

18

Tecrit zulümdür tecrit ölümdür

19

“Verdi¤imiz sözü tuttu¤umuz gibi
ald›¤›m›z sözleri de tutturaca¤›z”
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Tar i h: 20 Te m m u z
3 A¤ustos
Ye r : N a z› m H ik me t
Park›
Sar›gazi / ‹ST.
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Fabrikalar, ormanlar, nehirler, yollardan sonra...
21
Garlar sat›l›k okullar sat›l›k
22

Aciz sendikac›lar, icazetçi sendikac›l›k
Bir Türk askeri; 6 bin dolar...
Bir ABD askeri; 90 bin dolar...

24

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

25

Emperyalizmin devrime sald›r›s› 129b yasalar›
28
Bölüm 2
31

Karﬂ›-devrimin cüreti

G-8’den dünya halklar›na sadaka... Emperyalist
33
ekonominin halklar için çözümü yoktur!
35

“Konser düzenlemek suç de¤ildir”

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi: “Emek düﬂmanl›¤›nda
38
bir ad›m daha: Özel istihdam bürolar›”
1 May›s’ta; iﬂkence, biber gaz›, k›yas›ya
dövülenler, yüzlerce gözalt› yokmuﬂ!..

39

Gençlik: Faﬂizmi tan›mak
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Oligarﬂi nas›l bir gençlik istiyor?
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Oligarﬂinin mahkemesini alk›ﬂlayan
solculuk nereden nas›l ortaya ç›kt›?
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Marwa’n›n katili kim?
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Polis sald›r›s›na Yürüyüﬂ okurlar›n›n cevab›
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Yürüyüﬂ sergisi ve Güler Zere
Evvel Temmuz Festivali’nde
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Ö¤retmenimiz
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Yer: Üsküdar
1. ACM
Tarih: 21 Temmuz,
Sal›
Saat: 10.00

TAYAD’LI
A‹LELER

51

ENG‹N Ç EBER’in
Katilleri
Cezaland›r›ls›n

ADALET
‹ST‹YORUZ
Ye r : Bak›rköy Adliyesi
Ta r i h : 22 Temmuz,
Çarﬂamba
S a a t : 10.00

HALK C EPHES‹

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 TL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20 / 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL

‘Sonra’ demek ‘asla’ demektir
Çözüm kollektif çal›ﬂmakt›r
Yitirdiklerimiz

Devrimci Sol
Ana Davas›’na
Ça¤r›

Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 3
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

evrimci tutsak Güler
Zere, kanser hastas›. Tedavisinin tutsakl›k koﬂullar›nda yap›lamayaca¤› bilimsel
olarak raporlarla belgelenmiﬂtir. Yoldaﬂlar›, yak›nlar›,
tedavisi için tahliye edilmesini istiyorlar. 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.
Af ya da m e r h a m e t, s›radan kelimeler de¤ildir, düzenin sahiplerinin
›srarla bu kelimeleri kullanmalar›,
bunu dayatmalar› da boﬂuna de¤ildir. Bu ayr› kavramlar›n arkas›nda,
uzlaﬂmaz bir ideolojik kavga vard›r.
üzenin aff›na ya da merhametine s›¤›nmak, düzeni meﬂrulaﬂt›rmak ve kendi meﬂru temelini inkar etmektir. Düzenin devrimcilerin
gö¤süne takmak istedi¤i suçluluk
yaftas›n› kabul etmektir. Oysa, ülkemizin hapishanelerinde yatan hiçbir devrimci tutsak suçlu de¤ildir.
Devrimci yaﬂamlar› ve faaliyetleri
içinde yapt›klar› hiçbir ﬂey, suç
oluﬂturmaz. Suç, sadece onlar› tutsak edenlere aittir. Suçlu olmayanlar, af talep etmezler. Suçlu olmayanlar, kimseden merhamet de dilenmezler. Af ve merhamet, d ü z e n
içi güçlerin ve düzen içi düﬂünen lerin kavramlar›d›r.
980’lerin ikinci yar›s›nda, devrimci tutsaklar ad›na “af” kelimesinin telaffuz edilmeye baﬂlad›¤›
dönemden itibaren, ›srarla karﬂ› ç›kt›k bu kavrama. Sistemden “af” istemeyi meﬂrulaﬂt›rmaya ve teorileﬂtirmeye 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.
gemen s›n›flar, her yerde,
her koﬂulda ve her konuda,
sistemle çat›ﬂmadan, sistemin
yasall›¤› ve icazet s›n›rlar›
içinde düﬂünmemizi ve o s›n›r l a r içinde davranmam›z› isti-
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GÜNDEM

Sadaka De¤il Hak
Merhamet De¤il Adalet
K›r›nt› De¤il ‹ktidar
y o r l a r. B u n u h e r vesileyle, her bi ç i m d e d a y a t › y o r l a r da. Güler Zere’yle ilgili hakl›l›k ve meﬂruluk temelinde yükselen mücadeleyi “merhamet” içine hapsetmek istemeleri
de bu yüzdendir... Düzene güvenin,
düzenden medet umun diyorlar bize. Düzen içindeki “vicdan, insaf,
merhamet sahibi” ve “sa¤duyulu”
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 bulunursan›z bulunun, yasalar›n d›ﬂ›na
ç›kmay›n, o zaman düzen size a n l a y›ﬂ ve hoﬂgörü gösterecektir! Ve elbette bunun tersi de geçerlidir. Düzenin s›n›rlar›n› ve ölçülerini kabul
etmedi¤inizde, zulümlerden zulüm,
cezalardan ceza be¤enin!.. ‹ﬂte bu
noktada düzen güçleri, düzenin soldaki uzant›lar›, devrimcileri s›k s›k
“sa¤duyulu” olmaya, “makul” davranmaya davet ederler. ‹lkesizli¤i
tavsiye ederler; “ha ‘af’ denmiﬂ, ha
‘özgürlük’, önemli olan tahliye olmakt›r!!” Oysa hay›r, önemli olan o
de¤ildir. Yaln›zca günü kurtarmay›
de¤il, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir gelece¤i inﬂa etmeyi hedefleyenler için, önemli olan, ilkeli olmakt›r, iddial› olmakt›r, kendi meﬂ-

Ülkemizin hapishanelerinde
y a t a n h i ç b i r devrimci tutsak suçlu
de¤ildir. Devrimci yaﬂamlar› ve
faaliyetleri içinde yapt›klar› hiçbir
ﬂey, suç oluﬂturmaz. Suç, sadece
o n l a r › t u t s a k e d e n l e re a i t t i r. Suçlu
o l m a y a n l a r, af talep etmezler. Suçlu
o l m a y a n l a r, k i ms e de n m er ha me t d e
dilenmezler. Af ve merhamet, düzen
içi güçlerin ve düzen içi
d ü ﬂ ü n e n l e r i n k a v r a m l a r › d › r.

rulu¤unu esas almakt›r.
oksulluk sorununa iliﬂkin, G-8
zirvesinde emperyalist sömürücü liderler, “merhamet” gösterip
halklara sadaka verme karar› al›yorlar. Emperyalist liderlerin merhametinin ba¤›ﬂta bulunduklar› dolarlar›n derecesiyle ölçüldü¤ü bir merhamet 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 emperyalizm ve oligarﬂi k›r›nt›lar veriyor
ve k›r›nt›lar karﬂ›l›¤›nda mücadelenin tasfiyesini istiyor... ‹ﬂte bütün
bu yaklaﬂ›mlar›n, bu dayatmalar›n
karﬂ›s›na hakl›l›¤›m›z, meﬂrulu¤umuz temelinde ç›kmal›y›z. Verilenle
yetinmemeli, hakk›m›z olan› istemeli ve onu söke söke almak için
kavgam›z› büyütmeliyiz. Yeryüzündeki 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 yapmak, düzeni çili ktir.
iz bunu reddediyoruz. Hayat›n
her alan›nda, her konuda mücadele hedeflerimizi, taleplerimizi, sloganlar›m›z›, eylem biçimlerimizi tesbit ederken, bu
bak›ﬂ aç›s›yla hareket ediyoruz.
lternatif olma bilinci ve iddias›, iktidar perspektifi,
hayat›n her alan›ndaki her türlü
çal›ﬂmada ve mücadelede bir
ﬂekilde yans›mas›n› bulur. Reformizmle 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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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¤unda hemfikir olmak, bu noktada ›srarc› olmakt›r.
›n›flar mücadelesinin tarihi bize
gösterirki, hiçbir hak, egemen
s›n›flar›n merhametiyle gerçekleﬂmemiﬂtir. Sömürücü egemen s›n›flarda 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 yüzlerce y›ll›k demokratik kazan›mlar›, 8 saatlik iﬂgünü’nden
gösteri ve yürüyüﬂ hakk›na, toplanma hakk›na, sendika hakk›na, grev ve toplu sözleﬂme hakk›na, 1 May›s’›n alanlarda kutlanmas› hakk›na, bas›n yay›n
alan›ndaki haklara, tutsakl›k koﬂullar›ndaki haklara, mahkemelerde savunma hakk›na kadar,
akla gelen ve gelmeyen tüm
haklar mücadeleyle kazan›lm›ﬂt›r, her biri için bedeller ödenmiﬂtir. Bu alanda insaf›n, vicdan›n, merhametin, sa¤duyunun, makul olman›n hiçbir rolü olmam›ﬂt›r.
Dünyada ve ülkemizde, açl›¤a,
yoksullu¤a, faﬂizme karﬂ› mücadele; emperyalist sisteme ve onlar›n
iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele sorunudur. Sorun s› n› fs al d› r. Sorun
merhamet de¤il, a d a l e t s o r u n u d u r.
Sorun, sadaka de¤il, h a k s o r u n ud u r. Bu s›n›fsall›k içinde, her ﬂey
mücadeleyle, direniﬂ ve savaﬂla ﬂekillenir. Dahas›, k›r›nt›larla yetinmeyeceksek, s›radan ekonomik demokratik kazan›mlar da yetmeyecektir 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.
mperyalizm ve oligarﬂi, sol düﬂünceyi ve prati¤i yokedemeyeceklerini bilirler. Bu anlamda da bir
yandan devrimcileri fiziki, siyasi,
örgütsel olarak yoketmeye çal›ﬂ›rlarken, “kendi denetimlerinde”,
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“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 emperyalizmin “ya benden yanas›n, ya ba na karﬂ›” formülüyle dünya halklar›na, örgütlere karﬂ› savaﬂ ilan etmesinden ve tüm emperyalistlerin bu
politikay› benimsemesinden itibaren, solu icazet alt›na alma, aç›k bir
Güler
Z e re v e b e n z e r i d u r u m d a k i
t ü m d i ¤ e r t u t s a k l a r için, 10 Saatlik
sohbet hakk› için mücadeleyi
yükseltme ça¤r›s›n› yap›yoruz. Bir
‹ r a n a t a s ö z ü d i y o r ki , “H aks ›z yer e
dökülen kan kurumaz.” O y ü z d e n
k u r u m u y o r bizim kan›m›z. Bizim
kan›m›z› döken emperyalizm ve
oligarﬂi, haks›zd›r, g a y r i - m e ﬂ r u d u r.
Bu yüzden hiç kurumayacak
kan›m›z, ta ki o kan›n hesab›
s o r u l u n c a y a k a d a r. G ü l e r ’i gün gün
ö l ü m e s ü r ü k l e y e n l e r de bilme li ki,
Gülerler ’in kan› da kurumaz.

dayatmaya dönüﬂmüﬂtür. “Ya benim
istedi¤im gibi, benim çizdi¤im s›n›rlarda bir sol olacaks›n, ya da seni
‘terör listeleri’ne alarak yokedece¤im.” Emperyalist dayatman›n özeti budur. Bu devrimci güçler aç›s›ndan en baﬂta iktidar iddias›ndan
vazgeçmektir. Halklar›n kurtuluﬂu
iddias›ndan vazgeçmektir. Emperyalizme boyun e¤mektir. Ve bütün
bunlardan dolay› da kabul edilemezdir.
u dayatma kuﬂku yok ki, çeﬂitli
siyasi hareketler üzerinde etkili
de olmuﬂtur. Art›k halklar›n emperyalizme karﬂ› hiçbir zafer kazanamayaca¤›, emperyalist dünya düzenini tabi olunmas› gerekti¤i düﬂüncesinden hareket eden politikalar
geliﬂtirilmiﬂtir. Silah b›rakmalar,
stratejik hedeflerinden vazgeçmeler, “ak›lc› solculuk”, “protest hareketler”, bu dayatman›n ürünü olarak
ﬂekillenmektedir. Dünya halklar›n›n
kurtuluﬂ ve iktidar mücadelesi. yüzy›ld›r, silaha sar›lmaktan geçmektedir. ‹ﬂte bu noktada emperyalizm en
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baﬂta “silahtan uzak durmay›” dayatmaktad›r. Terörizm demagojsinin ve “terör listeleri”nin politik anlamdaki ilk hedefi budur. Silahtan,
illegaliteden, radikallikten, militanl›ktan uzak duruldu¤u ölçüde sistem
bu solu kutsamaktad›r. Oysa bu yukar›da iﬂaret edildi¤i gibi, halklar›n
kurtuluﬂu hedefinden, iktidar iddias›nda vazgeçiﬂtir.
eksikal› köylü devrimcisi
Zapata, egemen s›n›flar›n
kendilerini silahs›zland›rmak istemesi üzerine ﬂöyle der: “Tüfeklerimiz olmazsa, topraklar›m›z› nas›l alabiliriz? Ya da onlar› nas›l elimizde tutabiliriz?”
As›l soru budur. Çünkü, s›n›flar
mücadelesinde, egemenlerle ezilenlerin mücadelesinde egemenlerin 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 kazanamay›z ve kazand›¤›m›z hiçbir
ﬂeyi koruyamay›z. “Tüfek”, bazen, teslim al›namayan bir irade
olur, bazen açl›¤›n koynunda yürüyüﬂtür, bazen ölümü göze al›ﬂ›m›zd›r tüfe¤imiz, bazen fedad›r, ve ço¤unlukla da bizzat kendisidir delikli demirin. Merhamet de¤il adalet,
sadaka de¤il hak, k›r›nt› de¤il iktidar isteyenler, tarihin iyi bir ö¤rencisi olmak zorundad›rlar. Tarihin iyi
bir ö¤rencisi olunmad›¤›nda, bugünün öncüsü ve önderi olunamaz.
Kurtuluﬂ yolunda ilerlenemez.
ﬂte bütün bu nedenlerden dolay›,
Güler Zere için de merhamet istemiyoruz. Güler Zere ve benzeri durumdaki tüm di¤er tutsaklar için, 10
Saatlik sohbet hakk› için mücadeleyi yükseltme ça¤r›s›n› yap›yoruz.
Bir ‹ran atasözü diyor ki, “Haks›z
yere dökülen kan kurumaz.” O yüzden kurumuyor bizim kan›m›z. Bizim kan›m›z› döken emperyalizm
ve oligarﬂi, haks›zd›r, gayri-meﬂrudur. Bu yüzden hiç kurumayacak
kan›m›z, ta ki o kan›n hesab› soruluncaya kadar. Güler’i gün gün ölüme sürükleyenler de bilmeli ki, Gülerler’in kan› da kurumaz.
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MERHAMET DE⁄‹L ADALET!
“ M e r h a m e t E t G ü l ” diye bir
baﬂl›k atm›ﬂt› Taraf gazetesi. Bu
baﬂl›¤›n alt›nda ﬂöyle deniyordu:
“Güler Zere, ‹smet Ablak, Erol Zavar... Üçü de cezaevinde ve ileri derecede kanser. Doktor raporuna
ra¤men tahliye edilmeyen üç mahkûmu sadece Cumhurbaﬂkan› Gül
kurtarabilir…. Bu üç mahkûmun
tek kurtuluﬂ ümidi Cumhurbaﬂkan›
Gül’ün elinde. Çünkü Anayasa’ya
göre bir tek Gül’ün af yetkisi var. ”
(8 Temmuz 2009)
Emperyalistlerin G-8 toplant›s›nda Afrika ülkelerine 20 milyar
d o l a r yard›m yap›lmas› karar› al›nd›.
Bu iki yaklaﬂ›m aras›nda bir
benzerlik var. A¤›r bir hastal›¤a yakalanan tutsa¤› tahliye etmek de,
yoksullara ﬂu kadar dolar vermek
de, “hak” de¤il; emperyalistlerin,
yönetenlerin yoksullara, ezilenlere
bir “ l ü t f u ” ve “ m e r h a m e t i ” gibi
görülüyor.
Dünyay› vicdanl›, “iyi” insanlar›n düzeltece¤i burjuva, küçük-burjuva saflarda yayg›n bir görüﬂtür.
Mesela Bill Gatesler’in vicdan› gibi. “Gates gibi on tane daha adam
olsa...” diye yazarlar. On Gates olsa, ne yoksulluk kalacakt›r, ne okulsuz çocuk!!! Egemen s›n›flar›n vicdan›na seslenmek, onlar›n merhamet duygular›n› uyand›racak ﬂeyler
söylemek, reformist kesimlerde de
benimsenen bir tarz olmuﬂtur. Reformizm düzenin “kabul edebilece¤i” ﬂeylerin çerçevesini, düzenin
müdahalesine gerek kalmaks›z›n
kendisi çizer.
Bu anlay›ﬂ, kayna¤›n› yine emperyalistlerden almaktad›r. Bill Gates, 2008’de Davos’ta yap›lan Dünya Ekonomik Forum toplant›s›nda
“insanc›l-yarat›c› kapitalizm”
kavram›n› gündeme getirmiﬂti. Ve
ﬂöyle diyordu: “Kapitalizmi sadece
zenginlere de¤il yoksullara da hizmet eder hale getirmeliyiz. Yeni bir
kapitalizm geliﬂmekte olan dünyaya
yarar sa¤l›yor. Yoksullara yönelik
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p ro j el er geliﬂtirmek zorunday›z.
Kapitalizm, kâr ve yoksullara yard›m› birleﬂtirmek zorundad›r. Ya r at›c› kapitalizmde bir baﬂka rol de
hükümetlere düﬂüyor...” (Radikal,
29 Ocak 2008 )
Gates, emekliye ayr›larak kendini hay›r iﬂlerine adayaca¤›n› duyurmuﬂtu!... Kim bu Gates? 60 milyar
d o l a r l › k s e r v e t i y l e dünyan›n en
zengin üç kiﬂisinden biri... ﬁirketi
kendisine y›lda 7,8 milyar d o l a r
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 emekçiyi sömürüyor. Yahoo’yu almak, tekel konumunu pekiﬂtirmek için 45
m i l y a r d o l a r › 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 “iyi ka pi t al i s tl e r” , ayn› zamanda yoksullar›n emperyalist tekellere olan tepkilerini de yumuﬂat›yor. Dünyay›
kan gölüne çeviren, açl›¤›n, yoksullu¤un as›l yarat›c›lar›, kendini hay›r
iﬂlerine adayan birer “iyilik mele¤ine” dönüﬂüveriyorlar. Üstelik yap›lan hay›rlar›n hepsini de vergiden
düﬂen “melekler” bunlar... Kapitalizmin “yarat›c›l›¤›na” diyecek yok
do¤rusu! Bunu da insanc›l kapitalizm olarak pazarl›yorlar. Böylece
reformist kesimleri de kendi ideolojik cephelerine çekmiﬂ oluyorlar.
Ülkemizde S a b a n c › l a r, Koçlar,
Z o r l u l a r da benzer ﬂovlarla “hay›r
iﬂleri” yaparlar. Va k › f l a r kurarak
e¤itime, sanata, bilime büyük katk›larda(!) bulunurlar ve bu asalak sömürücüler, faﬂist hareketi çantalar
dolusu paralarla finanse eden, cuntalar› destekleyen, iﬂsizli¤in, açl›¤›n,
zulmün sorumlusu bu tekelci patronlar, bir anda “iyiliksever, hay›rsever”
insanlara dönüﬂüverirler.
Bir yanda zenginlerin sefahat›
artarken di¤er yanda y ok su l l a r› n
sefaleti art›yor. Zenginler ve yoksullar aras›ndaki uçurum derinleﬂ-

tikçe, tekellerin emrindeki devletlerin halklar üzerindeki bask›lar› art›yor. Ve fakat, yaln›zca bask›yla milyarlarca yoksulu uzun süre denetim
alt›nda tutamayaca¤›n› bilen burjuvazi, emekçilerin öfkesini, tepkisini
azaltabilmenin yöntemlerinden biri
olarak, merhameti, vicdan›, vak›flar›, sadakalar›, yard›m ﬂovlar›n› devreye sokar.
‹nsanlar›n do¤al olarak sahip olmalar› gereken ekonomik, demokratik, sosyal haklar›, bu ya¤ma ve
talan düzeninde “ iyi niyetli burjuvalar›n” insaf›na b›rak›lm›ﬂt›r.
AKP’nin yaratmak istedi¤i sadaka
kültürünün mant›¤› da ayn›d›r.
Halk›n beslenme, bar›nma, e¤i tim, sa¤l›k gibi en temel haklar›n›
elinden alan devlet, oluﬂturulan yard›m fonlar› ya da yard›m kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla yapt›¤› “yard›m”larla
“koruyucu devlet” olarak halklar›n
gözünü boyamaya çal›ﬂ›yor. Halklar› sadakalarla yaﬂamaya muhtaç hale getiren emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, kurtar›c› rolüne soyunarak
hem milyonlar›n gözünde kendi
suçlar›n›n üzerini örtmüﬂ, hem de
yoksullar›n tepkilerini bertaraf ederek, s›n›f bilincini bulan›klaﬂt›rm›ﬂ
oluyorlar.
Güler Zere için Cumhurbaﬂkan›’ndan af ya da, merhamet dilemek

GÜLER SERBEST
KALANA KADAR!
Ankara TAYAD’l› Aileler “Güler Zere’ye Özgürlük” taleplerini
4. haftada yine Yüksel Caddesi’nde yapt›klar› eylem ile hayk›rd›lar. ‹nsan Haklar› An›t› önünde
toplanan tutsak yak›nlar› ve Güler’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-
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de, zenginlerden sadaka dilenmekten farks›zd›r. Ya ﬂ a m a h a k k › t e m e l
h a k t › r. Oligarﬂinin yöneticilerinin
iki duda¤› aras›nda lütfedilecek, ba¤›ﬂlanacak alelade bir ﬂey de¤ildir.
Ama bugün Güler Zere ve tüm hasta tutsaklar için acil olan özgürlük,
merhamet dilenerek elde edilecek
bir basitli¤e indirgenmektedir. Tarihte hangi hak, hangi özgürlük egemenlerden dilenerek kazan›lm›ﬂt›r?
Bu, tarihin s›n›f savaﬂ›mlar› oldu¤unu reddetmektir.
Oligarﬂinin, emperyalizmin adaletine, vicdan›na s›¤›n›larak hiçbir
ﬂey kazan›lamaz. E¤er onurundan,
ahlak›ndan, ideallerinden, ideolojinden vazgeçerek bir ﬂeyler kazan›l›yorsa, zaten orada esas olarak bir
k a z a n ç de¤il, k a y b e t m e k söz konusudur. Ülkemizde zaman zaman
gündeme gelen “Af” m› “özgürlük”
mü tart›ﬂmas› da bunun bir tezahürüdür. Cumhurbaﬂkan›’ndan veya
A‹HM’den medet ummak; sistemin
“merhamet gösteren”, “hoﬂ gören”;
“yard›m eden”, “iyiliksever görünümünü aklay›p meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Bu, bütün sömürünün, faﬂizmin yarat›c›s› tekelleri aklamakt›r.. ﬁimdi
Güler’i, Cumhurbaﬂkan›n›n parlamentonun, hükümetin “affetmesi”
ne anlam taﬂ›r? Güler’i, Güler gibileri, tecritte o hale getiren kendile ri de¤il mi? Onun ölümünden sorumlu olanlardan “af!” istemek, asl›nda onlar› t e c ri t p o l i t i k a s › n d a n
s o r u m l u g ö r m e m e k demektir.
miyoruz” diyen Y›lmaz; adalet talepleri gerçekleﬂene kadar ça¤r›lar›n› sürdüreceklerini söyledi.
Eylem boyunca “Güler Zere
Serbest B›rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Güler Zere’ye
Özgürlük, Sohbet Hakk› Uygulans›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›
hayk›r›ld›. Sosyalist Parti, Ankara
‘78’liler Derne¤i ve Ankaral› ayd›n ve sanatç›lar›n da destek verdi¤i bas›n aç›klamas›na 70 kiﬂi kat›ld›. Aç›klama sonunda Güler serbest b›rak›lana kadar her cumartesi Yüksel Caddesi’nde olunaca¤›
ilan edildi.

Say›: 189

Bill Gatesler’den, tekellerden
yoksullu¤a çözüm bulmas›n› istemek de ayn› ﬂeydir. Dünya halklar›n› aç b›rakanlardan yard›m istemek,
onlar›n açl›ktan, yoksulluktan sorumlu olduklar› gerçe¤ini gizlemeye hizmet eder.
Egemen s›n›flar, a¤lay›p s›zlayan, yalvaran türde bir YOKSULLU⁄U teﬂvik ediyorlar. Televizyonlar›n ister yar›ﬂma programlar›na, ister yard›m programlar›na bak›n; ne kadar yalvar›p yakar›rlarsa,
ne kadar a¤lay›p s›zlarlarsa, o kadar
ödüllendiriliyorlar. Belli bir döneme kadar a¤lay›p s›zlamak utanç
verici, onur k›r›c› görülürken, bugün 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 verecekleri herﬂey için m e r h a m e t d i lenmesini istiyorlar. Sadakayla, dilencilik kültürünü geliﬂtiriyorlar. Bu
politik olarak h a k a r a m a m ü c a d e l e s i ni n de or t a d a n k a l k ma s › demektir. Yoksul halklara hakk›n› aramak yerine dilenmeyi dayat›yorlar.
Yozlaﬂt›rmay› körükleyerek, insanlar›n kiﬂiliklerini ezip, onursuzlaﬂt›r›yorlar. Kadercili¤i, ﬂükürcülü¤ü
geliﬂtirerek, sadakay› meﬂrulaﬂt›ran,
açl›¤› yaratan sistemi sorgulamayan, onlar›n karﬂ›s›na dikilmeyen
bir kültür yarat›yorlar.
Bunun siyasi alandaki yans›mas›
da haklar› mücadeleyle de¤il, ica zetle elde etme anlay›ﬂ› olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu, emperyalist sistemle çat›ﬂmayan, ona aç›k veya örtülü boyun e¤en tüm reformist kesimlerin anlay›ﬂ›d›r. Bu kesimlerin
temel taleplerinden biri; yoksul ül kelerin borçlar›n›n silinmesi, dah a f a z l a y a rd › m y a p › l m a s › d › r. .
Ülkemizde de Emek Platformu’ndan, ÖDP’ye kadar hemen
tüm reformistler ayn› anlay›ﬂla,
“IMF borçlar› silinsin” bile diyemeyip, “borçlar›n ertelenmesini” istemiﬂlerdir.
Tüm bu anlay›ﬂlar›n temelinde;
kapitalist sisteme cepheden bir savaﬂ açmak yerine, sistemin “iyileﬂ-
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tirilmesi”yle sorunlar›n çözülece¤ine inanmak vard›r. ‹nanman›n da
ötesinde haklar›n mücadeleyle, bedel ödeyerek al›nmas›ndan kaçma
vard›r. Bu noktada savunduklar› kapitalizmin -biraz iyileﬂtirilerek- devam›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 kazan›lmas› mümkün de¤ildir.. 1 mil y a r aç›n, 4 milyar yoksulun oldu¤u bir dünyada hiçbir sadaka milyarlar›n sefelate sürükleniﬂinin önüne geçemez. Düzenle çat›ﬂmaya girmek yerine, düzenin icazetine s›¤›nan anlay›ﬂlar, bu yüzden halklar
için bir alternatif oluﬂturamazlar.
Mücadele iﬂkenceler, tutsakl›klar, ﬂehitlikler, iﬂten-okuldan at›lma
pahas›na veriliyor. Bütün haklar militan bir mücadeleyle; iﬂgallerle,
gösterilerle, mitinglerle, grevlerle,
yürüyüﬂlerle, taﬂl› sopal› çat›ﬂmalarla ve direniﬂlerle meﬂruluk temelinde geliﬂtiriliyor.
Güler Zereler’i özgürlü¤üne kavuﬂturacak, dünya halklar›n› insanca bir yaﬂama sahip olmalar›n› sa¤layacak olan merhamet dilemek,
zenginlerden yard›m beklemek de¤il bizim olan›, en temel hakk›m›z
olan› almak için söke söke mücadele etmektir. Merhamet dilemesi gereken Gülerler’i ölüme, 5 milyar insan› açl›¤a ve yoksullu¤a sürükleyenlerdir. 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 kurtuluﬂ yoludur.
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Güler’in Yat›r›ld›¤› B alcal› Hastahanesi Önünde O turma E ylemi

‘TAHL‹YE ED‹LENE KADAR BURADAYIZ!’
si’nin 3 raporuna ra¤men hala Balcal› Hastanesi mahkum ko¤uﬂunda
tutuklu bulunmaktad›r. Bugüne kadar tüm giriﬂimlere ra¤men tahliye
edilmedi” dedi.
Kalkan’›n aç›klamas›n›n arkas›ndan Güler Zere’nin babas› Haydar Zere söz ald› ve “Güler tahliye
edilene kadar burada oturaca¤›m”
diyerek TAYAD’l›larla beraber
oturma eylemine baﬂlad›.

- Ailesi, TAYAD’l›lar, Adana’daki demokratik kitle örgütleri, G ü l e r i ç i n o t u r m a
eylemi baﬂlatt›lar.
- Polis 4. gün de oturma
eylemine sald›rd›
- Eylem, sald›r›n›n hemen
ard›ndan devam ettirildi...
-Sald›r›lar›n›z, Bask›n›z,
Terör ünüz... H iç B ir Güç,
Özgürlük talebimizi engell e y e m e z!
Güler Zere'nin babas›n›n
da aralar›nda yer ald›¤› TAYAD'l› Aileler, 10 Temmuz
günü Adana Balcal› Hastanesi önünde yapt›klar› bas›n
aç›klamas›yla, Güler Zere
tahliye edilinceye kadar hastane 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 Güler Zere ile ilgili dövizlerin aç›ld›¤›
eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na
ﬁemsettin Kalkan bir aç›klama yapt›. Kalkan; “Adana Tabip Odas› ve
Çukurova Üniversitesi T›p Fakülte-
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Çevrede bulunan hasta yak›nlar›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 Herkes
Birﬂey Yapabilir
Yaklaﬂ›k 200 kiﬂiye yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›na
hastane içindeki hasta yak›nlar› da

“Adalet Bakan›'na,
Cumhuriyet Savc›s›na
seslenmek istiyorum.
Bir baban›n feryad›n›
d u y u n . . . Sizden af
d i l e m i y o r u m . Sizden
merhamet dilemiyorum.
Yasalar›n›z› uygulay›n
b a ﬂ k a b i r ﬂey
istemiyorum. O
yasalar› kendiniz
yapt›n›z.
Uygulamayacaksan›z
niye yapt›n›z.”
H a y d a r Z e re

destek verdi.
Oturma eyleminin birinci gününde hasta yak›nlar› ziyaret edilerek oturma eyleminin amac› anlat›l›p Güler Zere hakk›nda bilgi verildi. El ilanlar› da¤›t›ld›. Hasta yak›nlar› da gün boyunca yapt›klar› ziyaretlerle desteklerini verdiler. Nas›l
yard›mc› olabileceklerini sordular.
Gün boyu TAYAD’l› Ailelerin yan›nda oturarak eyleme destek verenler oldu.
Oturma eyleminin ilk gecesi
mahallelerden gençler gelerek destek verdiler. Yine hastanede yak›nlar› olan ‹skenderun ve Urfa’dan iki
ayr› grup destek verdiler.

Oturma E ylemine
Tahammülsüzlük
Hastane önünde oturma eyleminin ikinci günü sabah›n
ilk saatlerinde hastanenin
Özel Güvenlik Görevlileri
oturma eylemine tahammülsüzlü¤ünü gösterdi.
Sabah saat 7.30 civar›nda iki tane özel güvenlik görevlisi oturma
eylemi yapan ailelere “buras› kamu
binas›, bu pankart› indirin, izin ald›n›z m›, gidin rektörden izin al›n,
pankart› siz indirmezseniz daha
sonra gelip biz indirece¤iz” diyetehdit ettiler. TAYAD’l› Aileler eylemlerinin amac›n› anlatarak hiçbir
koﬂulda pankartlar›n› kald›rmayacaklar›n› söylediler.
Oturma eyleminin ikinci günü
de gün boyunca destek ziyaretleri
eksik olmad›.
‹stanbul’dan Grup Yorum elemanlar›ndan Öznur Turan’da oturma eylemine destek verdi. Yine
destek verenler aras›nda DTP Seyhan ‹lçe Meclis üyesi ile mahalle
muhtarlar› da vard›. Ziyaretçiler el
ilanlar›ndan alrak Adalet Bakanl› ¤›’na faks çekeceklerini söyledi-
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ler.

Oturma E yleminin
Üçüncü Günü: Polis ve
Özel Güvenli¤in
Ortaklaﬂa S ald›r›s›
AKP Hükümeti tecrit politikalar›yla tutsaklar› katletmeye, iﬂkence
yapmaya devam ediyordu. Güler
Zere’nin tahliye edilmemesi tamamen AKP’nin kendi yasalar›n› da
hiçe sayarak devrimcilere olan düﬂmanl›¤›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 oturma eylemi yapan TAYAD’l› Aileler’e polisin sald›r›s› gecikmedi.
13 Temmuz günü önce özel güvenlik 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 ayr›lmayacaklar›n› bildirmeleri üzerine gittiler ve yar›m saat sonra 15 civar›nda polis ve özel güvenlikçi gelip biber gaz› s›karak sald›rd›lar.
Güler Zere’nin babas›n›, yak›nlar›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 yak›nlar›n›n da polislere tepki göstermesi üzerine polisler b›rak›p gittiler.

Sald›r›lar›n›z, Bask›n›z,
Terörünüz... Hiç Bir Güç,
Özgürlük Talebimizi
Engelleyemez!
Bunu en iyi bilenlerden birisidir oligarﬂinin polisi. Hiç bir sald›r› TAYAD’l› Ailelerin evlatlar›n› sahiplenmesini engelleyemez. Bugüne kadar engel olamam›ﬂt›r. TAYAD’l›lar “Güler Zere
tahliye olana kadar” demiﬂlerse
Say›: 189

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› duyurdular. TAYAD’a yap›lan sald›r›y›
k›nayan demokratik kitle örgütleri oturma eylemine destek vererek ortak bir eylem yapt›lar.
Yap›lan eylemde sald›r›n›n demokratik bir hakka yönelik oldu¤unu ve “Güler ZERE’ye özgülük” talebine yap›ld›¤›n› belirterek bask›
ve sald›r›lara ra¤men pankartlarla
oturma eylemine devam edeceklerini belirttiler.
Okunan bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan yar›m saatlik oturma eylemi
yap›ld›. Oturma eylemi s›ras›nda
‹HD Adana ﬁube yönetiminden Osman Kara, söz alarak hasta tutsaklar
hakk›nda bilgi verdi ve Güler Zere’nin bu koﬂullar alt›nda yaﬂayamayaca¤›n› belirtti. Eyleme E¤itimsen, Al›nteri, Mücadele Birli¤i,
ESP, DTP temsilcileri de kat›larak
destek verdiler. Eylem boyunca
aç›k kalan “Güler Zere’ye Özgürlük” pankart› eylemin ard›ndan eski
pankart›n as›l› bulundu¤u yere tekrar as›ld› ve oturma eylemine devam edildi. Hasta yak›nlar› da çevrede eylemi izleyerek destek verdi.
Güler Zere’nin ailesi ve TAYAD’l›lar Güler Zere tahliye edilene kadar oturma eylemlerinin sürece¤ini duyurdu.

Oturma E ylemine
Destekler Büyüyor...
Oturma eyleminin baﬂlad›¤›
ilk günden itibaren gerek hasta
yak›nlar›ndan gerekse halk›n çeﬂitli kesimlerinden yo¤un bir sahiplenme var. TAYaD’l› Aileleri’n çal›ﬂmalar›yla “herkesin yapabilece¤i bir ﬂey vard›r” gerçekli¤inden hareket ederek Güler Zere’ye özgürlük talebi halk›n her kesimine ulaﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yor. Ve yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar› da bu gerçe¤i do¤-
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ruluyor. Kampanyadan ilk kez
haberdar olan kiﬂiler bile yapabilece¤i bir ﬂeylerin oldu¤unu görerek elinden geleni yap›yor.
Mesela hastane önünde oturma
eylemi yap›lan yerden bir kaç örnek
aktaral›m: “... bir bayan geldi, oturma eylemi yap›lan yerdeki as›l›
pankart› görüp ne oldu¤unu sordu.
TAYAD’l›lar›n durumu anlatmas›ndan sonra hemen yan›m›zda elindeki telefondan Adalet Bakan›'n› arad›. Yetkili biri ile görüﬂtürdüler. Bayan telefonda ﬂöyle dedi: "Ben Adana'dan Balcal› hastanesinden ar›yorum. Burada Güler Zere isimli
bir hasta yat›yor. Ben bu insan›n
tahliye olmas›n›, özgürlü¤üne kavuﬂmas›n› istiyorum. " Konuﬂmadan
sonra ayr›ca bizden el ilan› da alarak 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 kendisine anlatt›k. Faks çekebilece¤ini
söyledik. Arkadaﬂlar›na da söyleyip
faks çekeceklerini söyledi.
-Saat 14.00'te Mersin'den ziyaretçilerimiz geldi. Mersin Haklar
Derne¤i'nden 5 kiﬂi oturma eylemine destek verdi..
ÖDP Gençlik Kollar›’ndan üç
kiﬂi geldi.
Gelenlere Güler'in son durumuanlat›larak Güler’in tedavisi için
özgürlük talebine destek verilmesi
isteniyor.
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“Acaba onlar›n çocu¤u bu
durumda olsa ne yaparlar,
sessiz mi kal›rlar?”

Y ü r ü y ü ﬂ : Eyleminize 4. gün sald›r› oldu.
Niye sald›rd›lar?
H a y d a r Z e re: Rektörlük göndermiﬂ. Rektörlük “Onu nas›l kurtaray›m” diye düﬂünmüyor, bundan rahats›z olmuyor da, bizim burada oturma
eylemi yapmam›zdan m› rahats›z oluyor? Eylemi k›z›m
ölmesin diye yap›yorum.

Y ü r ü y ü ﬂ : Sald›r›y› anlat›r m›s›n›z?
H a y d a r Z e re: Güvenlikten 3 kiﬂi gelerek,“Pankart›
indirin , Rektör rahats›z oluyor” dediler. Ben de “indirmeyiz, 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, üzerimize geldiler, pankart› sökmeye baﬂlad›lar.
Biz engel olduk, b›rakmad›k. Hepsi topland› b›çakla
kestiler. Bacana¤›m Cemal ile pankart› kuca¤›m›za ald›k vermeyiz diye.
TAYAD’tan Emrah’la beraber 3 kiﬂiydik. Emrah’a
biber gaz› s›kt›lar. Bizi de ikimizi pankartla beraber sürüklediler. 10-15 metre sürükledikten sonra elimizi kolumuzu 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.
Y ü r ü y ü ﬂ : Sizi susturarak, k›z›n›z› bir baba olarak
ölüme terk etmenizi mi istiyorlar?
H a y d a r Z e re: Acaba onlar›n çocu¤u bu durumda olsa ne yaparlar, sessiz mi kal›rlar? Çocuklar›n› kurtarmak

CEMAL COﬁKUN: (Güler Zere’nin eniﬂtesi)
B ‹ Z E K O N O M ‹ K YARDIM TA L E P
“B
ETM ‹Y OR U Z, D AYANIﬁMA
‹ST‹YORUZ.”
“ Biz TAYAD ailesi olarak hiçbir z a m a n
i n s a n l a r için ölüm, hastal›k istemiyoruz. ”
Y ü r ü y ü ﬂ : Eyleminizde sald›r›ya u¤rad›n›z,
ne diyeceksiniz?
C e m a l C o ﬂ k u n : Biz TAYAD ailesi olarak hiçbir zaman insanlar için ölüm, hastal›k istemiyoruz. Biz daima 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› bekledik. Bu pankart› asmam›z›n sebebi Güler Zere’nin
amans›z bir hastal›¤a yakalanmas›d›r.
Madem ki ülkemizde düﬂünce özgürlü¤ü var diyorlar, 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.
Y ü r ü y ü ﬂ : Neden sald›r›yorlar?
C e m a l C o ﬂ k u n : 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.
Y ü r ü y ü ﬂ : Halktan nas›l tepkiler ald›n›z? Ailesi olarak bu sahiplenmenizi nas›l de¤erlendirdiler?
C e m a l C o ﬂ k u n : Gören, soran yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yor. ‹mza falan varsa verelim diyorlar. ‹liﬂkimiz daha çok halkla, personelle de¤il. Biz ekonomik yard›m
talep etmiyoruz, dayan›ﬂma istiyoruz. Ne gerekiyorsa
yap›yorsunuz, iyi yap›yorsunuz diyorlar.
Y ü r ü y ü ﬂ : Güler için sürdürülen kampanya hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
C e m a l C o ﬂ k u n : Yap›lan çal›ﬂmalar olmazsa olmazd›. Bas›n, kurumlar, avukatlar çal›ﬂ›yor. Yetkililer niye
buna cevap vermiyor. Yaz›k de¤il mi? Her tarafta duyuldu Güler’in durumu.
Yü r ü y ü ﬂ : Bir ça¤r›n›z var m›?
C e m a l C o ﬂ k u n : Yetkililerden istedi¤imiz ﬂudur; bu
genç bir an önce serbest b›rak›lmal›, sa¤l›¤›na kavuﬂmas› için hemen tedaviye d›ﬂar›da baﬂlanmal›d›r.

HAYDAR ZERE:
“ Benim baﬂ›ma gelen herkesin baﬂ›na
gelebilir. K›z›m›n ölmemesi için herkesin
y a p a c a ¤ › b i r ﬂey var.”
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için bir ﬂey yapmazlar m›? Böyle yapmalar›n›n amac› sessizce ölsün, kimse sahiplenmesin.
Y ü r ü y ü ﬂ : Eyleminize halktan nas›l
tepkiler ald›n›z?
H a y d a r Z e r e : Olumlu destek ald›k.Hatta bize sald›r›dan sonra da “pankart› indirmeyin, as›l› kals›n” diyenler oldu. Herkes “hangi baba olursa bunu yapard›” diyor. E¤er gerçekten insansa yapar.
Y ü r ü y ü ﬂ: Güler’i tahliye etmeyerek
öldürmek mi istiyorlar?
H a y d a r Z e re: Evet, bana göre raporlara ra¤men b›rakmamalar› göz göre göre
öldürmeleri anlam›n› taﬂ›yor, ben böyle
anl›yorum.
Y ü r ü y ü ﬂ: Güler için sürdürülen kampanya hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
H a y d a r Z e re: Herkesin emeklerine
sonsuz teﬂekkür ediyorum. Herkes elinden
geleni yapt›, yapmaya devam ediyor.
Y ü r ü y ü ﬂ: Güler ile nas›l görüﬂüyorsunuz? Durumu nas›l?
H a y d a r Z e re: Haftada bir 15 dakikal›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 imzas› veriyorlar.
Sonra Adli Vaka’ya gidiyorum. ‹mzal›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›klamay› 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.
Y ü r ü y ü ﬂ: Söylemek istedi¤iniz bir ﬂey
var m›?
H a y d a r Z e re: Benim baﬂ›ma gelen
herkesin baﬂ›na gelebilir. K›z›m›n ölmemesi için herkesin yapaca¤› bir ﬂey var.
Demokratlar›n, ayd›nlar›n kesinlikle birbirine sahip ç›kmas› gerekir.

Say›: 189

EMRAH ESK‹BAL:
(TAYAD)
“GÜLER ZERE’N‹N
DEVR‹MC‹
K‹ﬁ‹L‹⁄‹
B U S A L D I R I D A BÜYÜK
R O L OYNUYOR.
Ta b i k i b u o n l a r › n a h“T
la k a nl a y› ﬂ› d› r. K›z› için mücadele eden bir ba ba ya s a ld›r mak n as›l b ir ah l a k an lay›ﬂ›na sahip olduklar›n› bize
gösteriyor.”
Yü r ü y ü ﬂ : Oturma eyleminde neden sald›rd›lar?
E m r a h E s k i b a l : 3 özel güvenlik görevlisi (1’i sivil 2’si
resmi) Baﬂhekimli¤in eylemimizden rahats›z oldu¤unu söylediler
Geri ad›m atmad›¤›m›z› görünce gittiler. Bizde arkadaﬂlar›m›za haber verdik.
‹lk günden beri sözlü olarak
taciz ediyorlard›, pankart› kald›r›n yoksa biz kald›rmas›n› biliriz gibi tehditler savuruyorlard›
Saat 12:00’de tekrar geldiler. Bize pankart› sökeceklerini
söylediler. Biz de pankart›n
önünde durduk.
Arkam›zdan bir polis geçip
pankart›n ipini kesti bizde pankarta sar›ld›k ve ben slogan atmaya 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 duyuyordum “benim k›z›m hasta, k›z›m tahliye oluncaya kadar
oturmaya devam edece¤im” diyordu. Beni gözalt›na almak istediler. Halk›n sahiplenmesini
görünce bizleri geri b›rakt›lar.
Güler Zere’nin devrimci kiﬂili¤i bu sald›r›da büyük bir rol
oynuyor. Yaln›z bu sald›r›da de¤il onun hala serbest b›rak›lmamas›nda da.

Merhamet
De¤il Adalet!
Lütuf De¤il
Hak! GÜLER
ZERE’YE
ÖZGÜRLÜK!

Yü r ü y ü ﬂ : Eyleminizi duyanlar›n ilgisi nas›l?
E m r a h E s k i b a l : Sürekli bakanlar, soranlar oluyor. Kurumlardan ziyaret edenler oldu.
Pankart› görenler merak edip
soruyor, ilgileniyor. Ne yapabileceklerini soranlar
oluyor. Buradan el
ilan› al›p yan›m›zda
Adalet Bakanl›¤›n›
arayanlar oldu.
Yü r ü y ü ﬂ : Sald›r›
sonras› nas›l bir sahiplenme oldu.
E m r a h E s k i b a l:
Halk›n sahiplenmesi
çok güzeldi. Zaten
bize sald›r› oldu¤unda hasta yak›nlar› yan›m›za geldiler. Mesala beni polis tuttu¤unda bir hasta yak›n› b›raksana çocu¤u, çocuk ne yapm›ﬂ burada oturuyor
kimseye zararlar› yok. Bundan
m› rahats›z oluyorsunuz diyerek tepkilerini gösterdiler.
Bu olaydan sonra insanlar
gelip ne yapabileceklerini sordular. Biz de onlara faks çekebileceklerini 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 mücadele eden bir babaya sald›rmak nas›l bir ahlak anlay›ﬂ›na
sahip olduklar›n› bize gösteriyor.
Sald›r›dan sonra hem hasta
yak›nlar›n›n hem de demokratik
kurumlar›n deste¤i daha da artt›. Daha çok ziyaret ediyorlar.

GÜLER ZERE

11

Güler Zere ‹çin
Yaz›lar, Aç›klamalar...
Mithat S ancar:
“Güler Zere, ‹smet Ablak, Erol
Zavar ve di¤erleri... Yaﬂamla ölüm
aras›ndaki ince çizgide duran bu insanlar hâlâ dört duvar aras›nda tutuluyor. 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 çarpt›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)

uu

u

Y›ld›r›m T ürker:
“Zere’nin sa¤l›k durumuyla ilgili
beﬂ ayr› rapor var. ... Ama ﬂimdinin
moda terimiyle ‘rövanﬂist’ devletin
ﬂanl› bir neferi olan Elbistan Cumhuriyet Savc›s› Orhan Irmak onu 28 saatlik bir yolculukla ‹stanbul Adli T›p
Kurumu’na sevk ediyor.
... Ergenekon paﬂalar›n›n tez zamanda kendilerine özel hastanelere
sevk edilerek pek çürük ç›kt›klar›n›
biliyoruz. ... Ama bir de geride kalanlar var. Kendilerine özel hastaneleri olmayan. Arkalar›n› bir kuruma
dayamam›ﬂ olanlar.
Bir kez cezaevine girdiler mi onlardan toptan vazgeçmemiz gerekiyor, öyle mi? “Öyle ya¤ma yok!”
diye ba¤›rmad›¤›m›z takdirde hücrelerde-ko¤uﬂlarda birer birer tükenecekler.” (“Güler Zere’ler ölmesin!”,
Radikal, 13 Temmuz 2009)

uu

u

Cennet Bilek:
“Yaralar›n›, s›z›lar›n›, ac›lar›n› bir
yana b›rakm›ﬂ direniyor Güler…
Zindan›n so¤uk, tutsak duvarlar› aras›nda geçen on dört y›l›n içinde insan›n baﬂ›na neler neler gelmez ki…
Kanser, tüberküloz, sar›l›k ölüm…
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Güler’i öldürün ve bu utançla yaﬂay›n sonsuza kadar.” (Aktüel Bak›ﬂ,
14 Temmuz 2009)

uu

u

Metin Ayçiçek:
“ B a ¤ › r › y o r u m : Bugün Güler
için, bugün TMK ma¤duru çocuklar
için, bugün ömürlerinin son demi cezaevlerinde yaﬂat›lan yaﬂl› tutuklular
için ba¤›rmayan kiﬂinin de¤il demokrat, insan oldu¤unun kabulü bile
olanaks›zd›r.
... Güler Zere’nin ve TMK ma¤duru çocuklar›n cezaevinde geçirdikleri her gün, bu ül k e b i ra z da h a öl e c e k , b i r a z d a h a y a ﬂ l a n a c a k t › r.
Ba¤›r›yorum, duyun beni!” (Yeniozgurpolitika.org, 12 Temmuz 2009)

uu

u

Kemal Ulusaler:
“Hikmet Sami Türk geçenlerde
Bilkent Üniversitesi’ndeki yaﬂad›klar›n›n ard›ndan kendisine; “Neler
hissettiniz bugün?” diye soran spikere; “Etkilenmedim. Bu hiçbir zaman
bizi izledi¤imiz yoldan çeviremez..”
diye yan›t vermiﬂ. Bu izlenen geri
dönülmez yol öyle anlaﬂ›l›yor ki Elbistan 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› nedeniyle düﬂmesi sonucu piﬂkince aram›zda dolaﬂacaklar. Ve sistemin yeni
aktörleri, Güler Zere’ye uygulanan
yaﬂam hakk›n›n çi¤nenmesi gibi eylemleriyle 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…” (Birgün, 15 Temmuz 2009

uu
Pir Sultan A bdal K ültür
Derne¤i ‹stanbul ﬁ ubeleri:
u

“Bir kanser hastas›n›n tecrit ko-

ﬂullar›nda tedavisinin geciktirilmesi
o hastaya iﬂkence yapmakt›r. Biz Güler Zere'yi gün be gün ölüme yaklaﬂt›ran bu insanl›kd›ﬂ› tutumu kabul
edemeyiz. Hastal›¤› dolay›s›yla tahliye edilen baﬂka örneklerin de mevcut oldu¤u bilinirken neden eﬂitsiz,
adaletsiz bir tutum sergilenmektedir?
Güler Zere'nin siyasi kimli¤i mi bunun nedenidir?”
10 Temmuz 2009

uu
CHP ‹stanbul ‹l
Kad›n Kolu Yönetimi:
u

“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

uu
KESK G enel Sekreteri
Emirali ﬁimﬂek:
u

“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

uu
TTB Merkez Konsey
Baﬂkan› P rof. Dr. Gencay
Gürsoy:
u

“Söz konusu hastal›k yaﬂam› tehdit 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 olumsuzluklar›n yaﬂanmamas› için her
türlü iletiﬂim ve iﬂbirli¤ine aç›¤›z...”
(Gürsoy’un Adalet Bakanl›¤›'na
gönderdi¤i mektup’tan)

19 Temmuz 2009

Biz af istemiyoruz.
Cezas› ertelensin, tedavi
olsun diyoruz.

Yetkin
Zariç
(Güler
Zere’nin
Day›s›)
B u e y l e m l e r i g e r ç e k l e ﬂ t i re n
“B
demokratik kitle örgütlerine duy a r l › l › k l a r › i ç i n t e ﬂ e k k ü r edi yo r u m . A m a A K P z aten iﬂine ge lme d i ¤ i z a m a n k u l a k l a r › n › t › k › y o r,
duymazl›ktan geliyor.”
Y ü r ü y ü ﬂ : Güler ile ailesinden
görüﬂenler var m›? Ziyaret konusunda ne gibi sorunlar yaﬂan›yor?
Ye t k i n Z a r i ç : 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.
Yürüyüﬂ: Güler'in sa¤l›k durumu hakk›nda Babas› neler anlat›yor?
Ye t k i n Z a r i ç : 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-

J‹TEM K urucular›ndan
Kontrgerillac› Arif
Do¤an’a TAHL‹YE!
“Ergenekon” davas› san›klar›ndan kontrgerillac› ﬂefler bir bir tahliye ediliyor.
Daha önce ﬁener Eruygur ve
Hurﬂit Tolon sa¤l›k durumlar› gerekçe gösterilerek tahliye edilmiﬂlerdi.
Son olarak da, yine kontrgerilla-

Say›: 189

lenmesi laz›m. Bir de baﬂka bir hastal›¤› daha var zaten. Güler hastanede yakaland›. Hastanede sar›l›k
tedavisi görüyorken yakaland›.
Güler rahats›zd› zaten. O yüzden 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.
Y ü r ü y ü ﬂ : Hapishanede tutsaklar y›llard›r tecrit alt›nda. Yaﬂad›¤›
koﬂullar›n hastal›¤›na etkisi oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?
Ye t k i n Z a r i ç : Düﬂünüyorum.
Çünkü kanser hastal›¤› bak›m isteyen, iyi beslenmesi gereken bir hastal›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 enfeksiyon kapt›¤›nda ölüme götürür.
Temizlik ortam› özellikle çok iyi olmas› 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.
Y ü r ü y ü ﬂ : Güler Zere'nin raporu
var. Tahliye edilmesi gerekiyor ama
buna ra¤men b›rak›lm›yor. Bu konu
hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Yetkin Zariç: Güler'e Adana Balcal› Hastanesi rapor verdi. Ama Adalet Bakanl›¤› çifte standartl› davran›yor. Bugün Ergenekoncular'a bakt›¤›n›z zaman hastaneye giden rapor al›yor, savc› da hemen sal›veriyor.
n›n ﬂeflerinden J‹TEM’in kurucular›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 tahliye, ayn› rapordan dört tane verilmesine ra¤men devrimci tutsak Güler Zere bir türlü tahliye edilmiyor.

Merhamet
De¤il Adalet!
Lütuf De¤il
Hak! GÜLER
ZERE’YE
ÖZGÜRLÜK!
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 kiloya düﬂmüﬂ. Babas› “ben gittim gördüm çok bitkin bir halde. Yorgunluktan a¤z›n› açam›yor. ‹yice kötü
bir halde” diyor.
Y ü r ü y ü ﬂ : Güler için yap›lan çeﬂitli eylemler var d›ﬂarda. TAYAD'l›
Aileler'in çabalar› var. Avukatlar›
n›n baﬂvurular›, tahliye için giriﬂimleri var. Ama bir taraftan da
AKP'nin suskunlu¤u var. Bunlar›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Ye t k i n Z a r i ç : Eylemleri gerçekleﬂtiren demokratik kitle örgütlerine
duyarl›l›klar› için teﬂekkür ediyorum. Ama AKP zaten iﬂine gelmedi¤i zaman kulaklar›n› t›k›yor, duymazl›ktan geliyor.
Biz af istemiyoruz. Biz Cumhurbaﬂkan› affetsin demiyoruz. Biz sadece cezas› ertelensin, tedavi olsun
diyoruz.
Geçenlerde ‹stanbul Adli T›p'›n
baﬂkan› aç›klad›. Yani üstümüzdeki
bask›dan dolay› sa¤l›kl› rapor veremiyoruz 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 veremiyoruz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Söylemek istedi¤iniz
baﬂka bir ﬂey var m›?
Ye t k i n Z a r i ç : Söylemek istedi¤im burada Adalet Bakan›’na, cumhurbaﬂkan›na... Güler'in cezas›n›n
ertelenmesini, tedavi koﬂullar›n›n
sa¤lanmas›n› istiyorum.

RÖPORTAJ
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Zaman Ölüme Akmas›n Diye
ülkede adalet isteyenler olB udukça
Güler Zereler sahipsiz
olmayacak. Çünkü Güler Zere’ye
sahip ç›kmak adalet istemekle eﬂde¤erdir. ‹nsan yaﬂam›na sahip ç›kmakt›r. Güler Zere’ye sahip ç›kmak
her ﬂeyden önce insanl›kla ilgilidir.
“Güler Zere’ye Özgürlük” kampanyas›na kat›lan herkes Güler Zere’ye ﬂöyle sesleniyor: “Sesini duymayan, seni tan›mayan hiç kimse
kalmayacak.” Güler Zere’nin tecrit
içinde öldürülmesine izin verilmeyece¤inin iddias›d›r bu sesleniﬂ.
Güler Zere’nin tahliye edilmemesine tepkiler art›yor. Art›k duvarlar Güler Zere’nin resimleriyle donat›lm›ﬂ durumda. Afiﬂler, pankartlar, bildiriler, eylemler, imzalar zaman ölüme akmas›n diyedir. Bu sahiplenme Güler Zereler’i yaﬂatacak.

kGüler'in Yaﬂamas›
Bize Ba¤l›
TAYAD'l› Aileler, Güler Zere'nin tahliye edilmesi talebiyle ‹stanbul K a d › k ö y ‹skele Meydan›'ndayd›lar. 11 Temmuz günü
"Tecrit Öldürüyor Güler Zere Serbest B›rak›ls›n" pankart› açan TA-
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YAD'l›lar, Zere'nin resimlerini taﬂ›yarak Güler Zere'nin her an ölebilece¤ine dikkat çektiler.
Mehmet Güvel taraf›ndan yap›lan aç›klamada hapishanelerin sürekli hastal›k ve ölüm üretti¤ine de¤inilerek "Güler Zere her an ölebilir. ﬁu an tahliye edilip tedavisine
baﬂlansa bile yaﬂama ﬂans› %30'dur.
‹ktidar ancak öldü¤ünde onu tahliye
edecek. Karﬂ› ç›kal›m. Güler'i yaﬂatal›m" sözlerine yer verildi. 80 kiﬂinin 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 T›p Bu ‹nfaza
Ortak Olmamal›d›r”
Kanser hastas› olan Güler Zere’nin tahliye edilmesi için eylemlerine devam eden TAYAD’l› Aileler
14 Temmuz’da Güler Zere için yeniden rapor verecek olan ‹stanbul
Adli T › p K ur u m u önündeydiler.
Güler Zere’nin resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde Adana’da Balcal›
Hastanesi önünde oturma eylemi
yapan TAYAD’l›lara ve Güler Zere’nin ailesine sald›r›ld›¤›n› hat›rlatan Mehmet Güvel; “bedeli ne olursa olsun Güler Zere serbest b›rak›lana kadar mücadelemizi sürdürece¤iz” dedi. Ayﬂe Lerzan Caner’in
yapt›¤› aç›klamada ise “Güler Zere
hakk›ndaki rapor ne zaman yay›nlanacak, Güler Zere’yi öldürmeden
tahliye edin” denildi.

kAfiﬂler, Resimler
Güler Zere ‹çin
TAYAD’l› Aileler’in “Güler

Protesto i çin Adalet
Bakanl›¤›’na T C. Adalet B AKAN LI⁄I, 0 6669 K IZILAY/ANKARA,
IZILAY/ANKARA,
TEL: 9 0(312)417 7 7 7 0 a dres
ve t elefonundan u laﬂabilirsiniz.
Güler Z ere'ye d estek a mac›yla
''Adana B alcal› H astanesi''
adresine G üler Z ere a d›na
mektup y az›p g önderebilirsiniz.

Zere’ye Özgürlük!” kampanyas›
afiﬂlemelerle sürüyor. 10 Temmuz’
da Ank a r a’n›n Alt›nda¤ ilçesindeki Yenido¤an ve Örnek mahalleleri
ile Çankaya ilçesinde bulunan Dikmen, ‹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 Zere Tahliye
Edilsin
‹zm i r'de ise Yamanlar ve Narl›dere mahallelerinde, Do¤ançay Köyü’nde "Güler Zere'nin tahliye edilmesini istiyorum" afiﬂleri ile Güler
Zere'nin foto¤raflar›n›n bulundu¤u
pankartlar as›ld›. 10 Temmuz’da
Konak'ta da as›lan pankartlar ülkemiz hapishanelerinde yaﬂanan tecrit
politikas›n› bir kez daha gözler önüne serdi.

kSöz Konusu Olan Bir
‹nsan
M a l a t y a ’da 7 ve 8 Temmuz
günleri ‹nönü, ‹stasyon, Yeﬂilyurt,
Emeksiz ve Hasanbey caddelerinde
kampanya afiﬂlemeleri as›ld›. Afiﬂlemeler s›ras›nda afiﬂleri asanlarla
sohbet eden halk düﬂüncesi ne olursa olsun sonuçta o bir insan ve kanser hastas› neden devlet tahliye etmiyor diyerek Sabanc›lar’a, Koçlar’a, Tolonlar’a, Eruygurlar’a, Erbakanlar’a hizmet eden adalet sistemine tepki gösterip gün gelecek
bunlar›n sonu gelecek diyerek Güler 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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O Sizin K›z›n›z

... O sizin öncünüz... O sizin ö¤retmeniniz... O
sizin ö¤renciniz... O içinizden biri... O sizsiniz...
O ﬂimdi, sizlerden, hepimizden
fiziken uzakta ve bir hastahane
hücresinde tek baﬂ›na tutuluyor.
O sizin k›z›n›z... Tahliye etmeyerek tedavisini engelleyerek, ölmesini istiyorlar. Öldürmek istiyorlar.
‹stiyorlar ki, kimse sahip ç›kmas›n ona... O, bizim bir parçam›z.
Onun tedavisi için seferber olmad›kça, ona uygulanan tecriti k›ramay›z!
O ﬂimdi hastane hücresinde tek
baﬂ›na, ne havas› hava, ne suyu su.
Ve hastal›k h›zla ilerliyor...
Ad›na utanmadan “tedavi” diyorlar bunun. Tek baﬂ›na tutarak,
yan›na ailesinden birini dahi refaketçi vermeyerek, tedavisi için uygun koﬂullar› sa¤lamayarak, serbest
b›rakmayarak ölümüne davetiye ç›kar›yorlar.
Kanser gibi a¤›r bir hastal›kla
yüzyüze iken, istiyorlar ki, konuﬂmas›n, a¤›z dolusu gülmesin, sorular sormas›n, yaﬂad›klar›n›, duygular›n›, sevinçlerini anlatamas›n...
Güler Zere Gün Gün Ölüme Gidiyor! 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 Zere’ye
Destek Sürüyor
E l az›¤ Halk Cephesi 11 Temmuz günü Postane Meydan›’nda
imza stand› açt›. ‹mza toplarken ayn› zamanda Güler Zere için el ilan›da da¤›t›larak halka Güler Zere’nin
durumu anlat›ld›. Güvenlik ﬂube
ekibi imza toplayan Halk Cepheliler’in yan›na gelerek imza toplama-
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Ama o, yanl›z olmad›¤›n› biliyor. Hemen “kap›s›n›n önünde”
oturma eylemi yapanlar› duyuyor,
Türkiye’nin öteki ucunda kendisi
için slogan atanlar› duyuyor, pankart asanlar› görüyor...
Kap›s›n›n önünde silahl› jandarmalar›n bekledi¤i o so¤uk hücrede
yanl›z olmad›¤›n› biliyor.
O halk›n›n bir parças›. O bilinciyle, cüretiyle halk›n›n bir öncüsü,
sizin öncünüz... Genç yaﬂ›nda, halk›n›n kurtuluﬂu için yola ç›kt›. Bedeller ödedi. Zor zamanlarda halk›na ve ideallerine ba¤l› kald›. Zulme
baﬂkald›r›rken, geriye dönüp bakmad›. 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 istilar›n› engellemeye çal›ﬂt›. Polisler
yasal olarak bir müdahalede bulunamad›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 tahliye edilmesini istiyorum. Ça¤r›ma
sen de kat›l’’ dövizleriyle donat›ld›.

Merhamet
De¤il Adalet!
Lütuf De¤il
Hak! GÜLER
ZERE’YE
ÖZGÜRLÜK!
yor... Onu susturmalar›na izin vermemeliyiz.
Sormay›n “ne kadar yaﬂar?” diye. Onu sahiplendikçe, onun için
yapacaklar›m›z› ço¤altt›kça, onu
yaﬂataca¤›z.
O sizin ö¤retmeniniz... O bizlere umudun en zor koﬂullarda bile
büyütülebilece¤ini ö¤retti. O sizin
ö¤renciniz, sizden ö¤rendi hayat›
ve kavgay›...
O, bizlere güveniyor. Onu orada
“ t e k b a ﬂ › n a ” tecrit ettiklerini sananlar yan›l›yorlar. O ﬂimdi sabr›yla, coﬂkusuyla bizlere bakt›¤› afiﬂleriyle, Anadolu’nun ﬂehirlerini tek
tek dolaﬂ›yor.
Onu zulmün elinden çekip almal›y›z en baﬂta. Onu yaﬂatmak sizlerin ellerindedir. Bunu istiyorsak, vakit kaybetmeden ad›m atmal›y›z.
imza stantlar› ile herkese Güler Zere anlat›ld›. Ayr›ca Güler Zere'nin
hastal›¤›n› anlatan raporlar, TTB,
Adli T›p ve Çukurova Üniversitesi’nin verdi¤i raporlardan bir dosya
haz›rlan›larak Dersim'deki demokratik kitle örgütlerine, avukatlara,
sendikalara, bas›na ve radyolara verilerek sahip ç›kma ça¤r›s› yap›ld›.

kDersim’de Zere’ye
Sahip Ç›kma Ça¤r›s›
"Devrimci tutsak Güler Zere serbest b›rak›ls›n" talebi D e rsim sokaklar›nda hayk›r›ld›. 8 Temmuz’da
Sanat Soka¤›’nda, 9 Temmuz günü
Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde ve 10 Temmuz’da K›ﬂla Meydan›’nda aç›lan
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günü Heykel Orhangazi Park›’nda
stant aç›larak Güler Zere ve tecrit
iﬂkencesi anlat›ld›.

kGüler Zere Özgür
Oluncaya Kadar

BURSA

kGüler Zere Bizim
Vicdan›m›zd›r
B u rsa’da 10 Temmuz’da Güler
Zere’ye Özgürlük kampanyas› çerçevesinde, A K P ‹l Bi n a s› önünde
bir eylem gerçekleﬂtirdi.
TAYAD’l› Aileler ad›na Yalç›n
Do¤ru bir aç›klama yaparak; “Güler
Zere bizim vicdan›m›zd›r. Hapishanelerdeki evlatlar›m›z halk›n vicdan›d›r. Güler Zere’nin hapishanede
sessiz imha ile öldürülmesine seyirci kalmayal›m” denildi. Eylemden
sonra AKP polisi tahammülsüzlü¤ünü bir kez daha göstererek, aranmas› var gerekçesiyle Yaﬂar Uygur’u gözalt›na ald›. 11 Temmuz

13 Temmuz günü, H a t a y’›n Samanda¤ 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›ﬂt›. TAYAD’l›lar asmakta kararl›
olunca polis sald›rarak gözalt›na ald›. Serbest b›rak›lan TAYAD’l›lar,
15 Temmuz günü gözalt›lar› halka
teﬂhir etmek için eylem yapt›lar. Eylemde konuﬂan Seval Arac›; “AKP
polisinin ne bask›lar›, ne para cezalar›, ne de gözalt›lar› bizi y›ld›ramaz. Güler Zere özgür oluncaya kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Eyleme, TÖP ve Partizan da destek
verdiler. Gözalt›lar ayn› gün serbest
b›rak›ld›.

Fransa: Güler Zere’ye Özgürlük
Güler Zere’ye destek eylemleri yurtd›ﬂ›nda da sürüyor. 10 Temmuz’da Paris Özgürlük Komitesi taraf›ndan
G ü l e r Z eParis’teki Türkiye Baﬂkonloslu¤u önüne “G
r e’ye Öz g ü rl ü k ” yaz›l› bir pankart as›ld› ve konsolosluk bahçesine Frans›zca kuﬂlama yap›ld›. Komite taraf›ndan yap›lan aç›klama ile; 30 saatlik yol iﬂkencesiyle
‹stanbul’a götürüldükten sonra 10 dakika muayene edilen Güler Zere’ye yap›lan tüm iﬂkencelere son verilerek, 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›ld›, imza topland›. Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda; Almanya'n›n Kürt ve Türk ilticac›lar› "Türkiye'de iﬂkence ve
kötü muamele bitti¤inden dolay› ülkenize dönebilirsiniz" diyerek s›n›rd›ﬂ› etmeye baﬂlad›¤›, ancak Güler Zere’ye yap›lan tecrit iﬂkencesinin,
tedavisinin yap›lmamas›n›n ve
tahliye edilmemesinin, bunun aksini gösterdi¤i anlat›ld›.
Özgürlük Komitesi, Güler Zere
özgürlü¤üne kavuﬂuncaya kadar
eylemlerini ve faaliyetlerini sürdürece¤ini duyurarak, eylemini bitirdi.
FRANSA
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kBizim Prosedürümüz
Böyle
‹ s k e n d e r u n’da 14 Temmuz günü Gültepe Mahallesi’nde Güler
Zere için afiﬂleme yap›ld›. Esnaflar›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 arayanlar 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›rak›lmad›¤› sorusuna; “bizim prosüdürlerimiz böyle biz prosüdürlerimizi uyguluyoruz baﬂka söyleyecek
bir ﬂeyimiz yok” cevab› verildi. Ayr›ca 15 Temmuz’da ﬁehit Pamir
Caddesi ile Ulucami Caddesi’nde
100 tane afiﬂ as›ld›. Afiﬂler, bildiriler Güler Zere’ye deste¤i art›r›rken
tecrit zülmünü de anlat›yor.

Almanya: Güler
Zere’ye Özgürlük
S t u t t g a r t Halk Cephesi 11
Temmuz günü Stuttgart ﬂehir
merkezinde Güler Zere’ye özgürlük talebiyle bir eylem düG ü l e r Ze - ALMANYA
zenledi. Eylemde “G
r e ’ y e Ö z g ü r l ü k ” pankart›
aç›larak, Güler Zere’nin foto¤raflar› ile birlikte “ Te c r i t
Ö l d ü r ü y o r ” dövizleri taﬂ›nd›, bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Güler Zere’nin durumu ile ilgili halka yönelik bilgilendirme yap›ld›. Eylem boyunca “ G ü l e r Z e re’ye Özgürlük, Devrimci Tu t s a k l a r O n u r u m u z d u r ve Politik
Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k ” sloganlar› at›ld›. Eyleme Göçmen ‹ﬂçi Kültür Derne¤i de destek verdi.
H a m b u r g TAYAD Komite 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 hapishanelerinde tutuklu olan devrimci tutsaklar için de Almanca ve Türkçe bildiriler da¤›t›ld›.
Hamburg TAYAD Komite, AKP iktidar›n›n devrimcilere karﬂ› düﬂmanl›¤›n› ve adaletsizli¤ini her yerde
teﬂhir etmeye, devrimci tutsak Güler Zere özgürlü¤üne
kavuﬂana kadar sahiplenmeye devam edeceklerini duyurdular.
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kMahalle Mahalle,
Gün Gün Bildiri
Da¤›t›m›
A d an a’da Denizli Mahallesi’nin giriﬂinden tren hatt›na kadar olan cadde üzerinde
Güler Zere için afiﬂleme yap›ld›. 11 Temmuz günü yap›lan afiﬂleme esnas›nda mahalleden insanlardan kimi
yard›m ederken, kimi de ne
yapabileceklerini
sordu. 12 Temmuz’da ise ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde Sal› pazar›
civar›nda ve ﬁakirpaﬂa Caddesi’nde 14 Temmuz günü
Karﬂ›yaka ve Akdeniz Mahallesi’nde, Süleyman Vahit
Caddesi’nde afiﬂ as›l›p bildiriler da¤›t›ld›. Denizli Mahallesi M. Özel Caddesi üzerinde kurulan semt pazar›nda
500 adet el ilan› halka da¤›t›ld›. Bizzat kendileri el ilan›
alanlar oldu. Ziyaret edeceklerini söyleyenler oldu.

kAKP Döneminde
307. Ölüm Olmas›n
K a r a d e niz Öz g ü r l ü k l e r
D e r ne ¤i 14 Temmuz günü
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama
ile Güler Zere'ye Özgürlük
istedi. Aç›klamada “Ça¤r›lar›n muhatab› olan AKP iktidar› umursamaz davran›yor.
Güler Zere'nin tecrit koﬂullar›nda ölmesi bekleniyor. Bu
bekleyiﬂ yeni de¤il. AKP iktidar› döneminde, son üç y›lda
hapishanelerde 306 insan öldü. 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. Güler Zere'nin tahliye edilmesini istiyoruz. Tahliye edilene
kadar mücadele edecek ve bu
sürecin takipçisi olaca¤›z”
sözlerine yer verildi.
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Merhamet
De¤il Adalet!
Lütuf De¤il
Hak! GÜLER
ZERE’YE
ÖZGÜRLÜK!

Güler’in Tahliye
Edilmedi¤i Her Gün,
AKP’nin Taammüden
Cinayeti Demektir!
Hapishaneden ç›kacak
h e r t a b u t , AKP’nin suç
dosyas›na yaz›lacakt›r
Güler Zere her geçen gün ölüme biraz 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› tutsaklar› tahliye etmemek, tedavisini geciktirmek, 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› gerçekleﬂtirdiler. Ama tutsaklar› teslim alamad›lar.
Daha sonra da sessiz bir ﬂekilde tutsaklar› imha etmeye devam ettiler. Bu sessiz imhan›n mekanizmas› da ﬂöyle çal›ﬂ›yor: Tecrit tutsaklar› hasta ediyor, hasta tutsaklar hastaneye sevkedilmiyor,
sevkedilenlerin, kelepçe çözmeme,
doktorun odas›nda yaln›z b›rakmama
gibi dayatmalarla, muayene olmalar›
engelleniyor; muayene olabilenler tedavi edilmiyor... geç teﬂhis, yetersiz tedavi, yetersiz bak›m, hastal›klar› öldürücü
hale getiriyor... Güler Zere de bu politikan›n sonucunda bu noktaya geldi.
Tecrit ve sessiz imha bir devlet politikas›d›r ve AKP iktidara geldi¤i günden 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›, Cezaevleri 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 hapishane koﬂullar›nda kanser hastal›¤›n›n

tedavisinin yap›lamayaca¤›n›,
hapishanede kalmas›n›n hayati tehlike arz etti¤ini ve derhal
tahliye edilmesi gerekti¤ini
söylüyor. Ama tüm bunlara ra¤men Elbistan ‹nfaz Savc›s› tahliye karar› vermiyor, ek rapor istiyor.
Devletin bütün kurumlar› Güler’in
tahliyesini zamana yayarak ö l ü m ü n ü
h a z › r l › y o r l a r.
Zaman›nda hastal›¤›n› do¤ru teﬂhis
etmedikleri için s u ç l u d u r l a r. Tedavisini yapmay›p, engelledikleri için suçlud u r l a r. Tahliye etmedikleri ve halen
tahliyesini geciktirdikleri için suçlu d u r l a r. Kanser hastas› bir tutsa¤a iﬂkence yapmaya ve tecrit alt›nda tutmaya
devam ettikleri için s u ç l u d u r l a r. Yasal
olarak tahliye etmek zorunda olmalar›na ra¤men, kendi yasalar›n› çi¤neyerek
bunu engelledikleri için s u ç l u d u r l a r.
Kasten adam öldürmeye teﬂebbüs etmekten SUÇLUDURLAR!
Ergenekoncular› sudan sebeplerle
tahliye eden, Erbakan gibi düzen politikac›lar›n›n hapsedilmemesi için hukuku
k›l›f›na uyduran AKP iktidar›, s›ra devrimcilere geldi¤inde, de¤il tahliye etmek, tutsaklar›n sahiplenilmesini engellemek için elinden geleni yap›yor .
AKP'nin 10 saatlik sohbet hakk› üzerine
yapt›¤› sahtekarl›k ve oyalama, tutsaklar› sessizce ölüme sürüklemesi, tecrit
iﬂkencesinde kararl› oldu¤unu gösteriyor. Hapishaneden ç›kacak her tabut,
AKP’nin suç dosyas›na yaz›lacakt›r.
Kuddusi Okk›r’a yap›ld›¤› gibi art›k yaﬂam›ndan ümit kesildi¤inde yap›lacak
bir tahliyenin anlam› yoktur. ﬁu anda bile Güler’in yüzde 30 yaﬂama ﬂans› var.
AKP iktidar› derhal Güler’i tahliye
etmelidir. YA ﬁ A M H A K K I , tedavi
hakk›, tutsaklar için de tart›ﬂ›lmaz bir
hakt›r.
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Türkiye halklar›
son birkaç ayd›r duydu Güler Zere ad›n›.
Devrimci tutsak oldu¤unu, tecrit koﬂullar›nda kansere yakaland›¤›n› ve dört duvarlar›n aras›nda ölüme mahkum edilmek
istendi¤ini duydu herkes. Yap›lan eylemlerden, afiﬂlerden, bildirilerden duydu. Geçen
hafta birçok ilde as›lan
pankartlar Güler Zere’yi herkese ulaﬂt›rmak içindi. Pankartlar kimi yerlerde
uzun süre kald›, kimi yerlerde AKP
polisinin tahammülsüzlü¤üne u¤rayarak hemen söküldü. Ama ﬂu bir
gerçek ki bugün birçok insan Güler
Zere’yi ve onun nezdinde ülkemizdeki adaletsizli¤i, bir insan›n hiçbir
de¤erinin olmad›¤›n› ö¤reniyor.
‹ z m i r ’de Yamanlar Mahallesi’nde Güler Zere için afiﬂ ve pankart as›ld›. Onur Mahallesi ve Büyük 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› iﬂyerleri Yürüyüﬂ Dergisi’nden kendi ço¤altt›klar› afiﬂleri asm›ﬂlard›. "Güler
Zere tahliye edilmeli bu koﬂullarda
hapishanede kalamaz" diyen halkla
hapishaneler ve tecritle ilgli sohbetler edildi.
B u rsa'da, 12-13 Temmuz günlerinde Halk Cepheliler taraf›ndan
"Güler Zere'ye Özgürlük" ﬂiar›yla

hallelerinde iki ayr› yere
de pankartlar as›ld›. Ayr›ca
TAYAD’l›lar Hüseyingazi’de afiﬂler yaparak Güler
Zere’nin sesini ulaﬂt›rd›.
A d an a'da 10 Temmuz
‹ZM‹R
sabah› Halk Cephesi taraf›ndan Güler Zere için 2
pankart as›larak Güler Zere'nin serbest b›rak›lmas›
istendi. Pankartlardan biri
ﬁakirpaﬂa Mahallesi Beﬂevler kavﬂa¤›nda bulunan
iki dire¤e as›l›rken di¤eri
Yüre¤ir ‹lçesi Kozan yolu
üzerindeki bir üst geçide
üç ayr› noktaya pankart asma eylemi
as›ld›. Ayr›ca Barajyolu üzerindeki
gerçekleﬂtirildi. Panay›r Mahallesi
üst geçide ve Barajyolu Caddesi
giriﬂi, Kestel ve Bursa Devlet Hastaüzerinde Güler Zere ile ilgili 30 adet
nesi önüne as›lan pankartlar devrimafiﬂ as›ld›.
ci tutsa¤› sahiplenmek içindi.
13 Temmuz günü de M a l a t 11 Temmuz'da ‹sk e n der u n üst
y
a
’n›n
en iﬂlek caddelerinden olan
geçit yak›n›ndaki ‹nönü ‹lkö¤retim
Yeﬂilyurt
Caddesi’nde, üzerinde
okulu karﬂ›s›ndaki demir korkulukGüler Zere’nin tahliyesine iliﬂkin
lara as›lan pankart yar›m saat as›l›
talepler olan Halk Cephesi pankartkald›. Yoldan gelip geçenler meraklar› dalgaland›.
la, ilgiyle izlediler pankart›.
‹st a nb u l ’ u n S a r › ga zi, 1 Ma y›s
Halk Cephesi “14 y›ld›r tutuklu
G
ü l s u y u mahallelerinde panve
kanser hastas› Güler Zere’nin tahlikartlar
as›ld›. 13 Temmuz günü, Saye edilmesini istiyorum” talebinin
r›gazi-Demokrasi
Caddesi’ne ve 1
yer ald›¤› pankartlar 12 Temmuz
May›s
Mahallesi’nde
3001. Cadde
günü, Ank ar a’n›n Alt›nda¤ Hüseüzerinde
bulunan
Sa¤l›k
Oca¤› ve
yingazi Mahallesi’nde Hüseyin
30
A¤ustos
‹lkö¤retim
Okulu
önüne
Güllü Ceylan ‹lkö¤retim Okulu üst
as›lan
pankartlarda
insan›n
yaﬂam
geçidi üzerine as›ld›. Ayn› gün
hakk›na sahip ç›k›ld›.
Ulus’ta ve Dikmen’de Halk Cephesi’nin ast›¤› pankartlar Güler’i saKanser hastas› olan ve doktor rahiplenme ça¤r›s›n› halka taﬂ›d›. ‹lporlar›na ra¤men tahliye edilmeyip
katledilmek istenen Güler Zere'nin
ker’de Mahzuni ﬁerif Park› ve Sotahliye edilmesi için 15 Temmuz
kullu’da Ahmed Arif Park›’na as›günü Gülsuyu Heykel ve Fatmahalan pankartlar uzun süre as›l› kald›.
n›m duraklar›na pankart as›ld›.
Mamak ﬁirintepe ve Tuzluçay›r ma-

Yaﬂam Hakk› ‹çin Her Yerde
Pankartlar As›ld›

‹ S TANBUL / SARIGAZ‹
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F a b r i k a l a r, O r m a n l a r,
N e h i r l e r, Yo l l a r d a n S o n r a . .

miﬂ
olmalar›,
AKP’nin ya¤ma ve
talan da s›n›r tan›mad›¤›n›n bir baﬂka örne¤idir.
AKP iktidar› ﬂimdi, tren garlar›n› satmak 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 tekellere “hediye edilecek”.
Sat›ﬂa ç›kar›lacak yaklaﬂ›k 9
milyon metrekarelik bir alan› kapsayan tren garlar› aras›nda; Eskiﬂehir, Sivas, Erzurum, Denizli, Adana,
Gaziantep, Kütahya, Konya, SiirtKurtalan’da bulunuyor.
Kelepir fiyat›na elden ç›kar›lacak garlar›n belirlenmesi için oluﬂturulan teknik komisyonun 17 Eylül
2008’de listeyi haz›rlad›¤› aç›klad›.
Özelleﬂtirme Dairesi Baﬂkanl›¤›
‘n›n gerekli sat›ﬂ iﬂlemlerini yapmas› 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 talan› için koﬂullar haz›rland› diyebiliriz.
AKP aç›s›ndan, sat›lmayacak
hiçbir ﬂey yoktur. ‹ktidara geldiklerinden bu yana orman arazilerini
satmak için seferber oldular.
Ormanlar› satmak için gösterdikleri çaba ve ›srar AKP’nin nas›l
bir ya¤ma ve talan partisi oldu¤unu
göstermektedir.
Ormanlar, Garlar, Okullar...
AKP “para gelsin de nereden gelirse 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›ras›n›n okullara gelmiﬂ olmas›d›r.
Okullar› para getirecek diye satan bir mant›k için bilimin, e¤itimin, kültürün, okuman›n bir anlam›
yoktur.
Öylesine ars›zd›rlar ki, satacaklar› okullar›n yerlerinin çok de¤erli

Garlar Sat›l›k
Okullar Sat›l›k!
H a r ç l a r a z a m y a p a n l a r,
engelliler y ü k s e k o k u l u h a r ç lar›n› bile bin 782'den, 8 bin
605 T L ' y e ç › k a r d › l a r...
Yüzde 500 haraç zamm›!
Ya ¤ m a d a , z a m l a r d a , t a l a n d a s › n › r t a n › m a y a n A K P, sat ma ya d ev am ed iy or...
Önünden her sabah geçti¤imiz,
orda okudu¤umuz, y›llar›m›z› verdi¤imiz okulumuz bir süre sonra yerini 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 bulunan 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›karmak, yüzsüzlüktür.
Yüzlerce okula ihtiyaç oldu¤u
bilinen bir gerçektir. Yeni okullar
yapmak yerine olanlar› satmak, baya¤› bir tüccarl›k ve e¤itimi al›n›p
sat›l›r bir mal haline getirmektir.
Sat›ﬂa ç›kar›lan okullar›n ve arazilerin yeri, tekellerin, talanc›lar›n
iﬂtah›n› kabartacak kadar de¤erlidir.
Arsa de¤erleri milyon dolarlarla
an›lan bu okullar, herﬂeye para gözüyle bakan aç gözlü AKP için para
kayna¤› olarak görülmektedir.

AKP ‹ktidar›nda Herﬂey
Sat›l›kt›r!..
Okullar› satacak bir noktaya gel-

Say›: 189

Kabataﬂ Lisesi
oldu¤unu ve bu sat›ﬂtan “iyi para
kazanacaklar›n›” aç›klama yüzsüzlü¤ünü bile gösterdiler.
“Ö¤rencilere bu okullarda paras›z, bilimsel e¤itim verdik.” deyip,
kaç ö¤renciye e¤itim verildi¤ini
aç›klamak yerine, “okullar› satarsak, ﬂu kadar para kazan›r›z” demek
e¤itimi sadace para gözüyle gördüklerini göstermektedir.
Okullar› satacak olan AKP, okullar›n tatil olmas›n› bekledikten sonra, “harç”lara da, zam yapt›. 20092010 ö¤retim y›l› için ikinci ö¤retimin 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 akademik y›l› ikinci ö¤retim için veteriner fakülteleri bin 976 TL'den 5 bin
276 TL'ye, gemi inﬂaat ve deniz bilimleri bin 782 TL'den 2 bin 549
TL'ye, fen, fen-edebiyat fakülteleri
bin 186 TL'den 2 bin 343 TL'ye, hukuk, 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 havac›l›k yüksekokulu 3 bin 952 TL'den
5 bin 540'a, mesleki teknoloji tütün
eksperli¤i ve ev ekonomisi yüksekokullar› bin 781 TL'den 4 bin 430
TL'ye, engelliler e n t e g re yüksekokulu bin 782'den 8 bin 605 T L ' y e
“ (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 çocu¤unu okutamayacak olmas›,
AKP’yi ilgilendirmiyor.

TALAN
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TECR‹T
TECR‹T

ZULÜMDÜR
ÖLÜMDÜR!
Bir Ölüm Daha! Kenan
G ü l e n K ü r k ç ü l e r ’de
Öldürüldü!

Ölümler, sakatl›klar, hastal›klar
tecritin sonuçlar› olarak hapishanelerde hayati bir sorun durumundad›r. Bundan bir süre önce, Tekirda¤
2 No’lu F Tipi’nde tutulan M u s t a f a
D e m i r yaﬂam›n› yitirdi. Yine Mersin E Tipi Hapishanesi’nde M u s t a fa Elelçi, ilaçlar› verilmedi¤i için,
yaﬂam›n› yitirdi... Batman M Tipi
Kapal› Hapishanesi’nde hükümlü
Recep Çelik öldü.

ﬁizofren hastas› olan Kenan Gülen, hastal›¤› bilinmesine ra¤men
ciddi bir tedavi yap›lmad›¤› ve gereken di¤er önlemler al›nmad›¤›
için yaﬂam›n› yitirdi.
Adana Kürkçüler E Tipi Kapal›
Hapishanesi’nde kalan Kenan Gülen, Adli T›p Kurumu taraf›ndan ﬂizofren teﬂhisi konulmas›na ra¤men
tahliye edilmedi.
Rahats›zlanmas› üzerine sevk

Tedavi etmemenin
yeni yöntemi

mal'le. Kelepçelerinin üzerine basm›ﬂlar. Ellerinde, ayaklar›nda, s›rt›nda çizikler, morluklar oluﬂmuﬂ.
Sol aya¤›n›n üzerine de basam›yor.
Hastaneye sevk yapt›rd›. Yar›m alç›ya alm›ﬂlar. Kemal'in zaten beli
çok kötüydü... Kemal ve hücresindeki 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 götürmüﬂlerdi. Burnunda et parças› varm›ﬂ. Özellikle geceleri nefes almakta zorluk çekiyormuﬂ. Ameliyat olacakt›. Ve o gün de muayene
edip gün vereceklerdi. Kelepçele r i n i a ç m a m › ﬂ l a r. O da muayene
olamad›. Böylece ameliyat› da engellenmiﬂ oldu. Durumu da epeyce
ciddi, umar›z kötü bir ﬂey yaﬂamay›z. Tutsaklar› tedavi etmemenin
yeni bir yöntemine süreklilik kazand›rm›ﬂ oldular. Üçlü sac aya¤›
herﬂeyi bizler üzerinde kullanmaya
devam ediyorlar. Güler Zere'ye yap›lanlar da ortada zaten. Hergün
daha fazla ölüme yaklaﬂmas›n›
sa¤l›yorlar...”

Ali Osman Köse, 5 Temmuz
2009 tarihli mektubunda, Edirne F
Tipi Hapishanesi’ndeki sald›r›lar›
ve tecriti anlatan mektubunda ﬂunlar› yaz›yordu;
"Buralardan sözedeyim de¤il
mi? Yaﬂam›m›zda pek bir de¤iﬂiklik yok. ‹dare Temmuz ay› için
sohbet ka¤›tç›klar›n› da¤›tt›.
2+2+2= 6 saat... belirlemiﬂler. Yani
‘ç›karmayaca¤›z’ demeye devam
ediyorlar.
30 Haziran'da Edip Tarhan ve
Kemal Avc› göz muayenesi için
Devlet Hastanesi'ne gitmiﬂlerdi.
Yine k e l e p ç e l e r i n i a ç m a m › ﬂ l a r.
Muayene olmalar›n› engellemiﬂler.
Kemal doktora keyfilik yapt›¤›n›
ve muayeneyi, tedavilerini engelledi¤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-
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Daha do¤rusu öldürüldüler!

Hapishanelerden giderek daha
çok ölüm haberi gelmeye baﬂlad›.
S›klaﬂan ölüm haberleri tecritin boyutunu, nas›l bir katliama dönüﬂmekte oldu¤unu da göstermektedir.

TECR‹T

edildi¤i Çukurova Üniversitesi T›p
Fakültesi Balcal› Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.
ﬁizofrendi. Hastal›¤› bilindi¤i
halde hiçbir tedbir al›nmad›. Tahliye edilmedi. Öldü. Biz buna KAT L E D ‹ L D ‹ diyoruz.

Kalp Hastas›, Ve Yaﬂl›...
Ama Tek Kiﬂilik Hücrede
Tu t u l u y o r!..
Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’ndeki tutuklulardan olan ‹dris Nas, kalp hastas› olmas›na ra¤men tek kiﬂilik hücrede tutulmaya
devam ediyor.
‹dris Nas daha önce iki kez kalp
k r i z i geçirmiﬂ ve hastaneye kald›r›ld›¤›nda kolundaki kelepçesi dahi
ç›kart›lmam›ﬂ. Yeni bir kriz durumunda ‹dris Nas’a yard›m edecek
kimse yok. Yani göz göre göre, baﬂka deyiﬂle TAAMMÜDEN bir cinayet haz›rl›¤› daha!

72 Ya ﬂ › n d a Tecritte!
Diyarbak›r D Tipi Hapishanesi'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 kalamayacak durumda olmas›na ra¤men tecrit alt›nda tutuklulu¤u sürüyor.

Festus Okey’i katledenler
Yarg›lamay› da engelliyor!
Nijeryal› Festus Okey, 20 A¤ustos
2007'de gözalt›na al›nm›ﬂ ve götürüldü¤ü Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’nde iﬂkenceyle katledilmiﬂti.
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi Festus
Okey'in iﬂkenceyle katledilmesiyle ilgili olarak, ‹ s t a n b u l Valisi Muammer
Güler ve ‹ s t a n b u l E m n i y e t M ü d ü r ü
Celalettin Cerrah hakk›nda, “suç delillerini yok etme, gizleme ve de¤iﬂtirme,
gizlili¤in ihlali, adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs” gerekçeleriyle suç
duyurusunda bulunmuﬂtu.
Okey’in öldürülmesi davas›n›n
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Verdi¤imiz Sözü Tuttu¤umuz Gibi
Ald›¤›m›z Sözleri de Elbetteki Tutturaca¤›z
Merhaba,
Nas›ls›n? ‹nan›yorum ki iyisindir. Bizler de hep oldu¤u gibi iyiyiz.
Sana bu mektupla beraber V›z
Gelir’in 108. say›s›n› gönderiyorum.
Disiplin
Kurulu’nun
10.06.2009 tarihli, 2009/111 say›l›
karar› ile i m h a s › n a k a r a r verilen
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-54 no’lu sayfalar› ç›kard›m tabi yine. G e rekçeyi
ise yazm›yorum. Çünkü tüm sansür
ve yasak kararlar›nda oldu¤u gibi
bunun gerekçesi de ö n c e k i l e r i n
noktas› virgülüne ayn›s›.
Dergilere yönelik keyfi engellemeler de sürüyor. Aylard›r bekletilen Y ü r ü y ü ﬂ 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 tarihli say›lar› verildi. Bunca zamand›r neden bekletildi¤ine ve di¤er say›lar›n›n neden verilmedi¤ine dair
“inceleniyor” d›ﬂ›nda bir cevap veren yok. Pervas›zl›k alm›ﬂ baﬂ›n›
gidiyor. Öyle ki, yat›r›lmas›n›n üzerinden aylar geçmiﬂ olmas›na ra¤men verilmeyen dergilerle ilgili
göstermelik bir yasak karar› bile

üzerinden bir y›l geçmesine ra¤men
henüz Festus Okey’in kimlik tespiti
dahi yap›lamad›. Beyo¤lu 4. A¤›r Ceza Mahkemesi, Festus Okey’in mülteci kimli¤ini tan›m›yor. Oysa Festus
Okey’in yasal bir kurum olan Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤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 ilerleyemiyoruz. Mahkemenin tutumu davay›
uzatmaktan baﬂka bir ﬂey de¤il” dedi.
Tüm iﬂkence davalar›nda oldu¤u
gibi iﬂkenceciler korunmaya devam
ediyor.
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tebli¤ edilmiﬂ de¤il hala.
Tutuklu Aileleri Bülteni’nin
2008/4. say›s› ise... “sak›ncal›” ilan
edilip verilmeyenlerden.
ﬁehitlerimizin ailelerine yazd›¤›m›z mektuplar›n baz›lar› engel lendi. [Birçok arkadaﬂ›n] yazm›ﬂ
oldu¤u mektuplar “sak›ncal›” bulunup gönderilmedi. Hepsinin içeri¤i,
yazan ve yaz›lan kiﬂiler farkl› olmas›na ra¤men, “Disiplin Kurulu” taraf›ndan a y n › g e r ekçeyle hepsi
hakk›nda “ i m h a ” k a r a r › al›nd›.
Gerekçe olarak ise yine mektuplarda; “Terör örgütü ve terör örgütü
mensubu kiﬂileri övücü ve teﬂvik
edici yaz›lar›n olmas›, kiﬂi veya kuruluﬂlar› pani¤e yöneltecek yalan
ve yanl›ﬂ bilgiler içermesi, kurumun
asayiﬂ ve güvenli¤ini tehlikeye düﬂüren, görevlileri hedef gösteren ve
örgütsel haberleﬂme ﬂeklinde yaz›lar›n...” oldu¤u ileri sürüldü. Ama
herﬂeyi bir yana b›rakal›m, mektuplarda b u i d d i a l a r › d o ¤ r u l a y a c a k
bir cümle göstermeye bile gerek duyulmuyor yine.
Aylar önce yat›r›lan eﬂyalar›n bir
ço¤u hala verilmedi, keyfi olarak
bekletiliyor.
Hastane sevkleri yine s›k s›k iptal ediliyor. Aylard›r götürülmeyi
bekleyen insanlar var. Hastane ve
mahkemeye götürülürken, asker taraf›ndan yap›lan aramalarda, “ringteki kameray› kapatmakta kullan›yorsunuz” denilerek üzerimizdeki
mendil ve peçetelere el konulmas›,
kameray› kapatanlar hakk›nda tutanak tutulup bunun idareye verilmesi de sürüyor.
Ankara’da ESP’ye yönelik operasyonda tutuklanan ve ayn› hücrede kalan Cebrail Do¤an, Savaﬂ Balak ve Sercan Üstündaﬂ sabah say›m›nda sald›r›ya u¤ram›ﬂt›. 2 Haziran’da yap›lan bu sald›r›yla ilgili
olarak 9 Haziran’da tüm siyasi tutsaklar olarak suç duyurusunda bu-

lunduk.
...
Bu s›n›rl› örneklerden de görüldü¤ü gibi, buradaki uygulamalarda
o l u m l u a n l a m d a b i r de¤iﬂiklik
y ok . S a ns ü r, yasak, ceza, dayatma
ve keyfi uygulamalar 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 gitmeyelim” anlay›ﬂ›yla hareket edilerek,
her gelindi¤inde mutlaka birﬂeyler
fazla bulunup al›n›yor.
Buralarda f a z l a o l a n › n 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 savunmaya çal›ﬂ›yor.
Yani buralar›n kar›ﬂan›, görüﬂeni
çok oldu¤u gibi, herﬂeyi zulüm ha line getirmek için ç›rp›nan iﬂgüzar›
da çok. Ve buradaki bütün uygulamalarda verilen sözlerin tutulmas›n›, sohbet genelgesinin uygulanmas›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. Sözünü tutmas› gerekenlerin unutturma çabalar› da, acizli¤i gizlemek
için efelenerek yap›lan tecriti ve
tredman› kabul etsinler ça¤r›lar› da
kâr etmeyecek. Verdi¤imiz sözü tuttu¤umuz gibi ald›¤›m›z sözleri de
elbette ki t u t t u r a c a ¤ › z .
Bütün arkadaﬂlar›n sevgi ve selamlar›n› iletiyorum.
Sevgilerimle,
22 Haziran 2009
Rabbena Hanedar
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Aciz Sendikac›lar,
‹cazetci Sendikac›l›k
AKP Hükümeti’nin ç›kard›¤›
Özel ‹stihdam Yasas› için sendikac›lar “köle pazar›”, “iﬂçi simsarl›¤›”, “sendikalar›n yok edilmesi” gibi de¤erlendirmeler içeren aç›klamalar yapt›lar. Aç›klamalar›nda iﬂçi
s›n›f›na ciddi sald›r›lar oldu¤unu
ifade ediyorlard›. Yasan›n ç›kart›laca¤› aylar öncesinden bilinmesine
ra¤men k›llar›n› bile k›p›rdatmayan
sendikac›lar, sanki haberleri yokmuﬂ gibi yasa meclisten geçtikten
sonra zevahiri kurtarmak için sert
(!) demeçler veriyorlard›. Madem ki
söyledi¤iniz gibi ç›kar›lan yasa “köle pazarlar›”n›n kurulmas›d›r, “iﬂçi
simsarl›¤›”d›r, “sendikal örgütlenmelerin yok edilmesi”dir, o zaman
bir iﬂçi sendikas› olarak sizin göreviniz nedir? Yasan›n ç›kmas›na engel olmak de¤il mi? En az›ndan bunun mücadelesini vermek de¤il mi?
Peki siz ne yapt›n›z? Cevab› “H‹ÇB‹RﬁEY”dir. Burjuva politikac›s›,
nas›l ki halk› kand›rarak politika yap›yorsa, düzen sendikac›s› da, iﬂçileri 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 sendikalar›n gündeminden kaç›r›larak gece
yar›s› yasas›yla getirilmesini” eleﬂtirmekteydi. Oysa yasan›n “Türkiye’nin ve sendikalar›n” gündeminden kaç›r›ld›¤› yoktu. AKP, aylar
öncesinden bu yasay› mutlaka ç›kartacaklar›n› ilan etmiﬂti. Ama
sendikalar bunu duymazdan geldiler. Yasa meclisten ç›kt›ktan sonra
bu kez de mücadele etmek yerine
acz içinde yasay› C u m h u r b a ﬂ k a n › ’ n › n v e t o e t m e s i n i beklediler.
Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ ve D‹SK Genel
Baﬂkanlar›, Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ü ziyaret ettiler. Ziyaret
sonras›nda Gül’e yasayla ilgili “ e n diﬂelerini” dile getirdiklerini ve
Cumhurbaﬂkan›’n›n da kendilerini
“dikkatlice” dinledi¤ini aç›klad›lar.
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Evet, emekçiler için “kölelik,
simsarl›k yasas›”, “sendikalar› yok
eden bir yasa” dedikleri Özel ‹stihdam Yasas›’n› engellemek için üç
konfederasyonun yapt›klar›n›n hepsi bu.
Cumhurbaﬂkan›, Özel ‹stihdam
Yasas›’n› k›smen veto etti. Türk-‹ﬂ
baﬂkan› Mustafa Kumlu yasan›n veto edilmesinden dolay› m e m n u n i yetini belirtti. Ama Cumhurbaﬂkan›
ayn› zamanda ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’nun “ a ma c › n d› ﬂ › nd a kul l an › l mas›na iliﬂkin” maddeyi de onay lam›ﬂt›. Kumlu bundan dolay› da
üzüntülerini bildiriyor.
Sendikac›lar›n görevi, ü z ü n t ü l e rin i ya d a me mnuni y et l e rin i aç›klamak de¤ildir. Cumhurbaﬂkan›’ndan icazet dilenmek hiç de¤ildir.
Hak-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salim Us lu da Gül’ün “veto”su üzerine ﬂu iﬂbirlikçi aç›klamay› yapt›: “Bu veto
bir f›rsat olarak de¤erlendirilmeli,
ve çal›ﬂma hayat›na iliﬂkin yasal
düzenlemeler... sosyal diyalog mekanizmalar› iﬂletilerek ele al›nmal›d›r.” (Hürriyet, 11 Temmuz 2009)
Nedir bu f › r s a t? ‹ﬂçilerin haklar›n› bir bir gasbeden, iﬂçileri köleleﬂtiren 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, mücadele yerine diyalog nakarat›n›
tekrarlayan bir sendikac›l›k anlay›ﬂ›yla, herhangi bir sald›r› püskürtülebilir, 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 etmektir; patronlardan, iﬂçilere köle
pazarlar› kuranlardan icazet dilenmek de¤il. Onlarla “sosyal diyalog
mekanizmalar› iﬂleterek” iﬂçilerin
lehine hiçbir ﬂey elde edemezsiniz.

Aldanan ve A l d a t a n
Sendikac›l›k...
Kamuda çal›ﬂan 250 bin iﬂçi ad›na sürdürülen toplu sözleﬂme görüﬂmelerinin, iﬂçilerin taleplerini karﬂ›lamayan bir anlaﬂmayla sonuçland›r›lmas›, Türk-‹ﬂ’e ba¤l› baz› sendikalar taraf›ndan da eleﬂtirildi. Harb‹ﬂ Sendikas› Kocaeli ﬁube Baﬂkan›
Haldun Kurubacak, ﬂöyle dedi geçen haftaki aç›klamas›nda.
“ Türk-‹ﬂ bizi kulland›. Çok büyük hayal k›r›kl›¤› yaratt›. Sal› günü 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 baﬂkan›n›n da, tüm sendikac›lar›n da sormas› 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” yeni bir yöntem de¤ildir ama her toplu sözleﬂme döneminde hala ayn› oyunu oynayabilmektedir.
O halde, tüm sendikac›lar, ken-
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dilerine dönüp, bu oyunun nas›l
böyle y›llard›r sürdürülebildi¤ini
sorgulamal›d›rlar.
Sorun, Türk-‹ﬂ yönetiminin aldatmakta çok becerikli olmas› de¤il, düzen içi sendikac›l›k anlay›ﬂlar›n›n, kand›r›lmaya, aldat›lmaya
hep haz›r olmas›ndad›r.
Hem Türk-‹ﬂ yönetimini eleﬂtiriyor görünüp, hem de y›llard›r bu aldatmacan›n bir parças› olmak, kabul edilemez. Bu da bir aldatmacad›r. Ve bile isteye aldanan sendikac›l›k, ayn› zamanda ALDATAN
sendikac›l›kt›r. Çünkü bu statüko
içindeki sendikac›l›k, iﬂçileri aldatmadan sürdürülemez!
ﬁube baﬂkan› Haldun Kurubacak, bu noktada tekil bir örnek olmay›p, sendikac›lar›n ço¤unun içinde bulundu¤u durumun bir örne¤iB u n d a n s o n r a , y a o n l a r g ide dir. “B
cek, ya bu anlay›ﬂ de¤iﬂecek” diyor, “ K›rg›n›z ve söyleyecek fazla
s öz b ula m› yorum ” diyor. Birincisi,
alt› boﬂ bir sözdür. ‹kincisi, neden
söyleyecek bir ﬂey bulam›yorsu-

Zab›ta Terörüne Son!
Ankara Yüksel Caddesi ve Konur
Sokak’ta tezgah açan seyyar sat›c›lara karﬂ› Çankaya Belediyesi zab›talar›n›n bask› ve engellemeleri yaklaﬂ›k
1 ayd›r sürüyor. ‹ﬂportac›lar yapt›klar› imza kampanyas›, oturma eylemleri ve yürüyüﬂlerle seslerini duyurmaya çal›ﬂ›yorlar.
‹ﬂportac›lar, 11 Temmuz’da Yüksel
Caddesinde toplanarak bir eylem yapt›lar. ‹ﬂporta Emekçileri ‹nsiyatifi, Sokak Sanatç›lar› ve At›k Ka¤›t ‹ﬂçileri
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Rantç›
CHP’yi ‹stemiyoruz” sloganlar› ile
Sakarya Caddesine yürüdüler ve burada bulunan Çankaya Belediye Baﬂkanl›¤› binas› önünde bir aç›klama
yapt›lar. ‹ﬂportac›lar; yaﬂad›kla-r›
tüm s›k›nt›lara karﬂ›n yine de seslerini duyurma çabas›ndan ve hakl›l›klar› konusunda ›srardan vazgeçme-
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E¤er iﬂçiler için ekonomik,
demokratik a nlamda h erﬂey
her gün d aha k ötüye
gidiyorsa v e b unlara k arﬂ›
hiçbir ciddi d ireniﬂ yoksa,
orada sendikalar›n s uçsuz v e
sorumsuz oldu¤u
düﬂünülemez. Suçu da
çözümü d e b aﬂkas›nda
arayan s endikac›l›k
terkedilmelidir.
nuz? Türk-‹ﬂ’in bu anlay›ﬂ›n› “sitem” 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 Çelebi’nin belirtti¤i gibi AKP’nin söz
konusu yasayla ilgili bir aldatmas›
söz konusu de¤ildir. A l d a n m a y a
h a z › r b i r sendikac›l›k vard›r ve sorun da budur. “Aldat›ld›k”, “uyutulduk” diyerek sorumluluklar›ndan
kurtulamazlar.
Niye aldan›yorsunuz? Yasa gündeminizden nas›l kaç›r›l›yor? Bundiklerini belirttiler.
10 Temmuz günü Çankaya Belediyesi’nden yetkililerle görüﬂen iﬂportac›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. Sokaklar göstermelik birkaç çiçekle, birkaç
heykelle ve zor kullanarak güzelleﬂmez… Sokaklarda uyuﬂturucu, kapkaç, h›rs›zl›k, dilencilik, çeteleﬂmeler, fuhuﬂ, açl›k, yozlaﬂma ve çürüme
diz boyu iken sokaklar çiçeklerle güzelleﬂmez!”
Yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde son olarak; “bir dahaki sald›r›lar›nda olacaklardan baﬂta belediye
olmak üzere tüm duyars›z kesimler
sorumlu olacakt›r. Çankaya Belediyesi’ne ve ba¤l› oldu¤u parti CHP’ye
diyoruz ki, eli sopal› yetkililerinizle
bizlere sürekli gelip sosyal demokrasi dersi vermekten vazgeçin!” denildi.

lar sorulacak ve cevaplanacakt›r.
Siz aldanmak istemezseniz birilerinin sizi aldatmas› mümkün mü?
Fakat “aldanmaktan” ziyade yukar›da belirtti¤imiz gibi bir ALDAT MA vard›r. Aldat›lan birileri varsa
onlar da iﬂçilerdir.
‹ﬂçinin hakk›n›n elde edilemed¤i
toplu sözleﬂmeler, en küçük bir direniﬂin sergilenemedi¤i yasalar, ortadad›r. Bütün bunlar karﬂ›s›nda gerekenleri yapmayan sendika yönetimleri, sadece kendi d›ﬂlar›ndaki
kesimleri eleﬂtiren, suçlayan aç›klamalarla iﬂin içinden ç›kamazlar.
E¤er iﬂçiler için ekonomik, demokratik anlamda herﬂey her gün
daha kötüye gidiyorsa ve bunlara
karﬂ› hiçbir ciddi direniﬂ yoksa, orada sendikalar›n suçsuz ve sorumsuz
oldu¤u düﬂünülemez. Suçu da baﬂkas›nda arayan, çözümü de baﬂkas›ndan bekleyen sendikac›l›k terkedilmelidir. E m e k ç i d e n y a n a b i r
sendikac›l›k, iﬂçinin gücüyle, direniﬂiyle, düzene karﬂ› mücadeleyle
yap›l›r.

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 protesto eylemleri yapt›. Pazar’da
gerçekleﬂtirilen eylemde belediye binas› alt›nda toplanan
üreticiler burada yapt›klar› aç›klamadan sonra AKP ilçe binas›na yürüyüp siyah çelenk
b›rak›rken, F›nd›kl› Meydan›’nda buluﬂan çay üreticileride
AKP ilçe binas›na yürüdüler.
Eylemlerde yap›lan aç›klamalarda AKP hükümetine seslenerek çay bedellerinin ödenmesi
istendi. Eylemlerin devam edece¤i belirtilirken Artvin Hopa,
Kemalpaﬂa ve Rize Ardeﬂen’de
çay üreticilerinin eylemler yapaca¤› duyuruldu.
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Bir Türk Askeri; 6 Bin Dolar...
Bir ABD Askeri; 90 Bin Dolar...
Emperyalist ABD’in eski Baﬂkanlar›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 ülke için utanç verici. Fakat, bu ülkeyi yönetenlerin öyle bir utanc› duymayacaklar› da aç›k.
Günlü¤ünde, Türkiye ordusu ve
Türk askeriyle ilgili bir bölümde
ﬂöyle diyor Reagan: “Türkiye’ye güvenlik yard›m› bizim de güvenli¤imizin bir parças›. Bir Türk askeri y›lda 6 bin dolara mal oluyor. E¤er
onu bir Amerikan askeriyle de¤iﬂti rm e ye m e c bu r ka l ›rs a k m a l iye t 9 0
bin dolara ç›k›yor.” (Aktaran, Hürriyet, 12 Temmuz 2009)
Bir emperyalistin a¤z›ndan ç›kan
bu sözler, Amerika Türkiye iliﬂkilerindeki “stratejik müttefikimiz”,
“dostumuz Amerika” sözlerinin bir
maskeden ibaret oldu¤unu sergiliyor. Türkiye Amerika için sömürülecek, ordusu kullan›lacak bir ülkedir, o kadar. Reagan’›n Türk ve
ABD askerleri aras›nda yapt›¤›
“maliyet hesab›” bunu gösteriyor.
Bu hesaptan anlaﬂ›l›yor ki, Türk Silahl› Kuvvetleri, Amerika için “stratejik müttefik” de¤il, u c u z a s k e r
d e p o s u d u r.
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 azalt›lmas›d›r. Bu hesaplar› iﬂgal ettikleri yerlere asker gönderecekleri zaman da yapmaktad›rlar.
Asker, maliyet hesab› yap›lan,
dirisi de, ölüsü de dolar üzerinden
getirip götürdü¤üyle hesaplanan bir
“ m a l ”d›r emperyalist için. ‹ﬂgalleri
askersiz düﬂünemeyecekleri için,
iﬂin maliyet k›sm›n› aç›klamaktan
çekinmiyor emperyalist efendiler.
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UCUZ ASKER

Mehmetçik; 23 sentlik asker
ABD D›ﬂiﬂleri
Bakanlar›ndan
John F. Dulles daha 1950’ler de ,
“NATO'ya en ucuz askeri Türkiye
sa¤l›yor. Bir Türk askerinin bize ma liyeti 23 cent!”tir demiﬂti. Ve ﬂairimiz
Naz›m Hikmet de, Dulles’in sözlerine karﬂ›l›k, ﬂu ﬂiiri yazm›ﬂt›:
“Mister Dulles,
(...) Mesela iki yüz gram et alabilirsiniz
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 kuru so¤an” kadard›r. Ya da “iki yüz
gram et”tir. NATO’nun “23 sentlik
askeri”dir Türk askeri.
Baﬂka nedenlerinin yan›nda, emperyalistler, di¤er ülkelerin askerlerini maliyeti ucuz oldu¤u için kullanmay› tercih etmektedirler.
Emperyalistler, Kore’deki emperyalist savaﬂ için, Türkiye’den asker isterken de, hem Amerikan askeri az ölsün, hem de iﬂin maliyeti
asgariye insin mant›¤› vard› iﬂin
içinde.
TSK’dan Somali için, Afganistan için asker istemelerinde de mant›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 gizlendi hep.

Maliyeti yüksek emperyalist
askerlerin kayna¤› da
yoksullar!
Emperyalizmin ordusunda askerlerin maliyeti daha yüksek; bu

yüzden emperyalizm
onlar› kullanma konusunda çok istekli de¤il. Ama kullanmak
gerekti¤inde de, Vietnam’da, Irak’ta oldu¤u gibi, onlar› yüzbinler, milyonlar halinde ölüme sürer...
Maliyetinin d›ﬂ›nda ‹NSAN olarak 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 “yeﬂil kart” al›p,
Amerikan vatandaﬂl›¤›n› sa¤lama almaya çal›ﬂan göçmenler, iﬂsizlikten
bunalan zenciler ve beyazlar›n en
yoksul kesimlerinden oluﬂmaktad›r.
“Vatan hizmeti” için de¤il, yeﬂil
karta ihtiyaçlar› oldu¤u için, iﬂsiz
olduklar› için orduyu tercih etmiﬂlerdir. Yaln›zca ABD ordusunda de¤il, askerli¤in zorunlu olmad›¤› ülkelerde, emperyalist ordular›n hepsinde asker kaynaklar› ayn›d›r.
Mesela, Almanya’da iﬂsizli¤in
artmas›yla beraber orduya baﬂvurular ço¤alm›ﬂt›r. ‹ﬂsizli¤in daha yüksek oldu¤u Do¤u eyaletlerinde ise,
orduya baﬂvuranlardaki art›ﬂ, çok
daha büyük oranlara ulaﬂt›. Do¤u
eyaletlerinden askerlerin ordu içindeki oran›n›n yüzde 50’ye yaklaﬂt›¤› belirtiliyor.
Sonuçta emperyalizmin üniformas›yla savaﬂanlar da yeni-sömürge
ordular›n üniformas›yla savaﬂanlarda, yoksullard›r. Emperyalizm her
yerde ve her halukarda kendisi için
yoks ullar› savaﬂ t›r›yor.
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 milliyetten “Mehmetçikler” emperyalizmin ç›karlar›na kurban ediliyor.
Sonuçta, TSK’n›n halk›n dostu olmad›¤›, emperyalizmin iﬂgal ordusu,
ucuz asker deposu oldu¤u ortadad›r.
Emperyalistler taraf›ndan kullan›lan, yeri geldi¤inde aﬂa¤›lanan bu
ordu, uﬂakl›k yapmaya devam etmektedir.
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Kavga, inançla
inançs›zl›¤›n
kavgas›yd›!
Her direniﬂ tarih içinde üstlendi¤i rol, kazan›mlar›, halk ve düﬂman
üzerinde yaratt›¤› etkileri itibar›yla
farkl› önemler taﬂ›r. Do¤ru politikalar›n, yerinde kararlar›n ve do¤ru
bir önderli¤in yön verdi¤i her direniﬂ devrimi bir ad›m daha büyüterek, 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 devrimcilere 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 kararl›l›¤› ve kitleselli¤i gören oligarﬂi halk› susturmak, hizaya sokmak
istiyordu. Halka karﬂ› savaﬂta,
ANAYOL hükümeti iﬂ baﬂ›na gelmiﬂti. Plan›n›n iki aya¤› vard›; hapishanelere sald›r› ve Terörle Mücadele 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¤iﬂmesine, DYP-ANAP koalisyonunun
bozulup yerine REFAHYOL hükümeti kurulmas›na ra¤men, de¤iﬂmeden kesintisiz olarak devam ettirildi.
Halk› sindirmenin yolu devrimcileri teslim almaktan geçiyordu.
Bu nedenle de ilk hedef hapishaneler oldu. Buca ve Ümraniye katliamlar›ndan sonuç alamayan oligarﬂi, hapishanelerdeki örgütlülü¤ü da¤›t›p, tutsaklar› yaln›zlaﬂt›rarak, kitlesel direniﬂleri engellemek için
peﬂpeﬂe genelgeler yay›nlad›. Hücre
tipi hapishanelerin, baﬂka bir deyiﬂ-
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le t a b u t l u k l a r › n aç›lmas›n› da
içeriyordu bu genelgeler. Genelgeler yeni bir katliam›n habercisiydi. Hapishanelere yönelik son
y›llar›n en ciddi ve kapsaml› sald›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 kesimleri yeniden düzenin ideolojik
etkisi alt›na çekilecekti.
20 May›s’ta tabutluk genelgelerine karﬂ› yüzlerce beden S ü resiz
Açl›k Grevine yatt›. Direniﬂ 45.
g ü n ü n d e Ö l ü m O r u c u n a dönüﬂtürüldü. 60’l› günlerde bir bir ﬂehitler
verilmeye baﬂland›. Ve sonuçta, kazanan teslimiyeti reddeden, her koﬂulda savaﬂ› sürdürme kararl›l›¤›na
sahip, bedel ödemekten korkmayan
d e v ri m c i i ra d e oldu. Tutsaklar›n
talepleri kabul edildi. Oligarﬂinin
hücre ve teslim alma politikas›, 12
ﬂehit pahas›na içeride ve d›ﬂar›da
69 gün boyunca ilmek ilmek örülen
büyük direniﬂ sayesinde boﬂa ç›kart›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 gelenekselleﬂtirilmesinde at›lm›ﬂ bir ad›m oldu.
Zaferin hemen ard›ndan yap›lan
de¤erlendirmede direniﬂin tarihsel
iﬂlevi ﬂöyle aç›klan›yordu:
“Bu mücadelenin Refah Partisi’nin ve burjuvazinin sald›r›lar›n›n
önünde barikat olma, tutsaklar›n
haklar›n› almas›, Refah Partisi’nin
faﬂist yüzünü ortaya ç›karmas› yan›nda, esas olarak iﬂlevi burjuvazinin inançs›zl›k ve karam sarl›k ya yan düﬂüncelerine vurulan büyük

1996 Ölüm Orucu iﬂte böyle bir
ortamda b u ç arp›kl›klara k arﬂ›
büyük v e g örkemli b ir ç›k›ﬂt›r.
Devrim inanc›n›n, k ararl›l›¤›n
adeta b ir dalga gibi gelip
inançs›zl›¤› vurmas›d›r...
bir darbe olmas›d›r. Bu direniﬂin
as›l kazan›mlar› burjuvaziyle yürütülen ideolojik mücadelede, kazan›lan zafer, moral üstünlüktür. Marksizm-Leninizmin burjuva ideolojisi
karﬂ›s›nda üstünlü¤ünün bir kez daha kan›tlanmas›d›r.” (3 A¤ustos
1996, Halk ‹çin Kurtuluﬂ, M. Ali
BARAN)
1996 Ölüm Orucu hücre tipi hapishanelerin (Eskiﬂehir Hapishanesi’nin) kapat›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Ancak bu direniﬂi çok daha önemli
yapan; esas olarak legalizmle, legal
particilikle, reformizmle derinleﬂtirilen inançs›zl›¤a karﬂ› büyük bir direniﬂ olmas›d›r. 1996 Ölüm Orucu,
inançs›zl›¤a vurulan büyük bir
d a r b e d i r.
Ölüm Orucu, özünde politik ve
ideolojik bir z a f e r d i r. Politik anlamda, düﬂman›n sald›r› politikas›n›
durdurmuﬂtur. ‹deolojik anlamda
ise burjuvazinin bencil, bireyci ideolojisini boﬂa ç›kartm›ﬂ, halk›n devrimden yana saflaﬂmas›n›n önünü
açm›ﬂt›r.
Bu direniﬂ y›llara yay›lan inançl›, ›srarl› bir ideolojik direniﬂin sonucudur. Emperyalist dünya “sosyalizm öldü” diye hayk›r›rken, dev-
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rimciler kuﬂat›lm›ﬂ üslerde “Yaﬂas›n
Sosyalizm” ﬂiar›n› yükselterek, sosyalizmin orak-çekiçli bayra¤›n› dalgaland›r›yorlard›. Burjuvazi ise
“u¤runda ölünecek ideoloji kalmad›” diyerek bencilli¤i, bireycili¤i
kutsuyordu. Reformistler, küçük
burjuva ayd›nlar da emperyalizmin
yönlendirmesiyle “ideolojiler öldü,
hiçbir ﬂey için ölmeye de¤mez” diyorlard›. Devrimciler kayna¤›n›
burjuvaziden alan bütün bu ideolojik sald›r›lara ra¤men MarksizmLeninizmi savunmaya devam ettiler.
‹ﬂte bu nedenle ‘96 Ölüm Orucunun en belirleyici yan›, zaferin ideolojik boyutu olmuﬂtur. Yüzlerce
ölüm orucu gönüllüsüyle burjuvazinin bütün pespaye görüﬂleri yerle
bir edildi. Devrimciler ölünecek de¤erlerin ve bir ideolojinin oldu¤unu
söyleyip bunu da pratikte gösterdiler. Burjuvazinin bencilli¤ine, yoz
kültürüne karﬂ› paylaﬂ›m›, kolektivizmi güçlendirip, fedakarl›¤›n en
görkemli örneklerden birini yaratarak, halka umut oldular.

“Ölüm Orucu Beyinlerde
Devrim Dalgas›n›
Büyütmüﬂtür”
“‘Devrimci durum’ tesbiti yap›l-

d›¤›nda,‘Türkiye devrime gebe’ denildi¤inde alay edenler, b›y›k alt›ndan gülenler yaﬂananlarda bu tesbitin do¤rulu¤unu görebilirler. Kitabi
bir tart›ﬂma yapm›yoruz yine. Ama
iﬂte devrim dalgas› diye bir ﬂey varsa, bundan farkl› bir ﬂey de de¤ildir.
Devrim dalgas› beyinleri sarm›ﬂt›r.
Böyle ölebilmenin aç›klamas› budur. Kahramanl›¤›n kitleselleﬂmesinin anlam› budur. Düﬂman›n iradesini alt etmiﬂ ve soka¤a taﬂm›ﬂ bir
dalgad›r bu... Ölüm oruçlar›n›n ortaya koydu¤u gerçek budur. Bu dev rime, kazanmaya olan inançt›r.”
(Kurtuluﬂ, 17 A¤ustos 1996, Say›: 3)
‘96 Ölüm Orucu, inançs›zl›¤›
y›km›ﬂt›r. Halka yeni bir ahlak›, kiﬂili¤i göstererek devrimcilere güveni ve d e v r i m u m u d u n u büyütmüﬂtür.
Direniﬂ bu niteli¤iyle bütün reformist kesimlerin, küçük-burjuva
ayd›n ve demokratlar›n beyinlerinde depremler yaratm›ﬂt›r. Y›lg›nlar,
yorgunlar, beyinlerini örtük veya
aç›k olarak bireyci düﬂüncenin teslim ald›¤› eskiler, yüzlerce devrimcinin ölüme yatmas› ve ard›ndan
ölümlerin baﬂlamas› karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›na döndüler. Bu, asl›nda halktan,
devrimden uzaklaﬂman›n, inanc›n›
kaybetmenin getirdi¤i bir ﬂaﬂk›nl›kt›. Marksizme-Leninizme

NEDEN ÖLÜM ORUCU?
1996 y›l›nda devrimci tutsaklara yönelik topyekün bir sald›r› baﬂlat›ld›. O dönem iktidarda olan
ANA- Y O L hükümeti taraf›ndan iﬂkenceci, katil
Mehmet A¤ar Adalet Bakanl›¤›’na getirildi. 6, 8, 10
May›s 1996 tarihli genelgelerle devrimci tutsaklar›n
tabutluklara yerleﬂtirilip, birbirlerinden ve halktan tecrit
edilerek teslim al›nmas› hedeflendi.
Bunun üzerine Cezaevleri Merkezi Koordinasyonu'nun karar›yla 20 May›s’da bütün hapishanelerdeki
yaklaﬂ›k 1500 devrimci tutsak Süresiz Açl›k Grevine
baﬂlad›. Tutsaklar›n talepleri ﬂunlard›: 1- Tabutluk genelgesinin iptali, 2- Eskiﬂehir ve di¤er tabutluklar›n kapat›lmas›, 3- Tutsak ailelerine yönelik sald›r›lar›n durdurulmas›, 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 büyürken, hükümet de¤iﬂikli¤i yaﬂand› ve iktidara RE-
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olan inançlar›n› kaybetmenin sonucunda 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 görmezlikten 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 tutsaklar›n siyasi kimliklerini, onurlar›n›
korumak için y›llara dayanan bir
mücadele gelene¤i vard›. Direniﬂ bu
geleneklerin, kültürün, ideolojik ﬂekilleniﬂin üzerine yükseldi. Devrimciler inançs›zl›¤›n körüklendi¤i y›llarda, gerekti¤inde en a¤›r bedelleri
ödemeyi göze alarak halka umut olmaya, sosyalizmi savunmaya devam ettiler.
Türkiye solunun önemli bir bölümü ise, bu y›llarda sosyalizmi sorgulay›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

FAH-YOL hükümeti geldi. REFAH-YOL’ un da
sald›r›y› devam
ettirmesi üzerine
direniﬂ; 3 Te m m u z ’ d a
D H K P - C , M L K P, T K P (ML), T K E P - L e n i n i s t , T K P / M L , T D P v e D i re n i ﬂ H a re k e t i ’ n i n
ortak karar›yla Ö L Ü M O R U C U’na dönüﬂtürüldü.
ZAFER, 27 Temmuz 1996’da direniﬂin 69. günün de 12 ﬂehitle kazan›ld›. Eskiﬂehir tabutlu¤u kapat›ld›.
ﬁu talepler kabul edildi; a- Tutsaklar›n tedavileri ve duruﬂmalara kat›lmalar› önündeki engellerin kald›r›lmas›,
b- Yeni tutuklananlar›n tutukland›klar› il s›n›rlar› içindeki cezaevlerine götürülmesi, c- Cezaevlerinde tek bir
statünün uygulanmas›, d- Siyasi temsilcilik hakk›n›n kabul edilmesi, e- Cezaevlerinde ko¤uﬂlar aras›ndaki iliﬂkilerin önündeki engellerin kald›r›lmas›, f- ‹tirafç›laﬂt›rma dayatmalar›na son verilmesi, g- Tutsak aileleri üzerindeki gözalt› terörünün son bulmas›...
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gözlerini, kulaklar›n› kapatt›lar.. Görmek örgütlemek, örgütlemek de bedel ödemek ve
bir iktidar iddias›na sahip olmak demekti. Bunlardan uzak olanlar, kavgadan da uzak kal›yorlard› do¤al olarak. 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 “bu halk adam
olmaz” düﬂüncesiydi. Devrimcilerin
gücüne, yapabileceklerine, devrimin
dinamiklerini harekete geçirebilece¤ine inanm›yorlard›. Ne onbinlerin
“yasad›ﬂ›” gördükleri devrimci hareketlerin pankartlar› arkas›nda yürümesini, ne de onbinlerin kurﬂunlar›n
üzerine yürüyüp çat›ﬂt›¤› Gaziler’i
anl›yorlard›. Halk›n ölümün üzerine
yürüme kararl›l›¤›n› görmek istemiyorlard›. (Çünkü bunu kabul etmek,
onlar›n y›llard›r yapt›klar› tüm teorileri, teorik bahaneleri çürütecekti.)
Onlar yine burjuvaziden çal›nma
“varoﬂlar” edebiyat›yla meﬂguldüler.
S›n›f mücadelesini, kavgay›, çat›ﬂmay› politik olarak reddedenlerin, düﬂman, savaﬂ, ﬂehit gibi kavramlar› literatürlerinden ç›karanlar›n ölüm orucu karﬂ›s›ndaki tüm duyarl›l›klar› da “aman ölmesinler,
ölümü orucu dursun”dan öteye geçmiyordu. Ölmesin, çat›ﬂ›lmas›n, peki yerine ne yap›ls›n, bu sald›r› nas›l
durdurulsun sorusuna ise verecekleri bir cevaplar› yoktu.
Devrime, devrimcili¤e, halka

Önderlikleriyle,
d i r eniﬂçiler iyle
1996 Ölüm
O r u c u d i reniﬂini
yaratanlar b u
topraklarda devrim ve sosyalizm inanc›n› temsil ettiler.
D i re n i ﬂ i n ü z e r i n d e n g e ç e n
13 y›lda tarih; halka inananlar›n, devrim iddias›n›
büyütmek için bedel ödemeyi
göze alanlar›n çok daha cür etli, kitlesel kahramanl›klar
yaratabilece¤ini gösterdi.
inançs›zlaﬂan reformizm, böyle bir
kitlesel kahramanl›¤›n mümkün olabilece¤ine de, bunun gereklili¤ine de
inanmamaktayd›lar. Bu nedenle de
esas olarak direniﬂin seyircisi oldular. Direniﬂ onlar›n inançs›zl›klar›n›
sars›p y›karak ﬂehitler vermeye baﬂlad›¤›nda, ancak o zaman, s›n›rl› baz› eylemlerle direniﬂe destek verdiler. Ölüm orucunun hemen ard›ndan
ÖDP’liler kendilerinin neden süreci
uzun süre seyredip sadece son birkaç
günde birﬂeyler yapt›klar›n› aç›klarken “Biz ölünece¤ine inanm›yorduk...” diyorlard›. Bu, inançs›zl›¤›n
o günkü koﬂullardaki en somut ifadesiydi. Devrime, sosyalizme inançlar› kalmayanlar, halka da, kendilerine de güvenmemiﬂlerdi. Dolay›s›yla
ne direnerek, mücadele ederek bir
ﬂey kazanabileceklerine, ne de insanlar›n inançlar› u¤runa ölebilece¤ine
inanm›ﬂlard›. Burjuvazinin empoze
etti¤i “Hiçbir düﬂünce u¤runda ölmeye de¤mez” anlay›ﬂ›n› ilk kapanlar da yine y›lg›n, yorgun kesimler
olmaktayd›.

1996 Ölüm Orucu iﬂte böyle bir
ortamda bu çarp›kl›klara karﬂ› büyük ve görkemli bir ç›k›ﬂt›r. Devrim
inanc›n›n, kararl›l›¤›n adeta bir d a l ga gibi gelip inançs›zl›¤› vurmas› d › r...
1996 Ölüm Orucu ﬂehitleri, direniﬂçileri esas olarak devrimi beyinl e r d e b ü y ü t t ü l e r. ‘96 Ölüm Orucunun yaratt›¤› bu sonuç; 2000 Ölüm
Orucunda bu kadar kitlesel bir gönüllülü¤ün ortaya ç›kmas›n› sa¤layan en önemli etkenlerden biri olmuﬂtur. Beyinlerde devrimin büyümesi, dört y›l sonra daha kitlesel bir
kahramanl›¤› yaratt›.
Önderlikleriyle, direniﬂçileriyle
1996 Ölüm Orucu direniﬂini yaratanlar bu topraklarda devrim ve
s o s y a l i z m i n a n c › n › t e m s i l e t t i l e r.
Direniﬂin üzerinden geçen 13 y›lda
tarih; halka inananlar›n, devrim iddias›n› büyütmek için bedel ödemeyi göze alanlar›n çok daha cüretli,
kitlesel kahramanl›klar yaratabilece¤ini gösterdi. Onlarca feda savaﬂç›s›, ‘96 Ölüm Orucu ﬂehitlerinin,
açt›¤› yoldan zafere yürüdü.
Tüm sald›r›lar karﬂ›s›nda ancak
devrim inanc›n› büyüterek direnebiliriz. Halka ve devrime inançs›zlaﬂanlar›n, hayat›n hiçbir alan›nda baﬂar› elde etme ﬂanslar› yoktur. ‹nançs›zl›¤›n teorisini ve politikas›n› yapanlar›n, emperyalizmin ve faﬂizmin
sald›r›lar›n› püskürtmesi, yeni mevziler kazanabilmesi mümkün de¤ildir. Bugün gerekli olan da, inanc› büyüterek, iddiam›z›, fedakarl›¤›m›z›
büyüterek daha büyük direniﬂleri yaratma cüretini göstermektir.

Antalya: ‘Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz!’
“Ö¤rencilere Ücretsiz Ulaﬂ›m
Hakk›” kampanyas› sonunda Antalya Büyükﬂehir Belediyesi'ne imzalar›n teslim edilmesinin ard›ndan,
talepler do¤rultusunda Antalya
Ulaﬂ›m Dairesi Baﬂkanl›¤› ile görüﬂmeler sürüyor.
Ulaﬂ›m konusunda Antalya belki de bir ilke sahip bir ﬂehir. Çünkü
Antalya'da belediye otobüsleri yok.
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Bütün dolmuﬂ ve otobüsler özel ﬂirketlere ait. Antalya'da ﬂehir içi ulaﬂ›m, rayl› sisteme geçmek için yap›lan yol düzenlenmesinden kaynakl› da baﬂl› baﬂ›na bir sorun. Yani Antalya, ulaﬂ›mda belediyenin
görevinin özel sektöre devredilmesi sonucunda felç olmuﬂ bir ﬂehir.
Ulaﬂ›m Daire Baﬂkanl›¤› ile yap›lan görüﬂmede Antalya Özgür-

lükler Derne¤i'nin talepleri olumlu karﬂ›land›. Daire baﬂkan› Nazif Alt›np›nar, Antalya halk›n›n tepki duydu¤u Antkart uygulamas›n› kald›rd›ktan sonra, yeni bir uygulama için
di¤er illerdeki uygulamalar› araﬂt›rd›klar›n› anlatt›. Akp›nar ayr›ca,
ulaﬂ›mda zam yapmayacaklar›n› ve
uygulanacak yeni karttaki kar pay›n›n azalt›larak özellikle ö¤rencilerde ulaﬂ›m ücretini düﬂürebileceklerini belirtti.

96 ÖLÜM ORUCU
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129
Y AS A LA RI

Emperyalizmin
Devrime
2. Bölüm
Sald›r›s›

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 göstergelerinden biridir. Yaz›m›z›n ilk
bölümünde, söz konusu maddenin
tarihi kökenine, maddenin siyasal
niteli¤ine, içerdi¤i yanlara de¤inmiﬂtik. Bu bölümde pratikte nas›l bir
uygulama oldu¤una bakaca¤›z.

Emperya lizm, Hakl›, Me ﬂru
Demokratik Mücadeleyi
“ Te r ö r ” S a y › y o r !
Sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan
sonra ekonomik, siyasi, askeri her
alanda pervas›zlaﬂan emperyalistler,
yeni duruma uygun ekonomik, siyasi ve askeri hedefler belirlediler.
Avrupa emperyalizmi, d›ﬂta ya¤may› ve talan› dizginsizce art›rmay›
hedeflerken, içte de yüzy›llar›n mücadelesi sonucunda ve sosyalist ülkelerle rekabet gere¤i tan›d›klar›
ekonomik, demokratik haklar› parça parça gasbetmeye baﬂlad›lar.
Böyle bir durumda elbette bask›
yasalar›n›n da a¤›rlaﬂt›r›lmas› ﬂartt›.
Bu çerçevede, yeni “aa n t i -t e r ö r ya s a l a r › ” oluﬂturuldu, Ya b a n c › l a r
Ya s a l a r › yeniden düzenlendi. Al m a n C e z a Ya s a s › ’n›n 129’ncu
maddesinde yap›lan düzenlemeler
de iﬂte bunun bir parças›yd›.
Ekonomik-demokratik hak ve
özgürlükler gaspedilirken bu uygulamalara karﬂ› oluﬂacak tepkileri engelleyebilmek için anti-terör yasalar› olmayan ülkelerde anti-terör yasalar›n›n oluﬂturulmas›, Almanya’da ise mevcut 129’ncu maddenin
yeni eklerle geniﬂletilmesi gündeme
getirilmiﬂtir. Almanya’daki terör
yasalar› bütün AB ülkeleri için ör-
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nek oluﬂturmuﬂtur. Ekonomik ve
politik anlamda halk›n haklar›na
sald›r› demek olan “ A j a n d a
2010” da ifadesini bulan emperyalist sald›rganl›k, AB’nin yeni politikas› olmuﬂtur.
1 3 H a z i r a n 2 0 0 2’de Av r u p a
K o n s e y i taraf›ndan ‘Terörizmle
Mücadele’ için A B Çe rç eve Ka ra r › 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 toplumunu sindirmek ve ekonomik, politik veya sosyal yap›s›n› ciddi ﬂekilde de¤iﬂtirmek veya yoketmek
amaçl› iﬂlenen bir suç’ olarak tan›mlanm›ﬂt›r ve bu tan›ma her türlü
mücadeleyi sokmak mümkündür.
Bu suçlar›n iﬂlenmeden ‘tehdit’
oluﬂturmas› dahi, ceza kapsam›na
al›nm›ﬂt›r. Bu tan›ma göre gösteriler, grevler, iﬂgaller ve protesto eylemlerinin de “ t e r ö r suçu” say›lmas›n›n önü aç›lm›ﬂt›r.
Bu çerçevede tüm AB ülkelerinde geçerli olacak ‘Av r u p a Tu t u k l a ma ve ‹a d e E m ri ’ karar› ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu yasa ile bir ülkenin, kendi vatandaﬂ›n› bir baﬂka AB üyesi
ülkeye teslim etmesi öngörülmüﬂ-

129’uncu madde, yeni
ekleriyle, e mperyalist ü lkelerin
demokratik mücadeleyi t erör
demagojileri ile bast›rmas›n›n
ifadesidir. Bu düzenlemelerle
ayr›mc›l›k “ yasalara” g iriyor,
yabanc› düﬂmanl›¤›
resmileﬂiyor, y abanc›lar›n
tutuklanmas›n›n v e s›n›rd›ﬂ›
edilmesinin önü aç›lm›ﬂ
oluyordu.

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›” uygulanmaktad›r. AB içinde tek bir ‘terör’ tan›m›
da yoktur ki bu da bilinçli bir politikad›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 Almanya’n›n suç sayd›¤› eylemler,
Hollanda yasalar›nda suç de¤ildir.
Fakat “ Avrupa Tutuklama Emri Kauyar›nca; Almanya’n›n
rar›”
129b’ye göre iadesini istedi¤i bir kiﬂiyi, Hollanda, Almanya’ya vermekle yükümlü hale getirilmiﬂtir. Bütün
bu düzenlemeler, 129’ncu maddedeki mant›¤›, “terörle savaﬂ” ad›na tüm
Avrupa’ya hakim k›lmaktad›r.

“ K a r a L i s t e l e r ” in
Oluﬂturulmas›
27 Aral›k 2001’de Avrupa Konseyi’nde yeralan 15 ülkenin temsilcileri taraf›ndan O rt ak D› ﬂ ve Gü venlik Politikas› (GASP) çerçevesinde bir ‘Te r ö r Listesi’ oluﬂturulmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Avrupa emperyalizmi bu listelerle çeﬂitli örgütleri ‘etnik milliyetçi ve ayr›l›kç›
terör’, ‘sol kanat terör örgütleri’ gibi kategorilere ay›rarak, bu örgütlerin Avrupa’n›n ‘güvenli¤i’ aç›s›ndan bir tehdit(!) oluﬂturduklar› ididas›yla onlara karﬂ› bask› ve yasaklamalar› hakl› ve mazur göstermeyi
amaçlayan bir düzenleme yapm›ﬂt›r.
Anti-terör yasalar›, terör listelerinin oluﬂturulmas›yla yeni bir biçim alm›ﬂt›r. “Kara liste” ler emperyalizmin ç›karlar›n›n gerekliliklerine göre sürekli yenilenerek, geniﬂletilmiﬂtir. Kara listelerde Avrupa’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.

19 Temmuz 2009

Bu kararla, Avrupa’da temsilcilikleri bulunan örgütlere, örne¤in
ba¤›ﬂ toplad›klar›nda, sosyalist yay›nlar› da¤›tt›klar›nda, kendi ülkelerindeki örgüte destek verdikleri gerekçesiyle dava aç›labilmesi kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Mesela, bu yasa uyar›nca Almanya’da devrimci bir yay›n organ›n›n sat›ﬂ› ‘örgüt üyeli¤i ne’ delil(!) olarak gösterilmiﬂ, dergi
sat›ﬂ›ndan elde edilen paralarla ‘te rör örgütünün finanse edildi¤i’ iddias›nda bulunularak, dergi sat›ﬂ›
yapan çok say›da kiﬂi gözalt›na
al›nm›ﬂ, bu kiﬂiler hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂ, para cezalar› verilmiﬂ ve dergilere el konulmuﬂtur.
AB ve özel olarak da Almanya,
bu anti-terör yasalar› ve terör listeleriyle düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü, örgütlenme özgürlü¤ünü ortadan kald›rm›ﬂlard›r. Bu noktada öyle bir hukuksuzluk hakimdir ki,
“Terör listeleri”ne konularak suçlanan, faaliyetleri yasaklanan örgütlerin itiraz ve savunma haklar› ellerinden al›nm›ﬂ, peﬂin peﬂin suçlu
ilan edilmiﬂlerdir.

129’un A ¤ › r l a ﬂ t › r › l m a s › ,
E mperyalizmin
Pervas›zlaﬂan Sald›rganl›k
Politikalar›n›n Sonucudur
129 . maddenin bu günkü ﬂekilleniﬂi ve uygulan›ﬂ›, emperyalizmin
dünya çap›nda pervas›zlaﬂan sald›rgan politikalar›yla do¤rudan iliﬂkilidir. “Anti-terör yasalar›” , emperyalist tekellerin ihtiyaçlar› ve ç›karlar›na uygun olarak yeniden düzenlenmiﬂ ve geniﬂletilmiﬂtir.
Bu konuda baﬂ› çeken Amerikan
emperyalizminin ilk yapt›¤› düzenlemelerden biri “ Vat a ns e ve rl ik Ya s›” ad›n› taﬂ›yordu. Amerika, bu yasayla, kendisine “dünyan›n herhangi bir yerindeki bir devlete, bir örgüte veya bir kiﬂiye karﬂ› savaﬂ açma, askeri müdahalede bulunma, iﬂgal ve ilhak etme, tutuklama, katletme” hakk›n› tan›yordu.
Sosyalist blokun y›k›lmas› Avrupal› emperyalistlerin de sald›rganl›¤›n› artt›rm›ﬂt›r. Bu sald›rganl›k çok
yönlüdür; eski Do¤u Avrupa ülkele-

Say›: 189

rinin pazarlar›n› ele geçirmek, kendi s›n›rlar› içinde hak gasplar›n› uygulamak, her türlü muhalefeti sindirmek, bu sald›rganl›¤›n esas yanlar›d›r. Artan bu sald›rganl›k politikalar› terör yasalar›n›n da geniﬂletilmesinin önünü açm›ﬂt›r.
11 Eylül’le birlikte ABD geliﬂtirdi¤i ‘terörle mücadele’ politikas›n› tüm dünyaya ihraç etmiﬂtir. Avrupal› emperyalistler de bu politikay›
kabul edip, kendi hukuk sistemlerinde buna uygun düzenlemelere
gitmiﬂlerdir. 11 Eylül, tüm emperyalist ülkeler taraf›ndan içe yönelik
bask› yasalar›n› ve d›ﬂa yönelik iﬂgalleri, ambargolar› meﬂrulaﬂt›rmak
için bir f›rsat olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Alman emperyalizmi de
Amerika’y› izleyerek Vatanseverlik
Yasas›’n›n bir benzerini 129. maddeye ekleyerek, “terörizmle mücadele” ad›na, dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde halklar›n ulusal sosyal kurtuluﬂ mücadelelerini yürüten örgütlere karﬂ› yapt›r›mlar uygulama imkan› elde etmiﬂtir. Bu yeni yasal düzenlemenin Almanya’daki ad›
“ 129b” maddesi olmuﬂtur; ki maddenin 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 düzenlemelerle ayr›mc›l›k “yasalara” giriyor, yabanc› düﬂmanl›¤› resmileﬂiyor, yabanc›lar›n tutuklanmas›n›n
ve s›n›rd›ﬂ› edilmesinin önü aç›lm›ﬂ
oluyordu.

129 ’ncu Maddeyle
Am a ç l a n a n Ne d i r ?
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 genelinde 1362 kiﬂi hakk›nda 129a maddesinden soruﬂturma aç›lm›ﬂ, sadece 38 kiﬂi bu maddeden yarg›lanm›ﬂt›r. Son beﬂ y›l içinde 129 maddelerine dayan›larak aç›lan 431 soruﬂturma davas›n›n 428’i ilerici, anti-emperyalist, anti-faﬂist ve dev-

rimcilere karﬂ› aç›lm›ﬂt›r.
129a maddesi devlete kiﬂi veya
kurumlar› denetlemek, telefon dinlemek, internet trafi¤ini izlemek, takip etmek, ev ve kurum bask›n› gibi
imkanlar sa¤lamaktad›r. Polis bu
yasalar sayesinde Almanya’da yabanc› ve bütün muhalif kesimleri
denetim alt›nda tutmaktad›r. Amaç;
sindirmek, gözda¤› vermek, ‘terör’
zanl›s› olarak ilan ettikleri kiﬂileri

129a maddesi devlete kiﬂi veya
kurumlar› d enetlemek, telefon
dinlemek, internet trafi¤ini
izlemek, takip etmek, ev ve
kurum b ask›n› g ibi i mkanlar
sa¤lamaktad›r. Polis bu yasalar
sayesinde A lmanya’da y abanc›
ve bütün muhalif k esimleri
denetim a lt›nda t utmaktad›r...
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 iﬂeyebilecek potansiyelde (!) olanlar›n da denetim alt›na al›n›p, etkisizleﬂtirilmesi hedeflenmiﬂtir. Polisin ve gizli
servisin iddialar› mahkemeler taraf›ndan delil olarak kabul edilmektedir. 129’a yap›lan bu ekler, Almanya’n›n polis devleti niteli¤ini daha
da pekiﬂtirmiﬂtir.
Emperyalist sistem genelde ‘anti-terör’ yasalar›yla, özelde de 129.
maddedeki gibi de¤iﬂikliklerle, sistemin iﬂleyiﬂini ve “istikrar›n›” tehlikeye atabilecek bütün direniﬂleri
ezmeyi hedeflemektedir. Düzenlemeyle, demokratik mücadele terö-
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rist faaliyet olarak gösterilmektedir.
129b maddesiyle de Almanya d›ﬂ›ndaki ilerici, ulusal ve devrimci örgütlerde hedef haline getirilerek,
uluslararas› düzeyde her türlü s›n›fsal, sosyal, ulusal mücadeleler ‘terör’ olarak görülerek, bast›r›lmak
istenmektedir.
Devrimci Hareketin 129. maddenin y›llard›r hedefi haline gelmesinin nedeni; devrim ve sosyalizmdeki kararl›l›¤›d›r. Devrimci Hareket 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 Türkiye polisi ve M‹T’iyle birlikte iddianameler haz›rlanarak, yalan yanl›ﬂ belgelerle devrimciler tutuklanmakta, 129 maddelerinin en üst s›n›r›ndan cezalar verilmektedir.
Almanya ve tüm Avrupa’n›n rahats›zl›¤›; yok ettik, bitirdik dedikleri sosyalizm ideolojisinin Avrupa’da halen yaﬂ›yor olmas›d›r. Avrupa 160 y›ld›r ayn› komünizm korkusuyla yaﬂamaktad›r.

129 ’ n c u M a d d e n i n
T ü r k i y eli Devrimcilere
Yönelik Uy g u l a m a s›
Tüm bu yasalar Alman tekellerinin s›n›fsal ç›karlar› için ç›kart›lm›ﬂ, 200 y›ld›r Alman devrimcilerinin 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-
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m›ﬂ, haklar›nda soruﬂturmalar aç›lm›ﬂt›r.
Bu yeni yasal düzenlemeler sonucunda,, 1 Nisan 2004’de Türkiye’deki iktidar›n talebiyle dört Avrupa ülkesinde ayn› anda ‘DHKP-C
operasyonu’ yap›labilmiﬂ, insanlar
gerekçesiz gözalt›na al›nm›ﬂ, ev, iﬂyerleri ve bürolar› bas›lm›ﬂt›r. Bu
bask›n› Kas›m 2006 Almanya’da
de¤iﬂik ﬂehirlerde onlarca eve, derne¤e yap›lan bask›nlar ve Türkiyeli
devrimciler Mustafa Atalay, Ahmet
Düzgün Yüksel, Devrim Güler ve
Hasan Subaﬂ›’n›n tutuklanmas› izlemiﬂtir. Ard›ndan Nisan 2007’de Faruk Ereren ve ‹lhan Demirtaﬂ isimli
devrimciler tutuklanm›ﬂt›r. Son olarak da 5 Kas›m 2008’de Anadolu
Federasyonuna ve ba¤l› derneklere,
evlere bask›nlar düzenlenmiﬂ, Federasyon Baﬂkan› Nurhan Erdem ve
üyeleri Cengiz Oban, Ahmet ‹stanbullu tutuklanm›ﬂt›r.
9 devrimci Türkiye faﬂizmine
karﬂ› ç›kt›klar› ve Avrupa’da yaﬂayan yabanc›lar›n haklar›n› savunduklar› için tutuklanm›ﬂ olup, 129b
maddesinden yarg›lanmaktad›rlar.
Bu davalar Alman emperyalizminin,
Türkiyeli devrimcileri sindirmek
için açt›¤›, üstünü de terör demagojisiyle örttü¤ü siyasi davalard›r.
Almanya, devrimcileri Almanya’daki eylemlerinden de¤il, ‘örgütün Türkiye’deki eylemlerinden dolay›’ 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 engellenmesi 129b maddesine dayan›larak yap›lmamaktad›r.

‘A nti-Te r ö r Ya s a l a r › ’n a
129’a K a r ﬂ › M ü c a d e l e ,
Emperyalist Ülkelerde
Ya ﬂ a y a n Yerli, Ya b a n c ›
Herkesin Sorunudur:
Avrupa emperyalistleri, anti-demokratik uygulamalar konusunda
Amerikan gericili¤iyle ve Türkiye

faﬂist rejimiyle yar›ﬂ halindedir. Fakat Almanya’n›n ikiyüz y›ll›k ‘antiterör yasas›’, son ikiyüz y›ld›r s›n›flar mücadelesini nas›l engelleyemediyse; bundan sonra da bu amac›na
ulaﬂamayacakt›r.
129 Yasalar›, tüm sola, ilerici,
demokratik, sosyalist güçlere sald›r›d›r. Tüm emekçilere ve halka sald›r›d›r. Bütün sol güçler, bütün ilerici, sosyalist, demokrat güçler, BU
YASAYA KARﬁI DAYANIﬁMA
içinde olmal›d›r.
Dayan›ﬂmak mücadeledir. Dayan›ﬂmak çat›ﬂmakt›r. Alman devletiyle, Alman emperyalizmiyle çat›ﬂmakt›r.
129 yasalar›na ve özel olarak da
129b yasas›na karﬂ› mücadele etmek, devam etmekte olan 129b davalar›n› sahiplenmekten geçmektedir. 129b davalar›na sahip ç›kmak
demokrasi mücadelesine sahip ç›kmakt›r. Faﬂizme ve emperyalizme
karﬂ› ç›kmakt›r.
Almanya’da Türkiyeli devrimcilerin yarg›land›¤› 129b davalar›
bundan sonra Almanya’da aç›lacak
129b davalar› için de ö r n e k teﬂkil
edecektir. Bu davalarla ilgili al›nacak kararlar sadece yarg›lanan devrimcileri de¤il; bütün devrimcileri,
göçmenleri ve göçmen örgütlenmelerini de etkileyecektir.
Bütün terör yasalar›n›n ve hapishanelerde uygulanan tecritin tek nedeni, devrimcilerin tasfiye ve imhas›d›r. Bunu engellemek hak ve özgürlüklere sahip ç›karak, güçlü bir
demokrasi mücadelesi vermekten
geçmektedir. Demokrasi mücadelesinin tek dayana¤› mücadelenin
hakl›l›¤› ve meﬂrulu¤udur.
129’uncu madde bütün göçmenleri hedeflemektedir, bu yasalara
karﬂ› ancak dayan›ﬂma içinde olarak, birlikte mücadele ederek karﬂ›
ç›k›labilir. Emperyalizm 200 y›ld›r
s›n›f kiniyle emekçilere, devrimcilere sald›rmaktad›r. Emperyalizmin
s›n›f kininin karﬂ›s›na proletaryan›n
s›n›f kiniyle ve ezilenlerin dayan›ﬂmas›yla ç›k›lmal›d›r.
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KARﬁI-DEVR‹M‹N
CÜRET‹

Emperyalistler, dünya haklar›n›n
kan›n› emiyor, 6 milyar insan›n
eme¤ini sömürüyorlar... Sömürdükleri ülkelerin yeralt›, yerüstü tüm
zenginliklerine el koyup halklar› aç
b›rak›yorlar.
Dünya üretiminin büyük bir k›sm›n› bir avuç nüfusu bar›nd›ran emperyalist ülkeler tüketiyor. Emperyalizmin yaratt›¤› bu açl›k, iﬂsizlik,
adaletsizlik tablosunda sömürülen
ülkelerden, emperyalist ülkelere
do¤ru engellenemeyen bir insan göçü yaﬂan›yor. Emperyalistler ony›llar 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 kambur, bir yük gibi görüyor. Göçmenlerin, sistemin ihtiyaçlar› aç›s›ndan
“gereksizleﬂen” bir k›sm›n› “baﬂ›ndan atmaya” çal›ﬂ›rken, yabanc›
düﬂmanl›¤›n› geliﬂtirip k›ﬂk›rtarak,
sistemin kendi çeliﬂkilerinin üstünü
örtmek istiyorlar. Emekçilerin mücadeleyle kazand›klar› sosyal haklar› gasp edilirken, iﬂsizlik büyüyüp,
ücretler düﬂerken, sanki bunun sorumlusu göçmenlermiﬂ gibi, halk›n
tepkisi onlara yöneltiliyor.
Bu çerçevede, göçmenlerin haklar›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 ﬁANTA J A
dönüﬂmüﬂ durumda. Günlük yaﬂamda göçmenlere, “yabanc›lara”
yönelik aﬂa¤›lama ve müdahaleler

Say›: 189

yayg›nlaﬂ›rken, göçmenlere yönelik
hakaretler, bask›lar, giderek daha
aleni ve pervas›z hale geliyor. Burjuva politikac›lar›n art›k daha s›k
rastlanan ›rkç› demeçleri de bu pervas›zlaﬂman›n göstergelerinden biridir.
Geçti¤imiz günlerde ‹ngiltere’deki faﬂ i st Bri t a nya U l us al Pa rtisi (BNP) lideri ve Avrupa parlamentosu milletvekili Nick Griffin,
A f r i k a ’ d a n AB ü l k e l e ri n e y a s a
“A
d›ﬂ› göçü önlemenin tek yolunun
sert önlemler a lm a k o l d u ¤ u n u ”
belirterek ﬂöyle diyordu:
“Güvenlik güçlerinin mülteci
teknelerinin birkaç›n› bat›rmas›
g e re k i r.” (Milliyet, 10 Temmuz
2009)
Göçmen halklara karﬂ› apaç›k
bir düﬂmanl›k dolu olan bu aç›klama, kuﬂku yok ki, IRKÇILI⁄IN EN
ALEN‹ ﬂeklidir. Fakat bu aç›klaman›n kendisi kadar vahim olan yan›
ise; b u t ü r ö n e r i l e r i n b u k a d a r
aleni yap›labilir hale gelmesidir.
Tüm dünyaya demokrasiden, insan h ak lar›n dan bah seden emp e r y a l i s t l e r, kendinden olmayan›
i n s a n o l a r a k b i l e g ö r m ü y o r.
Emperyalistler, kendilerine karﬂ›
yap›lan tek bir eylemde bile k›yameti kopart›rlar. “Terörist faaliyetler” diye ülkeleri iﬂgal ederler. Fakat kendileri için her ﬂey hakt›r.
Tam bir haydutlukla “mülteci ge m i l e r i n i n b i r- k a ç › n › b a t › r m a k t a n ” bahsedebiliyorlar. Her y›l mültecileri 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 partiye ait olmay›p, farkl› boyutlarda da
olsa, hemen bütün emperyalist ülkelerde giderek kabul görmektedir.
Geçti¤imiz günlerde ‹talya Senatosunda göçmenlere iliﬂkin ç›kart›lan
yasa buna örnektir.

I r k ç › l › ¤ › n C ü r eti!
Bu yasaya göre;
Göçmenlerin s›n›rd›ﬂ› merkezlerinde –ki her biri art›k Nazi toplama
kamplar›n› arat›r hale getirilmektedir– tutulma süreleri 2 aydan 6 aya
ç›kar›ld›. Buna ba¤l› olarak göçmenleri 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 hapis cezas›
verilecek. Irkç› politika, göçmenlere ‘vebal›’ gibi yaklaﬂ›lmas›n› istiyor. Yine bu yasaya göre, kaçak
göçmenlerin görüldü¤ünde ihbar
edilmesi istenerek, tüm halk göçmenlere karﬂ› düﬂmanlaﬂt›r›l›yor.
Bu çerçevede ayr›ca kaçak göçmenleri yakalamak için “sivil güvenlik ekipleri”nin kurulmas› öngörülüyor. Yani “göçmen av›!” düzenlenecek. Bu ekiplerde daha baﬂ›ndan itibaren ›rkç› kesimlere yer
veriliyor.

Ayr›mc›l›¤›n Alenileﬂmesi
ve Yasallaﬂmas›
Alman Ceza Yasas›’n›n 129,
129a ve 129b maddeleri de, faﬂist
içerikleri bir yana, kopkoyu bir ›rkç›l›¤› içermektedir. Bu maddelere
göre “suç” say›lan ayn› olay› bir Alman 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
5 y›l, göçmene ise 10 y›l’d›r.
Burjuva demokrasisinin eﬂitlik
anlay›ﬂ› art›k bi çi ms el huku k düzeyinde bile yokedilmektedir. Burjuva hukukunun o klasik “ y a s a l a r
ö n ü n de h e rk e s e ﬂ i t t i r ” ilkesi, art›k
aç›kça ayaklar alt›nda, daha do¤rusu I R K Ç I L I ⁄ I N R E S M ‹ Ç ‹ Z M E L E R ‹ ALTINDA çi¤nenmektedir.
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‹ﬂkenceyi Savunma
C ü reti
Emperyalistler
ikiyüzlüdür.
Uluslararas› sözleﬂmelerde iﬂkenceyi suç sayarlar. Ama iﬂkence yapmay› kendilerine hak görürler.
Amerika’n›n iﬂkencehaneye dönüﬂtürülmüﬂ uçaklar›, gemileri dünyan›n dört bir yan›nda dolaﬂmaktad›r.
Bunlara “insan haklar›”ndan bahseden 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 demokrasisi bir anlamda kendini inkar
etmeye gitmektedir.
Fakat bütün bu öneri ve yasalar›n kendisinden daha vahim olan›,
bu tür önerilerin yap›labilece¤i siyasal, kültürel bir ortam›n yarat›lm›ﬂ olmas›d›r.
Bu tür iﬂkenceci veya ›rkç› öneriler bir gün Almanya’da, bir baﬂka
gün ‹talya’da, ‹ngiltere’de, Fransa’da ya da baﬂka bir emperyalist
ülkede çok rahat bir ﬂekilde yap›laBurjuva demokrasisinin
hukukunda yeni bir h u k u k
garabeti daha:

‘N‹YET’E CEZA
Almanya Federal Konseyi’nde yeni bir Terörle Mücadele Yasas› ç›kart›ld›.
Bu yasaya göre; kanunda
suç say›lan eylemler henüz
hayata geçirilmemiﬂ de olsa
cezaland›r›lacak.
Suç iﬂleme niyeti” bu ya“S
sayla suç kapsam›na al›n›yor.
“Suç iﬂleme amac›yla terör
kamplar›nda e¤itim görmek”
10 y›la kadar hapisle cezaland›r›labilecek. Ayr›ca silah temin etmek veya saklamak,
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bilmekte ve hak etti¤i, olmas› gereken tepkiyi görmemektedir. Burada
dikkat çekici bir di¤er nokta da ﬂudur; bu öneriler ilk önce o toplumlarda ›rkç› faﬂist düﬂünceleri savunmakta en “uç”da görünen kiﬂiler taraf›ndan gündeme getiriliyor. Halk›n tepkisi sadece bu partilere yöneliyor. Bu partiler nas›l olsa ›rkç› faﬂist partiler diye halk›n tepkisi bu
partilerin d›ﬂ›nda sisteme yönelmiyor. 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 oynuyorlar. Bir süre sonra bak›yorsunuz ki
“uç” denilen görüﬂleri o ülkelerin
en büyük partileri, sosyal demokratlar›, yeﬂilleri taraf›ndan da savunulmaya baﬂlanm›ﬂ.
Seçimlerde ›rkç›, sa¤c›, milliyetçi partilerin yükseliﬂi bunun en belirgin göstergesidir. Sosyal demokrat diye bilinen partiler bile politikalar›n› milliyetçilik üzerine oturtuyor.
Emperyalistler, daha çok ve daha 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-

bomba yap›m›nda kullan›lan
maddelerin al›nmas› veya
saklanmas› da suç unsuru say›lacak.
Ayn› zamanda “terör örgütleri ile iliﬂki kurmak”
bomba kurma k›lavuzu bulundurmak veya yapmak terör suçu kapsam›nda ele al›nacak.
Bu yasa esas olarak
ABD’nin emperyalist “önle yici savaﬂ doktirini” ad› verdi¤i politikas›yla ayn› mant›ktan kayna¤›n› almaktad›r.
“Eylemleri yap›lmadan önlemek” ad›na, niyetler, düﬂünceler suç haline getirilmekte,
haklar gasbedilmektedir.

delesini de engelliyor. Sorunlar›n›n
as›l kayna¤›n›n emperyalist sistem
oldu¤unun üstünü örtüyor.
Bu tür düﬂüncelerin resmi a¤›zlarda, resmi politikalara dönüﬂmesi,
yasalar halini almas›, ›rkç› örgütlenmeleri daha da güçlendirirken, ›rkç›
sald›r›lar›n da artmas›na neden oluyor. Bugüne kadar baﬂta Almanya
olmak üzere birçok emperyalist ülkede göçmenlere karﬂ› çok say›da
sald›r› gerçekleﬂtirildi. ‹nsanlar öldürüldü.
Emperyalizmin azg›n sömürüsü
göçmenler üzerinden yaratt›¤› düﬂmanl›klarla gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Halklar›n emperyalizmin sömürüsüne yönelecek tepkisi birbirine yöneliyor ve her geçen gün daha da
azg›nlaﬂan sömürüsüne karﬂ›s›nda
birlikte mücadelesi engellenmek isteniyor.
Irkç›l›¤a, milliyetçili¤e karﬂ›
halklar›n panzehiri, birlikte mücadeledir. Göçmenler, hem kendi aralar›nda, hem bulunduklar› ülkelerin
halklar›yla birlikte mücadeleyi hedeflerken, as›l görev emperyalist ülke halklar›na, emekçilerine düﬂmektedir; emperyalist ülke halklar›, ›rkç› politikalar›n arac› ve aleti
olmay› ve göçmenlere düﬂmanlaﬂt›r›lmay› reddetmelidirler.

Nurhan, Cengiz ve
Ahmet’e Özgürlük!
Almanya’n›n Köln ﬂehrinde Özgürlük Komitesi taraf›ndan baﬂlat›lan ‘ N u r h a n ’ a C e n giz’e A h m e t ’ e Ö z g ü r l ü k ’ kampanyas›,
Köln’ün Dom kilisesi önünde 26 haftad›r devam ediyor.
11 Temmuz’da da
kampanya çerçevesinde stant aç›ld›. Stantta, tutsaklar›n resimlerinin yer ald›¤› pankartla tutsaklar için özgürlük istendi, bildiri
da¤›t›m› yap›larak Almanya’n›n hukuksuzlu¤u teﬂhir edildi.
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G-8'den D ünya H alklar›na S adaka...
EMPERYAL‹ST EKONOM‹N‹N HALKLAR ‹Ç‹N
ÇÖZÜMÜ YOKTUR!

‹talya'n›n L’Aquila kentinde yap›lan “ eko nomi k kri z in A f r i k a ' y a
etkileri ve g›da güvenli¤i” konulu
G-8 zirvesi, 11 Temmuz’da sona erdi. Bu toplant›ya ABD, Japonya, Almanya, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya, Kanada ve Rusya'n›n oluﬂturdu¤u G8’lerin yan› s›ra ; G-5’ler diye adland›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 Komisyonu gibi yeni sömürge ülkelerle; BM, IMF, ILO ve AG‹T gibi emperyalist örgütler kat›ld›.
‹talya Baﬂbakan› Silvio Berlusconi toplant› sonucunu bas›na ; “Biz
15 milyar dolarl›k bir yard›m fonu
oluﬂturulmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›k
ama Afrika ülkelerinden gelen öneriler üzerine bu rakam› 20 milyar
dolara ç›kard›k.” (Bas›n, 11 Temmuz 2009) aç›klamas›nda bulundu.
Emperyalist zirvenin en önemli
karar›, açl›k sorunu için 20 milyar
d o l a r l › k b i r bütçe oluﬂturmas›yd›.
Haber gazetelerde “Zenginden fakire 20 milyar $”, “Zenginler kesenin
a¤z›n› açt›”, “Yoksula yard›m ya¤acak” 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? Elbette hay›r.
Bu anlamda, mesela “zirveden

Say›: 189

Emperyalistler,
yoksul ü lkelere
“sadaka” v erme k arar›
ald›!
Halklar›n s adakaya
de¤il, haklar› olana,
lütfa de¤il, adalete
ihtiyac› var!
20 milyar dolarl›k
“yard›m p aketi”, a çlar›
doyurmak için de¤il,
tekellerin h uzuru v e
istikrar› için al›nm›ﬂ bir
karard›r.
Açl›¤› emperyalizm
yarat›yor; t ok o lman›n
yolu, emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›ktan,
kapitalizme k arﬂ›
sosyalizmden geçer!
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 ihtimal içinde saymak, emperyalizmi
do¤ru tahlil edememektir. Açl›¤›n
sorumlular›n› görememektir.
Emperyalistlerin “açl›k sorununu çözmek” gibi bir gündemi de
olamaz. Bu kapitalist sistemin özüne ayk›r›d›r.. Onlar, bu açl›¤›, yoksullu¤u yaratanlard›r.
Peki öyleyse, bu konuda neden
böyle bir “yard›m paketi” karar› ald›lar?

Amaç, A ç l a r › D o y u r m a k m › ?
Susturmak m›?
20 M‹LYAR DOLAR, AÇLARI
DOYURMAK ‹Ç‹N DE⁄‹L, TEKELLER‹N HUZURU VE ‹ST‹KRARI ‹Ç‹N al›nm›ﬂ bir karard›r.
Emperyalizmin sorunu öncelikle

açlar›n doymas› de¤il, açl›¤›n ulaﬂt›¤› boyutlar›n sistem aç›s›ndan tehlike yaratabilecek bir öfkeyi, tepkiyi aç›¤a ç›karmas› ihtimalidir. Yard›m paketleri, yani sadakalar, iﬂte
esas olarak bu ihtimali asgariye indirmek 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› 1 M ‹ LYAR’a ç›kartt›¤› ve
“aç insanlar›n say›s›ndaki rekor art›ﬂ›n›n dünyada bar›ﬂ ve güvenlik
üzerinde t e h d i t oluﬂturdu¤u” belirtiliyordu. Raporun özeti ﬂudur: Düy a d a h e r 6 k i ﬂ i d e n b i r i s i a ç. H e r
altm›ﬂ saniyede bir çocuk açl›ktan
ölüyor. Emperyalizmin as›l korkusu
da iﬂte burada baﬂl›yor.
BM Dünya G›da Program›’ndan
Jo sette Sheeran, geçen y›l g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂtan dolay› en az 30
ülkede ciddi “kar›ﬂ›klar›n” oldu¤uAç bir
nu belirterek ﬂöyle diyor: “A
dünya t ehl ike l i bi r d ü n y a d › r. Yiyecek bulamayan insanlar›n sadece
üç seçene¤i bulunuyor: Ay a k l a nmak, göç etmek ya da ölmek.”
(Radikal, 21 Haziran 2009)
Sorun budur. Emperyalistlerin
açlar›n say›s›ndaki art›ﬂtan rahats›zl›k nedeni budur. Nitekim, G-8’de
açl›k meselesinin temel gündem haline gelmesinin nedeni de “g›da güvenli¤i konusu... krizle birlikte baz›
ülkelerde ﬂiddet olaylar›n›n yaﬂanmas› üzerine öncelikli hale geldi.”
diye izah ediliyor. (Taraf, 11 Temmuz 2009) 20 milyar dolarl›k sadaka paketi de bunun için.
Asl›nda açlar›n ölmesi emperyalistlerin 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

G-8
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G-8’den...
önlem(!) al›yorlar.
Zirvenin esas gündemi, açlar›n
tekellerin si ya si i st i krar, üzerinde
o l u ﬂ t u r d u ¤ u t e h d i d i n nas›l engellenebilece¤i olmuﬂtur. Evet söylenen çok aç›kt›r. Açl›¤›n belli boyutlar›n ötesine taﬂmas›, sistemin istikrar› için tehdit oluﬂturmaktad›r ve
bu nedenle de bu “tehdidi” yumuﬂatmak ve bertaraf etmek istemektedirler.
Son bir y›lda iﬂsizler ordusuna 1
milyon 125 bin kiﬂinin daha eklendi¤i ülkemizde de durum farkl› de¤il. AKP iktidar›, yoksullara sadaka
da¤›tarak sorunun büyümesini engellemeye çal›ﬂmaktad›r. Ancak sadaka anlay›ﬂ› sadece AKP'ye özgü
de¤ildir. Emperyalistlerin ve yeni
sömürgelerin tümü farkl› isimler ve
biçimler alt›nda, kitlelerin hoﬂnutsuzlu¤unu, tepkilerini yumuﬂatmak,
tepkilerinin farkl› alanlara kaymas›n› engellemek için bu yöntemi kullanmaktad›rlar.
Dünyadaki bütün açl›¤›n, yoksullaﬂman›n sorumlusu emperyalizmin ekonomik, siyasi, askeri politikalar›d›r. Afrika’y› sömürgeleﬂtirerek tüm yeralt› ve yerüstü zenginliklerine, elmas›na el koydular. Afrika’n›n bütün zenginlikleri emperyalist tekellerin kasalar›na akt›. Afrika’y› yüzmilyonlarca aç›n yaﬂad›¤›, içme suyunun bile bulunamad›¤›
bir k›ta haline getirdiler. Ondan son-

‹talya’da, Emperyalist
Zirve Protesto Edildi...
‹talyan polisi sald›r›lar›na zirve
baﬂlamadan önce baﬂlad›. G-8 zirvesine “sald›r› planland›¤›” iddias›yla evlere bask›nlar düzenlendi,
dört kiﬂi tutukland›. Berlusconi yönetimi zirve nedeniyle Schengen
Antlaﬂmas›n› geçici bir süre için
ask›ya ald›¤›n› aç›klad›
‹talya devleti, ülkeye giriﬂlerde
yasaklar koyarak, anti-emperyalistlerin ülkeye giriﬂini zorlaﬂt›rd›.
Ola¤anüstü güvenlik önlemleri alarak, kentlerde adeta s›k›yönetim
ilan etti. Zirveyi 15 bin polis, füze-
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Ahlaks›zlar›n
riyakarl›¤›...
Dünyadaki yoksullu¤un en büyük
sorumlular›ndan ABD’nin baﬂkan›
Obama, “yoksullara yard›m etmek,
zengin ülkelerin ahlaki sorumlulu ¤ u d u r ” diye konuﬂtu. Obama’n›n
“ahlaki sorumluluk” üzerine konuﬂmalar› bütün emperyalistlerin ortak
riyakarl›¤›n› yans›tmaktad›r. 1 milyar insan› aç b›rakma ahlaks›zl›¤›
zaten emperyalistlere aittir.
*

G-8 kararlar›nda, aç›klamalar›nda s›k s›k "g›da güvenli¤i" kavram›
kullan›ld›. Bu da burjuvazinin bir
çok kavram› gibi, "sürdürülebilir
kalk›nma", "geliﬂmekte olan ülkeler", "eriﬂilebilir e¤itim" kavramlar›
gibi, sapt›r›c›, sorunu gizleyici kavramlardan biriydi. Emperyalistler
açl›k demiyorlar, yoksulluk demiyorlar, bunun yerine "g›da güvenli¤i" diyorlar. Böylece açl›¤›n üzerine
kavramlardan yeni bir perde örtülmüﬂ oluyor. Ne “g›da güvenli¤i”;
sorunun ad› AÇLIK’t›r, AÇLIK!

ra da “Afrika’ya yard›m” masallar›yla kurtar›c› rolüne soyundular.
2005’de yap›lan G-8 toplant›s›nda 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› alm›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 fazlas›d›r.
Emperyalistler dünyan›n sömürge ve yeni-sömürge ülkelerini IMF
kredileri ile borç bata¤›na çekerek,
emperyalist sömürü ve talana karﬂ›

ç›kan iktidarlar› devirmek için askeri, politik, ekonomik her yola baﬂvurarak, yoksullar›n, açlar›n say›s›n› sürekli büyütüyorlar. E m p e r y a listlerin yapacaklar› hiçbir y a rd›m yaratt›klar› sorunlar› çözmek
için yeterli olamaz. Sorunun as›l
kayna¤› emperyalist ba¤›ml›l›k iliﬂkileri ve korkunç bir ﬂekilde devam
eden sömürü ve ya¤mad›r.

savar ve avc› uçaklar› korudu.

d›. Baﬂkent Roma'daki gösteride
göz yaﬂart›c› bomba kullanan polisin gözalt›na ald›klar›n›n say›s›
36’ya ulaﬂt›.

L’aqulia kentinde yap›lan G8
Zirvesinin yap›ld›¤› kent Nisan
ay›nda deprem yaﬂam›ﬂt›. O nedenle depremden zarar gören halk›n da
protestolar› vard›.
Anti-emperyalist gruplar, Zirvenin baﬂlamas›na k›sa süre kala Roma ve Aquila sokaklar›nda ilk protesto eylemlerini gerçekleﬂtirdiler.
Roma, Milano, Bologna, Floransa, To r i n o'nun da aralar›nda oldu¤u birçok kentte üniversite ö¤rencileri emperyalistleri protesto etmek
için gösteriler düzenlediler. Polis,
Roma ve Milano'daki gösterilere
sald›rarak ö¤rencileri gözalt›na al-

Ne sadakalar, ne borç silme ﬂovlar› 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. Yeryüzünden açl›¤› ve yoksullu¤u sadece
devrim silebilir. Dünya halklar›n›
kurtaracak baﬂka hiçbir çözüm yoktur.

Zirve s›ras›nda en büyük protesto gösterilerinden biri ülkenin kuzeyindeki Vicenza'da gerçekleﬂti.
Büyük bir ABD askeri üssün bulundu¤u kentte
düzenlenen
eyleme 10 bin
kiﬂi kat›ld›. Eylemde polisin
sald›r›s›na taﬂlarla karﬂ›l›k verilmesi üzerine
çat›ﬂma ç›kt›.

19 Temmuz 2009

di¤er baz istasyonuna

SARIGAZ‹’de Baz ‹stasyonlar› yürüyen kararl› kitle,
burada da, “Halk›z
Halk Taraf›ndan Y›k›ld›
Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
 Üç baz istasyonu, halk
taraf›ndan y›k›ld›.
 Eyleme sald›ran polis,
halka gaz s›kt›, ateﬂ açt›. Halk,
polise taﬂlarla karﬂ›l›k verdi.
Daha fazla kar etmek için, halk
sa¤l›¤› hiçe say›larak kurulan baz istasyonlar›na karﬂ› mücadele eden ‹stanbul Sar›gazi halk›, 7 Temmuz günü Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan Vatan ‹lkö¤retim Okulu’nun
yan›ndaki bir binaya kurulmuﬂ baz
istastonunu protesto etmek için, istasyonun önünde topland›.
Burada “Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz!” sloganlar› at›ld›
ve “Yar›n yetkililer sökmezse biz sökece¤iz” denilerek eylem bitirildi.
8 Temmuz’da biraraya gelen Sar›gazi halk›, Vatan ‹lkö¤retim Okulu
yak›nlar›ndaki baz istasyonunu parçalad›. Buradan Taﬂdelen yolu üzerinde (Ulucanlar Mobilya) bulunan

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

Mahallemizde Baz ‹stasyonu ‹stemiyoruz” sloganlar› atarak buradaki baz istasyonunu da y›kt›. Bu arada mahalle içindeki kanser
kaynaklar›na karﬂ› yürüyüﬂ yapmay›
sürdüren yaklaﬂ›k 1000 kiﬂi Taﬂdelen’de bir binan›n çat›s›na kurulu
baz istasyonunu da tahrip etti. Halk›n, kanser saçan istayonlar› y›kmas›n› engellemek isteyen Sar›gazi polisi, müdehale etmeye çal›ﬂt› ve halka tehdit savurmaya baﬂlad›. “Sa¤l›¤›m›z› koruyaca¤›n›za tekelleri koruma kayg›s›ndas›n›z” diye tepki
gösterilen polis telaﬂa kap›ld›. Önce
copuna sar›lan polis, halk›n üzerlerine 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 açt›lar. Halk›n att›¤› taﬂlardan dolay› 4
best B›rak›ls›n!” pankart›n› açan
Karadeniz Özgürlükler Derne¤i
üyeleri, eylemlerinin 4. haftas›nda o tutsaklardan Samsun E Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Günay Özarslan’›n bas›na
yollad›¤› mektubu okundu.

Bir Mektup...

Karadeniz Özgürlükler Derne¤i, Grup Yorum’un May›s
ay›nda ç›kaca¤› Karadeniz turnesinin hemen öncesinde Trabzon
ve Samsun’da konserin çal›ﬂmas›n› yapt›klar› için gözalt›na al›nan ve halen tutuklu olan üyelerinin serbest b›rak›lmas›n› istedi.“Grup Yorum Konseri Düzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Ser-

Say›: 189

“Bugün bu ﬂekilde hak s›z yere tutuklanan tek in san olmad›¤›m›n da bilincindeyim. Bu haks›z, adaletsiz uygulamalara dur
demek için sesimizi yük seltelim.
Bizler sustukça, seyir ci
ka ld›kç a a dale tsiz lik de sü re r. S ›r an›n si ze de gel me me si iç in sesi mi ze ses ka t›n. Hep beraber hayk›ra l›m:
KONSER DÜZENLEMEK SUÇ DE⁄‹LD‹R!
ADALET ‹ST‹YORUZ!”

polis arac›n›n camlar› k›r›ld›.
Polis kaçt›ktan sonra baz istasyonunun oldu¤u soka¤› barikatlarla kapatan halk, baz istasyonunu tahrip
ettikten sonra yürüyüﬂe geçti ve Demokrasi Caddesi üzerinden Sar›gazi
Meydan›’na kadar yürüdü. Yürüyüﬂte 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 bulunan 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 sebebi baz istasyonlar› teﬂhir edildi.

Demokrasi Nöbetinde 3. Hafta
TMMOB'de devrimci demokrat mühendislere dönük uzun süredir yürütülen
yalan ve karalama kampanyas›n›n ard›ndan 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 demokratlar›n Küçük Kurul'dan at›lmas› karar› al›nm›ﬂt›. 11 Haziran'daki bu sald›r› TMMOB'
deki karﬂ›t seslere tahammülsüzlü¤ün hangi noktaya ulaﬂt›¤›n›n en aç›k göstergesiydi. Bu sald›r›lar›n ard›ndan ‹vme Dergisi
29 Haziran'dan itibaren her Pazartesi
TMMOB önünde demokrasi nöbeti tutuyor.
‹vme Dergisi demokrasi nöbetinde
taleplerini ﬂöyle s›ral›yor:
* ‹MO'daki tüm bu süreçle ilgili tarafs›z bir araﬂt›rma komisyonu kurulsun.
* Bu süreçle ilgili gerçekler tüm devrimci demokrat kamuoyuna aç›klans›n.
* Örgüt içi demokrasiyi tart›ﬂmak üzere
TMMOB demokrat üye toplant›s› yap›ls›n.

HABER
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Öğretmenimiz
SONRA giderim
SONRA okurum
SONRA yazar›m
SONRA hallederiz...
Günlük yaﬂamda çok s›k yapar›z bunu. Savunmam›z haz›rd›r: "AMA ‹ﬁ ÇOK... ZAMAN
YOK... YET‹ﬁT‹REMED‹M..." diye
s›ralanabilecek ve daha bir çok
benzeri say›labilecek sahte
avuntu cümleleri, ardarda dökülür dilimizden veya beynimizden geçer.
Hatta baz›lar›m›z bu
“sonra”ya b›rakma iﬂini
çok ileri götürürüz; bir
kitap okurken bile "...
ben sonra tekrar okurum bu kitab› ..." deriz.
Ve bir ço¤umuz, b›rak›n
bir kitab› tekrar okumay›, “sonra” dedi¤imiz
kaç iﬂi yapt›¤›m›z› sayal›m, kaç tanesini
yapm›ﬂ›zd›r? H‹ÇB‹R‹N‹
cevab› ço¤unlukta olacakt›r. Neden mi hiçbiri? Çünkü
hayat›n ak›ﬂ› içinde yapacaklar›m›z azalmaz, tam tersine artar,
bir de bizim “sonra” diyerek ço¤altt›klar›m›z› düﬂünün. ‹ﬂte
“hiçbiri” cevab› bu nedenle gerçekçidir. Abart› de¤ildir.
Zaten günlük yapmam›z gereken 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 DUVA R ç›kar.
S O N R A D U VA R I’d›r bunun
ad›.

Bu duvar› hissederiz asl›nda. Burnumuzun dibinde
büyür. B‹Z KEND‹M‹Z
ÖRER‹Z BU DUVARI...
Ama kendimizi kand›rmaya da devam ederiz. Sonra
yapar›m, sonra giderim sonra
halledirimler devam eder. Taki o
duvara kafam›z› çarp›ncaya kadar. Ne kadar ﬂiddetli çarparsak
o duvara o kadar y›k›c› yara al›r›z. Ve baz› yaralar öldürücü
olur.
Oligarﬂi hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
‹ﬂbirlikçiler, düﬂman, faﬂizm
hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
Duvar› biz öreriz, sonra da

Biz hepsini TEK BAﬁIMIZA
yapamay›z ama yap›labilir hale
getirebiliriz. Bu nedenle devrimciyizdir.
Bunu sadece kolektif çal›ﬂma ile yapabiliriz. Düﬂüncede,
çal›ﬂmada, her ﬂeyde kolektif
çal›ﬂmay› esas al›rsak, komiteler kurmay› esas al›rsak, ancak
çözebiliriz bu sorunu.
Kiﬂisel görevlerimizi, okumam›z gereken kitab›, yazmam›z
gereken yaz›y› da ancak kollektif 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 bölümü demektir.
Kolektif çal›ﬂma güç
demektir, güçlü olmak demektir.
Kolektif çal›ﬂma kendimizi kand›rmamak demektir.
Kolektif çal›ﬂma yoldaﬂl›k demektir.
Kolektif çal›ﬂma fedakarl›ktan kaç›nmadan, y›lmadan en verimli en h›zl›
sonucu almak demektir.
Kolektif çal›ﬂma sonuç almakt›r.
Kolektif çal›ﬂma güvenli ve
cüretkar olmak demektir.
Kolektif çal›ﬂma sürüncemede b›rakmak yerine, emin olmakt›r.
Kolektif çal›ﬂma disiplinli olmak 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 demektir.
Kolektif çal›ﬂma zaman› do¤ru ve verimli kullanmak demektir.

‘SONRA’ DEMEK
‘ASLA’ DEMEKT‹R
ÇÖZÜM KOLLEKT‹F
ÇALIﬁMAKTIR.
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kendi duvar›m›za gider çarpar›z.
Bu ‹NT‹HAR ETMEKT‹R ASLINDA. BU, GÜN GÜN ÖLMEKT‹R.
Saat sadece zaman› gösterir.
Saat sadece bir alettir.
O zaman› kullanmak, de¤erlendirmek bizim elimizdedir.
Akrep ve yelkovan bizim denetimimizde olmal›d›r.
Yaﬂam› programlayan beynimizdir. 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.
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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 olmazc› de¤ildir, olumsuzluklara
karﬂ› haz›rl›kl›, tebdirli olmakt›r.
Kolektif çal›ﬂma GÜCÜMÜZÜ
GÖRMEK demektir.
Kolektif çal›ﬂma statüleri aﬂmak demektir.
Tek baﬂ›m›za bir çok iﬂe yetiﬂmek mümkün de¤ildir.
Hiç kimse bizden süpermenler olmam›z›, on parma¤›m›zda
otuz marifet taﬂ›mam›z› beklemiyor. Çünkü hayat bu demek de¤ildir. Devrimci hayat asla bu
demek de¤ildir. Devrimcilik sorunlar› büyütmek de¤il, sorunlar› 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 alamad›kça geri çekiliriz.
Olmazc› davran›r›z.
Yeniyi yaratabildi¤imizde, daha güçlü, güvenli, cüretkar oluruz.
Eme¤imizle, yaratt›¤›m›z› daha 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, güvensizli¤i yayan, zamanla örgütlülü¤ü parçalayan, disiplinsizli¤i
meﬂrulaﬂt›ran bireysel çal›ﬂma
tarz›n›n önüne sadece kolektif
çal›ﬂma ile geçebiliriz.

Say›: 189

12-14 Temmuz
ﬁehitleri An›ld›
12-14 Temmuz 1991 tarihlerinde
‹stanbul ve Ankara’da düzenlenen
operasyonlar sonucunda katledilen
devrimci önder ve savaﬂç›lar 12
Temmuz günü ‹stanbul Karacaahmet Mezarl›¤›’nda an›ld›lar.
TAYAD’l› Aileler’in düzenledi¤i
anmada öncelikle mezarl›¤›n giriﬂinde “12-14 Temmuz ﬁehitleri
Ölümsüzdür” yaz›l› ve 12-14 Temmuz ﬂehitlerinin resimlerinin bulundu¤u pankartlar aç›ld› ve kortej
oluﬂturularak yürüyüﬂe geçildi. “1214 Temmuz ﬁehitleri Ölümsüzdür”
pankart›n›n arkas›nda k›rm›z› bantlar›yla sadece TAYAD’l› analar vard›. ﬁehit mezarlar›n›n baﬂ›na gelene
kadar yap›lan yürüyüﬂ boyunca
“Katil Devlet Hesap Verecek, 12-14
Temmuz ﬁehitleri Ölümsüzdür, Bize Ölüm Yok” sloganlar› at›ld›.
Mezar baﬂ›nda yap›lan anma
“Bundan böyle / Her Temmuzun on
ikisinde / Karanl›¤›n cellatlar› a¤layacak bu ülkede” dizeleriyle baﬂlad›. 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 katlediliyordu” dedi.
“Onlar›n miras›, dünden ö¤rendiklerini bugüne uyarlamak, yar›n›
da bugünden kurmakt›r. Gelece¤e
güvenle bakmakt›r.
Onlar›n miras›, eksiklerin üzerine radikalce gitmek, zaaflar›m›z›
aﬂmak için sonuna kadar çaba sarfetmektir.
Onlar›n miras›, en zor dönemlerde bile umudun yaﬂamas› için, dört
duvar aras›nda tek baﬂ›na kalsan bile direnmek, gerekti¤inde ölümü seve seve kucaklayabilmektir. Bu miras› taﬂ›man›n onuruyla bu mezarlar›n baﬂ›nday›z” dedi.
Güvel son olarak “B›rakt›¤›n›z
bayrak 18 y›ld›r yere düﬂmedi. Sosyalizmin bu ülkede bir gün mutlaka
yaﬂanaca¤›na olan güvenle, son güne 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 söylerek 12 Temmuz ﬂehitlerini selamlad›.

Halk› “Potansiyel Suçlu” Gören Polis,
Öldürmeye D evam E diyor...
Polis, öldürmeye, sakat b›rakmaya devam ediyor. Bu kez, Tokat’›n Turhal 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 uymad›” diyerek... Daha önce de ayn› ﬂekilde Ça¤daﬂ Gemik, Baran Tursun
katledildi.

12 TEMMUZ
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Emek düﬂmanl›¤›nda bir ad›m daha:

‘özel istihdam bürolar›’
AKP iktidar› geçti¤imiz günlerde , “özel isÖzel istihdam bürolar› yasalaﬂmadan y›llar önce bu
tihdam bürolar›” kurulmas›n› yasalaﬂt›rarak emekçilere
politikan›n
savunucular›, sahipleri iﬂ güvencesinin patyönelik yeni bir sald›r›y› daha hayata geçiriyor. Böyleron
için
tehdit
oldu¤unu, iﬂ güvencesi nedeniyle uluslalikle amele pazarlar› ve iﬂçi simsarl›¤› yasal bir k›l›fa
raras›
rekabette
zorland›klar›n› söyleyerek bunun için
büründürülüyor.
özel istihdam bürolar›na ihtiyaç duyuldu¤unu söylüyor.
Burjuvazi boﬂ durmuyor. Üretiyor sürekli. Nas›l daha
Yani demek ki, bu yasalaﬂt›r›lm›ﬂ amele pazarlar›n›n
çok kar ederim, nas›l daha fazla sömürürüm diyerek,
amac›
iﬂ güvencesini ortadan kald›rmak. ‹ﬂçiyi bir andüﬂünüyor, kafa yoruyor ve yeni politikalar geliﬂtiriyor.
lamda
patronun
kölesi yapmak. Sadece patronlara ameKapitalizm, iﬂçinin eme¤ini görünüﬂte özgürleﬂtirerek
le
sa¤lamaya
hizmet
eden bu bürolar hiçbir yasaya, husömürüyü bir anlamda gizliyor. Her politikas› bir yankuka,
kurala
ba¤l›
olmayacaklar,
her ﬂeyden ba¤›ms›z
dan sömürünün ifadesi olurken di¤er yandan sömürü
olacaklar
yani.
Patronla
iﬂçiler
aras›nda
hiçbir hukuki
gerçe¤ini daha da karmaﬂ›klaﬂt›r›yor.
ba¤ olmayacak. Nitelikli iﬂgücü, iﬂ güvencesiz olarak,
Sonuçta ister aç›k, isterse karmaﬂ›k olsun burjuvazi
ucuz biçimde, devlete de ek yük getirmeden patronlar›n
sömürüsünü zenginleﬂtirmekte uzmand›r. Sömürüsünü
hizmetine sunulacak. Böylece iﬂbirlikçi yerli tekelci
art›rmakta uzmand›r.
burjuvalar›m›z, baﬂka rakipleriyle daha kolay rekabet
Kapitalizmin do¤as› budur. Burjuvazinin varl›k koﬂuedebilmiﬂ olacaklar.
lu budur. Hep daha fazla kâr peﬂinde koﬂacakt›r.
Yine bu politikan›n savunucular› bu bürolar›n iﬂsizliPeki bunu nas›l yapacak?
¤i ortadan kald›rmas›n›n beklenemeyece¤ini söylüyor.
Gerçek olan da bu zaten. Çünkü bu bürolar›n tek bir iﬂEn baﬂta, emekçilerin ücretlerini düﬂük tutarak.
levi var: Patronlara daha fazla kar sa¤lamas›. Dolay›Emekçilerin sosyal haklar›n› k›s›p sürekli geriye çekes›yla bu bürolar iﬂsizli¤i çözme amac› gütmüyor, güderek. Çal›ﬂma süresini art›rarak. Eme¤i yo¤unlaﬂt›rarak
mez. ‹ﬂsizlik çok daha köklü bir sorundur. Çözümü de
yani ayn› zaman içinde daha fazla yo¤unlaﬂt›rarak. Burayn› ﬂekilde köklüdür. Hele kapitalizm bu sorunu hiç
juvazi ad›na her ileri ad›m emekçilerin aleyhine iﬂler.
çözemez. Sömürüye dayanan, özel mülkiyet üzerinde
Burjuvazi emekçileri daha fazla çal›ﬂt›r›p daha fazla
yükselen bu sistem tüm sorunlar›n kayna¤› oldu¤u gibi
yoksullaﬂt›rarak zenginli¤ini büyütür.
iﬂsizli¤in de kayna¤› durumundad›r. Örne¤in bu yasayla
Kapitalist düzende devlet de, düzen partileri de buiﬂten atmakta çok kolaylaﬂ›yor. Yasayla birlikte iﬂten
nun için vard›r ve buna hizmet ederler. Kendini ne kaatarken tazminat ödeme yükümlülü¤ü ortadan kalkan
dar tarafs›z, ne kadar s›n›flar ü s t ü göstermek istese de
patron rahatl›kla ve ç›karlar› gerektiren her koﬂulda
devlet burjuvaziye çal›ﬂ›r. Düzen partileri burjuvaziye
emekçileri iﬂten atabilecektir. Özel istihdam bürolar› yakazand›r›r.
sas› emekçilere hiçbir hak getirmiyor, bununla ilgili hiçBu nedenle sömürüyü art›rmak için sadece burjuvazi
bir düzenleme içermiyor. Emekçileri art›k uzun, daha
düﬂünmez, kafa yormaz. Onun hizmetindeki düzen parucuz, güvencesiz, temel çal›ﬂma haklar› ellerinden al›ntileri de buna kafa yorarlar, politikalar üretirler. “Özel
m›ﬂ çal›ﬂma dönemleri bekliyor.
istihdam bürolar›” ad›n› verdikleri amele pazarlar›, iﬂçi
Emekçilere yönelik her sald›r›da oldu¤u gibi bu salsimsarl›¤› bunun son örneklerinden biri.
d›r› yasas›n›n da yöneldi¤i ﬂeylerin baﬂ›nda emekçileri
Patronu, düzen partileri elbette boﬂ durmayacaklar,
örgütsüzleﬂtirmek geliyor. Örgütsüzleﬂtirilen, birer biyeni yeni politikalar üretecekler. Onlar›n iﬂleri bu.
reyler haline getirilen emekçilerin hakVe gözümüzün içine baka baka
lar› için mücadele etmeleri ve kazanB u r j u v a z i b o ﬂ d u r m u y o r.
yalan söylemekten geri de kalmamalar› neredeyse olanaks›z hale geleyacaklar. ‹stihdam sorununu çözÜ re t i y o r s ü re k l i . N a s › l d a h a
cektir. Bu sald›r› varolan örgütlenmemek, verimlili¤i art›rmak, iﬂsizli¤i
leri tehdit eden bir sald›r›d›r. Ancak ne
ç o k k a r ederim, nas›l daha
azaltmak, ekonomiye katk› sa¤layaz›k ki iﬂçi örgütleri, emekten yana
f a z l a s ö m ü r ü r ü m d i y e rek,
mak, vb. vb. Bildik demagoji ve yaoldu¤unu söyleyen sendikalar, konfed ü ﬂ ü n ü y o r, k a f a y o r u y o r ve
lanlar›d›r ancak vazgeçmezler bunderasyonlar bu sald›r›y› da önceki salyeni politikalar geliﬂtiriyor.
dan. Evet bir ﬂeylere katk› sa¤l›yord›r›larda oldu¤u gibi geçiﬂtiyorlar, susKapitalizm, iﬂçinin eme¤ini
lar, belli sorunlar› çözüyorlar, vekunlukla karﬂ›l›yorlar. Oysa bugün veg ö r ü n ü ﬂ t e ö z g ü r l e ﬂ t i re re k
rimlili¤i art›r›yorlar. Ama kim için,
rilmeyen mücadele, bugün ödenmeyen
sömürüyü bir anlamda
kime sa¤l›yorlar bunlar›? Emekçibedel yar›n daha büyük mücadele ve
giz liyor .
lere de¤il, patronlara.
bedelleri ödemeyi gerektirecektir.
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1 MAYIS’TA; ‹ﬁKENCE, B‹BER GAZI, KIYASIYA
DÖVÜLENLER, YÜZLERCE GÖZALTI YOKMUﬁ!..
- Hastaneye gaz bombalar›
atmak, hastane içinde iﬂkence
yapmak,
iﬂkence
de¤il,
“orant›l› kuvvet kullanm a k ”m›ﬂ...
- Yüzlerce insan› k›yas›ya
dövmek, iﬂkence yapmak, onlarca kiﬂiyi yaralamak, biber
gaz› kullanmak, su s›kmak,
iﬂkence de¤il, “ o r a n t › l › k u vv e t k u l l a n m a k ”m›ﬂ...
- ‹stanbul’u iﬂgal etmek, 1
May›s’a kat›lmay› zorla engellemek bask›, cebir de¤il,
“orant›l› kuvvet kullan-

m a k ”m›ﬂ...
Aralar›nda sendikac›lar›n da oldu¤u 20 kiﬂi 1 May›s 2008’deki polis sald›r›lar› ile ilgili olarak suç
d u y u r u s u n d a bulunmuﬂtu.
ﬁiﬂli Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›,
‹ s t a n b u l Va l i l i ¤i ’ ni n so ruﬂ t u rma
izni vermemesi nedeniyle D‹SK
Genel Merkezi önündeki iﬂkence
ve sald›r›larla ilgili soruﬂturmay›
takipsizlikle sonuçland›rd›.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü, 1
May›s 2008’deki o vahﬂi terörlerine
iliﬂkin, “orant›l› güç kulland›k” diye rapor haz›rlam›ﬂt›. Valilik iﬂte bu
raporu gerekçe yaparak soruﬂturma
izni vermedi.

ATV-Sabah grevcilerinin yürüyüﬂü
yine polis taraf›ndan engellendi
ATV-Sabah bas›n emekçilerinin grevi ‹zmir, Adana, Antalya, Diyarbak›r, Bursa ve Trabzon'da as›lan
grev pankartlar›yla yay›l›rken, ‹stanbul’da her Cumartesi yap›lmak istenen yürüyüﬂ geçti¤imiz haftalarda
oldu¤u gibi bu hafta da polis barikat›yla engellendi. 11
Temmuz günü Taksim Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi’ne kadar yürümek isteyen bas›n emekçilerine polis keyfi bir ﬂekilde engel oldu. Bunun üzerine “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 vermeyecek. 'Ana ak›m' politikac›lar sessizli¤ini yine bozmayacak. Çünkü hiçbiri bas›nda sendikan›n söz sahibi olmas›n› istemiyor.” denilerek sendikal örgütlülü¤ün
önemine dikkat çekildi.

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 ücretlerinin ödenmesi talebiyle yolu kesti. ‹ﬂçilerin yolu kesmesi üzerine bölgeye gelen polis iﬂçilere sald›rd›.
Rusya’da daha önce de yol kesme eylemi yapan iﬂçilerin öncelikli taleplerinden birisi iﬂten ç›kar›lmalara
karﬂ› iﬂ güvenli¤inin sa¤lanmas›.

Say›: 189

1 May›s’taki sald›r›larla ilgili 14 ay sonra,
“takip edilecek bir s u ç ” bu la m ad › l a r.
Takipsizlik karar› vermeleri ne
anlama geliyor?
Polise denilmiﬂtir ki; 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 May›s’taki polis terörünü sahiplenerek, iﬂkence ve sald›r›lar› sürdürece¤ini göstermiﬂtir.

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 EmekliSen üyeleri AKP iktidar›yla birlikte emeklilerin ekonomik ve sosyal s›k›nt›lar›n›n artt›¤›na dikkat çekerken, “Bugüne kadar ülkeyi yöneten tüm iktidarlar uygulamalar›yla bizi fedakârl›k yapmaya al›ﬂt›rd›lar. S›ra bize gelince kaynak yok. En iyisi, siz bu paray› kaynak olarak, çok sevdi¤iniz sermayeye aktar›n, çünkü
onlar bizden fazla muhtaç durumdalar. Biliyoruz onlar›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 sürede büyüdü. ‹ﬂçiler yaﬂad›klar› durumun özelleﬂtirmelerin sonucu oldu¤unu, iﬂverenin ihracat›n durmas›
nedeniyle paralar›n›n ödenmemesi gerekçesinin inand›r›c› olmad›¤›n› belirtiyorlar.
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Faﬂizmi Tan›mak
Ülkemizde demokrasinin ve
adaletin olmad›¤›n› her f›rsatta dile getiriyoruz. Ki hergün yaﬂanan
hak gasplar› da söylediklerimizi
kan›tlamaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden birini
Gençlik Federasyonu olarak bu
sene 7’ncisini düzenledi¤imiz geleneksel kamp›m›zda yaﬂad›k.
Tatil deyip geçmemek laz›m.
Tatil de olsa bu düzenin alternatif
olan hiçbir ﬂeye tahammülü yoktur!
Geçmiﬂ deneyimlerimizden(!)
bu sene de kamp haz›rl›klar›m›z›
iki ay öncesinden baﬂlatm›ﬂt›k.
Önce yer bakmaya baﬂlad›k. Geçen senelerde kamp kurdu¤umuz
yerleri gezmekle baﬂlad›k iﬂe.
Ama gitti¤imiz tüm yerlere bizden
önce hatta çok önce gidilmiﬂti.
Kim taraf›ndan m›? M‹T, J‹TEM...
Hatta CIA bile gitmiﬂ olabilir! Evet
abart›yoruz ancak bu abart› as›l
olarak devletin bir kamptan bile
nas›l korktu¤unu göstermek içindir. Gidenler ne yapm›ﬂlar? Yalan
ve demagoji ile kamp yeri sahiplerini bize karﬂ› doldurmuﬂlar. Biraz da korkutmuﬂlar. Bunun için
hangi yöntemleri kullanm›ﬂ olabilirler? "‹ﬂkenceye s›f›r tolerans"
diyenlere sormak laz›m onu da.
Hal böyle olunca önceki senelerde kamp yapt›¤›m›z tüm yerler
kap›lar›n› bize kapatm›ﬂ oldu. Biz
de yeni yerler keﬂfetmekle devam 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 arkadaﬂlar›m›za, üyelerimize ve bas›na duyurduk kamp yerimizi. Ve geldik
yolculuk gününe. Yani 30 Haziran’a... O gün tüm illerden arkadaﬂlar›m›z da ‹stanbul'a gelmiﬂti. Say›m›z 100'ü geçmiﬂti. Art›k herkes
heyecanla otobüslerin kalk›ﬂ saatini bekliyordu.
Bu arada bir grup arkadaﬂ›m›z›
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da kamp yerine önceden gönderdik ki, çad›rlar›m›z erkenden kurulsun, insanlar gittiklerinde kargaﬂa yaﬂanmas›n, kimin hangi çad›rda kalaca¤› belli olsun diye. Ancak 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 sahibi, arkadaﬂlar›m›za çad›r kurdurma izninin olmad›¤›n› bu nedenle
orada kamp yapamayaca¤›m›z›
söyledi. “Nas›l yani” diye sorduk
haliyle. Her sene oldu¤u gibi devletin “görevli memurlar›” buraya
da gitmiﬂler ve burada kamp
yapt›rmamak için düﬂünmüﬂ düﬂünmüﬂ bu bahaneyi bulmuﬂ. Hani 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 yerden, rüﬂvet müﬂvetle hallolacak iﬂ
de¤il bu. Sözün k›sas› kamp yapaca¤›m›z yerin iﬂletme sözleﬂmesinde "çad›r kurulabilir" ibaresi
olmad›¤› için bize de çad›r kurma
izni veremeyece¤ini söyledi kamp
yeri sahibi. Baﬂtan niye söylemedin 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 habersiz otobüslerin ne zaman hareket edece¤ini sorup duruyor.
Kamp yeri için gezen arkadaﬂlar›m›z ise sorun yaﬂamaya devam ediyorlard›. Takip edilmeler,
iki de bir trafik ekipleri taraf›ndan
durdurulmalar, para cezalar›... Yani 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. Hemen otobüslerimizi ça¤›rd›k, kitlemizi toparlad›k ve düﬂtük yollara. 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 cevab›n› biliyorduk zaten. ‹¤neada’ya
gidenler buraya da gelmiﬂlerdi.
Devletin haﬂmetli kollar› buraya
da uzanm›ﬂ ve emretmiﬂti; "derhal bunlar› kovun yoksa iﬂletmenizi kapat›r›z!". Neyse tart›ﬂt›k,
anlatt›k. Neden böyle ﬂeyler yaﬂand›¤›n›, kim oldu¤umuzu ve neden bu tür bask›lara maruz kald›¤›m›z›, bunun yasad›ﬂ› oldu¤unu,
herkes gibi bizim de kamp yapmaya, tatil yapmaya hakk›m›z›n
oldu¤unu anlatt›k. Sonunda kamp
yeri sahibi ile anlaﬂt›k ve biz tekrar 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 jandarma ile u¤raﬂmak zorunda kald›k. Her türlü bahane ile gelerek
"bu benim iﬂim, ben iﬂimi yapmak zorunday›m" palavralar› ile
psikolojik bask› yaratmaya çal›ﬂt›
üzerimizde. Aranmas› oldu¤u gerekçesi ile arkadaﬂlar›m›zdan baz›lar›n› gözalt›na ald›lar. Oysa ki
bizler yeri yurdu belli olan kiﬂileriz. Nüfus müdürlüklerinde ikmetgah adresleri belli olan, devletin
istedi¤i her an bulabilece¤i gözönünde olan insanlar›z. Ancak nas›l
oluyorsa mahkeme tebli¤leri bir
türlü bize ulaﬂt›r›lam›yor ve çok
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basit davalardan sadece ifade
vermedi¤imiz için hakk›m›zda
aranma karar› ç›kart›l›yor. Ve bizler tatilde bile bu ﬂekilde yasad›ﬂ›
uygulamalara maruz kal›yoruz.
Bask›lar bununla bitmedi elbette. Ailelerinin yaz›l› izinleri olmas›na ra¤men yaﬂ› 18'in alt›ndaki arkadaﬂlar›m›z› gözalt›na almakla tehdit ettiler. Biz de ailelerinin Federasyonumuza yaz›l› dilekçe ile izin verdiklerini ve böyle
bir ﬂey yapamayacaklar›n› söyledik. Buna ra¤men böyle bir haklar›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› savunaca¤›m›z› söyledik. Ertesi gün avukat›m›z›n da gelmesi ile bu sorunu da çözdük ancak her gün farkl› bir bahane ile rahats›z edilmeye
devam ediliyoruz. ﬁu an halen
kamp›m›z sürmekte ve biz "acaba bugün hangi bahane ile gelecekler" diye düﬂünüyoruz.
Ancak tüm bunlara ra¤men
yaratmak istedikleri korku ve panik ortam›n› yaratamad›lar. Kamp›m›z her seneki gibi coﬂkulu ve
e¤lenceli bir ﬂekilde devam ediyor. Biz yine kamp program›m›z›
daha önce belirledi¤imiz ﬂekilde
hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü biz bu düzene her ﬂeyimizle alternatifiz. Düﬂüncemizle, yaﬂam ﬂeklimizle... Düzenin
dayatt›¤› o yoz kültüre karﬂ›, tamamen tüketime dayal› tatil anlay›ﬂ›na karﬂ› her sene geleneksel
olarak düzenledi¤imiz kamp faaliyetlerimizle alternatifiz. Çünkü biz
gitti¤imiz her yere dayan›ﬂmay›
ve üretimi de beraberimizde götürüyoruz. ‹ﬂte bu yüzden yapt›¤›m›z her ﬂeyden korkuyorlar. Bu
yüzden bu tür uygulamalara maruz kal›yoruz.
Ve diyoruz ki; bu ülkede faﬂizmi tan›mak için bir kampa bile
gitmek yeterlidir!

Gençlik
Federasyonu

Say›: 189

Türk-‹slam Sentezi’nin ‹ﬂbirli¤i
Vakit’çi Provokatörler, BBP’li Faﬂistler
Topkap› Saray›’n›n avlusunda
yap›lan ‹dil Biret konserine faﬂist
A l p e re n O c a k l a r › taraf›ndan sald›r› düzenlendi. Sald›r›, konserden
önce provokatör Va k i t gazetesinin
“Bir Ülke Böyle Y›k›l›r”, “Mukaddes Avluda ﬁarap Küstahl›¤›” haberleriyle k›ﬂk›rt›ld›. Ard›ndan faﬂist güruh harekete geçerek Topkap› 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 Biret’den özür dilemiﬂ olsalar da, sald›rganl›klar›n› savunmaya devam
ediyorlar asl›nda. Sald›r›daki faﬂist
zihniyet ve dayatma, halk›n yabanc›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, devrimcilere, vatanseverlere, ayd›nlara, Alevilere karﬂ› hep birlikte hareket ettiler. Provokasyonlar, linçler, katliamlar düzenlediler.
Yalan söylent iler, k › ﬂ k › r t m a ,
tahrik, sald›r›, linç, yak›p y›kma:
Bu, islamc›lar›n ve faﬂistlerin en iyi
bildikleri
yöntemdir: “Camiye
bomba att›lar” diye baﬂlar hep sald›r›lar›. “Din elden gidiyor” diye
devam eder k›ﬂk›rtmalar. Bu sefer
ki k›ﬂk›rtma gerekçesi de benzerdi;
“kutsal mekanlarda ﬂarap içilecek”... K›ﬂk›rtmalar›n ortak noktas› her zaman din olmuﬂ ve k›ﬂk›rtma hep yalan üzerine kurulmuﬂtur.
ﬁ o v e n i s t l e r v e ü m m e t ç i l e r,
Maraﬂ’ta, Çorum’da, Sivas’ta hep
yanyanayd›lar, yöntemleri, söylemleri, ayn›yd›... Sald›r›lar nerdeyse birbirinin ayn› yöntemlerle
gerçekleﬂtirildi. Bütün linç sald›r›lar›nda da “milli ve dini hassasi yetler”den söz edildi. Bu anlay›ﬂ
ayn› ﬂekilde devam ediyor.

Topkap›’daki sald›r› belki “küçük” boyutludur, ama önemi, katliamlardan daha geride de¤ildir. Burjuva bas›n yay›n, “33 kiﬂi yanma y›nca” bunun gibi, faﬂist gerici sald›r›larda “manﬂet yapacak bir yan
bulmuyor, fakat o katliamlar› gerçekleﬂtirecek çeteler ve güruhlar,
iﬂte böyle yetiﬂtiriliyor, al›ﬂt›r›l›yor.
“Alperen Ocaklar›” ad›yla faaliyet yürüten faﬂist hareket, uzun süredir hemen tüm kontrgerilla sald›r›lar›nda baﬂ› çekmektedir. Muhsin
Yaz›c›o¤lu, siyasi arenaya ilk ç›k›ﬂ›nda “ d e v l e t t a r a f › n d a n k u l l a n › l d › k l a r › ” tesbitini yapm›ﬂ ancak ayn› çizgide de kalmaya devam etmiﬂtir. Nitekim, Hrant Dink’in katledilmesinden linç sald›r›lar›na,
üniversitelerdeki sald›r›lara kadar
bu faﬂist örgütlenme hep ön plandad›r. Aç›k ki “ Ç a t l › l a r ’›n” yolundad›rlar.
Bugünün gençli¤i iyi bilmelidir
ki, Çatl›lar, yani dünün Ülkü Ocaklar› gibi kuruluﬂlar›, “milliyetçilik”
söylemini kullanarak gençleri kendilerine çekiyorlard›, ama emperyalizmin hizmetindeydiler. Örgütleyen CIA’yd›. Bugün, Nizam-›
Alem veya Alperen Ocaklar› da ayn› konumdad›r. Vatan, din diyerek,
oligarﬂiye, yani emperyalizmin
u ﬂ a k l a r › n a , d i n i s t i s m a rc › l a r › n a
hizmet ediyorlar. Y›llard›r ülkemizdeki kontgerilla faaliyetlerinin
bir parças› olan, y›llard›r kah emperyalizmin “ y e ﬂ i l k u ﬂ a ¤ › n d a ” ,
kâh CIA’n›n k o m a n d a k a m p l a r › n d a kullan›lan milliyetçiler, ümmetçiler, dinle, vatanla hiç ilgisi olmayan güçlere hizmet ediyorlar.
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OL‹GARﬁ‹ NASIL B‹R
GENÇL‹K ‹ST‹YOR?
Gençlik Federasyonu
Kamp›nda
Tehdit, Taciz, Tu t u k l a m a . . .
Ç ü n k ü o n l a r ; ülkesini ve
h a l k › n › s e v e n b i r gençlik
Ç ü n k ü o n l a r ; YÖK’e ve zulme
b o y u n e ¤ m e y e n b i r gençlik
Ç ü n k ü o n l a r ; yozlaﬂmaya,
b i re y c i l e ﬂ m e y e k a r ﬂ › b i r
gençlik
‹ﬁTE BU NEDENLE ONLAR;
tatil yapamaz, kamp
kuramaz!
Bunun cevab›n›; “nas›l bir gençlik istemiyor?” sorusuyla cevaplarsak 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›ts›z kalamaz, daha duyarl›d›r.
Ve oligarﬂi düﬂünen, üreten, halk›n›n ülkesinin sorunlar›na
kafa yoran, halk›n›, vatan›n› seven bir gençlik istememektedir.
Gençlik, halk›n› vatan›n› sevmesin, bunun için
örgütlenmesin, mücadele
etmesin “ne yaparsa yaps›n”, “ne olursa olsun” ...
ister h›rs›z olsun, ister ayyaﬂ olsun, ister serseri...
Gençli¤in bilinçlenmesini, ülkesinin halk›n›n sorunlar› için örgütlenmesini engellemek için her türlü
yönteme baﬂvurmaktad›r. Kapitalizmin bencil, bireyci yoz tüketim kültürüyle, ahlaks›z iliﬂkileriyle gençlerimizi zehirlemektedirler.
Gençlik Federasyonu’nun her y›l
düzenledi¤i yaz kamp›na yönelik
oligarﬂinin yapt›¤› sald›r›lar› bu çerçevede de¤erlendirdi¤imizde oli-
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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, bireycileﬂmeye 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, tekellerin veya tarikatlar›n sponsor
oldu¤u kamplar, oligarﬂi için ‘ m a k bul’ 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¤inin cevab›d›r Gençlik Federasyonu
kamp›na sald›r›s›.

***
Eray Destegül
- G en çl i k k amp ›n dan bahseder misiniz?
K a ç y ›l d ›r d ü z e n l iy o r su nuz kamp›? Gençlik
kamp›n›n amac› ne dir?
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 planlay›p ortaklaﬂa bir yaﬂam kültürünü
oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤›m›z bir faaliyetimiz diyebilirim.
Bu y›l Çanakkale Küçükkuyu’da
gençlik kamp›m›z›n yedincisini düzenledik. Özellikle Türkiye’nin dört
bir yan›ndan gelip, de¤iﬂik kültür ve

inançtan gençlerin bir araya gelerek
tan›ﬂ›p kaynaﬂmas›, “yârin yana ¤›nd an gay r› her ﬂey de hep b era ber” diyebilmesi, kamp›m›z›n en
güzel ve en önemli yan›n› oluﬂturmaktad›r.
Kamp›m›z salt tatil amaçl› da
de¤il. Elbette tatil de yapt›k, e¤lendik, dinlendik... Ancak bunlar› yaparken düzenin yoz kültürüne alternatif oldu¤umuz bilinciyle hareket
ettik. Sohbetlerimizde, tart›ﬂmalar›m›zda yapt›¤›m›z etkinliklerde, düzenledi¤imiz yar›ﬂmalarda, bu bilinçle hareket ettik. Kamp, alternatif
kültürümüzün ›ﬂ›¤›nda kolektif bir
çal›ﬂman›n ürünü oldu.
- K ampta günlük yaﬂam nas›l
ge ç i yo r ? N e t ü r e t k i n l i k l e r y a p › y o r dunuz?
Kampta güne sabah 7.30’da kalk›p hep beraber kahvalt› sofras›na
oturarak baﬂl›yoruz. Ard›ndan çad›rlar›m›z›n ve kamp alan›m›z›n temizli¤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 geçiyordu. Yoksa da kimi arkadaﬂlar›m›z
denize giriyor kimileri de aralar›nda
çeﬂitli sohbetler ederek veya kitap
okuyarak de¤erlendiriyordu zaman›n›. Ö¤le yeme¤inin ard›ndan o günün 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, hepimiz e¤lendik, hepimiz dinlendik.
Kamp›m›z›n son üç akﬂam› ise her
bölgenin kendine özgü haz›rlad›¤›
etkinliklerle geçti. Bütün bu yanlar›yla kamp›m›z düzenin yoz, bencil,
bireyci, apolitik bir gençlik yaratmak istemesine karﬂ› e¤lence kültürüyle, politik sohbetleriyle paylaﬂmay›, dayan›ﬂmay› ö¤reten etkinlikleriyle düzenin yoz kültürüne alternatif olarak amac›na ulaﬂt›.
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Onur
Karadirek
- Daha önceki
y › l l a r d a d a po l i s ve
j a n d a r m a n › n bask› s› , taciz i, tehdit ve
sald›r›lar› olmuﬂtu .
Bu sene daha fazla
bask›yl a karﬂ› laﬂt ›¤› n › z d a n b a h s e d i y o r s u n u z . Ne t ü r
bask›lar bunlar anlat›r m›s›n›z?
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›rlar› kurmak için yola ç›kt›k. Lüleburgaz otoyol giﬂelerden içeri girer
girmez polis çevirmesiyle karﬂ›laﬂt›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 oradan ayr›ld›k. Bu kez de arac›m›z
K›rklareli’ne ba¤l› P›narhisar kasabas›n›n giriﬂinde polis taraf›ndan
tekrar durduruldu. Ehliyet ve ruhsat
kontrolü yap›larak arac›m›z b›rak›ld›. Lüleburgaz ç›k›ﬂ›nda bekleyen
polisler tekrar durdurup bu kez
GBT yapacaklar›n› söylediler. Nedenini sordu¤umuzda herkese yapt›klar›n› söylediler. Ama bizden
baﬂka geçen hiçbir arac› durdurmad›lar. Burada bir arkadaﬂ›m›z aranmas› oldu¤u gerekçesiyle göz alt›na
al›n›p Lüleburgaz ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldü.
Çanakkale’ye gelene kadar yaﬂad›¤›m›z bask›lar bunlard›. Bu bask›lar Çanakkale’ye geldi¤imizden itibaren de devam etti. Önce kamp yeri sahibini tehdit edip onun üzerinden bizi kamp alan›ndan ç›karmaya
çal›ﬂt›lar. Biz kamp alan›ndan ç›kmayaca¤›m›z› söyleyince bu kez jandarma devreye girdi. Hemen her gün
3-4 kez bir arkadaﬂ›m›z›n aranmas›
oldu¤u gerekçesiyle kamp alan›na
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geldiler. Kamp sahibini yan›m›zda
defalarca “kamp›n›
kapat›r›m” diye tehdit ettiler. Hatta b i r
a rkadaﬂ›m›z tut u k l a n d ›.
‹stanbul’da ifadesi al›nmas› gerekirken bir
hafta boyunca “araç
yok” gerekçesiyle
Ayvac›k Hapishanesi’nde tutuldu.
Yapt›¤›m›z
film
gösterimini dahi engellemek istediler. Neden olarak “aç›k havada toplu
gösterimde bulunulamayaca¤›”n›
söylediler. Buna ra¤men etkinliklerimize devam ettik.
- Pe ki ne den böyle yapt›la r?
Birçok kesim kamp yap›yor, niye
özellikle size karﬂ› sald›r›yorlar?
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 kala de¤il son gün tehdit ettiler. Hatta
biz kamp alan›na giderken onlar
kamp alan›ndaym›ﬂ. Yani amaçlar›
hiçbir koﬂulda kamp› yapt›rmamakt›. 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 gelmesi, devaml›l›¤›n›n olmas›, geçen y›llara oranla daha kalabal›k olmam›z,
daha fazla yeni insana ulaﬂm›ﬂ olmam›z da önemli etkenlerdendir.
Birçok kesim kamp yap›yor. bu
kamplarla bizim kamp›m›z aras›nda
çok büyük fark var.
- Nedir bu fark?
Bizim kamp›m›z; alternatiftir.
Ayn› zamanda bu kamp› gençli¤in
akademik demokratik mücadelesinin bir parças› olarak görmemiz ve
kamp›m›z› buna göre ﬂekillendirmemizdir. Gençlik için düzenlenen
kamplar›n çok büyük bölümü, yozlu¤un ve apolitikli¤in hâkim oldu¤u
kamplard›r. Yani durum aç›k ve nettir. 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 oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar içerisinde hareket ediyor. Yapt›klar› kamplarda iﬂte bu s›n›r›n içerisinde oluyor. Biz
hep, bu s›n›rlar›n d›ﬂ›nda mücadelemizin 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 Aky›ld›z
Gençlik kamp›n a
i l k d e f a m › k a t ›l › y o r sunuz? Hangi okul da
okuyorsunuz?
Hang i bölg eden k at› l›yorsunuz. Kamp›
n a s › l b u l d u n u z ? Bi r
sonrakine kat›lacak
m›s›n ›z?
Kampa ilk kez kat›l›yorum.
Lüleburgaz’dan geldim lise ö¤rencisiyim. Lüleburgaz Atatürk Lisesi’nde okuyorum.
Kamp› çok be¤endim. Gerçekten amac›na ulaﬂan bir kamp oldu.
D›ﬂar›da içinde bulundu¤umuz düzenden farkl› bir ortamda bulunmak
hepsinden güzeldi. Birbirinden
farkl› insanlarla bir arada bulunmak
bir ﬂeyler paylaﬂmak herkesin yarar›na olmuﬂtur.
B i r s o n r a k i k a m p a yi ne k a t › l a ca¤›m. Ayr›ca tek kiﬂi olarak de¤il
arkadaﬂlar›m›n da böyle yerlerde
b u l u n m a s › g e re k t i ¤ i n i d ü ﬂ ü n d ü ¤üm için birk aç kiﬂi ile gelece¤ im.
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Zenginlere “derece”
Yoksullara “s›f›r puan”

1 milyon 324 bin 197 ö¤renci,
geçen hafta, “kaderlerini” belirleyecek bir s›nava girdiler.
ÖSS sonuçlar›na göre, ilk dereceleri ço¤unlukla, özel liselerde ya
da Fen Liseleri ve Anadolu Liselerinde okuyan ö¤renciler paylaﬂm›ﬂt›; 30 bin ö¤rencinin ise s›f›r puan
ald›¤› aç›kland›.
ÖSS ölçülerine göre, “en baﬂar›s›z iller” ise A r d a h a n , H a k k a r i ,
ﬁ › r n a k , Artvin, Bingöl, Mardin,
Bitlis, Düzce ve Tunceli’ydi.
Bu de¤erlendirmeler her y›l yap›l›r ve her y›l buna benzer bir tablo
ç›kar karﬂ›m›za. ﬁu baﬂar›l›, bu baﬂar›s›z derken, ölçü nedir?..
Üniversite s›nav sonuçlar›n›n ortaya koydu¤u gerçek, oligarﬂinin
e¤itim sisteminin de zengin ve yok s u l l a r a göre ﬂekillendi¤idir. Yaﬂad›¤›m›z ülkede, zenginler ve yoksullar 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
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ÖSS

ve nas›l bir e¤itim ald›¤›d›r.. Düzenin eﬂitsiz e¤itim sistemi, zengin
çocuklar›n› baﬂar›l›, yoksul çocuklar›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 girmesi, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmemektedir.
Asl›nda düzenin baﬂar› dedi¤i
“baﬂar›s›zl›¤›n” ta kendisidir. Çünkü “baﬂar›” dedikleri, en iyi ezberleyenlerin, en iyi test cevaplayanlar›n
ölçülmesidir. Ezberletmekse baﬂar›
de¤il, sistemin baﬂar›s›zl›¤›d›r.
30 bin kiﬂinin “s›f›r” almas› da,
sadece e¤itimin sorunu de¤il, ekonomik, kültürel, sosyal her boyutuyla s i s t e m i n s o r u n u d u r. 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 yoksulluktur.
Sistemdeki çarp›kl›¤›n ve adaletsizli¤in en bariz göstergelerinden
biri ﬂudur ki; her türlü imkana sahip
olan, en iyi okullarda okuyanlarla;
en kötü okullarda okuyup, en kötü
koﬂullarda yaﬂayanlar ayn› s›nav
s i s t e m i n e tabi tutulmaktad›rlar.
Böyle bir s›nav sistemin adil oldu¤undan söz edilebilir mi? Adaletsiz
düzenin, e¤itim ve s›nav sistemide

a d a l e t s i z d i r. 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 ekonomik engelleri aﬂ›p, “iyi bir üniversiteye” gidebilmektedir. O üniversiteyi okuyup, mezun olabilmesi ise,
b i r ; gerekli haraçlar› ödeyebilmesine, i ki ; düzenin e¤itim sistemine
karﬂ› ç›kmamas›na ba¤l›d›r. Ü ç ;
mezun olsa bile iﬂsizler ordusu onu
beklemektedir.
Düzende hiçbir ﬂey “halk için”
anlay›ﬂ›na göre ﬂekillendirilmemiﬂtir. ÖSS bu adaletsiz ve halka karﬂ›
sistemin küçük bir parças›d›r. Düzenin verdi¤i e¤itim; ﬂovenist, gerici,
ezbere dayanan, liseleri, üniversiteleri ise, polis-jandarma-özel güvenlik üçgeni içinde k›ﬂlaya çeviren bir
anlay›ﬂtad›r. Böyle bir sistemin yoksul halk çocuklar›na verdi¤i e¤itimin
niteli¤i de ayr› bir tart›ﬂma konusundur. Sistem nereden bakarsak bakal›m, yoksul halk çocuklar›na e¤itim
hakk› tan›mamaktad›r. Bu düzende
“baﬂar›n›n” anahtar› p a r a d a n geçmektedir.
S›nav ve üniversite sistemi art›k
sürekli olarak yoksullar› s›nav s› r a l a m a s › n d a d a h a a ﬂ a ¤ › i t e n , üniversitelerden yoksul halk çocuklar›n› uzaklaﬂt›ran bir sisteme dönüﬂmektedir.
E¤itim üzerinden kâr sa¤lanacak
ticari bir meta de¤ildir. Ama kapitalizm sonuçta e¤itimi böyle görüyor.
Bu kapitalist zihniyet de¤iﬂmedi¤i
sürece halk çocuklar› giderek e¤i t i m h a k k › n d a n daha çok mahrum
kalacakt›r. Bu bilinçli bir politikad›r. Düzenin niteli¤i de¤iﬂmedi¤i
sürece, ne e¤itimin niteli¤i de¤iﬂecek ne de üniversite s›nav sonuçlar›yla ortaya ç›kan gerçeklikte bir
de¤iﬂiklik yaﬂanacakt›r.
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Oligarﬂinin Mahkemesini Alk›ﬂlayan Solculuk

Nereden Nas›l Ortaya Ç›kt›?

Geçen hafta, televizyonlar›n haber bültenlerinde, sol aç›s›ndan son derece çarp›c› iki sahneye tan›k
olundu.
B i r i n c i s a h n e d e , bir
grup eski tutuklu, bir mahkeme heyetini ayakta alk›ﬂlamaktayd›.
‹kinci sahnede ise, yine bir grup eski tutuklu,
Samsun Asfalt›’nda bir
yerde oturmuﬂ, ellerindeki rak› kadehlerini, karﬂ›lar›ndaki Mamak
Hapishanesi’ne do¤ru kald›rmaktayd›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 tan›k olmuﬂtur. Ama böylesine, siyasi
davalarda bizim bildi¤imiz kadar›yla ilk kez tan›k olunuyordu. Can›
gönülden ve uzun uzun alk›ﬂlan›yordu oligarﬂinin hukukçular›.
Sola, solun tarihinin övünülecek
de¤il ama utanç duyulacak sayfalar›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 Hapishanesi’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 müebbet a¤›r hapis cezas›n› bozmuﬂ olmas›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 göstermekteki cömertlikleri, onlar›n bu
davadaki hukuksuzlu¤a duydu¤u
tepkiden mi kaynaklan›yordu? Yoksa, bir zamanlar Ufuk Uras’›n dikkat çekti¤i gibi, eski tutuklular›n
“medyadaki eski arkadaﬂlar›” iltimas m› geçiyordu onlara? Yoksa...
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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.
Bu ikisi, belki etkendi, ama belirleyici olmad›¤› kesindi. Burjuvazi, “bak›n, bir zamanlar halk savaﬂ› verenler, ellerine silah alanlar,
ﬂimdi ne haldeler” diye gösteriyordu. Evet, ekranlardan tekrar tekrar
sunduklar› görüntüler, “ düz eniç i leﬂmenin modeli”ydi bir bak›ma.
Oligarﬂi bu sahneleri yaratmak
için y›llarca özellikle de hapishanelerde iﬂkencelere, katliamlara, say›s›z yasaklara, dayatmalara baﬂvurmuﬂtu. 12 Eylül’ün hapishaneler
politikas›n›n özeti de buydu zaten.
‹ﬂte bize sunulan o iki sahne, bu
politikan›n baﬂar›s›yd›.

‘Mamaklaﬂma’dan
Ya r g › t a y ’ d a k i a l k › ﬂ l a r a
Bu sonuç, birden bire ortaya ç›kmad›. ‹nsanlar, oligarﬂinin mahkemelerini alk›ﬂlayacak noktalara birden bire savurulmad›lar. Bu savru-

luﬂta en uç noktaya savrulanlar›n sanki bunu tescil
edercesine oligarﬂinin hukukunu alk›ﬂlad›ktan sonra, Mamak’›n karﬂ›s›na gidip rak› sofralar›n› kurmalar›, izah› zor bir ruh halidir.
Mamak, onlar›n teslim
al›n›ﬂ›n›n baﬂlang›c›d›r.
Baﬂka deyiﬂle, devrimciliklerini 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 düﬂüncelerimle karﬂ›nday›m yine, beni teslim alamad›n.”
Devrimci Yol davas›n›n eski tutuklular› ise, ne yaz›k ki bunu söyleyebilecek durumda de¤illerdi. Bunu
söyleme hakk›n› ve ﬂans›n›, daha o
dört duvar›n içindeyken kaybetmiﬂlerdi çünkü. Ve onlar› bugünkü düzen içi noktalara savuran tarih de
orada baﬂl›yordu.
M a m a k l a ﬂ m a, 12 Eylül cuntas›n›n hapishanelerdeki teslim alma
politikalar›n›n sonucunda ortaya
ç›km›ﬂ bir kavramd›. Bu kavram, siyasi literatüre esas olarak teslimiyetin ad› olarak geçmiﬂtir. Neden böyle 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 Devrimci Yolcular demekti. Çünkü hapishanedeki tutsaklar›n ezici ço¤unlu¤u Devrimci Yol Davas›’ndand›.
Direnmemenin teorisi de orada
Devrimci Yol yöneticilerinin damgas›n› taﬂ›yordu.
Direnmeme politikas›, mahkeme
salonlar›na da taﬂ›nd›. Mahkeme salonunda tüm i d d i a l a r › n d a n s o y u nmuﬂ (cuntan›n istedi¤i de buydu)
bir Devrimci Yol vard›. Örgüt de¤il
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dergi oldu¤unu savunan, devrim hedeflerinin olmad›¤›n›,
oligarﬂik devleti y›kmay›
amaçlamad›klar›n›, sadece faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda kendilerini savunduklar›n› ileri
süren bir Devrimci Yol vard›.
Direnmenin yerini “kendini koruma” alm›ﬂt›. Teslimiyetin teorileﬂtirildi¤i yerde, inançs›zl›k derinleﬂiyordu gün gün. K e n d i n i k o r u m a ,
risksiz solculuk, ina nçs›zl›k, iﬂte
bütün bunlar, y›llar sonra, d›ﬂar›ya
da taﬂ›nacak ve Devrimci Yol’un
tasfiye edilip yerine legalizmin batakl›¤›nda ÖDP gibi partilerin oluﬂumuna yol açacakt›.
S›n›flar mücadelesinde hiçbir
ﬂey nedensiz de¤ildir. Ve hiçbir ﬂey
bir anda ortaya ç›k›p, bir anda kaybolmaz. Yarg›tay’da oligarﬂinin
mahkemesinin alk›ﬂlanmas›, iﬂte
Mamaklaﬂma’yla baﬂlayan bu sürecin geldi¤i noktad›r.
Oligarﬂinin mahkemesini alk›ﬂlayan solculuk, nas›l ortaya
ç›kt›? En baﬂta gençlerimiz bilmeli
onlar›n durumunu. Geçmiﬂte neydiler, bugün ne oldular, bilinmeli. Solculuk devrimcilik ad›na örnek olamayacaklar› anlat›lmal›... En önemlisi, nas›l böyle bir dönüﬂüm yaﬂad›lar, bu bilinmeli... Sorunun cevab›,
Mamak’ta oligarﬂinin dayatmalar›na ad›m ad›m teslim olunmas›ndad›r. Faﬂistlerle “kar›ﬂ›k kalma”, askeri marﬂ söyleme, askerlerin komutas› 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 uzlaﬂmaya, bir kez teslim olmaya baﬂlad›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 direnmenin gerektirdi¤i cüret ve feda
anlay›ﬂ›na sahip olamamakt›. ﬁöyle
de diyebiliriz: Devrimci Yol yönetimi ve kadrolar›, ölünmesi gereken
yerde ölememiﬂlerdi! D›ﬂar› ç›kt›klar›nda savaﬂmak, bir savaﬂ örgütü
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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...
olmak siyasi cesaretini gösterememiﬂlerdi. 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...

Eleﬂtirmek için “do¤ru
yerde” olmak, ideolojik
o l a r a k n e t o l m a k g e re k i r
Alk›ﬂlayanlar, alk›ﬂlarla yetinmeyip, bu karar›n 12 Eylül hukuksuzlu¤una son verdi¤inden, “de mokrasi ad›na” sevindirici oldu¤una kadar bir çok ﬂey de söylediler.
Oysa onlar›n siyasi söylemlerinin
alt›nda kopkoyu bir düzeniçilikten,
b i reycilikten baﬂka bir ﬂey yoktu.
Demokrasi, hukuk de¤il, düzen içi
s t a t ü k o l a r › n › s ü r d ü r m e peﬂindeydiler. Onlar› dinleyen san›rd› ki, ülkeye demokrasi geldi.
Fiili ve sözlü alk›ﬂta o kadar ölçüsüzce ileri gitmiﬂlerdi ki, Birgün
gazetesinin sunumuyla “Davan›n 1
No’lu San›¤›” O¤uzhan MÜFTÜO⁄LU da rahats›z olmuﬂtu alk›ﬂç›l›¤›n bu kadar›ndan. Müftüo¤lu’nun

bozma karar›na iliﬂkin yorumu, ertesi gün Birgün’de
“ Kimse bizi ‘demokrasi’ diye
kand›rmas›n”
baﬂl›¤›yla
özetlenmiﬂti. (10 Temmuz
2009, Birgün)
Birilerinin bu ve benzeri
kararlar› demokrasi diye yutturmaya çal›ﬂt›¤›, ülkemiz siyasi yaﬂam›n›n neredeyse ayr›lmaz bir parças›d›r. Ama o “ k i m s e ” l e r kimdir?
Müftüo¤lu da çok iyi bilmektedir
ki, o “kimse”ler çok yak›n›ndakilerdir. Kuruluﬂuna önderlik etti¤i partidekilerdir. Hatta kendisidir.
Müftüo¤lu’nun “Yarg›tay’a alk›ﬂlar” karﬂ›s›ndaki eleﬂtirel tutumu, tutarl› olmaktan uzakt›r. Art›k
bu durum, Müftüo¤lu ve ÖDP teorisyenleri için durmaks›z›n kendini
tekrarlayan bir tutuma dönüﬂmüﬂtür. Ayn› ÖDP’deki “ayr›l›k”ta oldu¤u gibi, ayn› kendi elleriyle Ufuk
Uraslar’› yarat›p sonra da onu eleﬂtirdikleri gibi... Mahkemeyi alk›ﬂlayan, mahkemenin karar›n› “Türkiye
demokrasisi” için olumlu bir geliﬂme olarak gören o kültür, o bak›ﬂ
aç›s›, bizzat k e n d i l e r i n i n y a r a t t › ¤ ›
ve me ﬂ rul a ﬂ t › rd › ¤› bi r k ü l t ü r d ü r.
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‹ZMDEN 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 mahkemede, sözlerde ve tav›rlarda bir yanl›ﬂl›k varsa e¤er, Müftüo¤lu, o yanl›ﬂ› eleﬂtirecek, yarg›layacak konumda 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, 1 9 8 0’ d e n b a ﬂ l a y a r a k bugünlere uzanan tasfiyeci, teslimiyetçi, uzlaﬂmac› çizgiyi göreceklerdir.
Bu anlay›ﬂ esas olarak 1980’lerin sonunda, Türkiye’nin Avru-
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pa’n›n zorlamas›yla k›sa sürede demokratikleﬂece¤ini, oligarﬂinin buna direnemeyece¤inin teorisini yap›yordu. Legal particilik de bu teori
üzerine ﬂekillenmiﬂti. O günden bu
yana öngörülen o demokrasi hiç
gerçekleﬂmedi. Ama ÖDP-DY çevresinin bu beklentisi de hiç bitmedi.
Bu beklenti, onlar› her seferinde
emperyalizmin, oligarﬂinin demokrasicilik oyununa yedeklenmeye savurdu. Siyasi olarak bu kadar m›
körler, hala Türkiye gerçe¤ini görmüyorlar m›, diye sorulabilir. Ancak sorun sadece görmek meselesi
de¤ildir. Bu gerçe¤i kabul ettiklerinde, o zaman legal particili¤in,
parlamentoculu¤un zemini ve gerekçeleri çökecek ve o zaman önlerine devrimci görevler koymak zorunda kalacaklar. ‹ﬂte bunu yapman›n çok uza¤›nda olduklar› için, her
demokratikleﬂme
manevras›na
inanma ve ortak olma e¤ilimindedirler. Bu yüzden, mahkemenin o
bozma karar›n› öyle büyük bir ﬂevkle alk›ﬂlad›lar.
Müftüo¤lu, bozma karar›ndan
“abart›l› sonuçlar” ç›karanlar› güya
eleﬂtirirken bile, “ o dönemde verilmiﬂ mahkeme kararlar›n›n bir k›sm›n›n bozulmuﬂ olmas› kuﬂkusuz
olumlu bir ﬂey say›labilir”... “ceza
tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya bulunan baz› arkadaﬂlar›m›z aç›s›ndan, söz konusu tehdidin ortadan kalkmas› da
olumludur.” diye belirtmek zorunda
hissediyor kendini. Çünkü o kararla
da, o alk›ﬂlarla da cepheden çat›ﬂam›yor. ‹deolojik bir hesaplaﬂma yapam›yor, çünkü kendisi o ideolojik
netli¤e sahip de¤il... Düzen içilikle
cepheden çat›ﬂabilmek için, dü zen d›ﬂ›nda olmak gere k i r.
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 hukuki,
yasal, siyasal kararlar› , süre çleri
aynen devam ettirildi.”
‹ﬂte bu sözler, ayn› zamanda legal particili¤in nas›l bir tasfiyecilik
anlam›na geldi¤inin de kan›t›d›r.
Bir itiraf da sayabilirsiniz bunu. Siyasal olarak 12 Eylül’ün devam etti¤i bir ülkede, silahl› mücadeleyi,
illegal örgütlenmeyi, anti-emperyalist anti-oligarﬂik devrimci stratejiyi
terkedip legal particili¤in teorisini
yapmak, tasfiyecilikten baﬂka bir
anlama gelmez.
“12 Eylül sürüyor” demenin gere¤i legalizm batakl›¤›nda siyaset
yapmak de¤ildir.

“ÖDP’lileﬂme”nin
g ö t ü re c e ¤ i y e r;
“Düzene alk›ﬂlar”d›r
Oligarﬂinin mahkemesinin alk›ﬂland›¤› bu sonuç, daha cunta döneminde Devrimci Yol mahkemesinin
baﬂlang›c›nda “biz örgüt de¤il dergiyiz” denilmesiyle haz›rlanmaya
baﬂlanm›ﬂt›. Yüzlerce san›k içinde
sadece bir tek kiﬂinin mesle¤in sorusuna “devrimcilik” cevab› verebilmesi, 27 y›l sonra, 2009’da mahkeme salonunda görülen “ i ﬂ a d a ml a r › “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. O salonda devrimcili¤ini savunamayanlar›n, örgüt olduklar›n›, devrimi istediklerine ve

hedeflediklerini inkar edenlerin gidece¤i yer de belliydi. Kimisi bunu
do¤rudan yapm›ﬂt›r, kimisi legalizm
kanal›yla... ÖDP de, DY’nin ve
Devrimci Yolcular’›n büyük kesiminin düzeniçileﬂmesinin örgütüdür. “ÖDP’lileﬂme” diye tan›mlad›klar› olgu, bugüne kadar hep düzene hizmet eden tav›rlar, düﬂünceler do¤urmuﬂtur. Bizim hep vurgulad›¤›m›z gibi, ÖDP ve benzeri legal partiler, kitlelerin de¤il, düzeniçileﬂme yolundaki yöneticilerin ihtiyaçlar›na cevap olarak gündeme
getirilmiﬂtir. Bu süreç böyle görüldü¤ünde, “bir zamanlar ellerinde silah tutan, Mahir Çayan’›, THKPC’yi savunan, halk savaﬂ›, öncü savaﬂ›, devrim, sosyalizm” diyen insanlar›n nas›l Yarg›tay’› alk›ﬂlama
noktas›na geldi¤i daha net anlaﬂ›l›r.
O n l a ra oligarﬂinin mahkemesini
alk›ﬂlatmak, oraya Samsun asfalt›na ellerinde kadehlerle getirm e k , M a m a k ’ › n b a ﬂ a r › s › d › r.
Düzeniçileﬂme, karakteri gere¤i
bir yerde durmuyor. Yarg›tay’taki
alk›ﬂlar, bir anlamda düzeniçileﬂmenin dibe vurmas›d›r. Ama yine herkes 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 tablodan rahats›z olan herkesin ilk dön ü p b a k a c a ¤ › y e r, ilk hesaplaﬂa c a ¤› y er, 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 hesaplaﬂ›lmal›d›r. Bu geçmiﬂle hesaplaﬂ›lmadan, devrimcileﬂilemez. Bu
hesaplaﬂma yap›lmad›¤› sürece, düzene alk›ﬂlar sürer.

Benzine, Suya, ﬁekere Z am

3.15 liraya yükseldi. Motorin fiyat›
da 2.35 liradan 2.53 liraya ç›kt›.

Zam, hükümetlerin de¤iﬂmez
politikas›! AKP iktidar› patronlar›n
kasalar›na ak›tt›¤› bütçe aç›¤›n›
zamlarla halk›n s›rt›na yüklüyor.

Benzin zamm›n› bir gün sonra
ﬂeker ve su izledi. ﬁeker Fabrikalar› taraf›ndan ﬂekere yüzde 5 zam
yap›l›rken, ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediye Meclisi de su fiyatlar›na
yüzde 8.5 zam yapt›.

Benzine, suya, ﬂekere, zamlar
birbiri ard›na ya¤›yor.

Say›: 189

AKP’nin 15 Temmuz’da akaryak›t vergilerine yapt›¤› zamm›n
ard›ndan tekeller de benzine zam
yapmakta gecikmedi. Buna göre
2.92 liradan sat›lan kurﬂunsuz benzinin litre fiyat› yüzde 7.87 art›ﬂla
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M A RWA’NIN KAT ‹ L ‹ K ‹ M ?
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 18
y e r i n d e n b›çaklanarak öldürülmüﬂ
tü. Marwa için 12 Temmuz ’da Dres
den Belediyesi önünde bir anma ya
p›ld›.
Anma töreninde M›s›r Büyükelçisi Ramsi Ess Eldin, Marwa’n›n
“ cehaletten kaynaklanan kör nefretin ve fanatizmin kurban› oldu¤unu” söylüyor. Dresden Yabanc›lar
Meclisi’nden bir konuﬂmac› da
“aﬂ›r›l›¤›n tohumlar›n ›n geliﬂmesi ne izin vermeyin” diyordu.
Öyle mi gerçekten?
Marwa’n›n katledilmesinin sebebi, 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¤ildir. Sorun, sistemin k›ﬂk›rtt›¤›, besledi¤i yabanc› düﬂmanl›¤› ve ›rkç›l›k sorunudur. Sorunun böyle oldu¤u, cinayet karﬂ›s›nda Alman polisinin, yarg›s›n›n, hükümetlerinin, bas›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 sürede, polis nas›l oluyorsa, müdahale
edemiyor. Dahas›, polis olaya silahla müdahale etti¤inde, o müdahaleden 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 derece dikkat çekicidir. Adeta yok say›yorlar bu olay›. Bu yabanc› düﬂmanl›¤›n› sorgulam›yor, kimseyi
sorumlu tutmuyorlar.
Almanya’da her geçen y›l ›rkç›
sald›r›larda daha büyük bir art›ﬂ yaﬂan›yor. Çünkü ›rkç›l›k ve yabanc›
düﬂmanl›¤› uzunca bir süredir alenen bir devlet politikas› olarak uygulanmaktad›r. Nazi geçmiﬂiyle
hiçbir zaman tam olarak hesaplaﬂmayan Alman devleti, yabanc› düﬂmanl›¤›n› yasallaﬂt›rmakta hiç zorlanmam›ﬂt›r.
Irkç›l›k yaln›z Almanya’da de¤il, Avrupa genelinde yükseliyor.
Hemen bütün Avrupa ülkelerinde
göçmenlere yönelik siyasi, ekonomik, kültürel dayatmalar getiriliyor.
Yabanc›lar› hedef alan yeni ›rkç› yasalar yürürlü¤e konuluyor. Bütün
yabanc›lara neredeyse “potansiyel
terörist” gözüyle bak›l›yor.
Naziler iktidara geldi¤inde baﬂta
Yahudiler olmak üzere Alman ›rk›n›n d›ﬂ›ndaki tüm halklar ve komünistler için özel yasalar ç›kartm›ﬂlard›. Milyonlarca insan› bu yasalara dayanarak toplama kamplar›nda
katlettiler. Bugün bunu yapam›yorlar. Ama Avrupa’da say›lar› onmil-

‹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›, Avrupa’da yaﬂanan ›rkç› sald›r›lardan bahsedildi. Güler Zere’ye destek ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› pikni¤e 200 kiﬂi kat›ld›.
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yonlar› bulan
göçmenleri
sindirmek için
her yolu deniyorlar.
Yabanc›lar›n oturum haklar›n›
k›s›tlayarak, evlendikleri eﬂlerini
yanlar›na getirebilmesini s›navlara
tabi tutarak, giysilerinden, renginden, dininden dolay› toplumsal yaﬂamdan d›ﬂlayarak, dilini ö¤renmesini engelleyerek, en sonunda da s›n›r d›ﬂ› ederek yabanc›lara düﬂmanl›k yay›l›yor.
Marwa’ya sald›ran ›rkç›, sald›rmadan önce “‹slamc›, ﬂ›ll›k, terör i s t ” diye hakaret ederek, baﬂörtüsünü çekiyor. Bu kelimeler, ›rkç›l›¤›n ve ›rkç›l›¤› k›ﬂk›rtan emperyalizmin demagojilerini de ele veriyor. Almanya’da iﬂsizlik savaﬂtan
sonraki en yüksek seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r. Emperyalistler bunun sorumlusu olarak “yabanc›lar›” gösteriyor ve ›rkç›l›¤› körükleyerek, halk›n tepkilerinin sisteme de¤il, yabanc›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›lmas›n› bir politika olarak uygulayan
Alman emperyalist tekelleridir.
Marwa’n›n katili de onlard›r.

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 insanlar haline getirdi¤i; kendi kültürümüzün ise paylaﬂmay›, dayan›ﬂmay› ö¤retti¤i bu yüzden de Anadolu halklar›n›n kültürüne sahip ç›kmak gerekti¤i anlat›ld›. Konuﬂmada Türkiye’nin Güler Zere’nin tedavisini engelleyerek tecritte ölüme mahkum etti¤ine de¤inilirken
“Güler Zere’ye Özgürlük” kampanyas› hakk›nda bilgi
verildi. Pikni¤e 45 kiﬂi kat›ld›.
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vazgeçmeyecek lerini bunun sonu ölüm dahi olsa adalet talebiOKMEYDANI
miz yerine bulana dek mücadel e m i z s ü re c ek de d i l e r. Mahalle halk›
“her zaman size ka-Yine o radayd›k;
p›m›z
aç›k
istedi¤iniz
zaman gelin
Gebizli’ deydik.
derginizi de getirin. O köpeklere
Sald›r›ya u¤rad›¤›m›z
inat derginizi alaca¤›z. Kendinize
yerdeydik yine.
dikkat edin” dediler.
Ve ellerimizde yine
Ayr›ca olay oldu¤u 8 Temmuz
Yürüyüﬂler vard›
gece 02.00’da mahalleye gelen po-lisler mahalle halk›na Yürüyüﬂ
A n t a l y a’n›n Gebizli Mahalle-okurlar› hakk›nda mahkemede ya-si’nde 8 Temmuz günü Yürüyüﬂ
lan ifade vermeleri için bask› yap-dergisinin son say›s›n›n tan›t›m ve
m›ﬂt›r. Mahalle halk› ise “hem dersat›ﬂ›n›n yaparken 100’e yak›n poli-gi satanlara hem de bize sald›rd›n›z
sin sald›r›s›na u¤ray›p gözalt›na al›-bir
de bizden yalanc› ﬂahitlik yapnan ve daha sonra serbest b›rak›lan
mam›z›
istiyorsunuz. Kimse ﬂahit
Yürüyüﬂ okurlar› 10 Temmuz’da yi-diyerek kap›lar›n› yüz-olmayacak”
ne Gebizli Mahallesi’ndeydiler. Yü-lerine
kapatt›lar.
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.
Yürüyüﬂ okurlar› 11-12 Temmuz
Y ü r ü y ü ﬂ o k u r l a r › h e r ne olurtarihlerinde ‹ z m i r’in Harmandal›
ve Menemen- ‹ncirlip›nar mahalle-sa olsun asla mücadelelerinden

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

‹zmir’de Gerçekler
Her Eve Ulaﬂacak

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 ‹stemekten
Vazgeçmeyece¤iz
Halk Cepheliler, 12 Temmuz’da
‹st a n bul Ba¤c› l a r’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 O kmeyd a n›
Sa¤l›k Oca¤› önünde biraraya gelen
Halk Cepheliler taleplerini bir kez
daha dile getirdiler.
Ayn› gün K a rt a l 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.

TAM‹LLER, Toplama Kamplar›
‹le Teslim Al›nmak ‹steniyor
Sri Lanka hükümetinin May›s ay›nda Tamil gerillalar›na karﬂ› baﬂlatt›¤› imha operasyonu, esir al›nm›ﬂ Tamil halk›na karﬂ› yeni sald›r›larla sürüyor.
Faﬂist ordu, gerillalara karﬂ› savaﬂ›rken, halk›n yaﬂad›¤› bölgeleri de bombalayarak, halktan binlerce insan› katletmiﬂ, iﬂgal etti¤i bölgelerde köyleri birer toplama kamp›na çevirmiﬂti.
Katliam sürerken, katliamdan kaçan halk›n tutuldu¤u t o p l a m a k a m p l a r › oluﬂturuldu. Birleﬂmiﬂ Milletler,
Sri Lanka ordusunun Tamil Kaplanlar›'na yönelik operasyonlar› s›ras›nda 300 bin kiﬂinin evlerini terketmek
zorunda kald›klar›n› aç›klad›. BM, yaln›zca Menik
Farm adl› bir kampda 220 bin kiﬂinin bulundu¤unu belirtiyor.
Kamplarda halk bir yandan yokluklarla, bir yandan
ordunun iﬂkence ve bask›lar›yla bo¤uﬂuyor. Kamplardan al›nabilen s›n›rl› haberlere göre, Manik Farm'da g›da ve su için uzun kuyruklar oluﬂmaktad›r. Çeﬂitli yar-

Say›: 189

d›m kuruluﬂlar›, yüzlerce kiﬂinin temel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmamas› yüzünden hayatlar›n› kaybettiklerine dikkat çekiyorlar.
Halk›n tutuldu¤u toplama kamplar›ndaki yetersiz koﬂullar nedeniyle haftada en az 1400 Tamil’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 gerillalar›n› ay›klamak” ad›na kamptaki sald›r›lar› hakl› ç›karmaya çal›ﬂ›yor.
Sri Lanka hükümeti, demokratik kuruluﬂlar›n ve bas›n›n toplama kamplar›na girmesine, ordunun iﬂgal etti¤i bölgelerdeki vahﬂetin bas›n taraf›ndan görüntülenmesine izin vermiyor. Halk›n daha önce yaﬂad›¤› bölgelere
gitmesine de izin vermeyen hükümet, halk› kamplarda
tamamen sindirmeyi amaçlamaktad›r.

HABER

49

Festivalde Güler Z e re’ye
Destek

YÜRÜYÜﬁ SERG‹S‹ VE GÜLER ZERE
EVVEL TEMMUZ FEST‹VAL‹’NDE
Hatay’›n Samanda¤ ilçesinde
her y›l 12-14 Temmuz tarihlerinde
düzenlenen Evvel Temmuz Festi vali bu y›l 11-14 Temmuz tarihlerinde yap›ld›.
Miladi 14 Temmuz, Rumi 1
Temmuz'a rastlayan Bereket ve Hasat Bayram› olarak bilinen Evvel
Temmuz’da; Arap Alevileri, Arap
H›ristiyanlar›, Türkiye'deki tek Ermeni köyü olan köyde yaﬂayan Ermeniler ve Türk Sünni halklar›
buluﬂuyor. Halklar›n hep birlikte
düzenledi¤i festival halk›n kardeﬂlik içinde yaﬂad›¤›n›n bir kan›t›d›r.
Sevgi, kardeﬂlik, hoﬂgörü, bereket
ve hasat bayram› olarak bilinen Evvel 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›ld›. TAYAD’›n stand› ve Güler Zere’nin resimleri de festivalde yer ald›.
TAYAD sergisinde devrimci tutsaklar›n ürünleri ilgiyle izlendi. 11
Temmuz’da aç›lan Yürüyüﬂ sergisinde Canan Yabanc› bir konuﬂma yaparak ‘‘Ba¤›ms›zl›k,
demokrasi, sosyalizm için ç›k›ld› bu yola. ‹lk say›m›z 22
May›s 2005’te buluﬂtu okuyucular›m›zla. Ve o günden bu
yana da ilk günkü kararl›l›¤›m›zdan bir ad›m bile geri durmad›k. Yap›lan bask›nlar,
önümüze ç›kan tüm engellere
ra¤men sesimiz, alanlara,
kondulara, mahallelerin en
ücra köﬂelerine ulaﬂmaya de-
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vam edecek’’ dedi ve Yürüyüﬂ sergisinin festival süresince (dört gün)
burada olaca¤›n› halka duyurdu.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra müzik grubunun verdi¤i dinleti ile hep
bir arada türküler söylenip halaylar
çekildi.
Festivalin i k i n c i g ü n ü n d e de
Yürüyüﬂ sergisi halk›n yo¤un ilgisi
ile karﬂ›laﬂt›. Sergiyi dolaﬂanlar Yürüyüﬂ’ün kapaklar›n› tek tek incelerken özellikle Engin Çeber’in resmini 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 Yürüyüﬂ’ün önceki say›lar›ndan olan
stand› incelerken dergilere tek tek
bak›p ‘‘bunlardan alabilir miyiz?
Hepsi gerçek tarihi anlat›yor evimde 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›.

Festival boyunca, Güler Zere’nin resimleri merakla ve ilgiyle
izlendi. Daha önce, serbest b›rak›lmas› 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 binden 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.
Festi va lin 3. gün ü Adana Gençlik Derne¤i Müzik Grubu’nun konseri 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›r ak›lmas› için nöbet tutuyorlar ve
dördüncü günde polis babas›na ve
a rkadaﬂlar›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 soranlar, Güler Zere’nin resmini arkadaﬂlar›na gösterip, ‘‘bak az önce
konserde bahsettikleri Güler Zere
bu…’’ diyerek Güler Zere’yi herkese anlatt›lar.
Bu y›lki festivalde gündüz yap›lan faaliyetlerde de¤iﬂik konularda
söyleﬂiler gerçekleﬂtirildi.
ﬁair Ahmet Telli, yazar Vedat Türkali, Cezmi Ersöz,
Sevinç Eratalay, Ezginin
Günlü¤ü, Nurettin Rençber
ve yerel gruplardan oluﬂan
sanatç›lar kat›ld›. Konserlerde ise binlerce kiﬂi bir
araya geldi, kardeﬂ ezgilerle halaya durdu. Kardeﬂ
Türküler ve Mo¤ollar, festivalde ezgileriyle Samanda¤ halk›yla buluﬂtu.
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